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پناهندگي حق هر كسي است كه  از اسالم سياسي و استبداد و بي حقوقي ميگريزد                    

 نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى

  مارس روز جهاني زن             ٨گرامي باد       

 فوريه از صبح زود ، جـوي هـاي خـروشـان                  ٢۵شنبه  
اعتراض هزاران نفر از شهرهاي مـخـتـلـف بـلـژيـك بـه                  

 .سمت بروكسل راه افتاد
شهر بروكسل شاهد نمايش عظيم همبستـگـي مـردم،           
كارگران و مدافعين حقوق انساني با هزاران نفـري بـود          

كه به جرم نـداشـتـن كـاغـذ           

 

٢ادامه در صفحه              

شعار حق اقامت       
براي همه شهر         

 بروكسل را لرزاند         
 نفر در مارش    ٨٠٠٠بيش از  

همبستگي با غيرقانوني ها در    
 بلژيك شركت كردند      

٤ادامه در صفحه   

 : فدراسيون در تورنتو٣اطالعيه شماره 
ديپورت يک زن پناهجوي ايراني              
در تورنتو با تالش نهادهاي مدافع               

 ! حقوق پناهندگي لغو شد        
 ماه فوريـه دهـهـا نـفـر بـه             ٢٧همچنانکه در اطالعيه هاي قبلي به آگاهي رسانديم ديروز     

نمايندگي از سازمانهاي مختلف حقوق پناهندگي و شخصيتهاي زيادي براي اعتراض به           
حکم ديپورت يک پناهنده زن ايراني که بيش از چهار سال است در تورنتو زندگي مي کنـد    
در مقابل دادگاه فدرال تورنتو گرد آمدند و خواهان لغو اين حکم ديپورت شـدنـد، جـلـسـه               
دادگاه با حضور هما ارجمند مسول کمپين عليه دادگاههاي شريعه در کانادا و دهها نـفـر         

 نبودن جا در بيرون دادگاه منتظر ماندند، ديروز         ديگر برگزار شد، و تعدادي هم بدليل      
  ٣ادامه در صفحه  

 

 ما وطن نداريم: ها افغان
 

 محبوبه حقيقی

٨صفحه   

  راه بازگشتي ندارم        
 نسرين فتح اهللا زاده 

 
سهم من در فرداي بازگشت به ايران نه بـاز شـدن             
آغوش هاي گرم، كه باز شدن درب هاي زندان، بـاز           
شدن دهان هاي بزرگ و كف كرده از توهين و تحقيـر            
و مرارت،  تسمه هاي شالق  و در نهايت تيزي يك چاقو             

 بر گردن يا شكمم است

 براي مبارزه با بي عدالتي ها از همين جا شروع كنيم     
 مصاحبه با برت مات هاس عضو حزب سوسياليست هلند  و فعال در امور بناهندگی

 
 

اسالم چيست؟ 
  صيعليرضاعليخا         محمدکيست؟ 

مردم، دول غربي و بحران                        
 اتمي ايران          
 رامين تقی پور

 مارس و تقالهاي بي            ٨
 رنگ جمهوري اسالمي           

 
 ش ا ه ي ن   ا ح د پ و ر 

 ۵ص ف ح ه   

٣ص ف ح ه     

٤ص ف حـه     

ما در شرايطي به استقبال هشت مارس ميرويم که هزاران زن                             
پناهنده و مهاجر در کشورهاي مختلف، در بيغوله هايي به اسم                                

مسکن در كمپ ها و هايم ها از قلب اروپا گرفته تا در اردوگاههايي                             
غير استاندارد و خطرناک در عراق و اردن و غيره در بدترين                               

حق پناهندگي زنان گريخته از خشن ترين                     . شرايط زندگي ميکنند          
و آينده تاري را در          .   نظامهاي سياسي دنيا را آشكار انكار ميكنند                    

 .  مقابل آنان قرار ميدهند             
 

پيام هشت مارس امسال نيز چنين است، به رسميت شناختن                            
پناهندگي زنان فراري از دست هرگونه خشونت و آزار  جنسى و از                               

. دست اسالم و تروريسم اسالمي                
 

 زنان و مردان آزاده 
در ايـن    .   هشت مارس روز جهاني زن از راه ميرسـد      

روز نگاهها در سراسر جهان به يک مـعـضـل مـهـم                
نـيـمـه انسـانـهـا         .   بشريت در اين قرن جلب ميـشـود       

بدليل جنسيت خود در همه نقاط دنيا، از برخـي و            
ايـن  .   يا کليت حقوق انساني حود محـروم هسـتـنـد           

٦صفحه  ٧صفحه    
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با سركوب خونين انقالب و تحميل يك زندگي فوق ارتجاعي به مردم، دهها هزار انسان گريخته از دست جمهوري اسالمي تنها و بدون تشكـل راهـي              
متشكل كردن اين موج عظيم انساني حول مدرن ترين و انسـانـي تـريـن دسـت آوردهـاي               .   بسوي امنيت و آرامش در وراي مرزهاي ايران مي جستند    

، بشري، دفاع بي قيد و شرط از حق پناهندگي مردم ايران و قرار دادن اين مردم در كنار مبارزات انسان دوستانه و كارگري در غرب علـيـه راسـيـسـم                        
فاشيسم، نابرابري اجتماعي، ايجاد سازماني غيرحزبي و فرامحلي بدون نظر گرفتن مليت، مذهب، جنسيت و تعلق تشكيالتـي را بـه يـك ضـرورت                             

همه داستان زندگي مـا    : "   بقول او.   فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني پاسخ منصور حكمت به اين ضرورت بود        _   همبستگي.   فوري تبديل مي كرد   
  ."تغيير زندگي انسان است

اين يک لکه نـنـگ بـر دامـن             .   هستند
بـي حـقـوقـي       .   بشريت در اين قرن است   

زنان و ستمکشي زن، در سراسر جـهـان         
به سيستمي و نظامي گره خورده اسـت        
که از قبل اين ستم و بي حقوقـي سـود            
ميبرد و دقيقا به همين دليل ايـن بـي            
حقوقي را رسميت داده و بـا چـنـگ و              

 . دندان از آن دفاع ميکند
 

در اين قرن، و در برخـي از نـقـاط کـره                
زمين، با قدرت گرفتن اسالم سـيـاسـي     
و جريانات باند سياهي اسالمي، سـتـم     
بر زنان و لگد مال کردن حقوق انسانـي         
زنان، ابعادي پيدا کـرده کـه از حـد و                 

در عصـر تـمـدن و          .   تصور خارج است  
پيشرفت و تکنيک و صنعـت، در قـرن           
بيست و يـک، زنـان را در کشـورهـاي               
اسالم زده، رسما و قانونا نـيـمـه انسـان        
تعريف کرده و هـمـه حـقـوق انسـانـي،               
فــردي و مــدنــي آنــهــا را بــه گــروگــان              

در ايـن مـنـاطـق حـجـاب را               .   کرفتند
اجباري کردند و ديوار آپارتايد جنـسـي    

در ايـن    .   را بـلـنـد و بـلـنـد تـر کـردنـد                  
کشورها، زنـان را بـدلـيـل سـکـس تـا                 
سينه درخاک فـرو کـرده و سـنـگـسـار                
کردند و اين وقايع در سه دهه اخيـر بـه          
وفور اتفاق افتاده و جـهـان نـظـاره گـر،           
 . گاه ساکت و بي تفاوت اين وقايع بود

 
هزاران و هزاران نفر از دست تـروريسـم          
اسالمي کريخته و در کشورهاي ديگـر      
به دنـبـال يـک امـکـان اولـيـه زنـدگـي                   
ميگـردنـد، و دقـيـقـا بـدلـيـل فضـاي                  
سکوت و دفاع فعال دولتهاي غربي از        
اسالم سـيـاسـي و يـا بـخـش رام شـده                   
اسالم و همچنين دفاع اين دولـتـهـا از           
نسبيت فرهنگي  و انـواع تـئـوريـهـاي            
ضد انساني، حقوق اين جمعيت عظيـم   

پناهنده و مـهـاجـر نـيـز بـه رسـمـيـت                    
 . شناخته نميشود

 
ما در شـرايـطـي بـه اسـتـقـبـال هشـت                  
مارس ميرويم که هزاران زن پناهنده و      
مهاجر در کشـورهـاي مـخـتـلـف، در              
بيغوله هايي به اسم مسکن در كـمـپ           
ها و هايم ها از قلب اروپا گرفته تا در           
اردوگــاهــهــايــي غــيــر اســتــانــدارد و            
خطرناک در عـراق و اردن و غـيـره در                

حـق  .   بدترين شرايط زندگي مـيـکـنـنـد        
پناهندگى زنان گريخته از خشن تـريـن         
نظامهاي سياسي دنيا را آشكار انكـار       

و آينده تـارى را در مـقـابـل             .   ميكنند
 . آنان قرار ميدهند

 
ما همواره گفته ايم که مـعـضـل زنـان             
بايد در امر پـذيـرش پـنـاهـنـدگـي، بـه                
رسميت شناخته شده و زنـان فـراري از           
کشورهاي اسالم زده بـدون امـا و اگـر             
بعنوان پناهنده به رسـمـيـت شـنـاخـتـه             

پيام هشت مـارس امسـال نـيـز         .   شوند
چنين اسـت، بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـن                  
پناهندگي زنان فراري از دست هرگونـه       
خشونت و آزار  جـنـسـى و از دسـت                   

 . اسالم و تروريسم اسالمي
 

در هشت مارس امسال ، در عين حال         
با شدت گرفتن تشنـج بـيـن دو قـطـب             
تروريستي، تروريسم دولتي امريـکـا و        
متحـديـن او و هـمـچـنـيـن تـروريسـم                  
اسالمي و جمـهـوري اسـالمـي ايـران،            
اوضاع بطرف وخامت هر چـه بـيـشـتـر            

مـا در هشـت مـارس          .   پـيـش مـيـرود      
امسال، بهـمـراه نـيـروهـاي مـتـرقـي و                
پيشرو، با مـحـکـوم کـردن تـهـديـدات              
نظامي و جنگ بين اين دو قـطـب کـه             
جز خانه خـرابـي و ويـرانـي چـيـزي بـه                  
دنبال نـدارد، در عـيـن حـال خـواهـان                
محکوميت جمهـوري اسـالمـي ايـران          
در سراسر دنيا بدليل رسميت دادن بـه          

يک آپارتايد جنسي وحشيانه در ايـران         
مـا مـعـتـقـديـم کـه راه حـل                 .   هستـيـم  

معضالت مردم در ايـران، و راه حـل              
ــروريســم اســالمــي ،                  ــا ت ــه ب ــابل مــق
سرنگوني حکومت اسالمي و مـنـزوي       
کردن ايـن حـکـومـت در سـطـح بـيـن                   

