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ياداشت  سر دبير     

 شهال نوری

       زنان در ایران باید به     
ــه          ــم ــي ــی ن ــر حســاب ه
. جمعيت را تشکيل دهند   

این موقعيت بایـد نـاچـارا        
شرایط را برای بکار بـردن      
امــکــانــات بــهــداشــتــی،    
رفـــاهـــی، آمـــوزشـــی،    
زیســتــی، اقــتــصــادی و      
اجتماعی بـرای زنـان در        

 . ایران به وجود آورد
اما شرایط واقـعـی زنـان         
بسيار دور از آنچه اسـت       

 . که باید باشد
اخــيــرا مــعــاون وزارت          
ــهــداشــت و درمــان و          ب
آموزش پـزشـکـی اعـالم        
کرد که طرح غربالگيری از     
سرطانهای شایع زنان به    
علت مشکالت اقتـصـادی     
امکان پذیر نيست و ایـن       

 ماه آینـده هـم       6طرح در   
 . اجرا نخواهد شد

اعالم این خبر به معـنـای       
این است که صدها هـزار      
زن درایران کـه در خـطـر          
ــه           ــدن بـ ــال شـ ــتـ ــبـ مـ
بيمـاریـهـائـی کـه مـثـل            
سرطان سـيـنـه و رحـم          
هستند باید قيد امکانـات     
مناسب برای بهتر شـدن     

 .را بزنند
بنا به این خـبـر یـکـی از            
مشکالت اجرای این طرح    
کافی نبودن دستگاههای   
مامـوگـرافـی اسـت کـه          
ــيـــص و          ــخـ ــرای تشـ بـ
ــيــمــاری       ــيــشــگــيــری ب پ
ســرطــان ســيــنــه از آن        

 .شود استفاده می
بيماریهای سرطان سينـه    
و دهانه رحـم از جـملـه           
بيماریهائی هستـنـد کـه       

پـزشـکـی امـروز       علـم    
دانش بسيار بيشتـری    

 سـال    ١٠نسبـت بـه       
ــهــا دارد         . پــيــش از آن

مهمترین راه مقابله بـا     
این بيـمـاریـهـا اجـرای         

های پيشگـيـری     برنامه
هایی  برنامه.   باشد می

 که   در      کشورهای
 پيشر فته            جزو                              

هــا  هــای دولــت   اولــيــت
 . باشد می

اینکه چـه درصـدی از        
زنان در ایران هر سالـه      
ــوع           ــن ن ــی ای ــان ــرب ق

شـونـد    بيمـاریـهـا مـی      
امــا .   روشــن نــيــســت   

آنچه که معلوم اسـت      
این است که سالمتی    
زنـــان هـــرگـــز جـــزو       
اوليـتـهـای جـمـهـوری         
ــوده و         ــب ــی ن اســالم

 .نيست
منابع مـالـی در ایـران         
عـمــدا اخــتـصــاص بــه       
سرکوب مردم در ایـران     

ــم     .   دارد ــاه    6ســه  م
ای کـه مـعـاون         بودجه

وزیــربــهــداشــت از آن      
گــویــد و    ســخــن مــی   
گـردد را     دنبالـش مـی    

باید در خيابانها و معابر     
 . عمومی پيدا کرد

ــد        ــریــ ــه خــ ــودجــ بــ
دســــتــــگــــاهــــهــــای 
ماموگرافی و گشایـش    

هــای درمــانــی     مــحــل
امسال تـابسـتـان بـه         
سرکوب زنان و دختران    
. جوان اختصاص یافت     

بسيج صـدهـا نـيـروی        
ویژه برای مـقـابلـه بـا          
بدحجابی، مقـابلـه بـا       
جنبش دانشجـویـی و      
سرکـوب آن هـمـگـی         
نيازمند امکانات مـالـی     

هــای کــالن    و بــودجــه  
این بودجه بـایـد   .   است

از سالمتـی، رفـاه، و        
آسایـش شـهـرونـدان       
. ایرانی گـرفـتـه شـود       

وطبعا زنان  قـربـانـيـان        
 .فوری آن هستند

يك جنبش اجتماعی غيرايدئولوژيك مرجعيت 
 !گيرد خود را از مطالبات واقعى می

جنبش زنان هم از ایـن      
ــدا          ــی ج ــل ــده ک ــاع ق

این جنبـش را     .   نيست
شــود بــا    دیــگــر نــمــی  

نصيحت و یا تـبـلـيـغ و          
 . ترویج به خانه فرستاد

البته در بافت حکومـت     
ــه داری        ــایــ ــرمــ ســ
اسالمی رژیم حاکم بر    
مردم ایران که تا مـغـز        
اسخوان مردساالر، پدر 
ساالر و دین ساالر آن      
هم از نوع شریـعـه آن        
اســت، ســلــســلــه        
مراتبی از روابط قـدرت      
بين زن و مرد به مثابـه       
دو جنس مخالف چنـان     

شـود کـه      باز توليد می  
فقط با جوامـع اسـالم       
زده دیگر قابل مقایسه    

 .باشد می

واقعيت این است که 
اسالم سياسی برای 
ما زنان برابری طلب 
یک پدیده شناخته 

ما خود  . شده بود
شاهد عربده کشيهای 

حق رای (حزب اهللا 
زنان مساوی با فحشا 

رژیم . بودیم !)است
اسالمی در فردای 

 زنان را اولين 57قيام  
دشمنان رژیم 
اسالمی دانست و 
اولين اقدام ایدئولوژیک 
اسالمی خود را عليه 
آزادی حق پوشش 

بعد . زنان سازمان داد
حجاب و  از آن زنان بی

بدحجاب را از صحنه  
سياست و کار بيرون 
 انداخت یا با ایجاد جو 

ارعاب آنها را به خـانـه        
 .نشينی وادار کرد

همان زمان هم 
مردانی که موافق این 
نگرش فئودالی به زن 
بودند خوشحال از 
اینکه هيچکس از این 
به بعد قادر نيست 
مایملک آنها را از زیر 
حجاب ببيند، به 
. خمينی آفرین گفتند
آنها دوشادوش 
خمينی با کوله باری از  
روشنفکری شرق زده 
خود، دست حکومت 
 ایدئولوژیک اسالمی را 

٢ادامه در صفحه   

 اردوی همبستگی زنان ایران
ما از تمامی زنان از هر نقطه ایران دعوت ميکنيم در اين            

دوستان می تـوانـنـد بـا تـجـهـيـزات               .   اردو شرکت کنند  
در شهر سنندج ودر فضا یی زیـبـا         . . . . )   چادر و   ( شخصی

وآرام به مدت دو روز خاطره آشنایی های تازه را تجـربـه          
براي اطالعات بيشتر ميتوانيد با ايمايل ما تـمـاس          .   کنند
 . بگيريد

