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اذان ممنوع!
تظاھر مذھبی ممنوع!
شھال نوری

"ويروس بد ججابی"
با بيرون آمدن روحانی از صندوق ،ملی -
اسالمی ھا يک کمپين تبليغاتی در دفاع از او براه
انداختند .در باب اعتدال روحانی سخن ھا گفتند و
داستانھا سرائيدند .نامه ھای سرگشاده "کنشگران
ملی  -اسالمی حوزه زنان" به اين باصطالح
"رئيس جمھور منتخب" و يادآوری "قول و
قرارھای" نداده و وعده ھای نسپرده بخش
سازمانيافته ای از اين کمپين است .اين کنشگران
تا آنجا رفته اند که اعالم کرده اند حاضرند سپر
بالی او شوند .گفته اند که موقعيت "دشوار" او را
درک می کنند .بيانيه ھای ھم انديشی تدوين کردند
و کوشيدند تصوير يک مدافع آزادی زن از اين
آخوند ھمرزم و ھمپالگی خمينی و از سردمداران
حکومت اسالمی ارائه دھند .در پاسخ به اينھمه
جانفشانی و نعلين بوسی ،روحانی اعالم کرد که
زنان خودشان عفاف و حجاب را رعايت خواھند
کرد و در برخورد به مساله حجاب و "بدحجابی"
قانون رعايت خواھد شد!
روحانی "معتدل" به زنان قول "رعايت قانون
اسالمی" را داد .اما طولی نکشيد که زنانی که
دائما در حال به مصاف طلبيدن رژيم اسالمی اند
و با ايجاد ھر روزنه ای حتی خيالی تھاجم خويش
را به اين رژيم سرکوب و زن ستيز چند برابر می
کنند ،با مدھای جديد "حجاب" به خيابان ھا آمدند.
آنچه بر سر می اندازند به ھر چيز شبيه است بجز
حجاب اسالمی .مدھای جديد لباس و "حجاب"،
لباس ھای رنگارنگ و "ساپورت"ھای مد روز
زنان مستقيما "بيضه" اسالم و حکومت اسالمی
را ھدف گرفته است.
اوباش بسيج و امر به معروف طبق "قانون" زنان
"بدحجاب" را مورد تعرض قرار می دھند .اما
زنان "بدحجاب" نه تنھا به امر
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"ويروس بد ججابی" ...
به معروف وقعی نمی گذارند ،بلکه به خواھران زينب و بسيجی حمله
ور می شوند .درگيری با نيروی بسيج ،خواھران زينب و آمرين به
معروف آنچنان گسترده شده است که اخبار آن به سايتھای رژيمی ھم
راه يافته است" .علمای" اسالم نيز از گزند کتک محفوظ نمانده اند .اگر
پيش از اين ھجوم مردم در دفاع از يک دختر "بد حجاب" در بھترين
حالت به نجات دختر مزبور از دست ارازل و اوباش اسالمی می
انجاميد ،اکنون نيروی بسيج بايد احضار شود تا ارازل و اوباش را از
دست مردم خالص کند .شرايط تغيير کرده است.
اما اين تغيير محصول "اعتدال و منطق" روحانی و ارازل و اوباش
اسالمی نيست ،برعکس قسم خوردن ھای يک روز در ميان روحانی
به اعتدال و "قانونگرايی" محصول تغيير شرايط سياسی و روانشناسی
توده ای است .دو سه روز پيش روحانی مجبور شد که يکبار ديگر بر
"قانونگرايی" در برخورد به زنان "بدحجاب" تاکيد کند .در ھمين
رابطه ....مقدم ،فرمانده نيروی انتظامی ،اعالم کرد که برخورد
"سلبی" به بدحجابی درست نيست اما بايد توجه داشت که "ويروس
بدحجابی در صورت عدم برخورد به کليه ھنجار شکنان سرايت خواھد
کرد".
شاھد از غيب رسيد! ما بارھا و بارھا در طول حيات اين رژيم
جنايتکار اعالم کرده ايم که موقعيت زنان و حجاب حکم بارومتر
سياسی جامعه را دارد .ھرگاه رژيم ميخواھد جامعه را عقب بنشاند و
حجاب اختناق را بر سر جامعه محکم و تاريکتر سازد ،به زنان ھجوم
می آورد .حجاب و آپارتايد جنسی دو ستون محکم رژيم اسالمی و
جنبش اسالمی اند .يک رابطه مستقيم و محکم ميان حجاب اختناق و
حجاب اسالمی موجود است .يک دليل مھم جايگاه مھم و برجسته جنبش
آزادی زن در جنبش سرنگونی ھمين رابطه است .و اکنون فرمانده کل
نيروی ارازل و اوباش صريح و روشن به اين مساله اعتراف می کند.
حجاب فقط معضل زنان نيست .حجاب معضل رژيم اسالمی است.
حجاب بيرق اين رژيم و جنبش سياه اسالمی است .حجاب اسالمی و
آپارتايد جنسی يک سنگر مھم نبرد مردم با رژيم اسالمی طی سی و
چند سال اخير بوده است .جنبش آزادی زن ،خالصی فرھنگی ،سکوالر
و ضد مذھب ارکان مھم جنبش سرنگونی رژيم اسالمی اند .بايد از ھر
نقطه ضعف اين نظام استفاده کرد .تھاجم به اسالم ،مظاھر اسالمی،
سنن و قوانين اسالمی را بايد با قدرت و بشکل سازمانيافته ادامه داد.
جنبش سياه اسالمی در کل منطقه زير تھاجم توده ای و آزاديخواھانه
قرار گرفته است .اين جنبش در سراشيبی سقوط قرار دارد .جنبش
آزادی زن در ايران می تواند و بايد يک تھاجم قدرتمند عليه اين جنبش
و يکی از رھبران اصلی آن ،رژيم اسالمی ،سازمان دھد* .
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در حاشيه اخبار،