 . المللي است
 

هشت مارس امسال با شعار حکومت      
آپارتايد جنسي را از همه مـراکـز بـيـن            
المللي اخراج کنيد، سفارتـخـانـه هـاي          
رژيـم آپـارتـايــد جـنـسـي را بـبـنـديــد،                  
گرامي مـيـداريـم و بـراي سـرنـگـونـي                
حکومت اسالمي فعاليتهاي گسـتـرده      

 . تري را در پيش ميگذاريم
 

اکنون که توجه هـا يـکـبـار ديـگـر بـه                  
حکومت ترور اسالمي جلب شده، بايد      
از هر امکـانـي بـراي رسـانـدن صـداي               
اعتـراض مـردم ايـران بـر عـلـيـه يـک                   
حکومت فاشيست اسالمـي اسـتـفـاده         

ــم   ــيـ ــنـ ــارس روز             .   کـ ــت مـ روز هشـ
گراميـداشـت حـقـوق زنـان، بـايـد روز                
اعتراض بر عليه آپـارتـايـد جـنـسـي و              
روز دفاع از مـبـارزات زنـان و مـردم                

 . ايران باشد
 

گرامي باد هشت مارس            
 روز جهاني زن       

 
زناده باد مبارزات گسترش             
يابنده زنان براي آزادي و                

 برابري       
 

فدراسيون       –همبستگي     
 سراسري پناهندگان ايراني               

  ٢۰۰۶ مارس    ٢

 ...  مارس   ٨گرامي باد 
 ادامه از صفحه اول    

مــيــلــيــونــهــا زن در کشــورهــاي تــحــت         
حاکميت قوانين اسالمي و ارتجاعي با      

بـيـحـقـوقـي      ,   تحقير و تـوهـيـن روزمـره         
حــجــاب ,   آپــارتــايــد جــنــســي    ,   مــطــلــق
شـالق و اعـدام و سـنـگـسـار               ,   اجباري

در مـقـابـل ايـن اوضـاع           .   روبرو هستند 
مبارزه و جنبشي عظيـم و اعـتـراضـي             
وجود دارد که از حقوق برابر و انسـانـي            
زنان دفاع کـرده و يـک جـبـهـه عـظـيـم                    
مبارزه بر عليه اسالم سياسي را بوجـود        

  .آورده است
 

زناني که از دست دولـتـهـا و بـانـدهـاي               
تــرور اســالمــي بــه کشــورهــاي غــربــي          
پناهنده مي شوند نه تـنـهـا مـوقـعـيـت              
ويژه شان به رسميت شناختـه نـمـيـشـود            
بلکه در بدترين شرايط زيستي و روانـي     

بسـيـاري از آنـهـا را بـه              ,   زندگـي کـرده    
کشورهاي مبـدا بـاز پـس فـرسـتـاده و                
زنــدگــيــشــان را بــا خــطــر جــدي روبــرو            

در بسـيـاري از کشـورهـاي           .   ميکـنـنـد   
پنـاهـنـده پـذيـر نـظـريـه راسـيـسـتـي و                     
ارتجـاعـي نسـبـيـت فـرهـنـگـي بـا دو                   
استانداردي کردن حقوق زنان و انسانهـا       
سعي در محروم نگهداشتن اين زنـان از     

ايـن  .   حقـوق انسـانـيـشـان نـمـوده اسـت              
نظريه و مدافعينـش اعـم از دولـتـي و               
غير دولـتـي هـمـواره يـکـي از مـوانـع                   
پيشرفت جنبش دفـاع از حـقـوق زنـان              
  .پناهجو در کشورهاي غربي بوده است

بــا تــوجــه بــه نــکــات فــوق فــدراســيــون           
سـراسـري پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي ضـمــن                 
افشاي هـر چـه بـيـشـتـر سـيـاسـتـهـاي                    
جمهوري اسالمي و اسالم سـيـاسـي بـه            
عنوان اصلي ترين عامل فـرودسـتـي و          

ــران و                     ــان در اي ــه زن ــي ــل ــت ع خشــون
کشورهـاي تـحـت حـاکـمـيـت قـوانـيـن                 
اسالمي در جهـت تـحـقـق اهـداف زيـر               

 :تالش ميکند
 
ـ حق پناهندگي بدون چون و چرا بـراي    ١

کليه زنان و دختراني کـه از کشـورهـاي            
تحت حاکميت قـوانـيـن اسـالمـي فـرار             

 کرده اند
 
حق پناهندگـي بـدون چـون و چـرا               -٢ 

براي تمام زنان و دختراني که در کشـور          
سنـتـهـا و      ,   مبدا به علت قوانين رسمي    

رسومات عقب مانده و ارتـجـاعـي يـا             
تهديد دستجات و گـروه هـاي ضـد زن              

روحـي و    ,   تحت خشونت و آزار فيزيکي    
  .فرهنگي قرار گرفته اند

 
ايجاد و تغيير قوانين بـه نـفـع زنـان              -٣

فراخوان براي   -٤پناهجو در سراسر دنيا   
کمـپـيـن هـاي مشـتـرک و سـراسـري و                   

, همکاري بـا اتـحـاديـه هـاي کـارگـري               
تشکلها و و سازمانهاي طرفدار حـقـوق        
پناهندگي و زنان جهت اعمال فشار بـه         
دولتهاي پناهنده پذير و کـمـيـسـاريـاي            
عالي پناهندگان سازمان مـلـل جـهـت           
تغيير قوانين به نفع اين زنان پناهجو و         

  اعطاي حق پناهندگي به آنان
 
افشا هر چه بيشتر نظريه راسيستـي        -٥

 نسبيت فرهنگي و مدافعين اين نظريه 
 

مصوب دهمين کنفرانس              
  -سراسري همبستگي          

فدراسيون سراسري          
   پناهندگان ايراني        

قرار در دفاع از حق پناهندگي زناني که      
از کشورهاي تحت حاکميت قوانين       

  اسالمي گريخته اند 
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 لطفا خودتان را معرفي کنيد: علي 
 برت مات هاس: برت

 
ــي     ــاره            :     عــل ــا در ب اطــالعــات شــم

 پناهندگي  تا چه حدي است؟ 
ــرت     ــادي در بــاره            :   ب اطــالعــات زي

پناهندگي ندارم ولي از وقـتـي کـه بـا              
عده اي از پناهندگان آشنا شدم به ايـن         
حقيقت پي بردم که واقعا پنـاهـنـدگـان          
با مشکالت زيادي کشور خود را تـرک        

 .ميکنند 
 

نـظـرتـان در بـاره پـنـاهـنـدگـي                :   علي   
 چيست؟

چند نکتـه را بـايـد دربـاره ايـن               :   برت  
 .سؤال تان بگويم 

اين اتفاق افتاده است که در اکثـر          –  ١
مصاحبه ها به گفـتـه هـاي پـنـاهـنـده                
اعتمادي نميکنند که اين عمل اشتباه      

 .است 
يک پناهنده  بـا مشـکـالتـي کـه              –  ٢

داشته است به دنبـال مـکـانـي امـن و              
 .بهتربراى زندگي کردن ميگردد 

اين اتفاق افتاده است که پناهنده        –  ٣
رابــاور نــمــي کــنــنــد و طــبــق قــانــون              
 اعالميه حقوق بشربا او رفتار نميشود 

 
شما درچه حزبي فعاليت داريـد     :     علي  

 ؟
بلــه مــن از فــعــالــيــن حــزب             :   بــرت   

 سوسياليست هلند هستم 

 
دليل اينکه به پناهندگان کمـک      :   علي  

ميکنيد و مدافع آنها هستيد چيـسـت         
 ؟

ــرت     ــد در             :   ب ــردي ــي ک ــوب ــوال خ ــئ س
برخوردي که با چند خانواده پـنـاهـنـده           
داشتم متوجـه ايـن مسـئلـه شـدم کـه                
بايستي به پناهندگان کـمـک کـرد کـه             
دچار سر در گمي و ناراحتـي روحـي و            
جسمي نشوند و به نظر من مردم هلند         
بايد پشتيبان پناهندگان باشند و بـراي   

 .يک زندگي بهتر به آنها کمک کنند 
 

به نظر شما در بدو ورود چـطـور          :   علي  
 بايد با يک پناهنده  رفتار کرد؟

بايستي در بدو ورود پناهنده  به       :   برت  
آنها با ديد خوبي نـگـاه کـرد و آنـهـارا                
باور کنيم ودر رابطه با روند پناهندگي       
آنها  روراست  بود وباور داشته باشـنـد           

 .آنها هم حق زندگي بهتر را دارند
 

نظر شما در باره سـازمـانـهـايـي          :   علي  
که دررابطه بـا پـنـاهـنـدگـان هسـتـنـد                 

 چيست ؟
در يک کنفراسـي کـه در تـاريـخ            : برت  
 در شهر دنبوش کـه    ٢٠٠٦ زانويه   ٢٨

براي بناهندگان افغانـي بـر گـزار شـده            
بود مشاهده کردم که آقا و خانمـي کـه           
از کارمندان شوراي پناهندگان هـلـنـد          

 )VVN) بودند فعاليت زيادي براي  
بناهندگان انجام داده بـودنـد ولـي در             

جاي ديگر مشاهده کردم که از هـمـان           
براي پـنـاهـنـده کـار          VVNسازمان  

مثبتي انجام نميدهند واز طرفي اکـثـر     
مواقـع از نـتـيـجـه گـيـري هـايـي کـه                      

VVN      براي پناهنده ميگيرد سر در
نــمــي آورم وبــه نــظــر مــي رســد کــه                 

VVN                با ورود پنـاهـنـده بـه هـلـنـد  
مــخــالــف اســت و او را جــدي نــگــاه               
نميکنند ودر بـعـضـي مـواقـع پـرونـده              
بناهنـده را خـيـلـي سـطـحـي بـررسـي                  

 ميکنند
 

حزب سوسياليست هـلـنـد  چـه         :   علي  
 نظري نسبت به بناهندگان دارند ؟

حــزب ســوســيــالــيــســت هــلــنــد     :   بــرت   
هــمــيــشــه مــدافــع پــنــاهــنــدگــان بــوده        

د   –وخواهد بود واز طرفي آقـاي يـان           
ويت که نماينده مجلس هلند اسـت          –

قانون عفو عمومي کـه هـمـان جـنـرال             

باردوم است را به دولت هلند بيشنهـاد        
داده است ولي متاسفانه دولـت هـلـنـد           
آنرا نبذيرفته اسـت و تـا زمـانـي  کـه                  
دولت هلند از بذيرفتن آن امتناع  مـي         