 پارک جنگلی آبيدر - سنندج:محل مالقات
 1385 تير ماه 22 و 23 :زمان

 زنان دوستدارهمبستگی
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 گزارشی از ايران 
  ٨٥ خرداد ٢٢در رابطه با تظاهرات زنان در روز 

 در ميدان هفت تير شهر تهران 

  رسيدم  4.30ساعت 
ميدان هفت تير عده 
ای از زنان و جوانان در 
پارکی که در ضلع 
غربی ميدان بود در 
دسته های چند نفری 
ایستاده بودند عده ای 
هم در قسمت جنوبی  
ميدان در پياده رو بودند 
همه منتظر یک حرکت 
بودند چهره ها نشان 
از یک جنبش بزرگ 
ميداد دور ميدان برای 
خودم گشتی زدم تا 
اوضاع را بررسی کنم 
در هر چهار گوشه  
ميدان ماشين های 
نيروی انتظامی 
 مستقر بود در قسمت  

شمال غربی ميدان 
چند ین ماشين از 
مامورین ضد شورش و 
اوباش رژیم مستقر 

ماموران رژیم . بودند 
شروع به تخليه پارک 
کردند و مردم را از 
.  پارک بيرون ميکردند 

عده در وسط ميدان 
ایستاده بودند و عده 
ای هم از مردم در 
پياده رو کنار پارک و 
اوباش رژیم دائما 
اخطار ميدادند و تهدید 

٦ادامه در صفحه   
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١از صفحه . . .  يك جنبش اجتماعی غيرايدئولوژيك    
باز گذاشتند تا هـرچـه      
ــار        ــت ــر ســاخ ــشــت ــي ب
سياسی، فرهـنـگـی،      
اجتماعی و اقـتـصـادی      

ســـرمـــایـــه داری       (   
کشــور را    )   اســالمــی 

 . مردساالرانه کنند
 سـال    27حاال بعـد از       
 چه باید کرد؟

شود با تابوهای    آیا می 
اســالم ســيـــاســـی      
مبارزه کرد بدون آنـکـه       
پا به عرصه سـيـاسـت      
 برای تغيير قوانين برد؟

مــنــاســبــات قــدرت و      
سياست در هم تنيـده     

ــا مــی   .   اســت شــود  آی
ــواســت واز        ــدرت خ ق
سياست دوری گزید و     

شـود   برعکس، آیا مـی   
در آب رفـت و خـيـس          

 نشد؟
رژیم امکان دستيابی 

ها را تا  به این عرصه
حدی اندک در دست 

های اصالح  فمينيست
طلب و کمی بيشتر   

ــت              در دســـــــــ
ــســت     ــي ــن ــي ــم ــای  ف ه

اسالمـی و از هـمـه          
ــر در دســت         ــشــت ــي ب

های حكومـتـی     محجبه
که خود مروج جـهـل و        
ــم        ــتــ ــل ســ ــامــ عــ
مردساالرانه هستـنـد،    
گذاشته اسـت و ایـن        
وسط فمينـيـسـتـهـای       
مــــدرن هــــم بــــه          
ــردن      ــه ک ــردســاالران م
جامعه ایـران مـحـکـوم        

انــد و عــمــال بــا        شــده
مخالفتهای جدی روبرو   

 .اند گشته
فاطمه کوماندوهای 

ها تالش  مجلس سال
کردند که با چادر سياه 
در مجلس ظاهر شوند 
و الگویی شوند برای  
. تشویق دیگر زنان
حکومت صد هزار  

 امر محجبه ،اعدام 
کردن زنان را برای 
تثبيت حکومت خود 
 تبدیل به معضل فقط 

 نموده ،نيمی از جامعه
تا مردساالران را در  

اما . نگهدارندکنار خود 
تکليف ميلونها زن در  
کشور ایران که در 
محيطهای مختلف 

کنند و بالجبار  میکار
حجاب هم بر سر 

کنند اما حاضر  می
نيستند نماینده 
مجلس ارتجاعيترین 
حکومت این قرن 
باشند چيست؟ آنها از  
کدام راه باید وارد 
عرصه سياست 
شوند؟ کدام کنش 

تواند  آگاهانه زنان می
مردان آزادیخواه جامعه 
را در کنار آنها قرار   
دهد؟ زنان برابری 
طلب سالها تالش 

اند تا در جهت  کرده
رهایی خود از مردان 
آزادیخواه کمک بگيرند 
ولی آیا همه مردان 
آزادیخواه الزاما برابری 
طلب هم هستند؟ 
آیااین مردان از مرز      
  

نابرابری جنسـی عـبـور       
اند؟  کدامين موانـع      کرده

ــر راه               ــد از س ــای را ب
 برداشت؟   

اگر امروز شاهد رهایـی     
ــاری از            ــيـ زن در بسـ

های فـرهـنـگـی،        عرصه
سياسی، اجتمـاعـی و      
خــانــوادگــی در جــوامــع     

هستيم بـه ایـن        مدرن  
دليل است که زنـان بـا         
کنشی فـعـال و تـاثـيـر           
گذار در عرصه سياسـت     
وارد ميدان شده و توازن     
ــطـــــه قـــــدرت          رابـــ
مـــردســـاالرانـــه را در       
جامعه بـهـم ریـخـتـه و           
آنطرف کفه تـرازو را بـه         
نفع جـنـبـش آزادی زن         

تر کـرده، بـهـای        سنگين
 . آن را هم پرداخته اند

ما انسانهای برابری 
طلب وظيفه داشتيم به 

های موجود در  واقعيت
جمهوری اسالمی و 
آنچه بر سر زنان آن 
جامعه آمده نام 
مشخصی بدهيم 

و      ) آپارتاید جنسی(

مفهوم و عينيت آن را       
بـــه مـــردم جـــهـــان        

 .بشناسانيم
ما با آگاهی از ایـنـکـه         
قربانيان آن شرایط  بـا       
وجود قابل رویت بـودن      
ــســی،       ــد جــن ــای ــارت آپ
شرایط بيان اوضاع خود 
را در جو پـلـيـسـی و            
اخـــتـــنـــاق مـــوجـــود     
نداشتنـد، بـلـنـدگـوی        

های بـر حـق        خواسته
آنان شـدیـم و فـریـاد           
برابـری طـلـبـی زنـان          
ــوش            ــه گ ــران را ب ای

 . جهانيان رساندیم
امروز شـرایـط فـراهـم        
ــا          ــمـ ــه و شـ ــتـ گشـ

های آزادیـخـواه      انسان
در جنبش زنان امـکـان       
پيوستن بـه جـنـبـش         
دانشجویی و جـنـبـش      
کارگری را پـيـدا کـرده         