اذان ممنوع! تظاھر مذھبی ممنوع!
شھال نوری
مسئله قرائت اذان از مناره مسجد فيتيا مدتھا است که به مسئله بحث
انگيزی در کشور سوئد تبديل شده است .بدنبال اين واقعه شھرداری
الھه پايتخت ھلند نيز اعالم کرد که مسلمانان اين شھر حق دارند بر
اساس آزادی اديان ،از مساجد الھه بدون درخواست مجوز اذان پخش
کنند .اين مسئله در کشور آلمان به کمپين انتخاباتی حزب ليبرال
دمکرات تبديل شد .ھمه اين اتفاقات در پی پخش اذان از مساجد
انگليس بود.
مسئله چيست؟
آيا مسلمانان مقيم کشورھای اروپايی به تازگی نمازخوان شده اند؟ به
دنبال طرح اين سئوال و اقدام مسجد فتيا برای کسب اجازه از کمون
مورد نظر و درج اين اخبار در رسانه ھای سوئد ،ترسی واقعی جامعه
را در برگرفت .مردمی که شاھد اتفاقات اخير در شمال افريقا و
خاورميانه ھستند بطور واقعی از تحرک جديد جنبش اسالمی در اروپا
به وحشت افتاده اند .در کشور سوئد که ھر روز از رفاه عمومی
جامعه زده می شود و دبستانھا و دبيرستانھا يکی پس از ديگری
تعطيل می شود ،بودجه ھای عظيمی در اختيار نھادھای اسالمی قرار
ميگيرد تا بتوانند مدارس مذھبی را گسترش دھند .از طرفی مردم
شاھد ھرچه بيشتر شدن تعداد زنان برقع ای و نقابی و حجاب ھستند
که نمادھای جنبش ارتجاعی و ضد زن اسالمی سياسی است .خانواده
ھای اسالمی از فرستادن کودکان خود به استخر و مدارس عمومی
سرپيچی می کنند و دولت ھم تحت نام "احترام به فرھنگ مھاجرين"
با اسالميون مماشات ميکند .دولت برای راضی کردن اسالميون و
رعايت ظاھری حقوق فردی ،راسا پروژه راسيسم وارونه در دست
ميگيرد و استخر زنانه می سازد .در کنار اين سياستھا "آکادميسين
اسالمی" پرورش می دھند و تالش ميکنند ھمه مھاجرين و انسانھای
فراری از کشورھای اسالم زده را يکجا "اسالمی" بنامند.
اين سياستھا در سوئد و کشورھای اروپائی قديمی اند و جملگی خود
را بر نفی حقوق برابر شھروندی و نھادينه کردن تبعيض رسمی و
قانونی بنا نھاده اند .اين اقدامات سياسی اند و ربطی به "آزادی
مذھب" ندارد .تحميل يک مذھب در قلمرو جامعه و اذيت و آزار
ديگران و قانونی شدن تظاھر مذھبی در جامعه ای که خود را
سکوالر مينامد ،آزادی مذھب نيست بلکه نفی حقوق پايه ای شھروندان
است.
اذان بايد ممنوع باشد! تظاھر مذھبی ،ھر نوع مذھبی ،در مقياس
جامعه بايد ممنوع باشد .مذھب امر خصوصی افراد است و بحث
آزادی مذھب تنھا در اين قلمرو معنی دارد .پخش اذان يک اقدام
سياسی ارتجاعی و ضد زن و وسيله ابراز وجود سياسی جنبش
اسالمی است* .