 .کند ما فعال اين موضوع هستيم
  

ايــده هــاي ديــگـــر حـــزب             :   عــلــي      
 سوسياليست  چيست ؟

سه مورد اصلي ايده هاي حـزب    :   برت  
 .سوسياليست به اين قرار است 

ــه شــخــصــيــت واالي              –  ١ ــرام ب احــت
 انسانها

 زندگي يکسان براي همه  – ٢
همبستگي بين انسانـهـا وعـمـل           –  ٣

کردن ونه زياد حرف زدن چه در مـورد           
سياست وچه در مورد ديگر يعني بايد       

 عمل کرد وباهم بودن 
 

 ازايران چه مي دانيد: علي 

با ارتباطي که با ايرانيان داشتـه       :   برت  
ام ويا از راديو تلويزيون شنيده ام هـيـچ    
کس در ايـران امـنـيـت نـدارد وکشـور               
آزادي نمي تواند باشد و روز به روز اين         
شرايط سخت تـرمـيـشـود واز طـرفـي              

 .کسي سهمي از دمکراسي ندارد 
 

در خاتمه صحبت ديـگـري هـم        :     علي  
 داريد ؟
در بــايــان بــايــد بــگــويــم کــه             :   بــرت   

متاسفانه در خـيـلـي از نـقـاط حـهـان                 
جنگ وخشونـت بـي عـدالـتـي وجـود              
دارد و به نـظـر مـن مـا بـايـد تـا حـد                      
امکان سعي کنيم که به نوعي بتوانيـم        
قدمي برداريم  براي کم کردن و نهايـتـا          
از بين  بـردن ايـن خشـونـت هـا وبـي                    
عدالتي ها وچه بهتر که از  هـر جـائـي             

 .که هستيم شروع کنيم 
 

: ضمنا بايد اين را هم ياد آورشويم که          
در حال انجام تد ارکـات الزم هسـتـيـم           

 مـه بـا       ٢٧براي  تـظـاهـرات کـه در               
همکاري شما دبير واحد آلملو بر گـزار         
خواهد شد ايـن تـظـاهـرات بـر عـلـيـه                  
سياست هاي فعلي بناهـنـدگـي دولـت          

 .هلند است

 براي مبارزه با بي عدالتي ها، از همين جا شروع كنيم
 

 مصاحبه علی نویدی دبیر واحد آلملو با برت مات هاس عضو حزب سوسياليست هلند  و فعال در امور پناهندگی

ماندند، ديروز حکم دادگاه بـه تـعـويـق           
افتاد و قاضي دادگاه فدرال اعالم کـرد        

 .که به زودي تصميم خواهد گرفت 
 

امــروز يــک روز بــعــد از ايــن تــجــمــع              
اعتراضي از طريق وکيل خانـم اس بـا           

خبر شديم که حکم ديپورتش کـه بـراي          
 مــاه مــارس بــود لــغــو شــده            ١٢روز   
 .است 

 
 هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري      
پناهندگان اين پيروزي را به خـانـم اس          

و به تمام  سازمانها و کسـانـي کـه در              
اين راه تالش کردند صميمانه تـبـريـک          
مــي گــويــد، قــطــعــا بــدون اتــحــاد و              
يکپارچگي ما اين پيـروزي نـامـمـکـن         
بود، بايد همچنان  به تالشهـايـمـان تـا        
پذيرش کامل اين پناهجو توسط اداره      

 .مهاجرت ادامه دهيم 
 

ما بار ديگر کـلـيـه فـراريـان از دسـت                 
حکومـت کـثـيـف اسـالمـي و کـلـيـه                   

پناهند گان ردي در کانادا را فـرا مـي            
خوانيم که بـراي بـدسـت آوردن حـقـوق              
خود، و براي مبارزه اي مـتـشـکـل بـه              

 .صفوف فدراسيون بپيوندند
 

co.yahoo@mahmodi_yadi
m 
 

 :تلفن
 
 ٤١٦٧٢٦٩٣٢١ 

 
زنده باد اتحاد و تشکل             

 پناهندگان       
 

فدراسيون       –همبستگي     
 –سراسري پناهندگان           

 تورنتو   
 

 ٢٠٠۶ فوريه   ٢۸
 

. ... ديپورت يک زن پناهجوي ايراني                         

 ادامه از صفحه اول               
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 از كجا آمده ام؟
 

از سرزميني كه عدالت و قضاوت اش        
. را نه عقل كه خشونت تعيين ميكـنـد       

از منجالب سنت هاي كهنه و عميـقـا         
از مـحـيـطـي       .   زن ستيز و غير انسانـي     

زن بودن يـعـنـي      .   كه زن بودن جرم است    
زن بـودن    .   تن دادن به بـردگـي و سـتـم            

يعني كتك خور بودن، يعني كارگر بـي     
مزد و مواجب شـبـانـه روزي، يـعـنـي               

 . سمبل بي حقوقي بشريت
از وقتي چشـم بـاز كـردم در يـكـي از                  
شــهــرهــاي كــردســتــان بــا مــوقــعــيــت         

. فرودست تحت ستم زن انـس گـرفـتـم            
كودكي ام را نميدانم چگونه چون غبـار        

بـا چشـمـان      .   مه آلـودي سـپـري كـردم          
به يك زندگـي    .   بسته تن به ازدواج دادم    

اگر چه هنـوز از زنـدگـي          .   بي بازگشت 
مشــتــرك و ازداوج، درك مــلــمــوســي          
نداشتم اما طعم تـلـخ و نـاگـوار آن را                

بـه مـن يـاد داده          .   بالفاصلـه چشـيـدم     
بودند  كه زن بايد كـوه تـحـمـل درد و                 

من نيز به سـرعـت بـه          .   مصيبت باشد 
يك كوه بزرگي از رنج هـا درونـي بـدل              

 .  كودك٢شدم همراه با 
 
 

 سـال    ٦.   با شوهرم راهي خـارج شـديـم        
آنجا بود كـه ايـن       .   پيش به هلند آمديم   

كوه عظيم چون آتشفشاني فـوران كـرد         
وارد دنياي پـنـاهـنـدگـي        .  و فرو ريخت 

محبوس در يك كم پناهندگي و       .   شدم
ستم ها و ضرب و      .   در يك اتاق كوچك   

شتم شوهرم با شدت بـيـشـتـري ادامـه             
با تمام مشكالتي كه در كمـپ       .   داشت

ــازه آرام آرام                  ــنــجــا ت داشــتــم امــا اي
ميفهميدم كه اين زندگي و اين دردهـا         

. و رنج ها و ستـم هـا ازلـي نـيـسـتـنـد                  
اينجا زن ها حقوقي داشتند كـه از آن            

بـه تـدريـج بـا حـقـوق             .   بي خـبـر بـودم       
هـمـزمـان    .   انساني ام آشـنـا مـيـشـدم            

مقاومت ها و خشونـت هـاي شـوهـرم            
و تمام ايـن اتـفـاقـات و         .   بيشتر ميشد 

تمـام نـفـرت و خشـونـت و تـبـعـيـض                    
شوهرم در مقابل ديدگان دختر و پسـر         

بچه هـا فـرهـنـگ         .   نوجوانم رخ ميداد  
آزاد و مترقي اينـجـا را سـريـع جـذب               

جذب فرهنگ جديـد غـرب       .   ميكردند
دامـنـه   .   با مذاق شوهرم سازگار نـبـود       

رفتارهاي خوشنت آمـيـزم شـوهـرم بـا             
اين امر بـاعـث    .   فرزندانم تشديد  يافت   

 .فرار بچه هايم از خانه شد
  

 سـال پـيـش دخـتـرم در              ٤اوليـن بـار       
 سالگي به دليـل خشـونـت هـا            ١٢سن

ايـن  .   يي كه از پدرش ميديد، فرار كرد      
. اولين ضربه و اولين شوك به مـن بـود          

براي مني كه تمام زندگي ام وقف بچـه         
تمام آرزوهـايـم در ادامـه         .   ها شده بود  

زندگي و خوشبختي آنـهـا گـره خـورده            
. اين براي من قـابـل قـبـول نـبـود             .   بود

اختالفات با شوهـرم هـر روز بـيـشـتـر               

تمام امـيـدم بـه ايـن بـود كـه                 .   ميشد
اقامت بگيريم و در پـنـاه يـك زنـدگـي              
امــن زنــدگــي خــودم را از ايــن هــمــه              

امـا حـبـاب      .   شكنجه و آزار جدا كـنـم       
اين رويا با منـفـي هـاي پـيـاپـي اداره                

بچه هـا    .   مهاجرت و دادگاه فرو ريخت 
هــرگــز حــاضــر نــبــودنــد نــزد پــدرشــان         

من هـم ديـگـر تـحـمـل ايـن                .   برگردند
در جـلـسـه      .   وضع برايم مـمـكـن نـبـود         

دادگاه پناهندگي شـوهـرم در مـقـابـل            
قاضي و مامور اداره مهاجرت مـن را       

قـبـل از     :   ميـگـفـت   .   تهديد به قتل كرد 
. اينكه هلند را ترك كنم تو را ميكشـم        

ديــگــر هــراس از اقــدام جــنــون آمــيــز            
شوهرم چون كابوسي دقايق زنـدگـي را         

شدت تهـديـدات    .   برايم ناامن كرده بود   
شوهرم در دادگاه چنان جـدي بـود كـه             
مامورين از ترس اقدام احتمالي جنون      
آميز شوهـرم، مـن را از راه خـروجـي                

از آن   .   مخفي از دادگاه خـارج كـردنـد         
شوهرم پس از   .   پس پيش شوهرم نرفتم   

مـن بـراي     .   مدتي بـه ايـران بـازگشـت          
يافتن بچه هايم به سراغ سازمان هـاي         

آنها را پيـدا كـردم و بـا            .   هلندي رفتم   
آنها در يك محـل مـخـفـي و امـن بـه                  

تازه داشتم بـه     .   زندگي خود ادامه دادم   
معني آزادي، استقالل و  انسـان بـودن          

ديگـر تـهـديـد و كـتـك و               .  پي ميبردم 
امـا  .   توهين و تحقير را لمس نميكردم     

تــمــام وجــودم را يــك نــگــرانــي مــثــل            
و آن اين بود كه اگـر    .   موريانه ميجويد 

من قبول نشم و اگر اقامـت نـگـيـرم و              
اگر من را ديپورت كنن، چه فاجعه اي         

 .رخ ميدهد
 

 براي درخواست پـنـاهـنـدگـي مـجـدد             
براسـاس وضـعـيـت واقـعـيـم بـه اداره                 

اما در كمـال نـابـاوري        .   مهاجرت رفتم 
اشك در چشـمـانـم      .   منفي اول را گرفتم   

