
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

 
  گزارشگران: سايت
  ٢٠١٨ فبروری ٠٤

  

  ھای گزارشگران با زنان مبارز تبعيدیمصاحبه از سری 

 با گيسو شاکریمصاحبه 

  
البته حدود ده سال اول دوران تبعيدم . توانستم اھداف سياسی و خواسته ھايم را به گوش ديگران برسانم  به اين وسيله می

 وديگر ھنرمندان و تشکل ھای يدنیسی سوتشکل ھا و سازمانھای سيا. بوديدنیارتباطم فقط با بينندگان و شنوندگان سو

اين فرصتی بود برای آشنا کردن غير ايرانی ھا به مسائل  و وضعيت زنان ايران و افشای .  زنان کشورھای ديگر

عنوان يک کنجکاو غير ه ودر اين ميان  ب. قتل عام زندانيان سياسی در زندانھای ايرانًجنايت ھای رژيم خصوصا

ثير آن بر جنبش ھای أر روی موسيقی و عرفان مبارز و رزمی ايرانی ونقش زنان در آن ميان و تمذھبی به مطالعه و کا

  اجتماعی  ھم پرداختم 

*****  

چنانچه در . جنبش زنان کشورمان در مقايسه با بسياری از کشورھای ديگر، راھی بس دشوار و طوالنی در پيش دارد

 مبارزاتی آنھا مسائلی ھمانند حجاب اجباری، سنگسار زنان، شالق، ۀاغلب کشورھا و به يمن مبارزات زنان و تاريخچ

موضوعيت خود را از  تفکيک مضحک جنسيتی در اماکن دولتی و آموزشی وعمومی و بسياری مجازات شرعی ديگر،

دست داده است اما، زنان ايران در طی چھار دھه حاکميت ارتجاع مذھبی، ھميشه و در ھمه حال، با اين مشکالت 

راھھای متعددی را برای حضور بيشتر در مناسبات اجتماعی و سياسی آزموده اند اما،  .ت و پنجه نرم کرده انددس

 جمع کند و بسيار گسترده بود، با دستگيری چند فعال ءھمانطور که ديديم جنبشی که قرار بود يک ميليون امضا

، بار ديگر حضور ١٣٩۶ سال ]جدی[ع دی ماهاگر چه با وقاي. شناخته شده اش، تضعيف شد و به خاموشی گرائيد

 ھنوز ، نيستمتشکل اعتراضات خيابانی محسوس و تصاوير آنان جھانی شد اما، ھنوز ۀراديکال زنان در صحن
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بايستی صرفنظر از روند پيشرفت   آنان که میۀمانيفست ويژ. طور کامل فرموله نشده استه زنان ب ۀمطالبات ويژ

در اين زمينه ھا با فعاالن . ھا و مطالبات اين نيمه انسانی قرار گيرد، مکتوب نشده است خواستۀوقايع سياسی سرلوح

  . داريممصاحبهاين جنبش در خارج از کشور 

   

  :از گيسو شاکری ھنرمند معترض شناخته شده در تبعيد می پرسيم

   

 سکوت نکرده ايد و فعاليت ھای وقت ھيچ.  ھنرمندان معترض و شناخته شده در تبعيد ھستيدۀشما از جمل :گزارشگران

از فعاليت ھا و تجارب خودتان در . ن جنبش زنان ھستيد فعاالۀاز جمل. سياسی و ھنری شما بی وقفه، ادامه داشته است

  .طی چند دھه تبعيد به مختصر، بگوئيد

از فعاليت . اده ام عنوان يک ھنرمند معترض تبعيدی در طول اين سال ھا، کارھای بيشماری انجام ده ب :گيسو شاکری 

اين کارھا اشکال گوناگونی داشته اند مانند سخنرانی، . ھای  سياسی گرفته تا  کارھای گوناگون ھنری و فرھنگی

، جھت گيری ھای روشن ءاين ھا ھم، بدون استثناۀ و اجرای  موسيقی و ھم اجرای نمايش مقاله نويسی ، شعرخوانی،