اگـر جـواب شـمـا         .   اید
مثبت اسـت در نـظـر          
داشته باشيـد کـه تـا         
ــم           ــاال ه ــن ح ــي ــم ه
بسياری از فرصتـهـا از       

 !دست رفته است

سمينار در رابطه با خشونت نا موسی عليه زنان و  دختران مهاجر در 
 استکهلم 

 
 ژوئن 8روز پنجشنبه 

 سميناری عليه 2006
خشونت های 
ناموسی در شهر 
. استکهلم  برگزار شد 
این سميناربخشی از 
فعاليتهای روتين 
کمپين دفاع از حقوق 

  واحد ،زنان در ایران
استکهلم و سازمان  
آزادی زن عليه قتلهای 
ناموسی و خشونت 
ناموسی عليه زنان  و  
دختران مهاجر در 

اینگونه . سوئد بود
سمينارها تا کنون در  
ساختن افکار عمومی 
بنفع دختران مهاجر و 
وادار کردن مقامات 
سوئدی بری اقدام به 
 ،حل این  مسئله

بسيار موثر بوده 
.است  در ابتدای  
سمينار مهين عليپور 
در رابطه با جگونگی 
نوع این خشونت بطور 

  و  در سوئد ،آلی
  صحبت ،بطور مشخص

 
کرد  او به ریشه        
های   این خشونت در 
سوئدوچگونگی برخورد 
مقامات دولتی با این 
. پدیده پرداخت 
سازش و باج دادن به 
مذهب و اعتقاد به 
تقاوت بين انسانها با 
پيشينه های گوناگون 
را عامل نوع برخورد 

 به این ،غلط مقامات
وی . پدیده  دانست 

اشاره کرد که راههای 
پيشنهادی و عملکرد 
تاکنونی مقامات 
دولتی نسبت به این 
مسئله کافی نبوده و 
باید چاره های 

و  دراز   اساسی و 
مدت را مورد استفاده  

.                   قرار داد   
 وی چلوگيری از کار  
, مدار س مذهبی  
سياست مناسب و 
یکسان برای جذب     

 
مهاجرین  به جامعه 

جدی گرفتن    , سوئد
مشکل این دختران و 
, کمک عاجل به آنها 
مجازات افرادی که به 
تهدید و اذیت دختران 

جلوگيری ,خودميپردازند
از بوجود آمدن مناطق 
, ایزوله مهاچر نشين 
قطع کمکهای مالی و 
معنوی به تشکلها و 
اقراد سنتی و مذهبی 
و در عوض کمک مالی 
و معنوی به تشکلها و 
قعالين رادیکال و 
سکوالر در دفاع از   
و , حقوق برابر انسانها

ایجاد خانه های امن و 
مطمئن برای دختران 
مورد اذیت و ازارقرار  
داده شده را از راه 
حلهای عاجل  این 

.       مسئله دانست   
در این برنامه گوشه   

 
هائی از یک فيلم 
مستند کار مهين عليپور 
که شامل مصاحبه با 
افراد خارجی در این 
مورد بود نشان داده 

هدف از نمایش . شد 
این  فيلم این بود که 
گوشه ای از این واقعيت 
را که مردم  بسياری در 
 سوئد وجود دارند که 
عليرغم ساليان زیاد 
زندگی در سوئد هنوز 
بعلت عدم اینتگرره 
شدن در جامعه سوئد  
با نرمها و سنتهای ضد 
زن و  سنتی خود به 

.          جامعه مينگرند   
دیگر سخنرانان  این  

 نيامکو صابونی ،سمينار
از حزب مردم سوئد و  
, نماینده مجلس سوئد 

حامد مسئول آرحه 
پروژه مردان شریف که 
با مردان مهاجردر جهت 

 
زدودن فرهنگ مرد 

ایا , ساالر کار ميکند   
 رتی از زنان سوسيال 

کریم شاه , دمکرات   
محمدی مسئول 
تشکل اول کودکان در 
سوئد  بودند که 
همگی بطور مشخص 
به برخورد غير 
مسئوالنه دولت به این 
 قضيه پرداختنند          
از مسجد استکلم هم 
نماینده ای بنام 
عبدالقادر حبيب در این  
 سميار شرکت 

.                   داشت   
 در کناراین سمينار 
ميز کتاب سازمان 
آزادی زن و نماشگاه 
عکس ازوضعيت زنان 
در ایران  مورد 
استقبال بسيار قرار  
.                   گرفت  
  

٢٠٠٦ زوئن ١٤  
 مهين عليپور
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  کمپين نجات ملک قربانی از سنگسار
بنا بر اخبار رسيده به سازمان آزادی زن   مـلـک               
قربانی ساکن نقده که در دادگاه بـه سـنـگـسـار              

 ژوئن حکم  خود را      24محکوم شده بود،  در تاریخ       
این خـبـر    .     از مسئولين  زندان اروميه دریافت کرد      

از طرف کميته بين الملی عليه سـنـگـسـار هـم              
ملک قربـانـی  زن جـوانـی            .   تائيد گردید ه است   

است که در چند ماه گذشتـه در زنـدان ارومـيـه                
چند ماه پيش برادر و همـسـر وی          .   زندانی است 

مردی را که در خانه ملک بود به قتل ميرسانند و            
ملک را هم تا حد مرگ بـا ضـربـات چـاقـو روانـه                   

ملک که بدليل جراحات وارده      .   بيمارستان ميکنند 
مدتی در بيمارستان بسر برده بـود،  اکـنـون در               

 .دادگاه به سنگسار محکوم شده است
این اولين بار نيست که جمهوری اسالمی زنی را 

اما هر بار با اعـتـراض       .   به سنگسار محکوم ميکند   
 .  بين الملی وادار به عقب نشينی گردیده است

سازمان آزادی زن ضمن ابراز انزجار  از صدور ایـن            
حکم قرون وسطایی، اعالم ميکند کـه از هـمـه              
امکانات خود برای نجات جـان مـلـک اسـتـفـاده                
خواهد کرد و تالش خواهد نمود  با سازمان دادن           
اعتراضات بين المـلـی یـکـبـار دیـگـر جـمـهـوری                   

 . اسالمی را به عقب بنشاند
سازمان آزادی زن همه مردم آزادیخواه ، سازمـان         
های زنان و حقوق بشر را فرا ميخواند کـه بـرای              

 .نجات جان ملک قربانی به این کمپين بپيوندند
 

 سازمان آزادی زن
 ٢٠٠٦ژوئن ٢٧

www.azadizan.com 

  نامه های رسيده از ايران  

:                       نادره   
سالم ، موضوع  آرایش  
هر شکلش چيزی  
شخصی است و  چون 
ما توایران  اصال  
مسئله شخصی  
نداریم درواقع فردیت 
نداریم وبرای هرچيزی 
باید جواب پس دهيم 
پس  باید  دليلی براش 