آيـا مـن مـحـكـوم بـه             .   حلقه زده بـود     
. شكنجه و آزار و خشونت ابدي هستـم        

اگر من به ايران بـازگـردانـده شـوم، آيـا            
حتي مانند سابق ميتوانستـم زنـدگـي          

نه من نسـريـن      .     پاسخ روشن بود  .   كنم
 سال پيش بودم، و نه شوهرم آن فـرد            ٦
هر دو تحت شـرايـط     .    سال پيش بود   ٦

جديد زنـدگـي در هـلـنـد عـوض شـده                 
نه من ديـگـر مـيـتـوانسـتـم و               .     بوديم

حاضر بودم ستم و بي حقوقي حاكم در        
جامعه را تـحـمـل كـنـم و نـه شـوهـرم                   
حاضر بود كه من معني انسـان بـودن           

ميدانستم و ميدانم كـه بـا     . را مزه كنم 
بازگشتم آغوش گرمي بـراي مـن بـاز            

آنچه باز ميشود، درب هـاي       .   نميشود
زندان، دهن هاي كف شـده از تـهـت و              
تحقير،  تسمه هاي شالق  و در نهايـت        

. تيزي يك چاقو بر گردن  يا شكمم بـود     
اين تمام آن چيزي است كه در بازگشت        

 . من به ايران با آن موجه خواهم شد
 
راهـي بـراي     .   من نيز بـرنـمـيـگـردم        .   نه

بخاطر زندگي ام، براي    .   بازگشت ندارم 
حفظ آزادي و انسان بودن ام، براي دور         
بودن از خشـونـت و آزار و تـوهـيـن و                  

. تحقيـر، بـه هـيـچ وجـه بـرنـمـيـگـردم                  
ميخواهم با چنگ و دندان از انسانيتم       
از آزادي و استقالم از حـقـوق ام دفـاع              

حــتــي اگــر در اوج فــقــر و بــي              .   كــنــم
خانماني بسر برم، آزادي را بـه هـمـيـن             

مـن ذره    .   سادگي از دست نخواهم داد     
ذره اين آزادي و انسانيت را با دنياييي        
ازتحـمـل انـواع خشـونـت هـا بـدسـت                 

زنـدگـي   .   آن را از دست نميـدهـم      .   آوردم
. آزادي حـق مـن اسـت         .   حق من اسـت   

اقـامـت و     .   انسان بودن حق مـن اسـت       
من ديگـر آن    . پناهندگي حق من است 

سـيـالب   .   كوه تحمل رنـج هـا نـيـسـتـم            
سيالبي كه در كـوه     .   عصيان زده هستم  

مـن  .   و دشت و صحرا رهـا شـده اسـت           
 . در همين هلند ميمانم

 
بـلـكـه هـمـيـنـجـا           .   نه تنها بر نميگردم   

باصداي بلند به همه زنان و دختران نيز        
ديـگـر   .   فراخوان ميدهم كه بـس اسـت        

با صبر و تحمل زخـم      .   تحمل بس است  
. ها عميق تر و دردنـاك تـر مـيـشـونـد              

ديگر له شدن زير دست و پاي زمـخـت          
.  قونين و سنت هاي ضد سن بس است       
. بايد خود را زير آوارها بـيـرون كشـيـد           

بايد آن نـظـام و         .   بايد خود را رها كرد    
سيستمي كه هر روزه و هر لـحـظـه مـا             
زنان را زير چرخهاي خود خرد ميكـنـد         

رهـايـي مـا      .   را، خرد و داغـان كـنـيـم          
جامـعـه اي     .   شرط رهايي جامعه است  

كه نيمش در بند و ستم باشـد جـامـعـه         
جامعه رشد نـيـافـتـه اي       .   بيماري است 

 . جامعه وارونه اي است. است
 

 مارس ميروم تا در     ٨من به تظاهرات    
كنار زنان تمام دنيا فرياد بزنم زنده بـاد         

  آزادي و برابري

  راه بازگشتي ندارم        
 

 نسرين فتح اهللا زاده 

ــداشــتــن كــاغــذ اقــامــت،                ــه جــرم ن ب
غيرقانوني ناميده شده و از ابـتـدايـي            

. ترين حقوق زندگي محروم شـده ا نـد           
تظاهر كنندگان با پرچـم هـاي سـرخ و             
سفيد و با رنگ پوست سـيـاه و زرد و              
سفيد از مـنـطـقـه جـنـوب  و مـركـز                     
بروكسل به سمت شـمـال بـروكسـل راه             
افتادند تا قدرت اتحاد و همبـسـتـگـي          
خود را در دفاع از حق همه غيرقانوني        
ها نشان داده و خشم و انزجار خـود را            

از سيست هاي ضدانساني پناهنـدگـي       
 . دولت بلژيك ابراز دارند

حـق  :    طنين شعارهاي راديكالي چـون     
اقامت براي همه و قانوني سازي آري،        
اخـراج هـرگــز، و مـراكــز ديــپـورت را               
ببنديد و هيچ كس غيرقانوني نيسـت،        

 .شهر بروكسل را به لرزه درآورده بود
 

اين تظاهرات توسـط دهـهـا سـازمـان            
مدافع حقوق انساني و پـنـاهـنـدگـي و            
چندين شبكه ائـتـالفـي بـلـژيـكـي كـه                
مشخصا بـراي دفـاع از حـق اقـامـت               
كليه غيرقانوني ها در بلـژيـك مـبـارزه          

ايــن .     مــيــكــنــنــد، ســازمــان داده شــد      

گروهها يك طـرح و اليـحـه اي را بـا                  
هدف حق اقامت براي كليه خـارجـيـان          
تهيه كرده و با اشكال مختلف مـبـارزه         
ميكننـد كـه آن را بـه دولـت بـلـژيـك                    

 . تحميل نمايند
اعضا و فعالين فـدراسـيـون و تـعـداد              
زيادي از پناهـنـدگـان و پـنـاهـجـويـان               
ايراني نيز در اين تـظـاهـرات فـعـاالنـه              

حضور صدهـا نـفـر از        .  شركت داشتند 
اعضا، فعالين و رهـبـران سـرشـنـاس              
اتحاديه هاي كارگري، احزاب سياسـي      
و سازمان هاي مدافع حقوق انسـانـي،          
به اين تظاهرات جلوه ويژه اي بخشـيـده     

 . بود

ــظــاهــرات از هــمــه مــردم                  در ايــن ت
وشهروندان بلژيكي، از هـمـه سـازمـان           
ها و احزاب سياسي و از همه اتحـاديـه         
هاي كارگري بلژيك خواسته شد تـا در         
دفاع از حق اقامت كليه غـيـرقـانـونـي            
ها و بسـتـه شـدن بـازداشـتـگـاهـهـا و                  
مراكز بازگرداني پناهـجـويـان مـتـحـد           
شده و متحدانه مبارزه قـدرتـمـنـدي را           

 . به پيش ببرند
همبستـگـي ــ  فـدراسـيـون سـراسـري                 
پناهندگان ايراني واحد بلژيك بـا درود        
به كـلـيـه شـركـت كـنـنـدگـان در ايـن                     
تظاهرات،  به سهم خود تالش ميكنـد        
در اين جدال مهم براي حق زنـدگـي در            

كنار ساير نـيـروهـاي فـعـال و مـدافـع                
حقوق پناهـنـدگـي قـرار گـرفـتـه و در                 
جهت تقويت اين جنبش و تقـق آرمـان          
هاي آن،  از هـيـچ تـالش و كـوشـشـي                 

 . دريغ نكند
ما بارديگر همه پـنـاهـجـويـان ايـرانـي             
مقيم بلژيك را فرا ميخوانيم كه به مـا          
پيوسته و در اين مبارزه مهـم تـغـيـيـر              
واقعي در زندگـي انسـان هـاي امـروز             

 .سهيم و شريك باشند
 زنده باد اتحاد و همبستگي               

همبستگي ـ فدراسيون          
سراسري پناهندگان ايراني               

 ـ واحد بلژيك      

...تظاهرات در بروكسل  

 ادامه از صفحه اول
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مـن هـمــزمـان بـا مسـئـولـيــت هـايـم در                    
فدراسيون پناهندگان، مسئوليت سردبـيـر      

. سايت شخصى ايران مارکس نيـز هسـتـم         
بواسطه اين سايت توانستـم بـا مـبـارزيـن             
داخل ايران و خصوصا دانشجويان چپ در       
دانشگاه ها ارتـبـاطـي بـر قـرار و ضـمـن                  
دريافت شناخت از مبارزين و نحوه جـدال         
در شرايط اختناق اطالعات نسبتا ارزنـده       
اي در مورد مقوله چپ در ايران و انواع و           
اقسام گـرايـش هـاي آن در ايـران کسـب                  

 .کنم 
 

 در يکي از آخرين گزارش هائي که رفقاي        
ديگرم از ايران برايم ميفرستند اعـالمـيـه          
اي نظـر مـن را بـه خـود جـلـب کـرد کـه                        
تصميم گرفتم آن را نـيـز بـا شـمـا مـطـرح                  

اعالميه مذکـور از طـرف يـکـي از             .   کنم
تشکل هاي قانوني دانشجوئي پخش شده       
در سطح يکي ازدانشـگـاه هـاي مـعـتـبـر                
تهـران بـود کـه از تـمـامـي دانشـجـويـان                    

 مـارس    ٨دعوتي براي شرکت در مراسـم        
ولــي بــه اســمــي ديــگــر امــا بــا هــمــان               ( 

 .به عمل مي آورد) محتوي
 اين مراسم در صحن سوم آن دانشگاه کـه      
بزرگترين صحن دانشگاه است برگزار و بـا      
تالوت آياتي چند از قرآن شروع ميشود و         
سپس با سخنان گوهربار حـجـت االسـالم           
دانشگاه که آخـريـن مـحـل خـدمـتـش در                
هيئت ناشران و انجمن پاسداري از ارزش         
هاي انقـالب اسـالمـي در وزارت ارشـاد              

از .   اسالمي بود ادامه پيـدا خـواهـد کـرد           
قرار معلوم بواسطه آخرين اخـبـار رسـيـده            
اين شخصيت روحاني در ايـن جـلـسـه بـه               
ــررســي ارزش و حــقــوق زن در اســالم                   ب
ميپردازد و به عالوه در ادامه بـرنـامـه از             
تعدادي از مادران شهداي جنـگ ايـران و           
عراق دعوت به عمـل آمـده تـا در مـورد              
نقش زنان در مسائل سيـاسـي سـخـنـانـي             
ايراد کنند و تا به زعم خود بـه جـهـانـيـان               
بفهمانند که زنان مسلمان چيـزي از زنـان           
تاريخ ساز ديگر کم ندارند که هيچ يک سر         