ثار چه نوشتاری، صوتی و نمايشی خواست ھای سياسی مطرح بوده و يا مطرح اين آۀ يعنی در ھم.  سياسی داشته اند

ی، ھمبستگی ئزندانيان سياسی، قتل ھای زنجيره ی آثارم در جھت افشاگری قتل عام ابرای مثال ھدف و محتو. شده است

 سياسی  ايران با کارگران و دانشجويان و مسائل زنان و تالش برای شناساندن ھنر معترض درشرايط خاص اجتماعی

مختصر بگويم  کارم در طول اين سالھا  سفر از اين کشور به آن کشور از اين شھر به آن شھر و از اين . بوده است 

 يا در خيابانھا برای اجرای برنامه با ھدف افشاگری جنايات رژيم جمھوری اسالمی ايران  ءن اجراون به آن سالوسال

 است و دودفتر شعر يدنیزبان فارسی و سوه ا يک کتاب داستان برای کودکان  بکوتاه سخن حاصل اين سالھ.بوده است 

زبان فارسی و دو کار ه ، يک کتاب پژوھشی در مورد زنان  بيدنیزبان فارسی و يک دفتر شعر به فارسی و سوه ب

ترانه زبان فارسی وه   و چھل و پنج ترانه در ده آلبوم موسيقی بيدنیزبان سوه تحقيقی در مورد خانواده ھای مھاجر ب

ی وتھيه و اجرای چند نمايش سويدنزبان ھای فارسی و ه شرکت در اجرای بيش از ده نمايش بی، سويدنزبان ه ی بئھا

  . خيابانی در کشورھای مختلف جھان،  مقاالت بيشمار در زمينه ھای مختلف فرھنگی و سياسی و مسائل روز

   

  کدام انگيزه ھا شما را برانگيخت؟. ا سياست درگير بوده ايدشما از دوران نوجوانی خود ب :گزارشگران 

بخشی از آن چه که در آن جامعه وجود داشت  و مرا با سياست در گير کرد اختناق و سانسور،  :گيسو شاکری 

 ثير از محيطی که در آن بزرگ وأھر حال ته ب. حاکم بر جامعه  و اختالف طبقاتی بودۀ نابرابری، تفکر مرد ساالران

تربيت می شوی را ھم نبايد ناديده گرفت که خوشبختانه من اين شانس را داشتم که با مسائل سياسی و اجتماعی و 

  .عنوان يک فعال چپ وارد اجتماع بشومه فرھنگی روز از طريق خانواده ھم آشنا شوم و سپس ب

   

  از چه زمانی به فعاليت ھای سياسی و ھنری روی آورديد؟ :گزارشگران

که نگاه من به  دنيای ھنر در دوران پھلوی و از آنجائی با وجود سانسور و اختناق و فضای مرد ساالر :کریگيسو شا

پس از آن با  .ی خوانندگی و ھنردور نگه داشتمئھنر يک نگاه متفاوت بود ناچار  خود را از دنيای حرفه ۀ مقول

زن ، ھنر و ۀ مچنان  با تفاوت نگاه من به مقولبرقراری فضای  ضد زن و ضد ھنر و ضد آزادی جمھوری اسالمی  و ھ

 ھر چند اوائل انقالب درھمخوانی دو سرود انقالبی شرکت کردم. توانستم بشوم   وارد کار ھنری نمیًسياست  عمال
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 .م در  تمام تجمعات سياسی با نام مستعار بود" دايه دايه " ۀ که خوانند ضمن اين ".ھوا دلپذير شد"و "پيام آوران سپيده "

خصوص  صدايم ، انتخاب اشعارم برای ترانه ھا و نوع ه ھر روی با خروج از کشور و در دوران تبعيد ھنر و به ب

ی آن ئمردمی که اسير يک حکومت فاشيست مذھبی و قوانين قرون وسطا. موسيقی ام بازتاب صدای درد مردم شد