این .  داشته  باشيم 
قضيه سوال  بر  انگيز 
ميشه، من به شخصه 
 آرایش ميکنم  
همانطور که تالش 
ميکنم عادت های بدم 
 رو از بين ببرم این 
برای من درراه کامل 
گرائی  من معنی  
ميده به شخصه هيچ 
مشگلی ندارم  اگر 
پسرمبخواهد آرایش 

این مثل  این .کنه
ميمونه که ازیکی 
بپرسن چرا شما رنگ 
لباسش آبيه؟  
آرایشرومن سليقه ای 
.  می دونم  و شخصی

  سالمه 24من 
ساله  که خارج  3و

. ایران زندگی ميکنم
اطالعات داده شده (  

برای این که بدونيد 
منهم هم  هم  از   
جنس شما و نو 

.)            جوانان بودم  
شما  دخترا اینروباید 
بدونيد که پسر ها 
خوششون مياد که  

شوهره .جلبشون کنن
یک خانم اگر ببينه که 
زنش بد سليقه  و 
شلخته  است اینو 
بدونيد که حتما ولش 

این . خواهد کرد
آزایش  . طبيعت مرده

کردن حتی  ایرد که 
نيست بلکه  مهم 

مخصوصا برای . است
 ميکنمالبته قبول . زن

که آرایش  زننده یا 
.   زیادی خوب  نيست
  
 ميترا از ساری            
! سالم خانم کابلی 

مرسی که نشریه را   

 
 
 
. برای من فرستادید
من باید بگویم که ما  
جوانان خيلی در ایران 
گرفتار شده ایم و 
نميدانيم که چکار باید 

به نظر من باید . بکنيم
در مقابله حمله به ما 
. چوانان مقاومت کنيم
این چه زندگی 
چهنمی است که ما  

.                      داریم  
 

:        سارا از اصفهان   
تلویزیون  آزادی  زن را 

مرسی . نگاه ميکنم 
برای برنامه های 

اما خانواده من .خوبتان
بسيار ميترسند که 
من در خيابان دستگير 

مادرم اجازه  . شوم
نميدهم که با 
. دوستانم مالقات کنم

.              پيروز باشيد  

 
٤ز صفحه ا  

آجا برود و باچه آسانی 
رفت و آمد آند را باید آنها 
. برایش تصميم بگيرند
چون مادرش شوهر ندارد  
آنها به خود اجازه ميدهند   
آه تا عمق زندگی او  
دخالت آنند چه برسد به 
وضعيت خودش آه دختر 

او حتی .  آن خانه است
اجازه ندارد با پسری  
دوست شود چه رسد به 

به . اینكه باردار هم بشود
مطب دآتر رسيدیم و در 
سالن انتظار نشستيم او 

بغض .  باز هم گریه ميكرد
گلویم را گرفته بود و 
نميتوانستم حرف بزنم و 
دلداریش بدهم  
ميترسيدم اشك خودم 

سقط . هم  سرازیر شود
جنين واقعا راه حل 
دردناآی است  آه او به  
دليل فشارها و  
محدودیتهای فرهنگی و 
اخالقی و سنتی آه  
خانواده اش به او تحميل 
ميكردند باعث  شده بود 
. آه این راه را انتخاب آند  
این واقعا ننگ بشریت 
قرن بيست و یكم است  

آه در قلب اروپا باشی 
ولی به دليل فشار  
اخالقيات عقب مانده و 
سنتی و وضعيت نا 
برابری آه در آن قرار  
داری  مجبور بشوی 
. جنين ات را از بين ببری
صدف مجبور است بچه 
اش را سقط آند او 
گناهش این است آه  
بدون ميل و اراده خودش 
در خانواده ای بدنيا آمده 
آه از آشورهای اسالم  
زده به اروپا مهاجرت  
آردند و او باید طبق  
قوانين مذهبی وعقب 
مانده خود را برای 
همسر آینده اش آه   
مردان خانواده برایش 
انتخاب خواهند آرد  حفظ 

چند دقيقه ای .  آند
گذشت و دآتر او را صدا 
آرد او آرام بود  هر سه با 
هم به اتاق دآتر رفتيم 
دآتر توضيحات الزم را داد   
و سپس دو عدد قرص را 
با ليوان آب به دستش   

دیدن این صحنه  . داد
برایم خيلی دردناك بود 
من آه برای تقویت        

روحيه او همراهش آمده 
بودم  طاقت دیدن این 
صحنه را نداشتم در  
مقابل چشمانم هر دوی  
آنها را می دیدم و  
احساس ميكردم جنينی 
آه با خوردن این داروها   
از بين خواهد رفت 
درست مانند یكی از  
آنهاست و به همين دليل 
بغض شدیدی گلویم را 
گرفته بود رویم را 
برگرداندم آه این صحنه 

 ای آاش ميشد  ٠را نبينم
راهی برای حفظ این 
.  موجود زنده وجود داشت
ای آاش ميشد از همين 
دو ماهگی او را در جایی 
خارج از رحم مادر   
نگهداری آرد ولی 
افسوس آه هنوز علم 
پزشكی به این تكنيك 
دست نيافته و انسانهای  
 زیادی قربانی این سنتها 

متاسفانه ما  . می شوند
در جهانی بسر ميبریم  
آه نظام سرمایه داری   

اگر هزینه های . است
زیادی آه  صرف ساختن 
سالحهای آشتاردسته  
جمعی انسانها و صرف  
حفظ منافع سرمایه داری  
ميشود برای آشف 
درمان  بيماریهای   
خطرناك و آشنده و 
پيشرفت تكنولوژی 
پزشكی برای نجات جان  
انسانها استفاده ميشد   
شاید این امكان هم 

در آن  . بوجود می آمد
لحظه شاید  صدف و 
دوست پسرش هم  
. آرزوی مرا  داشتند 
 وقتی بيرون آمدیم  صدف 
دو باره گریه ميكرد و من 

ميخواست بغلش دلم 
.     آنم و با او گریه آنم  

بعد از چهل و هشت 
ساعت دوباره نزد دآتر  
رفتيم چون باید دو قرص 
دیگر ميخورد و چند        

ساعتی آنجا تحت نظر 
دآتر ميماند تا جنين 

اینبار در  .آامال سقط شود 
اتاقی بودیم آه یك تشك 
با پتویی در آن قرار  

چند دقيقه .  داشت
سپری شد تا دآتر آمد و 
دو قرص با ليوان آب  به 
دستش داد چند لحظه  
بعد از خوردن قرص درد 
شدیدی او را گرفت به  
خود ميپيچيد از شدت  
درد حالش به هم خورده  
و  باال می آورد دوست  
پسرش  از دیدن حال او 
هم ميترسيد و هم از  
ناراحتی اشگ در  
. چشمانش حلقه زده بود
اما صدف جوان دو تا درد 
را با هم ميكشيد  درد 
جسمی و درد از دست 