خواننده عزيز لـطـفـا       ! !   و گردن هم باالترند   
خنده هاي کنايه آميز خود را کنترل کنيـد         

 .و به ادامه اين طنز سال توجه کنيد

 
جدا از مسخره بودن چنين ايده اي كـه از              
سر تا به پا يک کمدي درام اسيديست و بـه        
ظاهر از طرف دانشجويان اجرا مـيـگـردد          
کــه صــد الــبــتــه دســت هــاي مــکــار و                  
تــئــوريســيــن هــاي زيــادي از جــمــهــوري            
اسالمي در پشـت آن قـرار دارنـد و ايـن                   
جلسه و امثال اين جلسات را براي نيل بـه          
اهداف سياسي خود برپا ميکنند، مايـلـم        
در اين مقاله قبل از اينکه آن حاج آقـا بـه             
خود زحمت بدهـنـد و در مـورد ارزش و                

 مـارس    ٨حقوق زن در اسالم در مـراسـم            
صحبت کنند، نكـاتـى چـنـد درايـن بـاب               

 .بيان کنم
 

 زن در اسالم      
 

در روايت آمده كه محمد بن عـبـدالـلّـه در            
سال دهم هجري، هنگام حجـه الـوداع بـه             

زنـان،  :   " پيروانـش چـنـيـن تـوصـيـه نـمـود               
. اختياري از خود ندارند و اسير مـردانـنـد          

اگـر دقـت كـرده        . "   درباره آنها نيكي كنيـد    
باشيد، مي بيـنـيـد مـبـلـغـيـن اسـالمـي،                 
خصوصاً آنها كه در مواجهه با ايـده هـاي           
مترقي و پيشرو در جهت رهـائـي زن ــ و                
مشخصاً ايده هاي كمونيسـتـي ــ شـديـداً             
احساس ضعف مي كنند، هميشه بـخـش         
: دوم اين توصيه را يادآوري مـي نـمـايـنـد            

انگار نـه انـگـار      ."   درباره آنها نيكي كنيد" 
كه زن در بخش اول موجودي بي اختيار و         
اسيـر مـرد مـعـرفـي شـده و در واقـع آن                      
نيكي، نيكي كـردن زنـدانـبـان بـه اسـيـر،                
نيكي كردن صاحب اختيار بـه مـوجـودي           

بـي اخـتـيـار و         .   " تابع را معنـا مـي دهـد         
بروشني جايگاه زن در جامعه و در         "   اسير

خانه را از ديد تدوين كـنـنـده ديـن اسـالم                
اين جـزئـي از اسـالم نـاب             .   نشان ميدهد 

محمدي است؛ جزئي از ديدگـاه آپـارتـايـد           
جنسى سازي است كه بخشي از جامـعـه ـ           
نيمي از جامعه ـ را اسـيـر و بـرده نـيـمـي                   

و اين منطق، درسـت در       .   ديگر مي سازد  
انطباق با منطق غالب سلطه گري بخشـي       

 .بر بخش ديگر جامعه است
 

 ٣٤مثال در آيـه      "   نساء" در سوره مشهور    
" . مردان بر زنان استوارند   :   " مي خوانيم كه  

برهمين پايه، حقوق مدني نابـرابـري بـراي          
امـا  .   زن و مرد در اسالم در نظر گرفته شد 

علت اين نـابـرابـري از زبـان قـرآن بسـيـار                  
: در سوره نساء آمده است كـه      .   جالب است 

چون خداوند افراد بشر را غـيـرمـتـسـاوي          " 
آفريده، بعضي را بر بعضي ديـگـر بـرتـري             

 ."داده است
 

همان حكايت قديمي است كه در بحثهـاي       
ايـن  .   افالطون و ارسطو هم ميتوان يـافـت        

بحث از ديرباز، استدالل حكام و توانگـران     
و ستمكاران براي توجيه مـوقـعـيـت بـرتـر             

برمبناي همين .   خود در جامعه بوده است    
استدالل، بردگان در يونان و رم باستـان در     
موقعيت يك حيوان به بيگـاري گـمـاشـتـه            

و بــعــد از آن نــيــز، هــمــيــن            .   مــي شــدنــد  
توجيهات، به كار بـرده داران در سـراسـر              
جهان ـ منجمله عربستان ـ، فئـودال هـا و            
خان ها و شاهـان، و بـعـدهـا در شـكـلـي                   
ــكــار ســرمــايــه داران و                  فــريــبــنــده تــر ب

 .بورژواهاي حاكم آمده است
 اين دروغ بزرگي است كه به جامعـه ــ بـه              
زنان و مردان ـ گفته شده تا نـظـم مـوجـود              

و از آن     .   التغير و ابـدي جـلـوه داده شـود             
مهمتر، هركس جرات بپاخاستن عليه اين    
نظم و تالش براي سرنگون ساختنش را بـه         
خود داد، بـعـنـوان مـحـارب بـا خـدا، و                    
مفسد في االرض تحت تعقيب و آزار قرار        

بــدون شــك، اســالم ســيــاســي كــه         .   دهــنــد
مجبور باشـد مـوجـوديـت خـويـش را بـه                 
ضرب سرنيزه و شالق و سركوب و ترور در       
جامعه برقرار سـازد، بـراي تسـهـيـل كـار               
خود، بايد سركوبگري و ستم را بمثابه يك        

. سيستم تفكر در سطح جامعه رواج دهـد        
بخشي از ستمديدگان را در ستم بر بخشي      

مردان را بـه سـركـوب          .   ديگر آزاد بگذارد 
قـانـون الـهـي و         " زنان تشويق كـنـد و بـا             

در .   از اين سركوب بدفاع بـرخـيـزد       "   مدني
اگـر زن شـمـا در          :   " سوره نساء آمده اسـت    

مقام نافرماني و سركشي برآمد، نخـسـت         
او را پــنــد دهــيــد، اگــر بــراه نــيــامــد از                  
همخوابگي محرومش سازيـد و اگـر بـاز            

تسليم نشد و اطاعـت نـكـرد او را كـتـك                 
 ."بزنيد

 
كتك زدن همسر، يـكـي از شـنـيـع تـريـن                  
جنبه ستم بر زنـان اسـت كـه امـروز نـيـز                   

. بقوت در جامعه ايران مشاهده مي شـود       
ايــن كــار هــيــچ فــرقــي بــا شــكــنــجــه در               

شكنجه اي كـه  .  سياهچال هاي رژيم ندارد 
بقصد به تسليم واداشتن، يا انتقام جـوئـي         
از شورش حق طلبانه و روح مبـارزه جـوي        

امـيـدوارم   .   زنان ستمديده اعمال مي شـود     
اين مقاله را حاج آقاي آن دانشگاه هـم بـا            
ديده صداقت بخواند شايد نـداي درون او           
بتواند راهکاري براي برگشت او به انسـان         

  محوري باشد
 

بر ميگرديم به ادامه بحث و نقد از اسـالم           
پيرامون حقوق زنان و براي آنـكـه تصـويـر             
روشنتري از تفكـر سـتـمـگـرانـه اسـالمـي               
نسبت به زن، بمثابه يك تابع، يك دستگـاه      
تمتع جنسي و ماشين جوجه كشي بدست       

 سـوره نسـاء رجـوع          ٢٣آوريم بايد به آيـه       
در اين آيه، محمد، ازدواج بـا زنـان       .   كنيم

شوهردار را مطلقاً حـرام دانسـتـه، مـگـر              
اينكه زن از راه خـريـد بـه مـايـمـلـك مـرد                 

درواقع مناسبـات بـرده      ( تبديل شده باشد    
و يا در نتيجه جنگ و ) داري يا كنيزداري

كـه در    .   اسـيـر شـدن بــدسـت آمــده بـاشــد             
اينصورت طبق روايت ابن سعيد نامـي از     
اصحاب محمد، حتي از شير مادر هم بـر          
نيروي مسلط و پيروز در جـنـگ حـاللـتـر             

محمد بن عبداللّه، هـنـگـامـي كـه            .   است
سربازانش قصد تجاوز به زنان شوهردار به    
اسارت درآمده را كردند، با كالم الهي اين        

بر مبناي  .   جنايت را بالمانع اعالم داشت    
همين تفكر، و با همين توجيـهـات الـهـي            
است كه امروز در زندانهاي ايران بـه زنـان         

حـال  .   كمونيست و مبارز تجاوز مـيـشـود        
بايد از هواداران و مـبـلـغـان اسـالم نـاب،               
اسالم دمكراتيك و امثالهم  کـه تـرتـيـب              
اينچنين مراسم هاي خيمه شـب بـازي را            

ميدهند سوال كرد كه شما در اجـراي ايـن           
احكام قرآني چه خواهيد كرد؟ شما چطـور        
اين احكام را به برنامه عمـلـي بـراي اداره             

 يك جامعه تبديل خواهيد كرد؟
 

ريشه هاي اجتماعي طبقاتى              
 زن ستيزي و ستمگري بر زنان              

 
همانطور كه در آغـاز گـفـتـم سـتـم بـر زن                   
جزئي الينفك از جامعه مبتني بر سـتـم و      

چه در شكل اسالمـي، چـه     .   استثمار است 
در اشكال مذهبي يا ظاهراً غيـرمـذهـبـي          

راه رهائي از اين ستـم نـيـز، راهـي             .   ديگر
جدا از نابودي  جامـعـه طـبـقـاتـي و رفـع                

ايـن راه    .   هرگونه ستم و استثماري نيـسـت      
تنها بـا رهـبـري طـبـقـه كـارگـر و حـزب                      
پيشاهنگش مي تواند پيروزمنـدانـه طـي         

طبقه كارگر آگاه، مناسبات توليدي .  شود
موجود، مناسبات اجتماعي منطـبـق بـر         
آن و ايده ها و تفكرات نشئت گرفته از آن            

ستـم بـر     .   را تماماً سرنگون خواهد ساخت    
زن نيز جزئي از اين جهان كهنه و محكـوم          

 . به نابودي است
 

اين مراسم که با اسمي ديگر اما با هـدف      
ــنــي مــراســم          ــگــزي  مــارســي کــه       ٨جــاي

دانشجويان مستقل و سيـاسـي چـپ درآن           
دانشگاه در پي تدارک و تشکيل آنند براي        
دفاع از اسالم در مورد حـقـوق زن بـر پـا                 

برگزاري ايـن نـوع خـيـمـه شـب               .     ميشود
بازي ها که حتي از حسين پارتي و تعـزيـه      
خواني هم تهوع آورتر است راه بـه جـايـي              