  .زرگ غير قابل حل اين حکومت است خصوص زنان که حتی پوششان و صدا و حضورشان معضل به ب. ھستند 

البته حدود ده سال اول دوران تبعيدم . توانستم اھداف سياسی و خواسته ھايم را به گوش ديگران برسانم  به اين وسيله می

ی وديگر ھنرمندان و تشکل ھای سويدنتشکل ھا و سازمانھای سياسی  .ی بودسويدنارتباطم فقط با بينندگان و شنوندگان 

اين فرصتی بود برای آشنا کردن غير ايرانی ھا به مسائل  و وضعيت زنان ايران و افشای .  ورھای ديگرزنان کش

عنوان يک کنجکاو غير ه ودر اين ميان  ب  قتل عام زندانيان سياسی در زندانھای ايرانًجنايت ھای رژيم خصوصا

ثير آن بر جنبش ھای أقش زنان در آن ميان و تمذھبی به مطالعه و کار روی موسيقی و عرفان مبارز و رزمی ايرانی ون

سياست فراھم کردن امکان   رفت و آمد به ايران و جذب ايرانيان   پس ازروی کار آمدن خاتمی،. اجتماعی  ھم پرداختم 

 منفور و ۀ ابزاری از ھنر، برگزاری  کنسرت ھا و جشنواره ھا در خارج از کشور، به قصد بزک کردن چھرۀو استفاد

و البته  اين در حالی بود که زندان و  در دستور کار دولت قرار گرفت کار رژيم در غرب و در ميان ايرانيان،جنايت

در ميان  بخش قابل  حاصل اين سياست ھا.  شکنجه و سرکوب وکشتار دانشجويان وزن ستيزی ھمچنان ادامه داشت 

  .اد توھم در بھبود اوضاع ايران شدن سياسی تبعيدی ، ايجتوجھی از ايرانيان و حتی  برخی از فعاال

فعاليت سياسی و ھنری ام را در ميان ايرانيان گسترش دھم تا شايد با ۀ کرد دامن در اين شرايط  ضرورت ايجاب می

پس حضورم را در اين جبھه پر رنگتر .  شوم ،افشاگری ھا بتوانم مانعی برای از ميان بردن توھماتی که ايجاد شده بود

  .که ھمچنان ھم  ادامه دارد. مبارزه عليه کليت اين نظامۀ ا رساتر کردم  و قلمم را تيز تر برای ادامکردم  صدايم ر

  

  از کشور شديد؟  چرا و تحت چه شرايطی ناچار به خروج :گزارشگران

ی ديگرۀ زندگی برايتان باقی نمی گذارند، مگر چارۀ وقتی ديگر راھی برای ادام .سرکوب و اختناق  :گيسو شاکری 

  . زندگی و مبارزهۀباقی ماند ، جز خروج اضطراری  و استقرار در مکانی ديگر برای ادام

   

که گفتمان تبعيد را با خارج نشينی و رفاه طلبی، برابر می نمايانند، بر ما   خالف برخی تبليغات مغرضانه :گزارشگران

ای آن کتاب ھا نوشت و تعاريف بسيار توان بر تبعيد مقوله ای چندوجھی است که می. روشن است که چنين نيست

  توان داد و تعريف شما از اين مقوله چيست؟ از نظر شما چه پاسخی به اين سمپاشی ھا می. گسترده ای بيان کرد

که اگر داستان ما بود که زندگيمان اين نبود  ما به . خارج نشينی و رفاه طلبی داستان ما نيستۀ مقول :گيسو شاکری 

از ناچاری آمده ايم و . ما به علت فشارھای سياسی و اجتماعی به اينجا آمده ايم. به تبعيد نيامده ايم قصد زندگی بھتر 

آن ھا که برای زندگی بھتر به کشور ديگری مھاجرت کرده اند و سالی . نوع زندگی ما با ديگران تفاوت داردًطبيعتا

 ھا که  به عنوان تبعيد ناچار می شوند کشور خود را روند، شکل و ھدف زندگيشان با آن يکی دوبار ھم، به ايران می