.             دادن بچه اش   
سقظ جنين تجربه تلخی 
در زندگی او بود و 
مطمين هستم آه  
هيچگاه نخواهد توانست 
این خاطره تلخ و درد آور 
.            را فراموش آند
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  روز اعالم جنبش سرنگونی ٧٨ تير ١٨
 طلبانه توده های مردم 

 
 تير ١٨جنبش آزادی زن به استقبال 

.ميرود  
 تير یك روز تاریخی در اعتراضات جامعه برای          ١٨

روز اعالم جنبش       .  آزادی و برابری است         
. سرنگونی طلبانه توده های مردم است                

مردم «:  شعارهایی آه در این روز فریاد زده شد       
قيام شروع شده بيست سال سکوت تمام              

  وای ، سرنگون سرنگون  ،حكومت آخوندی شده،  
به روزى که مسلح شويم، و  آزادى انديشه با            

 نشاندهنده شروع      »ريش و پشم نميشه           
جنبشی بودند آه اعالم آرد سرنگونی رژیم            
اسالمی پيش شرط هرگونه بهبود و تغييری در         

 تير ضربه سنگينی به       ١٨.  زندگی مردم است   
نشان داد آه    .  جنبش ارتجاعی دوم خرداد بود      

هدف مردم نه اصالح رژیم اسالمی بلكه                  
نشان داد آه مردم با          .  سرنگونی آن است    

سوت جریانات دوم خردادی در آغاز راه متوقف           
 به  ، به آم رضایت نخواهند داد        ،نخواهند شد 

 به فرودستی و       ،اسالم رضایت نخواهند داد      
به .  نابرابری زن و مرد رضایت نخواهند داد              

به یك ذره   .  آپارتاید جنسی رضایت نخواهند داد     
همه آزادی را       .  تغيير رضایت نخواهند داد         

 و    ،همه برابری را ميخواهند          .  ميخواهيند
سرنگونی رژیم اسالمی گام اول این مبارزه             
گسترده برای تحقق آزادی و برابری و                       

جنبش آزادی  .  خواستهای پایه ای مردم است      
سرنگونی رژیم  .   تير ميرود   ١٨زن به استقبال      

اسالمی حلقه اصلی تحقق آزادی بی قيد و             
در .  شرط زن و مرد و آزادی زن در جامعه است           

هم شكستن آپارتاید جنسی مستلزم                   
خالصی از   .  سرنگونی رژیم اسالمی است       

زندان حجاب نيازمند سرنگونی رژیم اسالمی          
لغو قوانين ارتجاعی و زن ستيز اسالمی       .  است

پایان .  مستلزم سرنگونی رژیم اسالمی است      
دادن به آليه تبعيضات اجتماعی و سياسی و           
اقتصادی و حقوقی در جامعه مستلزم                     

 . سرنگونی رژیم اسالمی است
سازمان آزادی از تمامی فعالين جنبش آزادی           

 زنده  ،زن ميخواهد آه با پرچم زنده باد آزادی زن        
 نه به   ، نه به آپارتاید جنسی    ،باد آزادی و برابری   

 ، آزادی زن شرط آزادی جامعه است            ،حجاب
 ،قيد و شرط آليه زندانيان سياسی         آزادی بی 

 ، خرداد ٢٢آزادی فوری تمامی دستگير شدگان       
 .  تير بطور فعالی شرآت آنند١٨در تجمعات 

 
 سازمان آزادی زن

 ٨۵ تير ١٢

در حال بيرون رفتن از 
خانه بودم آه تلفنم زنگ 
زد گوشی را برداشتم 
: صدای صدف  بود گفت

سالم خاله اگه خانه  
 ،هستی من پيشت بيام
. ميخوام باهات حرف بزنم

صدف  جان االن  : گفتم
 با ،دارم ميرم بيرون

وآيلم  قرار دارم آه 
نميتونم لغوش آنم  

 ،نه: اتفاقی افتاده؟ گفت
: گفتم. ولی مهم است

 بعد از اینكه آارم  ،باشه
تمام شد باهات تماس  

باشه و : گفت. ميگيرم
در  . گوشی را قطع آرد

راه بودم آه پسرم زنگ 
زد مامان چرا خانه    
نيستی؟ بمون خانه  
.  صدف باهات آار داره 

تو آه ميدونی من : گفتم
قرار مهمی دارم و باید 

 ، االن هم درراهم،برم
چی شده؟ اتفاقی 

 خودش ،نه: افتاده؟ گفت
 ،اصرار آردم. بهت  ميگه

تو به من  بگو چون منو 
: گفت. نگران آردین

 ولی به هيچ آس ،باشه
.  صدف حامله است،نگو

احساس آردم   از نگرانی 
پرسيدم .  تنم داغ شد

ميخواد چكار آنه؟  
نميخواد آه نگهداره 
؟جواب سوالم را  
ميدونستم اما با اینحال 

 ،نه:پرسيدم جواب داد
 ميخواد ،نميخواد نگهداره

 من باید  ،باشه. بره دآتر
به فكر پيدا آردن یك دآتر 

خودش  :  گفت٠باشم
من  : پيدا آرده گفتم

رسيدم خانه زنگ ميزنم 
آه بياد با هم حرف  

.                        بزنيم  
شب خودم را قبل از 
تاریك شدن هوا به خانه   
رساندم  بعد از چند  
لحظه صدف هم آمد  
. پسرم هم در خانه بود
اولش صدف خجالت 
. ميكشيد حرف بزند

.  صدف جان بگو: گفتم
خاله جان ما آار   : گفت

نه : گفتم. بدی آردیم
. شما آار بدی نكردین 
ازش پرسيدم مگر قرص 
استفاده نميكردی؟ 

 ولی چند ،چرا: گفت
:پرسيدم. روزی نخوردم    

چند وقت است؟ جواب   

 دريا آوهی 

: به او گفتم .  هفته٧داد 
صدف  جان شرایط 
خانواده ات را  گفتی و به 
دآترت توضيح دادی آه 
زمان زیادی نداری؟ جواب   

آره همه چيز را  :داد
ميدانند و تالش ميكنند 
آه زودتر آارم را تا قبل از  
تعطيلی مدرسه راه 

گفتم باز هم  . بندازند
تاآيد آن آه همه  چيز 
آامال مخفی بماند حتی 

: گفت. آدرس خانه تان   
آنها فقط یك شماره تلفن 
.  از من خواهند داشت

تو : بوسيدمش و گفتم
تنها نيستی ما پيشت 
هستيم و با هم ميریم 
پيش دآتر هر لحظه هم 
آاری داشتی حتمابه من  