پاکستان :خودکشی دستجمعی زنان
پنج خواھر در نزديکی پنجاب پاکستان با پريدن در يک کانال
آب خودکشی کردند .اين اتفاق بعد از مشاجره اين زنان جوان
با پدرشان بر سر مسئله جھزيه بوقوع پيوست .چھار تن از
آنھا جان خود را از دست دادند و جوانترين آنھا نجات يافت.
گفته می شود در ھندوستان در ھر ساعت يک زن جوان بر
سر مسئله جھيزيه و در ميان دعوای خانواده عروس و داماد
بقتل می رسد .اين سنت عقب افتاده گاھا سالھا بعد از ازدواج
ھم باعث کشته شدن زنان می شود.
ھندوستان
يک پسر و دختر جوان روز چھارشنبه گذشته در شھر
ھارانايا ھندوستان بصورت فجيعی بقتل رسيدند .به گفته
خبرنگار بی بی سی ،آنھا قصد ازدواج داشتند اما به دليل
مسائل ناموسی در مقابل چشم  2000شاھد عينی بقتل
رسيدند .قتل ناموسی که معموال توسط نزديکترين افراد

خانواده صورت می گيرد يکی از فجايع امروز جھان است
که تحت نام "حفظ ناموس" فقط و فقط برای کنترل زنان
انجام ميشود!
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india24170866
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pakistanskasystrar-begick-sjalvmord_8538158.svd
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پيرامون کنفرانس دو روزه در مريوان
عليه ناموس پرستی و قتل ھای ناموسی
مريم افراسياب پور
در روزھای  30و  31مرداد ماه در شھر
مريوان دو روز کنفرانس از طرف "کانون
علمی و فرھنگی رونان" سازماندھی شده
بود .قبل از اين کنفرانس در مريوان ما شاھد
اعتراض مھم زنان سرخ پوش بوديم و اين
اعتراض توجه زيادی را به خود جلب کرد.
بجز مريوان که در آن نھادھای و انجمن
ھای دفاع از حقوق زنان و کودکان فعال
بودند ،در ديگر شھرھای کردستان از جمله
سنندج تالشھا و ابتکارات و اقدامات مھمی
در اين زمينه صورت گرفته است .در يکی
از اطالعيه ھا ذکر شده که در اين کنفرانس
در مورد جنبه ھای مختلف ناموس پرستی و
علل و زمينه ھای قتل ناموسی به تفصيل
صحبت شده است .ما ضمن ابراز خوشحالی
از اين حرکتھای مثبت اميدواريم اين
کنفرانسھا ادامه پيدا کند و در ساير شھرھای
کردستان و بقيه ايران طی اقدامات مشابھی
به ريشه اين قوانين زن ستيز و خشونت عليه
زنان پرداخت که حرمت انسانی و حقوق
اوليه و پايه ای زنان را به شدت زير سئوال
برده است.
زنان بايد در جامعه ای عاری از قوانين
نابرابر و بدور از ھر گونه ستم جنسی،
زندگی ايمنی داشته باشند .فتل ھای ناموسی،
بدترين و افراطی ترين شکل خشونتی است
که به اصطالح به حفاظت از "ناموس" ربط
پيدا می کند و اين خود ريشه در فرھنگ
قرون وسطی و قوانين و مناسبات نابرابر
حاکم بر جامعه امروز دارد .بديھی است
جامعه ای که تمام قوانين و مناسباتش بر
اساس برتری مرد بر زن پايه ريزی شده،
جامعه ای که زن را شھروند درجه دوم
قلمداد ميکند ،بايد ھم "نگھبانان ناموس" که
شوھر ،پدر ،برادر و يا ديگر اعضای
خانواده است را پرورده کند .در جامعه ای
که زن کاال محسوب ميشود و مرد صاحب
اين کاال است ،طبيعی است که مرد دست باال
را دارد و مختار است و ابزارھای الزم را

ھم در اختيار دارد که برای حفظ اين
کاال ،حتی مرتکب قتل و جنايت ھم
بشود.
در دنيای امروز شايد مسخره به نظر
آيد که زنی به "جرم رابطه با نامحرم"
و عاشق شدن ،سنگسار و يا کشته شود.
در ايران بدوا جمھوری اسالمی با
قوانين مذھبيش در نقش "حافظ ناموس
مردم" ظاھر ميشود و جنايت و
سنگسار عليه زنان را سازمان ميدھد.
در سايه اين قوانين زن ستيز ،نوبت
پدر ،شوھر ،برادر و يا ديگر اعضا و
وابستگان خانواده است که به مجری و
قاتل زن تبديل شوند .جمھوری اسالمی
خود عامل زن ستيزی است .دو ماده
 220و  630قانون مجازات اسالمی که
روح جامعه پدرساالر و ساختار
استبدادی بر قوانين آن جاری است،
دقيقا بازتاب دھنده اين شکل قدرت
است .مطابق ماده  220پدر و جد پدری
مالک جسم و جان فرزندان است و در
ماده  630مرد به مثابه شوھر و پدر
مالک جسم و جان زن است و در
صورت ھرگونه تجاوز يا تعدی به اين
ملک حق دارد متجاوز را نيز به دست
خود مجازات کند.
يکی ديگر از موانع که نبايد ناديده
گرفت ،نقش ناسيوناليسم است که
رھايی زن را در گرو پيروزی جنبش
ناسيوناليستی قرار ميدھد .تجربه ثابت
کرده که با "آزادی" سرزمينی زنان آن
سرزمين "آزاد" نمی شوند .به عنوان
مثال زنان اقليم کردستان پس از سقوط
رژيم صدام توسط آمريکا نه تنھا آزاد
نشدند بلکه ميزان ستمی که بر آنان روا
داشته ميشود بيشتر شده است .حتی
بسياری از خشونت ھای عريان جای
خود را به اشکال گوناگون خشونت