 يکی به حساب آوردن اين دو آن ھا که اين سمپاشی ھا را می کنند، قصد دارند که با. ترک کنند، تفاوت بسيار دارد 

عيدی  برای ن سياسی تبی که فعاالئاز نيرو. عيد آمده اند و نه در پی زندگی بھتر، کم کنندب، از قدرت آن ھا که به تپديده

  . محکوم کردن و لطمه زدن به رژيم حاکم دارند، بکاھند

قدرت ما، يعنی تبعيديان، . ولی اين اتفاق نمی افتد. ن استااين سمپاشی ھا برای کم رنگ کردن فعاليت ھای اين مبارز

 و مصمم تر از شود بلکه روز به روز ھم بيشتر می شود ن سياسی نه تنھا با اين سمپاشی ھا کم نمی فعاالًخصوصا
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ۀ فراموش نکنيد که وجود ما در خارج از کشور و افشاگری ھای ما در بار.خودمان ادامه می دھيمۀ ھميشه به مبارز

ن سياسی تبعيدی و شرکت در حضور ما فعاال. کردءکه  جنايات رژيم را برای جھانيان افشا اختناق و شرايط ايران بود

برگزاری شب  ی ،ئندانيان سياسی ، قتل ھای زنجيره دمان ھای قتل عام زتجمعات و تظاھرات و برگزاری مراسم يا

و قوانين ضد زن حاکم بر جامعه، نامه  افشای سنگسار ھا، اعدام ھا ، ترورھا ھای ھمبستگی با دانشجويان و کارگران،

 در رسانه ھا و ًائماجنايات اين رژيم را د حضور ھميشگی مان در صحنه ، نگاری ھای مدام ما به مجامع بين المللی،

دانيم در طول اين سالھا زحمت ھا کشيدند و   نامشان را ھم نمییيک عده ای که گاھ. افکار عمومی زنده نگاه داشت

بنابراين، اين سمپاشی ھا جز .  کردندءکشتارھا و فجايع اين حکومت بی رحم و جنايتکار را در مجامع بين المللی افشا

اين سمپاشی ھا کار رژيم و عواملش است از . خاک در چشم خود آن ھا که سم می پاشند، ھيچ حاصل ديگری ندارد

وحشت حضور اين تبعيديان فعال که از ھمه چيز خود گذشته اند و محکم و استوار بر باورھايشان ايستاده اند تا اين 

  . نھايت سرنگونش کنند و درءرژيم را افشا

کارمان بسيار . تازه اين اول راه است . جنگ است ديگرۀ دھيم صحن سمپاشی را ادامه بدھند ما ھم ھمچنان ادامه می

  .آن ويرانه ۀ است يکی از آنھا تشکيل دادگاھھای جنايت عليه بشريت است  و سپس سازندگی ھمه جانب

 بيشماری از ً و ايضا- کدام ازاين فعاليت ھای سياسی ، ھنری من  ھيچکه  بد نيست  يک نکته را يادآوری کنم و آن اين

اين فعاليت ھا و کوشش ھا رادر شرايط .  وسيله ای برای در آمد و امرار معاشمان نبوده و نيست- ن سياسی تبعيدیفعاال

  . يمدھ ما ناگزير ھستيم برای گذران زندگی روزانه به آن بپردازيم، انجام میۀ سخت کاری که ھم

عنوان يک ھنرمند  که بازتاب  صدای درد مردم ستم ديده ام باشم و اين  وظيفه به ه دانم ب انسانی خودم میۀ وظيف

ی در اين ئبنابراين رفاه ديگر جا.مراتب  سنگين تر می شود وقتی تو بار نام ھنرمند معترض تبعيدی را با خود داری 

 ی مرداد و شھريور برای اجرای  برنامه با کوله پشتی بر دوش دور جھان می در حالی که ما در ماھھاًمثال. ميان ندارد 

 پايمال  و به  دست فراموشی تاريخی سپرده شود ، ھنرمندان ايرانی ٦٠ۀ گرديم تا نگذاريم خون قتل عام شد گان دھ