یكدفعه از جا . زنگ بزن
پرید و به طرف 
دستشویی دوید پسرم 
. هم به دنبالش خيلی  
براش نگران و ناراحت 
بودم با این وضع  حالت 
تهوعی آه االن دارد و با    
درد و خونریزی بعد از 
سقط جنين چطور باید در 
خانه پيش  خانواده اش   
ظاهرش را حفظ آند تا  

؟  !آنها متوجه نشوند 
آنقدر نگرانش بودم آه 
تمام  روز را  فقط به او 

.                فكر ميكردم  
روز موعود فرا رسيد با  
پسرم سر قرار رفتيم و   

در راه سوارش آردیم در 
چهره اش غم و اندوه  
آامال دیده ميشد وقتی 
در ماشين نشست  
خودش را در گوشه  
ماشين جمع آرده و 
حرف نميزد از آینه بغل 
ماشين نگاهش ميكردم  
 هر دو ساآت بودند و هر 

بعد . دو ناراحت و غمگين
از چند لحظه دیدم آه 
اشك ميریزد ميدانستم 
چه احساسی دارد او 
دلش نمی خواست بچه 

حس  . اش را سقط آند 
مادری و احساس اینكه   
موجودی آه در درون  
شكمش است را باید با  
تصميم خودش از بين 
ببرد برایش بسيار دردناك  

آرزو داشت . بود
ميتوانست بچه اش را 
نگهدارد اما ميدانست آه    
به هيچ عنوان نميتواند 
،این آار را بكند   چون  

شرایط خانواده بسيار  
سنتی و عقب مانده بود 
او ميدانست آه حتی 
مادرش قربانی فرهنگ  
ارتجاعی و مردساالری  

مادرش به این   . است
دليل آه از پدر او جدا  
شده  نه تنها برادرهاش  
بلكه تمام مردهای فاميل 
به خود اجازه ميدهند آه 
درتمام زوایای زندگی  
شان دخالت آنند مادر 
بدون اجازه مردهای 
فاميل نميتواند حتی  در 
مورد زندگی خصوصی 
خود تصميم بگيرد اینكه  

٣ادامه در صفحه   



 

 
 

 ٢٠٠٦ ژوئن ١٤روز 
پروین کابلی سخنگوی 
کمپين بين الملی 
دفاع از حقوق زنان در  
ایران و مسئول اجرائی 
سازمان آزادی زن 
درنامه ای خطاب به 
سازمانهای زنان 

حقوق بشر و پارلمان ،
اروپا در مورد حمله 
اوباشان جمهوری 
اسالمی به تظاهرات 
زنان در تهران خبر از 
دستگيری دهها نفر 

در این نامه پروین .  داد
کابلی ضمن منعکس 
کردن نام تعدادی از 
دستگيرشدگان 

جمهوری : نوشت
حکومت "اسالمی 

در " آپارتاید جنسی 
مقابل خواست به حق 
زنان در اعتراض به بی 
حقوقی، تحقير و 
ستم، با  حمله به 
تظاهرات بر حق زنان، 
دهها نفر از آنها را پس   
از ضرب و جرح دستگير 

این اولين . نموده است
بار نيست که جمهوری  
اسالمی در مقابل 
خواست بر حق زنان و 
اعتراض آنها به حمله 
و دستگيری فعالين 
جنبش زنان اقدام 
 نموده است              

 برای آزادی زنبرنامه تلويزيونی  
 

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

د روزهای                   برای آزادی زن       برنامه های      ال جدي ان ين در ک همچن
 .دوشنبه و جمعه ساعت نه و نيم شب به وقت تهران  پخش ميگردد

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

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

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

 
زنان در ایران شهروند 
درجه دوم  محسوب 
ميشوند  و از ابتدائی 
ترین حقوق انسانی 

در . محروم هستند
ادامه این نامه پروین 
کابلی خواستار         

دخالت فعال  
سازمانهای زنان و 
حقوق بشر در رابطه با 
دستگير شدگان شده 
.است   
بدنبال فردستان این 
نامه تاکنون چندین 
سازمان حمایت خود را 
از درخواست پروین 
کابلی در رابطه با 
 آزادی فوری و بی قيد 
و شرط دستگيرشدن 

متن . اعالم نموده اند
این نامه منبای 
اعتراض خانم 
اوالهوفمن نماینده 
حزب چپ در پارلمان 

وی . سوئد قرار گرفت
در اعتراض خود به وزیر 
امور خارجه خواستار 
شد که دولت سوئد در 

 ایران را مورد  ،این مورد
.  مواخذه قرار دهد  

سازمان آزادی زن و 
کمپين بين الملی 
دفاع از حقوق زنان در  

 فعاليت های ،ایران
وسيعی  را برای 
آزادی دستگير شدگان 
.           آغاز آرده اند

نامه  پروين کابلی به سازمانهای    
!زنان، عفوبين الملل ، رسانه گروهی   
 در ارتباط با سرآوب تظاهرات زنان

٨٥ خرداد ٢٢در   

       سازمان آزادی زن  
 کمپين بين المللی دفاع از حقوق زنان در ایران

٢٠٠٦ ژوئن ١٦  

 حمايت از حجاب کودک در مدارس سوئد
  باجدهى به اسالم سياسى است

اخيرا در پی ممنوعيت از 
 ساله  7ورود یک کودک 

محجبه  بمدرسه ميناروا 
در استان امئو سوئد،  
اداره مدارس سوئد  
مسئله حجاب کودک را 
بار دیگر مورد بررسی 

.                     قرار داد  
مدیر این مدرسه بدليل 
رعایت قوانين انضباطی 
داخلی و اینکه هر نوع 
پوششی بر روی سر، از 
جمله کاله و امثالهم  
ممنوع هستند مانع ورود 
این دختر بچه محجبه  به 
. مدرسه مربوطه شد
بخش بازرسی از مسائل    
اداره مدارس سوئد،   
مسئول بررسی مجدد 
این مساله از زاویه  
چگونگی اجراى  قوانين 
. در رابطه با حجاب گرد ید    

 مه تصميم این 24روز 
اداره و نتيجه این 
رسيدگی بدین صورت به 
: عموم اعالم گردید

مدارس سوئد باید  
.  پذیرای  همگان باشند
آزادی مذهب باید رعایت 
شود و هيچ مسئولی در 
مدارس سوئد نباید 
مزاحمتی برای دانش  
آموزان محجبه بوجود  
. بياورد  ساعتی پس از   
این تصميم از مهين 
عليپور فعال عرصه زنان و  
سخنگوی کمپين دفاع از  
حقوق زنان واحد 
استکهلم، خانم آنا  
وسترهلم و دو دانش 
آموز مسلمان دعوت   
بعمل آمد که در تلویزون   
سراسری سوئد برای 
صحبت پيرامون این  
از  .تصميم حضور يابند