ھای پنھان داده است .وضعيت اجتماعی
زنان در ھر جامعه نمودار وضعيت
عمومی و درجه رشد سياسی و اجتماعی
آن جامعه است .اما در مقابل آن نميتوان
ادعا کرد که رھايی زنان در گروه آزادی
و استقالل يک جنبش ناسيوناليستی
ميباشد .زيرا که برابری جنسی پيوندی
مستقيم با ذھنيت و تفکر حاکم بر قوانين و
مناسبات اجتماعی دارد .در يک جامعه
نابرابر ،ستم بر زن نه تنھا توسط سيستم
حکومتی گسترده تر ميشود بلکه سنت و
فرھنگ زن ستيز ھر روز بيشتر زنان را
در بند می کشد .در جنبش ناسيوناليستی
مساله زنان در اولويت قرار ندارد.
در مورد قتل ھای ناموسی و انواع
خشونت ھايی که در جامعه ايران،
مخصوصا در کردستان عليه زنان به کار
گرفته می شود ،متاسفانه آمار و ارقام
دقيقی در دست نداريم .بديھی است جامعه
کردستان جدا از جامعه ايران نيست و
طبعا زنان در کردستان با ھمان قوانين
دوران بربريت و سنت ھای کھنه و
ارتجاعی اسالمی روبرو ھستند .زنان و
مردان آزاديخواه و برابری طلب با کليه
قوانين شرعی و عرفی که تحت عنوان
دفاع از "ناموس و شرف" در جرم
مرتکبين جنايت و خشونت عليه زنان
تخفيف ميدھند ،مخالف ھستند .فرھنگ
ارتجاعی رايج در جامعه و تعصبات
مذھبی تحت عنوان دفاع از "ناموس و
شرف" آزادی و امنيت جسمی و روحی
زنان را به خطر می اندازد .اين قوانين
بايد لغو شوند.
اين وظيفه ما فعالين و انسانھای آزاديخواه
و برابری طلب است که عليه دولتھای
مذھبی و قوانين شرعی که اين عقب
ماندگيھا و تعصبات ضد زن را بازتوليد و
توجيه ميکند ،بايستيم .تالش کنيم اين
قوانين عقب مانده را عقب برانيم و برای
لغو اين قوانين وحشيانه مبارزه کنيم* .

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!

آزادی زن

صفحه ۵

شماره ١٠١

گفتگوی نوشين قادری با شيوا گنجی
روزنامه نگار و فعال حقوق زنان
اشاره :من در سال  1382فعاليت خود را در
زمينه حقوق زنان آغاز کردم .اما به دليل
اينکه در سال  1385دو تن از دوستانم
دستگير شدند ،فعاليتم را ادامه ندادم .کار
روزنامه نگاری را از سال  1389با ھفته
نامه محلی ديدگاه در سنندج آغاز کردم و در
سرپرستی ھای روزنامه دنيای اقتصاد و
آفرينش و ھمشھری نيز ھمکاری داشتم.
ھمچنين مدتی را نيز در باشگاه خبرنگاران
جوان کار کرده ام.
نوشين قادری :چرا و چگونه پناھنده شديد؟
دليل خروج تان از ايران چه بود؟
شيوا گنجی :به دليل اينکه سال  91ھمسرم
 2بار بازداشت شده بود و در بھمن  91طی
تماسی تلفنی مجدداً ايشان را به اطالعات
احضار کردند .ھمسرم به ھمين دليل و
بدنبال تماس تلفنی اطالعات از ايران خارج
شده و خود را به دفتر پناھندگی سازمان ملل
معرفی کرده بود 20 .روز از ھمسرم بيخبر
بودم .در طول اين  20روز بارھا به اداره
اطالعات ،نيروی انتظامی ،بيمارستانھا،
استانداری و  ...مراجعه کردم اما خبری از
سرنوشت ھمسرم دستگيرم نشد .به ھمين
دليل با "خبرگزاری کردپا" مصاحبه ای
تلفنی انجام دادم و ھمين مصاحبه و اعالم بی
خبری از ھمسرم باعث شد ستاد خبری برايم
پرونده سازی کند .چندين مورد تلفنی من را
به ستاد خبری احضار کردند و با کتک،
توھين ،ناسزا ،فحش ھای ناموسی و به زور
اعتراف نامه و تعھد نامه ای را امضاء
کردم .در ارديبھشت  92طی تماسی تلفنی به
من خبر دادند که خود را برای دادگاھی در
مورد "جرم ھای مرتکب شده" ،که يکی از
آنھا شامل اعتراف نامه ای که به زور مرا
مجبور به امضاء کردن آن کرده بودند،
معرفی کنم .به ھمين دليل بعد از تماس تلفنی
من نيز مجبور به خروج از اين شدم و به
شوھرم در ترکيه پيوستم.
نوشين قادری :در بدو ورود به ترکيه به