ان برای برگزاری و در اين ماھھا  ھياھويش .ساکن کشور که درد و ستم مردم را بايد بيش از ھر کس ديگری ببينند

که اشاره ای به اين  رسد  بدون اين اجرای کنسرت و دريافت دستمزدھای کالن در خارج از کشور به آسمان می

  ؟!حال ما در رفاه ھستيم. روزھای خونين در تاريخ  ايران بکنند 

  .تدردمان بس سنگين اس. ما درد داريم . ما نه جويای ناميم نه جويای نان و نه خوشگذرانی 

  تا خود صبح

  رفيع دلھره ھايم ۀ بر قل

  چمباتمه زده ام

  و 

  نظاره می کنم 

  مردمانی را که 

  آسوده در خوابند

  و

  غبطه نمی خورم 

  به آسودگيشان

  "از دفتر شعر داس ماه " 
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ايالت  ھنر ھمانند ورزش بايستی نگاه مستقيم کرد و نبايد آن را تابعی از تمۀبرخی معتقدند که به مقول :گزارشگران 

  نظر شما سخن گفتن ازھنر متعھد ضروری است؟ه ب. سياسی دانست

مھمترين ابزار تبليغ ديکتاتورھا برای مشروعيت دادن  و تبليغ خودشان  در مجامع بين المللی ورزش و  :گيسو شاکری 

 ھای ديکتاتوری  حکومت. ھنر است ھيتلر يکی از نمونه ھای بارز اين پديده است و صد البته، جمھوری اسالمی ايران

با ارسال ھنرمندان به فستيوال ھا و کنسرت ھا و حضور ورزشکاران در ميدانھای ورزشی  کارھای تبلبغی می کنند و 

ھمان کاری که سالھای سال است عوامل اين رژيم و ھنرمندان دولتی و دست به . واقعی خود را می پوشانندۀ چھر

کم نبوده اند . تابعی از تمايالت سياسی است من ورزش ھم، ھم پای ھنر،بنابراين، از نظر . مزدش انجام داده اند

ورزشکارانی که در اعتراض به دولت ديکتاتور خودشان در سکوی قھرمانی حرکت ھای افشاگرانه و اعتراضی کرده 

ورزش  پيچيده تر البته ھنرنسبت به .  بيرونی و ورزشکار متعھد را نشان داده اند ۀاند و به اين ترتيب جايگاه يک چھر

 ھنرمند به ۀوظيف. و با طيف وسيع تری از مردم سرو کار دارد چون در دسترس تر. کند و چند وجھی تر عمل می

ھنرمندانی ھم که در صف مقاومت و مبارزه عليه ديکتاتوری ھا ايستاده . مراتب سنگين تر و اثر گذار تر خواھد بود

  .رزشکار و ھنرمند متعھد  ستون ھای محکم مبارزه عليه ديکتاتورھا ھستندو.  بودند و ايستاده اند  نيز کم نيستند

   

 زنده ياد آذر ًقطعا. ی داشته ايدئ در خارج از کشور ھمکاری ھاچجنبش زنان ھشت مارۀ شما با شبک :گزارشگران

  .يد او بگوئۀدربار. شناسيد ن خستگی ناپذير جنبش زنان در خارج از کشور را ھم میدرخشان از فعاال

  زنان آزاديخواه ديگر از سراسر دنيا،  کارزار زنان را ۀ و حضورگستردچھمراه با زنان ھشت مار :گيسو شاکری 

برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات ھای اسالمی عليه زنان متحد "بنيانگذاری کرديم، با يک تفکر واحد و با شعار 

ی کرديم با يک خواست ئن و برف و کوالک  در خيابانھای اروپا راھپيمادر سال اول ھم  پنج روزدر باد و بارا". شويم

قوانين ضد زن تصويب ۀ خواست ما سرنگونی تمام و کمال جمھوری اسالمی ايران ھمراه با کلي. بنيادين و نه رفرميستی