پاسخ  سواالتی که خانم  
آنا وسترهلم که رئيس 
 بازرسی اداره مدارس 
سوئد و نقش تایين 
کننده ای در این تصميم 
داشت،  اینطور استنتاج 
ميشد که حجاب جزئی 
از مذهب اسالم و هویت  
این کودکان است و 
ممنوعيت آن، با  باز بودن 
مدارس سوئد بروی  

.      همگان، مغايرت دارد   
در سوئد قانونی براى 
ممنوعيت حجاب کودک  

با   . در مدارس وجود ندارد 
تصميم اخير و              

استدالالتى که پيرامون 
آن ميشود، تاکيد ميشود 
که دولت سوئد حامی 
بيقيد و شرط رسوم و 
قوانين ضد زن مذهب و 
. بويژه  اسالم است 
برای دولت اهميت ندارد 
که کودک محجبه در 
مدرسه سکوالر سوئد،  
بيدفاع از طرف خانواده و 
قوانين ارتجائی و 
عقبگرای  مذهبى کنترل 

.                     ميشود   
دالیلی که این تصميم 
دولت بر آنها استوار 
است چنان کودک ستيز 
و بيگانه با حقوق کودک 
است که فقط از مجرای  
دید راسيستی و بيتفاوت 
به آینده هزاران کودک 

ميتواند مايه "  خارجى"
.                        بگيرد  

ميگويند مدارس باید برای 
مگر قرار .  همه باز باشد 

بود غير از اين باشد؟ باز 
بودن مدارس براى همه،   
به این معنی است که 
همگان بتوانند از حق  

برابر آموزش سکوالر و  
درآموزش برخوردار  

این به آن معنی   . شوند 
نيست که سمبلهای 
مذهبی و فرقه ای و 
خرافات و رسوم ارتجاعی 
 و ضد انسانی در مدارس 
. مورد استفبال قرار گيرند
مدرسه نباید جوالنگاه 
تاخت و تاز مذهب و 

این تاکيد . سياست شود
اداره مدارس بر دفاع از 
حجاب کودکان در مدارس   
يک عقبگرد در زمينه 

اين . حوق کودک است
تصميم مغاير با قوانين 

دالیلی .  سکوالر است 
که برای این تصميم ارائه 
شد بوئی از مدرنيسم در  

اینکه کودک  . خود ندارد
دین ندارد و کودک اموال 
کسی نيست و انتخاب  
مذهب به بزرگساالن  
. برميگردد رعايت نميشود
عجيب است که هنوز 
حجاب یک پوشش ساده  
قلمداد ميشود و همزمان 
با حمل این پوشش ، بی 
حقوقی های بيشمار زن  
را در کنار آن نميبينند و   

.        نميخواهند ببينند   
 رشد مدارس مذهبى،  
بويژه مدارس اسالمی   
بخش ديگرى از پالتفرم 
جنبش اسالم سياسى 

تایيد قوانين مجزا . است
برا ی زنان و دختران 
مسلمان، سربازگيری  
جريانات اسالمى  بين  
جوانان در اين محيط ها،  
مجازات  و نتبيه زنان و 
کودکان بشيوه اسالمی  
اجزا ديگر این پالتفرم 

.                     ميباشد  
دفاع از حجاب کودک در 
مدارس، گوشه ای از جا 
انداختن  پالتفرم وسيعتر 
و ارتجائی و ضد زن  
. اسالم سياسی است
اين عقبگرد  راه را برای 
تحميل بقيه این پالتفرم 

کمپين دفاع از  .  باز ميکند 
حقوق زنان در ایران  
فعاليتهای بسياری در 
زمينه ممنوعيت حجاب  
کودکان و بسته شدن  
مدارس مذهبی  داشته 

این مساله يکى  . است
.از اولویت های ماست  
بايد افکار عمومی و 
جامعه را از لطمات اين   
تصميم دولت مطلع 

با  قدرت بيشتر . نمائيم
در برابر هجوم اسالم 
سياسی و کرنش دولت 
.   در مقابل آنها بکوشيم  
  
کمپين دفاع ازحقوق زنان 
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ل               جمع های آزادی زن را تشکي

 !دهيد
 .با ما ارتباط بگيريد

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

ان آزادی زن را            شعارهای سازم
 .تبليغ کنيد و شعارنويسی کنيد

اخبار مبارزات و گزارش وضعيت     
ا ارسال                ع ا سري رای م زنان را ب

 .کنيد
 .جمع های خود را گسترش دهيد

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

ا        در مبارزات و اعتراضات مردم ب
اد           ده ب ای آزادی زن، زن اره شع
آزادی و برابری، مرگ بر حجاب      
د           اي و ب غ اجباری، آپارتايد جنسی ل

 .گردد شرکت کنيد
ه                ان را ب ت ان اي ن ان و آش ت دوس
ان آزادی زن                ه سازم ن ب وست پي

 .تشويق کنيد

 Weekly  of  the  Organisation  آزادی زن 
for  Women’s  Liberation 

ميکردند که تجمع 
تقریبا . نکنيد بروید 

  دقيقه  4.50ساعت 
شده بود که در وسط 
ميدان یکی از عوامل 
رژیم سعی در دستگير 
کردن یکی از مردم کرد 
که در همين لحظه 
انهایی که در کنار  
پارک تجمع کرده بودند 
هم برای این که آن 
فرد را نجات دهند و 
هم اعتراض را شروع 
کنند به سمت خيابان 

) ضلع جنوبی ميدان ( 
حرکت کردند از تمام 
اطراف زنها و افراد 
دیگر ميدویدند و به آنها 
می پيوستند جمعيت 
در عرض چند ثانيه 
نزدیک به هزار نفر شد 
که در خيابان شروع به 
راهپيمایی کردند  
اعالميه ها در هوا 
پخش شد و همه 

ما " شعار ميدادند 
زنيم انسانيم اما حقی 

و به سمت " نداریم 
خيابان شرقی ميدان 
حرکت ميکردند رژیم و 
عوامل وحشی اش از 
قسمت باالی خيابان 
به سمت مردم می 
آمدند و در خيابان 
سمت شرق ميدان 
توانستند مردم را به 
. پياده رو بفرستند 
انسانهای معترض که 
شعار آزادی زن را 
ميدادند به سمت باال 
در حرکت بودند و رژیم 
هم به سمت 