عنوان پناھجو با چه مشکالتی مواجه
بوديد؟
شيوا گنجی :نسبت به خانمھائی که به
تنھايی در ترکيه زندگی می کنند شرايط
من بھتر بود .چون در بدو ورودم به
ترکيه اسپانسر من ھمسرم بود .اما با
اين حال باز مشکالت خاص خود را
داشتم :مث ًل ناآشنا بودن با زبان،
فرھنگ ،آداب و رسوم ،جا و مکان ،و
بيشتر از ھمه شرايط روحی بدی که در
آن قرار داشتم به اين مشکالت بيشتر
دامن ميزد.

پناھندگی سازمان ملل .اما متاسفانه
پناھندگان سياسی در ترکيه با شرايط
روحی و مالی نامناسبی که دارند و
طوالنی شدن پروسه رسيدگی به پرونده
شان ،بيشتر با مشکالت مورد اشاره
درگيرند .به عنوان فردی پناھجو اين
درخواست را از اشخاص ،نھادھا،
احزاب چپ و کمونيست ھا دارم که برای
پرونده پناھجويان سياسی با جلسه ای يا
ارتباطی که ميتوانند با  UNداشته باشند،
تالش کنند که پناھجويان سياسی زودتر به
کشور امن و ثالث انتقال داده شوند.

نوشين قادری :برخورد پليس و UN
ترکيه چگونه بود؟

نوشين قادری :زمانی که در ايران بوديد
و در عرصه آزادی زن فعاليت داشتتيد
عموما با چه مشکالت و محدوديتھايی
مواجه بوديد؟

شيوا گنجی :برای ما ايرانيھا ھميشه
اسم پليس بنوعی با وحشت ھمراه است.
مخصوصا اگر سروکارتم باھاشون
افتاده باشه که ديگه وحشتمون را بيشتر
ميکند .متاسفانه اين ترس و وحشت
برای من ھم وجود داشت و شايدم بيشتر
از ديگران .اما در چند دقيقه اول در
اداره پليس اين ترس و وحشت کامالً از
بين رفت چون با رويی باز و برخوردی
خيلی خوب به کارھای اداری من
رسيدگی شد و بدون ھيچ مشکلی مراحل
قانونی معرفی به پليس انجام شد.

شيوا گنجی :در ايران ھر گونه فعاليتی
که با مزاج حکومت سازگاری نداشته
باشد ،و يا حکومت احساس کند نظامش با
اين نوع فعاليتھا دچار مشکل می شود را
به بدترين شکل ممکن سرکوب ميکند.
متاسفانه در ايران مشکالت زيادی برسر
راه فعاليت در دفاع از حقوق زن وجود
دارد .برخوردھای که با اين نوع فعاليتھا
می شود جريمه ھای سنگين نقدی ،حبس
و زندان سنگين و طوالنی ،شکنجه ھای
فيزيکی ،جسمی و روحی را بھمراه دارد.

نوشين قادری :انتظار شما از احزاب
چپ و کمونيست و نھادھا در دفاع از
حقوق پناھندگان سياسی که به ترکيه
پناھنده ميشوند چيست؟

در اينجا از فرصت استفاده ميکنم و به
چند مورد ستم بر زنان در ايران اشاره
ميکنم .مصاديقی که زن مورد ستم و
تبعيض واقع می شود عبارتند از:

شيوا گنجی :بين کسی که به دليل
سياسی از کشور خارج ميشود با يک
فردی عادی که از روی عالقه و با
برنامه از کشور خارج ميشود ،بايد
تفاوتی وجود داشته باشد .بخصوص در
روند رسيدگی به پرونده در دفتر

 -1کارھای سخت و تکراری و طاقت
فرسايی که در خانه بايد به صورت
روزانه انجام شود و به عنوان وظيفه
شرعی و قانونی زن از آن نام برده می
شود.
 -2به کارگيری زنان