ن جنبش ان فعاالجايش در مي. آذر درخشان عزيز، يکی از ستون ھای قدرتمند اين کارزار بود. شده دراين رژيم بود

   .زنان بسيار خاليست

   

 به لحاظی خاموش شد آيا اين جنبش به گفتمان ١٣٨٨چرا جنبش زنان در داخل  پس از تحوالت سال  :گزارشگران

  اصالح طلبی گره خورده است؟

اين نزديک به چھل سال است که . ی جزء ثابت اين رژيم است ئبازی  بين اصالح طلبی و بنياد گرا :گيسو شاکری 

جريان ھای متفاوتی شکل گرفت و به نتيجه  در طول اين سال ھا ديديم که از ميان  اين دو،. بازی سياسی ادامه دارد

 يکی ازاين جريانات رفرميستی زنان بود که تغييرات اصالح طلبانه می خواست و نه لغو ءليون امضاييک م. نرسيد

يعنی اختالف بين لغو .  جريانات اصالح طلبان ھم در ھمين بوداختالف خواست کارزار زنان با اين. قوانين ضد زن 

وجود  رژيم جمھوری اسالمی،ألۀ يکی از حياتی ترين مس.ی در قوانين مربوط به حقوق زنانئقوانين و اصالحات جز

ير تواند با يک تغي اين قوانين مگر می. قوانين شريعت است که بخش وسيعی از آن مربوط می شود به قوانين ضد زن

ساده نابربری را از ميان بردارد؟ طبيعی است که ھر خواست رفرميستی با کوچکترين تغيير شرايط  پس از مدتی 

  .  رو به خاموشی می رودًماھيت خود را نشان می دھد و طبيعتا

 رياين يعنی تغي. ھمانطور که می بينيم با خيزش اخير، شعارھای مردم به سمت نه اصالح طلب نه اصولگرا رفت

ه کدام ازايندو جناح حکومتی نمی توانند از اصول شريعت چشم پوشی کنند، ب چون مردم در يافته اند که ھيچ. بنيادين
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. شامل چند ھمسری است . اصول شريعت شامل حجاب اجباری است . عنوان مثال در مورد قوانين مربوط به زن 

سن . حق سفر است . نفقه است .  قوانين ارث است شامل.  سال ٩ سال يا ۵شامل حق حضانت است چه فرقی می کند 

توان اميد داشت که زنان به حقوق خود و  بنابراين  با تغيير يکی يا حذف حتی يکی از اين موارد نمی...  ازدواج است 

  . برابری برسند

   

  کنيد؟ را چگونه ارزيابی می  ٩۶ ]جدی[قيام دی ماه :گزارشگران

 کنندگان از طبقات فرودست و تحت ستم جامعه ھستند مانند، کارگران، بيکاران، قيام. خيلی ساده :گيسو شاکری 

، سرنگونی رژيم است و ٩٦ ]جدی[خواست قيام کنندگان ديماه .معلمان، زنان، دانشجويان، بی خانمانان و مال باختگان

آن ھا از ھردو . واھند و نانقيام کنندگان آزادی می خ.جايگزين کردن آن با حکومتی فارغ از قوانين مذھبی و اسالمی

.  جناح حکومتی اصولگرا و اصالح طلب عبور کرده اند و اين را ھم،  خيلی واضح،  در شعارھايشان مطرح می کنند

وقتی اعتراضات  .که قيام کنندگان از مرز شعارھای مذھبی ھم رد شده اند ضمن اين .الزم به تفسير و توضيح ھم نيست

اين جريان، مانند .را به عقب برگرداند يا  متوقف کند تواند آن ی نمیئسد ديگر ھيچ نيرور مردمی به اين مرحله می

البته در اين ميان از ترفندھای زيرکانه رفرميست . رود تا بنيان اين حکومت ضدبشری را در ھم شکند سيلی به پيش می

 صحنه می آيند تا شعارھای سرنگونی را به به" رفراندم اين است شعار مردم " ھا ھم نبايد غافل شد که بعضا با شعار 