بجز چهارتا خواهر زينب بسيجـى      .   نميبرد
كسي را نميتوانـد جـذب كـنـد يـا فـريـب                  

نفرت از بنـيـان هـاى ايـدئـولـوژيـك              .   دهد
سياسي اين رژيم عميق تر و گسترده تر از         
آن است كه چنين خيمه شب بـازي هـايـي              
بتواند يـك آدم شـريـف را حـتـي بـه ايـن                      

 . برنامه بكشاند
 مارس جنـبـش كـمـونـيـسـت هـا بـراي                  ٨

رهايي و نجات زنان از قيد هر گونه سـتـم            
 مـارس روز      ٨.   و تبعيض جـنـسـى اسـت         

يورش بـه بـنـيـادهـاي تـمـام تـفـكـرات و                     
 . مكاتب زن ستيز دنياست

 
  مارس 8زنده باد 

  زنده باد حزبم

  مارس و تقالهاي بي رنگ جمهوري اسالمي                       ٨
 

 ٨در حاشيه برگذارى مراسم روضه خوانى در دانشگاه تھران به مـنـاسـبـت  
 مارس

 پناهندگى حق هر آسى است آه از استبداد و اسالم سياسى و بى حقوقى ميگريزد

   شاهين احدپور



2006 مارس3  6 ٢٢٨همبستگى هفتگى    

بانگاهي به گذشته وحال به اين نتيـجـه     
ميرسـيـم کـه رژيـم درپـي چـالشـهـاي                 
گذشته وبحران اتمي فعلي در راسـتـاي        
کدام دورنما حرکت ميکند وچالشهـاي     
جاري موجود واحتمالي آيـنـده بـه چـه            
شکل رقم خواهد خورد آيا جـام زهـري          
براي آخرين لحظات آماده شده است يا       
ــايــد ديــد                 خــيــر قــدري واقــعــي تــر ب

 .وانديشيد 
 

يک اجماع جـهـانـي درمـقـابـل            "   ظاهرا
رژيم بـه دلـيـل تـجـديـد غـنـي سـازي                   

پـرسـش   .   اورانيوم صـفـت بسـتـه اسـت          
اينجاست آيا اين اجماع داراي صـداي        
واحدي ميبـاشـد آيـا اجـمـاع جـهـانـي                
متشکل ازنقاط مختلف جغـرافـيـايـي        
وشيوه هاي مختلف توليد اجـتـمـاعـي         
ونسبت نابهـمـگـون شـراکـت در بـازار              
توليد جهاني وچشم اندازهاي مختلـف      
" اجماع کـنـنـدگـان بـه آيـنـده وخـاصـا                

منطقه نفت خيز خاورميانـه اجـازه بـه           
چالش کشيدن جـدي وبـنـيـاديـن رژيـم             
جمهوري اسالمي را خواهد داد يا خير     

وبا ديدي متفاوت وعميقتر آيا اجـمـاع     
کـنــنــدگــان در صــدد حــذف ونــابــودي          
زرادخانه هاي هسـتـه اي ورژيـم هـاي             
مستبد در کشـورهـاي اسـتـبـداد زده              

, آســايــش   ,   وجــايــگــزيــنــي امــنــيــت       
خوشبختي وارزشهاي ارزنـده اي چـون         
آزادي وبرابري براي مـردم هسـتـنـد يـا             

 .خير
 

با درنظـر گـرفـتـن ايـنـکـه در اجـمـاع                   
جهاني هستند دولتهاي خود کامه اي       
با اقتصـادي ورشـکـسـتـه کـه در پـي                 
ايجاد وتنظيم قراردادهاي برون مـرزي       

سياسي وامنيتي براي به نظم     ,   تجاري  
درآوردن آشفته گـي هـاي درون مـرزي            
خود ميباشند وهمچنين ديگر دول کـه    

درگـيـرتـحـوالت مـنـطـقـه           "   مستقيـمـا  
هستند وناگهان با نتيـجـه انـتـخـابـات            

فلسطين مواجه گرديدند   "   عراق واخيرا 
به دور ازبرنامه هاي ارزيابي     "   که طبعا 

شده آنان بوده ورژيم جمهوري اسـالمـي      
را سبب وباعـث ايـن تـفـاوت فـاحـش               

 .ميدانند 

 
دراين کارزار استراتژيستهاي رژيم نيـز      
درصــدد طــوالنــي تــرشــدن مــبــاحــث          
وسناريوي تعارفـات جـاري درزمـيـنـه           
انرژي اتمي هستند با عـلـم بـرايـنـکـه              
تناقض منافع اجماع کنندگان جهانـي      
وعدم چشـم انـداز يـکـسـان سـيـاسـي                 
واقتصـادي کشـورهـاي مـخـتـلـف بـه               
تناسب شراکتشان در رونـد تـحـوالت           
جــهــانــي وپــيــامــدهــاي نــاشــي ازايــن         

شـکـسـت وشـکـاف        "   تحوالت نـهـايـتـا     
بلندمدتي را دراجماع به ظاهرجـهـانـي      

 .درپي خواهد داشت 
 

در خالء زماني آينده که نتيجه فاصلـه        
وشکاف موضع واحد جهاني درتقـابـل       
با رژيم است فرصتي براي نظام ننگيـن     
اسالمي درراستاي تکميل پروژه هـاي       
هسته اي ودستيابي به سالحهاي اتمي      

 .پيش خواهد آمد
 

سوال ايـنـجـاسـت نـقـش مـردم درايـن                
تحوالت چيست وکجاست وآيا اجـمـاع       

هرلحظه شکننده جهاني مقـابـل رژيـم         
جمهوري اسالمي کوچکترين تـوجـهـي      
به صداي آزاديخواهانه وبرابري طلبانـه      
مردم ايران دارد يا خـيـر؟ آيـا اجـمـاع               

شـکـنـجـه     ,   جهـانـي تـوجـه بـه اعـدام               
ودستگيري هزاران هزار انسان شـريـف        
ومبارز دربـنـد را دارد يـا خـيـر؟ آيـا                  
اجماع جـهـانـي تـوجـه بـه اعـتـصـاب                  
ــران شــرکــت واحــد وســرکــوب              کــارگ
وبازداشت بيرحمانه رژيم درتـقـابـل بـا           
اعتصاب کنندگان وخانـواده هـايشـان        
را دارد يــا خــيــر؟ آيــا اعــدام حــجــت              
زماني ها ودستگيري همه روزه مـردم         
توسط رژيم کوچکترين جايي درکانـون      
توجه اجماع جهاني مقابل رژيـم دارد؟     
وآيا جنايات رژيم نسبت به مردم نقطـه        
عطف موضع يکي از مواضع تـقـابـل          
جهاني مقابل رژيم ميباشد يـا خـيـر؟           
وآيـــا پـــتـــانســـيـــل روبـــه گســـتـــرش           
آزاديخواهي وبرابري طلبي مردم تحت     
الشعـاع سـنـاريـوي تـقـابـل وتـعـامـل                 
اجماع جهاني دربرابر رژيـم جـمـهـوري           

 اسالمي قرار گرفته است يا خير؟

خـيـر زيـرا هـمـه روزه شـاهـد                "   قطـعـا   
ــات       ــصــاب ــوع      ,   اعــت ــراضــات ون اعــت

آوريــهــاي جــدي تــري از طــرف مــردم           
درنــبــرد وســتــيــز بــا رژيــم جــمــهــوري           

 .اسالمي در بستر جامعه هستيم 
 

مردم درهر مرحله از مـبـارزه تـجـارب           
جديدي کسب ميکنند که دست مـايـه        
تقابل جدي ترآنان درصحنه نـبـرد آتـي          

جـنـبـش سـرنـگـونـي در            . خواهد بـود      
پهنـاي کـلـي وعـمـوم جـامـعـه فـعـال                   
ميـبـاشـد وعـرصـه حـيـات وبـودن را                 
بــرجــمــهــوري اســالمــي تــنــگ کــرده           
آنچنانکه رژيم تنها راه بـرون رفـت از             
ــگــونــي را در ســرکــوب شــديــد               ســرن

ايجاد بحرانهاي مـنـطـقـه اي          ,   داخلي  
 .وشکافهاي جهاني جستجو ميکند 

 
 مرگ برجمهوري اسالمي 

 
 زنده با د سوسياليزم 

 مردم، دول غربي و بحران اتمي ايران
 درحاشیه اجماع جھانی مقابل خطرهسته ای رژیم

 رامين تقی پور

 
ي    جامعـه :   خطاب به   

 الملل بين
 

ما، امضا کنندگان اين نامه، صريحـا       
گذاري تـوسـط       تهديدهاي مرگ و بمب   

هـــا بـــراي مـــحـــدود           اســالمـــيـــســـت 
سانسور و ساکت کردن هر گـونـه          کردن،

 .کنيم انتقاد از اسالم را محکوم مي
 

و مـنـجـملـه       )   هر مذهبي(نقد مذهب  

هـاي      کشيدن از شـخـصـيـت        کاريکاتور
بـاشـد   "   وار   اهـانـت  "  حتي اگر       مذهبي،

بخش جداناپذيري از آزادي بدون قيد و     
شرط بيان، سکوالريسم و عدم دخالـت   

 .مذهب در محيط عمومي است
 

هـا     اين حقوقـي هسـتـنـد کـه بـراي آن               
جنگيده شده است و تـوسـط جـنـبـش              

هـاي پـيـشـروي          روشنگـري و جـنـبـش        
 .اند اجتماعي به دست آمده

 

ما نبايد به هيچ کس يا هيچ جنبـشـي          
هـاي     اجازه دهيم که اين حقوق و ارزش      

 .   اي را سلب کنند پايه
 

 :ي دولت ها موظفند همه
 
هـاي     هـا و جـنـبـش           تهديـهـاي گـروه     -

مذهبي براي محدود کردن و سـانسـور        
 .آزادي بيان را محکوم کنند

بدون قيد و شـرط از آزدي بـيـان و                  -
عدم دخالت مذهب در زنـدگـي مـردم            

 دفاع کنند
فورا تمام کساني که عـلـيـه افـراد و              -

بـراي  ( کننـد      اماکني تهديد صادر مي   
گـذاري     مثال تهديد به مـرگ يـا بـمـب           

 .را مورد پيگرد قرار دهند) انتحاري
 

  ارادتمند، 
 امضا کنندگان

 
 :اسم

 

 : توضيح
 

 :شهر و کشور
 
 

 سانسور تعرض به اسالم را محكوم كنيم
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اسالم سياسي بارديـگـرچـهـره كـريـه و             
هيوالي خود را به جهانيان نمايان كـرد        