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!
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گفتگوی نوشين قادری با شيوا گنجی
روزنامه نگار و فعال حقوق زنان...
در کارگاه ھا و توليدی ھای مختلف با دستمزد کمتر .اعتقاد به اينکه زنان نيروی کار
ارزانی ھستند و صاحبکارھا در مقابل ساعات طوالنی کار آنھا دستمزد ناچيزی پرداخت
می کنند.
 -3در موضوعات حقوقی مانند شھادت و گواھی ،ارث و ميراث و غيره .زنان در ايران
در ھيچ زمينه ای از حقوق مساوی با مردان برخوردار نيستند .گاھا ً پيش آمده خانوادھای
سنتی زن را از ارث محروم کرده اند و می گويند بردن ارث فقط حق مرد است.
 -4حق طالق با مرد است .بعد از طالق و متارکه زنان از مردان ،فرزندان با شرايط
خاصی به پدر سپرده می شود .نھايتا ً به مادر اجازه داده می شود ھفته ای يکبار فرزند
خود را ببيند.
 -5حق انتخاب در ايران با مردان است .يعنی مردھا اجازه دارند به خواستگاری بروند و
دختری را انتخاب کنند .اما اين حق برای زنان "مکروه" و برخالف شرع و عرف تلقی
ميشود.
 -6مرد اجازه دارد چندين زن را ھمزمان در عقد خود داشته باشد ،خواه دائم خواه موقت
و به صورت صيغه ای.
 -7در جامعه ايران ھميشه زنان را به عنوان "ضعيفه و ضعيف" خطاب کرده اند؛ به
چشم حقارت به زنان نگاه ميکنند ،حقارتی که از فرھنگ ،دين و مذھب ،قانون و حاکميت
اسالمی سرچشمه می گيرد .در حالی که بسياری از زنان خود به تنھائی بار زندگی را به
دوش می کشند.
 -8در ايران کسی که خواھان برابری زن و مرد باشد مجرم محسوب ميشود و با او
برخوردھای حقوقی و قانونی می شود .اگر کسی در زمينه حقوق زنان فعاليتی داشته
باشد ،مخالف نظام و سياه نما و دشمن اسالم و محارب با خدا شناسانده می شود و معموال
با جرم ھايی شبيه اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به جريمه ھا و زندانھای
بلندمدت و انواع محروميتھای اجتماعی محکوم می شود.
 -9در ايران اکثر مردان از شاغل بودن زنان واھمه دارند .چون فکر بيمارگونه اين
مردان اين احساس را ھميشه ھمراه خود دارند که اگر زنی استقالل مالی داشته باشد
امکان دارد کانون خانواده دچار فروپاشی شود و شوھرش را به راحتی کنار بگذارد و به
تنھايی زندگی را ادامه دھد.
زن از ديدگاه شرع ،قانون و عرف جامعه ،بايد در صحنه خانواده ھمسری فداكار و قانع،
مادری مھربان و پرعاطفه و در صحنه اجتماع بايد با عفت و حجاب ظاھر شود .اما
ريشه مشكالت زنان تنھا به تبعيض آميز بدون قوانين بازنميگردد؛ بلكه مناسبات اجتماعی
ناصحيح و فرھنگ غلط حاکم بر جامعه و وجود سنتھای نادرست نيز از عوامل شرايط
کنونی زنان در ايران ھستند .عواملی که بعنوانی سدی در مقابل تالش برای تحقق آزادی
و برابری زنان عمل ميکنند* .
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تلويزيون
آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت ١٨ ٫٣٠
بوقت تھران از شبکه ھات
برد
مگاھرتز ١١۶۴٢ :سيمبل
ريت٢٧۵٠٠ :
کانالKM TV :
به دوستانتان اطالع دھيد!

تلويزيون
مدوسا
برنامه ای از آذر ماجدی
روزھای جمعه ھا از ساعت
 2تا  3بعدازظھر به وقت
اروپای مرکزی
مگاھرتز 11642 :سيمبل
ريت27500 :

کانالKMTV :
به دوستانتان اطالع دھيد!
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برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!