پياده رو سمت .آنها 
شرق ميدان بدترین جا 
برای اعتراض بود و 
بهترین جا برای عوامل 
وحشی رژیم از یک 
طرف به خاطر وجود 
ساختمانها و مغازه ها 
محصور بود و از سمت 
دیگر به خاطر نرده 
هایی که در کنار پياده 
.    رو نصب شده بود 

هنوز مردم نيمی از    
طول پياده رو را طی 
نکرده بودند که رژیم 
وحشی سرکوب 
وحشيانه اش را شروع 
کرد ابتدا یک دستگاه 
اتوبوس را به صورت 
ورود ممنوع وارد  
خيابان کرد و در کنار 
پياده رو پارک کرد و 
مردم را بين این 
دستگاه اتوبوس و 
مغازه ها محصور کردند 
و تمام جاهایی که 
بين پياده رو و خيابان 
نرده نبود ارازل  
خودشان را مستقر 
کردند و شروع به کتک 
زدن زنان و انسانها 
کردند دختری در بين 
جمعيت بود که یک 
دفعه از کوله پشتی 
اش یک دسته اعالميه 
بيرون آورد و به هوا 
پخش کرد که 
متاسفانه از سوی 
رژیم شناسایی شد و 
قتی ميخواست به 
سمت خيابان بدود و 
فرار کند یکی از عوامل 
رژیم چنان با لگد به 
پای او ضربه که چندین 
متر روی زمين از 
شدت پرت شدن 
کشيده شد و 
نيروهای رژیم به 
طرفش دویدند و 
دستگرش کردند کمی 
ان طرف تر زن ميان 
سالی را یکی از زنان 
عوامل رژیم و دو 
پاسدار با کتک زدن و 
فحاشی داشتند سوار 
ماشين ميکردند در 
بين جمعيت در پياده 
رو گاز اشک آور  

به همراه . انداختند 
 عده ای دیگر توانستيم 
دیوار رژیم را بشکنيم  

تا مردم بتوانند از پياده 
رو خارج شوند و در تير 
راس این جانيان قرار 
نگيرند تقریبا اکثر 
تجمع کنندگان به 
وسط ميدان و خيبان 
آمدند وقتی من به 
وسط ميدان رسيدم 
ناگهان متوجه شدم 
یکی از دختران 
معترض و جوان را با 
کتک به سمت شمال 
ميدان ميبرند و با زور 
سوار ماشين ميکنند 
تمام آنهایی که در  
" وسط ميدان بودند

فریاد ميزدند وحشی 
"  ها ولش کنيد  

ناگهان دیدم دو دختر 
سراسيمه و گریه کنان 
دنبال دیگر 
دوستانشان ميگردند 
ظاهرا آن دستگير 
شده از دوستان آنها 
بود  دوستان دیگرشان 
دلداریشان ميدادند و 
ميگفتند گریه نکنيد اتو 
دست رژیم ندهيد آن 
دو دختر را هر طور بود 
به کمک چند نفر از 
مردم به داخل سالن 
مترو بردند داخل سالن 
پر از جمعيت بود 
صدای صرفه و فحش 
به گوش ميرسيد گاز 
اشکاور اجازه نفس 
کشيدن به آدم ها را  
نمی داد چندین دختر 
و پسر در سالن بودند 
که دستمال کاغذی 
های خيس شده را 
بين آنهایی که گاز 
اشکاور مسمومشان 
کرده بود پخش 
ميکردند از کنار هر 
کدامشان که رد 
ميشدی ميشنيدی 
که ميگفتند فالن کس 
را هم گرفتند فالنی   

کــجــاســت بــد جــوری     
کتک خورد همه سر تا     

سـر تـا     پا خشم بودند    
 .پا نفرت بودند   

بارها و بارها سرکوب 
وحشيانه رژیم را در 
اعتراضات دیده بودم و 
مزه باتوم و سيلی 
های این جانيان را 
چشيده بودم ولی این 
بار بدترین سرکوبی 
بود که دیدم سرکوب و 
کتک زدن زنان بی 
دفاع زنانی که برای 
اعتراض به این رژیم 
ضد زن و وحشی 
زنانی که برای اعتراض 
به آپارتاید جنسی و 
حجاب زنانی که در 
اعتراض به حقوق 
ساليان سال پایمال 
شده شان به خيابان 
آمده بودند توسط این 
رژیم وحشی داشتند 
سرکوب ميشدند و 
کتک ميخوردند هر 
سيلی که به صورت 
دختری ميخورد و 
صدای هر زنی که از 
شدت درد باتوم جيغ 

چنان بود که انگار ميزد 
خود من را داشتند 
ميزدند درد باتومی که 
به پشتم خورده بود 
یادم رفته بود و هر 
طور بود سعی 
ميکردیم زنان را از  
دست رژیم بيرون 

سرکوب . بکشيم 
اعتراض زنان دل هر 
انسان دوستی را به 
درد می اورد حتی 
کسانی که رهگذر  
بودند به رژیم و 
جنایاتش نفرین 
ميفرستادند وقتی 
رژیم وسط خيابان به 
سمتمان حمله کرد و 
توانستيم به همراه    

خيلی از معترضين بـه      
. ميدان بيـایـيـم       وسط  

ــدان چــون        ــي وســط م
ایستـگـاه مـتـرو واقـع          
شــده بــود راه گــریــز        
بيشتر بود و عـده ای        
هم که رهگـذر بـودنـد        
آنجا تجمع کرده بـودنـد      
از انجا خيلی از آنهایی     
را کــه کــتــک خــورده        
بودند و مسموم شـده     
بودند به داخل سـالـن       
مترو ميبردند تا بتواننـد     
فراریشان بـدهـنـد در        
وسط ميـدان مـتـوجـه        
زنی شدم که چادر بـه      
ســـر کـــرده بـــود و          
ایستـاده بـود و زنـی          
دیــگــر در کــنــار اوبــود       
شنيدم که زن چـادری      
ميگفت دیوانه انـد کـه       
ان  زن دیـگـر پـرسـيـد           
کــدامشــان آنــهــا کــه      
شــعــار مــيــدهــنــد یــا      
انهایی که دارند کـتـک      
ميزنند اینها کـه آمـده        
اند اینجا حـقـشـان را         
می خواهنـد خـود تـو         
مگر در جامعه حقوقـی     
داری ؟ چــرا نصــف           
ــو            ــه ت ــردان ارث ب م

احساس بدی  . ميرسد  
داشتم احساسی پـر     

نفرت از ایـن     .   از نفرت   
رژیم نفرت از این همـه      

 .سرکوب 

 گزارشی از ايران 
 . . .   خرداد ٢٢در رابطه با تظاهرات زنان در روز 

١ادامه از صفحه   
 آزادی زن        ١٣٨٥ تير  ١٦        ٣ شماره   ٦

 