اكنون پـس از     .   ولي اين باروحشيانه تر   
گذشت چند ماهي از چاپ و انـتـشـار            
كاريكاتورهاي محمد همچنان شـاهـد      
اعــتــراضــات وســيــع وگســتــرده مــردم        
مسلمان و يا به عبارتي ديـگـر فـريـب            
خوردگان سيـاسـتـهـاي ددمـنـشـانـه و              
حيله گر اسالم سياسـي و سـردمـداران          

رسـانـه   .   اين پديده مخرب مي بـاشـيـم        
هاي جهان همچنان اخبار شـورشـهـا و          
تظـاهـرات مسـلـمـانـان را بـه عـنـوان                  
توهين به مقدسات و تـهـيـيـج افـكـار              
عمومي بر ضد دين اسالم گزارش مي       

مسلماً وقتـي كـه از اعـتـراض            .   دهند
كنندگان بپرسيم به چه چيزي اعتـراض       

. دارند از چه چيزي انتقاد مي كـنـنـد             
در جواب مي گويند بـه پـيـامـبـر مـا                
محمد به خدا به دين و آييـن و كـتـاب              

. همين و بس    ! ما قران اهانت كرده اند      
ديگر هيچ چـيـزي بـه طـور واقـعـي و                  

نمي داننـد كـه تـمـام          . جدي نمي دانند    
بدبختي ها و گرفتاريهـايـي كـه بـا آن               

. روبرو هستند ناشي از دين شان است        
متاسفانه اسالم سياسي آنقدر حسـاب       
شــده و پــلــيــدانــه ذرات مــيــكــروب و            
ويروس خود را انتشار داده و در افكـار         
و اذهان ساده لـوحـانـي كـه اسـم آنـهـا                 
مسلمان اسـت و يـا بـهـتـر بـگـويـيـم                     
مسلمانان تعصبي ، كـه ديـگـر جـاي              
تحقيق و تفكر به واقـعـيـت بـراي آنـان              

آنـان غـافـل از ايـن           .   نگـذاشـتـه اسـت      
هستند كه همان محمـدي كـه بـرايـش            
جان مي دهند ، جنگ مي كنند ، بـه         
آتش مي كشـنـد ، دسـتـور كشـتـن و                 
جهاد بـه نـاقـدانـش را مـي دهـنـد ،                     
شارالتاني بوده است كه با حيله  گـري          
و مكاري از خرافـات زمـانـهـاي قـبـل              

ديـن  "   خود خرافه اي بي رحم تر به نـام           
اختراع كرد و از جانـب خـرافـه          "   اسالم  

" خـدا    "   اي ساختـگـي ديـگـر بـه نـام                
كـه آن را      "   قرآن  "   كتابي در آورد به نام      
حال وقتي كه بـه     !   ناجي بشريت وناميد  

اين كتاب كذايي رجوع كنيد خواهـيـد        
ديد كه جز تحميل قوانين و تـفـكـرات            
ضد بشري و ضد انساني تحت عـنـوان         
دستورات دين اسالم چيز ديگري در آن       

دسـتـورات و قـوانـيـن          .   نخواهيد يافت 
دين اسالم چه دستوراتي هسـتـنـدو از           
كجـا آمـده انـد؟ قـانـون اسـالمـي در                  
زمانه هاي ابتداي اسالم پديدار شـد و          
تمامي آداب و رسوم كهنه و پـوسـيـده            
وبشريت ستيز مـا قـبـل اسـالم را در                

ايـن  .   سيستيـم خـود مـخـتـلـط كـرد                
قوانين هم از قرآن و هم از منـابـع فـقـه            
اسالمي كه سر منشا محمد بنا نهـاده        

 قـرن    ١٤شدكه متاسفانه از بـيـش از           
پيش تا كنون زندگي ميليونهـا انسـان         

كـه ايـن     .   را به تباهـي کشـيـده اسـت             
سوال نيزپيش مي آيد كه چگـونـه مـي           
تواند در قرن بيست ويـكـم بـه زنـدگـي              
انسان مربوط باشد؟ قوانـيـنـي كـامـل          
سلطه گر كـه در هـمـه ابـعـاد زنـدگـي                  

قوانيـنـي   . پيروان خود دخالت مي كند      
كه به طور كامل اختيار را از زنـدگـي            

با نـگـاهـي بـه         .   افراد سلب كرده است     
زندگي مسلمانان در كشورهاي اسـالم       
زده ونــحــوه زنــدگــي ووضــع قــوانــيــن           
اسالمي به باطن بـي رحـم اسـالم پـي               

بــعــضــي مــواقــع بــه      .   خــواهــيــم بــرد      
حكومت اين كشورها مـثـاليـران نـقـد           
مي كنيم با مسلمانـانـي از خـود ايـن             
كشورهـا روبـرو مـي شـويـم كـه مـي                  
گويند اين اسالم ، اسالم واقعي نيست       
، اسالم حقيقي چيز ديگري است ، اين        
حاكمان نمايندگان اسالم نيستند و در       
اصل با سياستهايشان اسالم را خـراب     

و لي با نگاهي اساسي تـر و    !   كرده اند   
عميق در خواهيم يافت كه ايـن هـمـان           
اسـالم اســت و مــاهــيــت اســالم چــيــز            
ديگري نيست جز بي حقوقي و گرفـتـن         

از بعضي  .   آزادي و حق حيات انسانها      
جهات هم واقعيت را مي گـويـنـد كـه             
اسالم واقعي در كشـوري مـثـل ايـران             
پياده نشده و جـاي خـوشـحـالـي دارد               
وقــتــي كــه افــغــانســتــان و حــكــومــت          

. طالباني آن زمان را به ياد مي آوريـم       
زيرا آن شيوه طالباني خيلي بيـشـتـر و           
اصيل تر قوانين اسالمي را اجـرا كـرد          
حال آنـكـه در ايـران انـدكـي و آن هـم                    
اندكي دين اسالم خـفـيـف تـربـه چشـم              
ميخورد كه آن هم حاصل مـبـارزات و         
حركـت هـاي آزادي خـواهـانـه و ديـن                 
ستيز روشنفكـران در زمـان مـعـاصـر             
بوده است وگرنه ايران هم دستكمـي از         

زيرا شـالـوده     .   حكومت طالباني ندارد  
قوانين اسالمي زيـر بـنـاي حـكـومـت             

قـانـون   .   وبقاي آنرا تشکيـل داده اسـت        
اساسي كه با فشار و كشتار با هر نـوع          
تفكر آزادانه مخالفت مـي كـنـد ، بـا               
آزادي انديشه و عمل سر جـنـگ دارد،          
اتهاماتي مانند فساد اخالقي ، كفر و    
مفسد في االرض را براي در نطفه خفه        
كردن هرگونه صـداي اعـتـراض بـكـار            
مــي گــيــرد ، در جــوامــع اســالم زده              
ــدگــي                 ــتــي زن ــي عــدال ســركــوب و ب
ــه خصــوص                 ــا انســان ب ــه ــيــون ــل ــي م
روشنفكران و افـراد مـخـالـف ديـن و               
قيدو بند ديني را شديداً تـحـديـد مـي             

از همان ابتدا به هنگام تـولـد بـا      .  كند  
بر چسب مسلمان خوردن روي پيشانـي    
انسان را وادار با اطاعت و بـنـدگـي از            
سنن پوچ و خرافه اي و قرون وسـطـايـي     

قـوانـيـن اسـالمـي        .   اسالمي مي كند    
حــقــوق زنــان و ســايــر اقــلــيــت هــا ي              
مذهبي را بي رحمانه پايمال مي كـنـد         
و آنان را شـهـرونـد درجـه دو وسـه بـه                   

در كشــورهــاي    .   حســاب مــي آورد          
اسالمي ركن اصلي اسالم يعنـي اراده        

ايـن  .   خدا به همه چـيـز چـيـرگـي دارد              
خداست كه در زندگـي مـردم تصـمـيـم             
مي گيرد و نه مردم و به روشـنـي اراده            
و اختـيـار انسـانـهـا را بـراي تـعـيـيـن                    
سيستم سياسي و قوانين از آنان سـلـب         

قوانيني كـه مـحـمـد پـيـام             .   مي كند   
ــوده     ــوق          !   آورآن بـ ــقـ ــا حـ ــارا بـ ــكـ آشـ

جهانشمول انسان در تنـاقضـي آشـتـي          
سـتـم ، كشـت و          .   ناپـذيـر قـرار دارد          

كشتار ، سركوب ، سانسور و خـفـقـان           

آزادي وجه مشـتـرك واليـنـفـک ازآنـهـا              
شالق زدن ، سنگسار تا حـد        .   هستند  

ــدام                     ــارات اعـــ ــجـــ ــرگ ، مـــ مـــ
همجنسـگـرايـان و مصـرف كـنـدگـان              
مشزوبات الكلي ، قطـع انـگـشـتـان و             
ديگـر قسـمـتـهـاي بـدن يـك انسـان و                   
جناياتي ديگر بي رحمانه و با افـتـخـار        
در ميدانهاي شهر و ديد مـردم عـامـه            
امــري عــادي اســت و بــديــن تــرتــيــب           
سيستم قضايي كشورهاي اسالمي بـا       
قوانـيـن اسـالمـي زنـدگـي را بـه كـام                   

در ايــن   .   مــردمــش زهــركــرده اســت         
شرايط در حالي كه ما شاهد رشد روز         
افزون جنبش اسالمي ، ناامني فضاي      
جــامــعــه ، قــربــانــي شــدن روز افــزون            
كودكان و زنان ، محروميت از حـقـوق          
ابتدايي و به رسـمـيـت شـنـاخـتـه شـده                
وديگرجنايات اسالم هستيم چرا بـايـد        
بنشينيم و دست به روي دست بگذاريم       
و در مقابل اين همه بي حقوقـي و بـي           
شرمي به بهانـه احـتـرام بـه عـقـايـد و                  
مقـدسـات بـيـشـتـر از يـك مـيـلـيـون                    
مسلمان انتقادي به اسالم و پيام آورش       
محمد نداشتـه بـاشـيـم ؟ اصـالً كـدام                
اعــتــقــادات؟ كــدام مــقــدســات ؟ ايــن         
الفاظ فقط وفقط در جهت تـحـمـيـق و            
بر آشفتن احساسات مردم اسـت و در           
بعدي ديگر يـك حـركـتـي سـيـاسـي و                
سازمان يافته براي ارعاب ساير مـردم        
جـهـان در مـقــابـل وحشـيـگــري هــاي               
اســالمــيــشــان اســت كــه بــا يــن كــار             
ازمنتقدين ومعتـرضـيـن و طـرفـداران           
تمـدن بشـري زهـره چشـم بـگـيـرنـد و                   
هرگونه روشنفكـري را در مـقـابـل آن               
سنن ارتـجـاع خـانـمـانسـوز اسـالمـي               