آزادی زن

شماره ١٠١

"دختر شايسته جھان اسالم"
از نيجريه میآيد!
سياوش دانشور
اين تيتر دويچه وله راديو آلمان است .در اين يادداشت کاری به بحث مسابقات "دختر
شايسته" و "الترناتيو اسالمی دختر شايسته" در مقابل مسابقات "دختر شايسته
کشورھای غربی" نداريم .بحث برسر ھمين عنوان است که روزانه به ھزار و يک
طريق به تخت سينه من و شما ميخورد" :جھان اسالم"؟!
"جھان اسالم" ،جھانی که گويا يک ميليارد نفر فقط به جرم اينکه در کشورھای اسالم
زده چشم به جھان گشوده اند داغ لعنت اسالمی بر آنھا ميخورد و از منظر دمکراسی و
حق انتخاب و آزادی بيان و غيره نه تنھا ايرادی به آن وارد نيست بلکه بطور شلخته و
البته آگاھانه مرتبا تکرار ميشود .راستی ميتوان ديگر کشورھای جھان را با ھمين
منطق "جھان مسيحی"" ،جھان يھودی"" ،جھان بودائی" و غيره ناميد؟ اگر آری،
ميتوانيم دمکراسيھای کنونی را دمکراسی مسيحی و غيره بناميم؟ تکليف نظام سکوالر
چه ميشود؟ تکليف اته ايست ھا ،ماترياليستھا و غير مذھبی ھا چه ميشود؟ اين
ترمينولوژی راسيستی و طبقه بندی انسانھا براساس "دين رسمی" و تحميلی و اساسا
سياسی در ھر کشوری که به طور اتفاقی در آن چشم به جھان گشوده اند ،تنھا يک
ناواقعيت نيست ،تنھا يک تحريف بزرگ تاريخی نيست ،بلکه اھداف سياسی مشخصی
دارد و به منافع معينی خدمت ميکند.
شما را "مسلمان" و "مسيحی" و "يھودی" و "سيک" و "ھندو" و غيره مينامند تا
برايتان امام و پاپ و خاخام و رئيس قبيله و "مرجع تقليد" درست کنند .شما را با اين
عناوين به ديگران معرفی ميکنند تا سرنوشت تان را بدست مرتجعينی بدھند که از قبل
ماليات شھروندان و کمکھای ھمين اين دولتھا ارتزاق ميکنند .فکر ميکنيد اين
امپراطوريھای مذھبی و صنعت مذھب بيخودی برپا شده است؟ شما را با طوق لعنت
ھويت مذھبی و ملی و قومی معرفی ميکنند تا يک آپارتايد سياسی و اداری و فکری و
فرھنگی را در تمام سطوح حاکم کنند .شما را دلبخواھی به دينی و مليتی منتسب ميکنند
تا حقوق و آزادی فردی و اجتماعی تان را زير سوال ببرند و به دنيای "اقليت" و
"اکثريت" رسميت بدھند .اين ارتجاع سياسی و تقسيم بندی کاذب ادامه منطقی نابرابری
اقتصادی و سياسی و حقوقی در نظام کنونی سرمايه داری است .نظامی که حتی از
ارزشھای دوران ليبراليسم و حقوق جھانشمول انسانھا پاپس کشيده و به ارزشھای
قرون وسطی رجعت کرده است.
ھمين منطق ،ھمين ديدگاه ،ھمين تبليغات به نژادپرستی و راسيسم و اسکين ھدھای
خيابانی توجيه فعاليت و ضديت با "خارجی" ھا ميدھد .ھمين ديدگاه جاده صاف کن
ارتجاع سياسی فدراليسم و جوامع موزائيکی ميشود که نمونه ھايش را در عراق و
افغانستان ديده ايم .ھمين ديدگاه جنگھای قومی و مذھبی و نفرت ھمسايه عليه ھمسايه
را دامن ميزند و ھيزم به آتش اين جنگھا ميريزد .سرمايه داری با ھزار و يک روش و
با پمپاژ آگاھی وارونه تالش دارد از صف متحد انسانھای آزاديخواه و برابری طلب،
از صف متحد کارگران در چھارچوبھای کشوری و منطقه ای و جھانی جلوگيری کند.
اين تبليغات و سياستھای منتج از آن راسيستی است ،نژادپرستانه است ،عليه حقوق پايه

صفحه ٧
ای انسانھا است ،عليه دستاوردھای دو قرن
مبارزه آزاديخواھانه و سکوالريستی است.
اين ديدگاھھا ضد زن است ،مردساالر و
عشيره ای است ،چون زن را در جھان به
"اسالمی" و "غير اسالمی" تقسيم ميکند و
حقوق و آزادی شان را براساس
چھارچوبھای دينی ،که آنھم توسط دکانداران
مذھب و رھبران خودگمارده خدا روی
زمين تعيين ميشود ،تعريف ميکند .اين
جوھر سرمايه داری امروز راجع به حقوق
مدنی انسانھاست .اين ارتجاع پست مدرنيسم
است که در زادگاه مارکس و ھگل از جيب
کارگران در آلمان نان ميخورد تا ھمين طبقه
کارگر را در تفرقه و انزوا ،کت بسته
بخدمت سرمايه درآورد.