چـرا كـه الزمـه ادامـه           .   متوقف كننـد  
حيات موجوديت كـثـيـفـشـان در گـرو             

راه كـار و      .   همين ياغـي گـريـهـاسـت           
حيله آنها چسباندن مهر اهـانـت اسـت          
ولي اين واقعيت را نـمـي شـود انـكـار              
كرد كه مذهبيون با هـرگـونـه ارزش و            
هويت انساني قرن بيست و يكم مـورد        

در اصـل خـود     . اهانت قرار مي گيرند  
مذهبيون و مشخصاً اسـالمـيـسـتـهـا           
بهتر از هر كـس ديـگـري ايـن را مـي                 
داننـد كـه رو بـه زوال هسـتـنـد و در                     
مــقــابــل جــهــان ســکــوالر و مــتــمــدن           
امروزي دستشان رو شده و متنفران از        
جنبش اسالمي و تـمـامـي جـريـانـات             
راديكال و سکـوالرسـاكـت نـنـشـسـتـه             

ديگربـه آن مـزذوران اجـازه نـمـي              . اند  
دهند كه بدين آساني و با عوامفريـبـي         

نه تنها  .   حرفشان را به كرسي بنشانند      
ساكت نيستند بلكه بـا آنـهـا مـبـارزه               
مي كنند ولي نه مثل خودشان با بمب        
گذاري و تـحـديـد و نـه بـا عـمـلـيـات                     
انتحاري بلكه با سالح علم و دانـش و           
آگاه سازي واقع گـرايـانـه و بـه دور از                 

با سالح انتقاد از     .   هرگونه خرافه گري    
بـا سـالح مسـخـره         .   باورها و مذاهب    

كــردن ايــن بــاورهــاي پــوچ و مــاقــبــل           
تاريـخـي بـا روشـنـفـكـري انسـانـهـاي                 
آزاديخواه به ارزشهاي متمدن بشـريـت        
امروزي ، آري دنياي متمدن سكـوال ر         
به هـيـچ وجـه و در هـيـچ زمـانـي در                     
مقابل دنياي متوحش اسالم سـيـاسـي        
نه تنها سـاكـت نـمـي نشـيـنـد بـلـكـه                    
مبارزه با مذهب را همـواره حـق خـود            
مي دانسته و همچنان اين حق را بـراي         

چرا كـه اسـالم      . خود محفوظ مي داند     
رانــمــادهــويــت مــردم در کشــورهــاي          
اسالمزده نمي داند ،چـرا كـه مـعـتـقـد              
اســت صــنــعــت مــذهــب ، دســتــگــاه            
سازمان يافته تحميق مردم ، دستـگـاه        
كودك آزادي ، دستگـاه زن سـتـيـزي ،              
دستگاه توليد جهل و خرافه و افـتـرا و           

بـايـد   .   تحريك و اذيت و آزار مي باشد        
بـايـد   .   اين هيـوال را بـه بـنـد كشـيـد                  

جامعه را در مقابل مذهب و تاثيـرات        
مخرب و نابود كننده اش مـحـافـظـت          

بــايـد طـبــق گـفــتـه زنـده يــاد              .   نـمــود    
منصورحکمـت بـا دسـتـگـاه مـذهـب              
همانند مواد مخدر برخورد كـرد و بـا           

اين مبارزه سـيـاسـي      .   آنان مبارزه كرد    
نـابـودي   .   ، اجتماعي و فرهنگي است      

دستگاه مذهب شـرط خـوشـبـخـتـي ،             
سعادت مردم الزمـه بـقـاي بشـريـتـي              

 .متمدن ، سكوالروآزادي خواه است 
  
 !زنده بادسکوالريسم  
  نابودبادمذهب  
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صــداي مــردي کــه روبــه روي مــن              
نشــــســــتــــه در گــــوشــــم زنــــگ               

نگاه ! حاال چرا افغاني؟  ! خانوم: زند  مي
کنم به مـرد کـه پشـت مـيـز در                   مي

هـاي بـاطـل حـل            طبقات کاغذبـازي  
شده پشت انبوهي از غـبـار نشـسـتـه          

هاي ضـد     ها قانون   روي ذهني که سال   
انساني ا براي مراجعينـي چـون مـن           
تکرار کرده و خود انگار تبلور هـمـان         

هايي است که وقتي از آن حرف         قانون
زند گويي پاي ايمانش در مـيـان            مي
 .است

 
شود به او داد؟به او کـه   چه جوابي مي  

بيند گيـر کـرده        مرا مثل کودکي مي   
در مغازه اسباب بـازي فـروشـي کـه              
اجازه انتخـاب يـک اسـبـاب بـازي و               

خـواهـد      ؟و او مـي    ! فقط يکي را دارد   
آقـاي  . جنس بهترش را به رخم بکشـد      

کارشناس امور اتباع خارجي ادامـه       
دهد غلط يا درست در شرع ما و          مي

در قــانــون مــا مــرد بــر زن واليــت                
اگر شـمـا بـا يـک تـبـعـه خـارج                  . دارد

ازدواج کنيد تـابـعـيـت ايـرانـي را از               
هاي ايران    دهيد و در دادگاه     دست مي 

ــد                ــيـ ــواهـ ــخـ ــي نـ ــوقـ ــقـ ــچ حـ ــيـ هـ
داشت،فرزندانتان تابعيت شـوهـرتـان       
را خواهند داشت و هـر زمـان کـه او              
ملزم به ترک کشـور بـاشـد شـمـا هـم                
بايد ايران را ترک کنيد چون تابـعـيـت          

 .ايراني نداريد
 

شود،آرزويـي کـه       ذهنم پر از آرزو مي    
پر از آرزو کـه        . يک کودک در راه دارد    

گفت ما همه ايـرانـي        وقت ازدواج مي  
ذهنم پر از   " . ايران بزرگ"   هستيم اهل 

شود که تازه فهميده قـانـونـا           آرزو مي 
همسر شوهر افغاني اش نـيـسـت،کـه         

وطن است،که شرعا و قانونا       بي  قانونا
پـر از    . بايد سرزمينش را تـرک کـنـد          

شـوم کـه وقـتـي بـرايـش از                  آرزو مي 
هاي کارشـنـاسـان امـور اتـبـاع              حرف

خارجي گفتـم پـر از بـغـض زمـزمـه                
انا خلقناکم من ذکـر و انـثـي و             : کرد

 جعلناکم شعوبا وقبائال لتعارفوا
 

ايــن صــداي شــرع کــه مــن             : گــفــت 
شنوم نه زن و مرد و نه قوميـت و      مي

 !مليت را مايه برتري ندانسته
 

آرزو از همان جنسي است که تنگ و         

کوتاه بودن و حتي رنگ لـبـاسـش بـه           
جنجالي ترين بحث محافل سيـاسـي       
و هراس روزهاي تابستان گذشـتـه او         

وطـن     بـي    تبديل شـده بـود امـا حـاال           
!شدنش براي هيچ کس مهم نـيـسـت         

آرزو ادامـه هـمـان نسـلـي اسـت کـه                 
مقابلش هزار رنگ سياه چيدند تا او        
از ميان ايـن هـمـه انـتـخـاب آزادانـه                
سياه را انـتـخـاب کـنـد و بـاز مـثـل                   
کودکي صغير که بـه حـرف فـريـبـش            

زبان بـا سـيـاه          بي  دهند روي ديوار    مي
زن در حجاب مثل گـوهـري       : " نوشتند

تا زن باور کند بـراي     "   است در صدف  
 !"نيست باالتر از سياهي رنگ"او 
 

آرزو کـه عـمـري دلـيـل سـيـاه پـوش                  
بودنش را در ايـرانـي بـودنـش سـراغ              

گرفـت شـايـد آن روز وقـت تـرک                  مي
ايران از اين که ديگر ايراني نيست ته        

 .دلش شاد بود 
 

دانـد در افـغـانسـتـان             کسي چـه مـي     

،کشوري که باالتريـن آمـار مـرگ و            
مير زنان و مادران را دارد چه بر سـر           

 !آيد؟ آرزو و آرزوهاي ايراني مي
 

... 
 

طبق ماده نهم از کـنـوانسـيـون رفـع              

کـه  ( کليه اشکال تبعيض عليه زنـان        
سال گذشته در مجلـس بـه تصـويـب            
رسيد و شوراي نـگـهـبـان بـه بـهـانـه                 
مخالـف بـودنـش بـا شـرع آن را رد                  

هــاي عضــو در مــورد           دولــت)   کــرد
کســب،تــغــيــيــر يــا حــفــظ تــابــعــيــت        

هـا     ،حقوقي، مساوي با مردان به زن      
هـا بـه ويـژه          دولت. اعطا خواهند کرد  

کنند که ازدواج بـا مـرد           تضمين مي 
خارجي يا تغيير تابعـيـت شـوهـر در            
دوران ازدواج ،خـود بـه خـود بـاعـث              

تغيير تابعيت زن،بي وطـن شـدن يـا            
تــحــمــيــل تــابــعــيــت شــوهــر بــه وي           

دول عضو به زنان و مردان در   . نگردد
مورد تابـعـيـت فـرزنـدانشـان حـقـوق              

آرزو . . . ( مساوي اعطا خواهـنـد کـرد       
تواند اندکي اميدوار بـاشـد چـون           مي

دولت افغانستان بـرخـالف ايـران بـه            
کنوانسيـون رفـع تـبـعـيـض از زنـان                

 !)پيوسته است
 

خــانــم نــمــايــنــده مــجــلــس بــه مــن             
اگـر شـمـا مـرد بـوديـد و               : گـويـد    مي

ايشان زن که مشکلي وجود نـداشـت         
چون پـس از ازدواج زن خـارجـي بـا                
مرد ايراني ،زن تابعيت ايرانـي پـيـدا          

امـا مـتـاسـفـانـه عـلـيـرغـم               . کند  مي
هاي ما ،قانون براي زن ايـرانـي          تالش

در اين مـورد هـيـچ حـقـي تـعـيـيـن                   
اين هم يک طنز تـلـخ ديـگـر         . ..نکرده
 .است

 
بــدون تــرديــد بــراي آنــهــا کــه دم از               

هـــاي واالي زن در اســـالم                  ارزش
زنند ،سرنوشت يک دختر سـابـقـا           مي

ايراني در کشوري مثـل افـغـانسـتـان           
ارزشي ندارد که فکرشان را مشـغـول        
آن کنند حتي به اندازه تنگ و کـوتـاه          
بودن مانتـوهـاي تـابسـتـانـي هـمـان              

 !دختر
 
 )سايت زنان ايران(

 ما وطن نداريم: ها افغان
 

 محبوبه حقیقی

 