"جھان اسالم" وجود خارجی ندارد ،واقعيت
تاريخی و اجتماعی ندارد ،انتخاب آزاد
انسانھای معينی نيست ،بلکه يک خرافه و
يک جعل سياسی است" .جھان اسالم" ترمی
دلبخواھی و راسيستی است .ابزاری سياسی
برای مماشات با جنبش اسالمی برای
رعايت مالحظات داخلی قدرت سياسی در
آلمان و منافع شرکتھای تجاری در ھمان
کشورھای اسالم زده است .اگر دست اين
ارتجاع را باز بگذاريد افسار ميگسلد و تا
دوران نازيسم جامعه را عقب ميبرد.
اگر دولت آلمان از تحرک اسالميھا وحشت
دارد ،راھش باج دادن نيست .چون اين باج
دان به اسالميھا تنھا فاشيستھای آلمانی را در
جامعه و در ساختار سياسی و اداری و
فرھنگی تقويت ميکند.
برای خلع سالح فاشيسم و اسالم سياسی
راھی جز برسميت شناسی حقوق شھروندی
واحد برای ھمگان ،تغيير قوانين بنفع
شھروندان و ايجاد برابری و رفع تبعيض در
قلمروھای حقوقی و اجتماعی وجود ندارد.
امری که با سود سرمايه و مکاتب دست
راستی حاکم در آلمان و کشورھای اروپائی
خوانائی ندارد* .

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!

آزادی زن

صفحه ٨

شماره ١٠١

برقع و نقاب بايد ممنوع گردد!
آذر ماجدی در گفتگو با راديو بی بی سی
چھارشنبه  11سپتامبر راديو بی بی سی 3 countiesبرنامه جاناتان ورمون اسميث درباره ممنوعيت ح ج اب ب ا آذر م اج دی گ ف ت گ و
کرد .دانشگاه متروپوليتن بيرمنگام بداليل امنيتی تصميم به ممنوعيت ورود دانشجويان و کارکنان با برقع و نقاب به محيط دانشگاه گرفت ه
است .اين تصميم موجد بحث داغی پيرامون حجاب ،آزادی مذھب و حقوق فردی شده است .بحث در اين زمينه در رسان ه ھ ا راه اف ت اده
است.
راديو بی بی سی نظر آذر ماجدی را درباره مساله ممنوعيت حجاب جويا شد .آذر اعالم کرد که اين مساله را بايد در چند سطح مورد
بررسی قرار داد .حجاب برای کودکان و بزرگساالن؛ ميزان و شکل حجاب و متن اجتماعی و سياسی جامعه .حجاب برای کودکان بايد
ممنوع شود .زيرا حجاب دختر بچه ھا را از زندگی نرمال محروم می کند و حق يک زندگی شاد و عادی را از آنان سلب می کند .به
حجاب کودکان بايد مانند تنبيه بدنی ،آزار جسمی ،روحی و جنسی کودکان برخورد کرد .تضمين حقوق پايه ای کودکان ايجاب می کند
که حجاب برای دختران زير سن قانونی ممنوع شود.
برقع و نقاب به دو دليل بايد ممنوع شود :اوال ،بخاطر احترام به مناسبات ايمن اجتماعی .زنی که صورتش را توسط برقع پوشانده است
و يا حتی چشمانش زير نقاب پنھان شده است ،محيط را برای اطرافيانش درون اجتماع ناامن می کند .امکان برقراری يک ارتباط عادی
و انسانی را سلب می کند .در اتوبوس ،در محيط کار يا در خيابان انسانھايی که مثل اشباح در حرکتند و امکان ھر نوع شناسايی و
برقراری ارتباط را از ديگران سلب کرده اند ،يک فضای ترس و ارعاب در محيط خود ايجاد می کنند .ثانيا ،قرار دادن زنان در
موقعيت اين اشباح يا ارواح بدون ھويت و صورت تحقير کامل و مطلق زنان است و جامعه نبايد چنين تحقيری را بپذيرد.
اما اشکال ديگر حجاب برای بزرگساالن نبايد ممنوع شود .عليرغم اينکه حجاب ابزار و سمبل تحقير و بيحقوقی زن است ،بزرگساالن
بايد از حق انتخاب اين تحقير و بيحقوقی برخوردار باشند .ليکن در اين مورد نيز يک استثناء موجود است .در يک جامعه سکوالر که
جدايی دين از دولت ،آموزش و پرورش و قوانين را برسميت می شناسد ،پوشيدن يا حمل مظاھر مذھبی در نھادھا و ادارات دولتی بايد
ممنوع گردد ،مانند قانون مصوب سال  2003در فرانسه .طبق اين قانون کليه مظاھر مذھبی و نه فقط حجاب ممنوع شده اند.
بايد در نظر داشت که آزادی مذھب يک آزادی بی قيد و شرط و مطلق نيست .در شرايطی که آزادی انجام دستورات مذھبی با قوانين
ديگری در جامعه در تناقض قرار می گيرد يا تداخلی ميان دو دسته قانون پيش می آيد ،بايد اولويت را بر حفظ حقوق کودک ،زنان،
حقوق فردی و انسانی قرار داد .در شرايطی که يک عمل مذھبی مغاير قوانين در عرصه ھای ذکر شده است ،آن عمل مذھبی بايد
ممنوع شود .مذھب نمی تواند و نبايد بر حقوق انسانی ،برابری انسان ھا ،تامين يک زندگی شاد و پيشرو برای شھروندان پيشی بگيرد.
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