فرو دستان و کارگران و زنان و  .رفراندوم پيش از سرنگونی رژيم، شعاری دولتی و بی معناست. انحراف بکشانند

دانند که تنھا سرنگونی تمام و کمال اين  زحمتکشان و دانشجويان و ديگر قيام کنندگان  بعد از چھل سال تجربه خوب می

جمھوری اسالمی " و " مرگ بر اصل واليت فقيه" دھند  برای ھمين شعار می. رساند  ا را به اھدافشان میرژيم آن ھ

  .اين حکومت و جناح ھای درونش استۀ دارنددانند واليت فقيه ستون اصلی نگھ چون می" نمی خوايم نمی خوايم

   

فت که ھنوز در برخی نقاط ادامه چندی پيش اعتراضات سراسری در شھرھای پر تعدادی صورت گر :گزارشگران

 تصوير زنی جوان را که به زن شجاع خيابان انقالب ًکنيد؟ حتما نقش زنان را در اعتراضات چگونه ارزيابی می. دارد

  پيام اين زن به نظر شما چيست؟,  ديده ايد،شھرت يافته و تصويرش جھانی شده است

اريخی  قرار گرفته اند، طبيعی است که در صف اول مبارزات که زنان تحت ستم مضاعف ت یئاز آنجا :گيسو شاکری  

، تصوير ٩٦ ]جدی[در روزھای اول قيام ديماه. ضد رژيم قرار بگيرند و ما اين را  درھر حرکت اعتراضی می بينيم

 ی که زنان را در صفئلم ھازنان شد و پس از آن فۀ زنی در ميان دود گاز اشک آور با مشت گره کرده، سمبل مبارز

موران را به أموران سرکوب نشان می داد که چه بی ھراس و شجاعانه مأمقدم حرکت ھای اعتراضی رو در روی م

ه عنوان اعتراض به حجاب اجباری ، روسری خود را به چوبی آويخته و به و باالخره زنی که ب. مصاف می طلبيدند

 توانند اعتراض خود نان چگونه به ھر شکلی که میدھد که ز اينھا نشان میۀ ھم. عنوان زن خيابان انقالب مشھور شد

، اعتراض به تمام فشارھا و اجبارھاست چه پوششی، چه اقتصادی، چه ًاين زنھا طبيعتاۀ پيام ھم. دھند شان را نشان می

فراموش . قوانين مذھبی در يک جمھوری اسالمی است ۀاين ستم ھا بر پاي ۀسياسی، چه مدنی ، چه اجتماعی که ھم

زنان نشان . ی اسالمی، چه مصيبتی را سالھاست به زنان تحميل کرده استئکنيم که قوانين ارتجاعی و قرون وسطان

  .ی بس عظيم برای تغيير بنيادين اين نظام ھستندئدادند که نيرو

   

  به نظر شما مھمترين و ابتدائی ترين مطالبات زنان کشورمان کدام است؟ :گزارشگران
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   .آزادی و برابری:  کالم به يک :گيسو شاکری

  [A]١.حداقل خواستھايم را در يادداشتی منتشر کردم٢٠٠٩در سال 

  .آزاد و دمکراتيک کف خواست ھای من به عنوان يک زن  است ۀاين خواست ھا در يک جامع

   

   روز جھانی زنان نزديک است،  پيام شما به زنان مبارز کشورمان چيست؟چھشت مار :گزارشگران

اما يک اصل مھم . بعد مکان وشرايط سياسی حاکم بر ايران است که ما زنان  را از ھم دور کرده است :اکریگيسو ش 

آزادی و . امکان دسترسی ما را برای رسيدن به آزادی و برابری فراھم می کند وجود دارد و آن اين که آگاھی بيشتر،

و در ھمين راستا است   ناپذيری و استواری در مبارزهبرابری به دست نخواھد آمد جز با اتحاد و ھمبستگی و خستگی

  . می شودچکه ھر روز ما ھشت مار

   

  گزارشگران

٢۵/٠١/٢٠١٨  

   

[A]  دحداقل خواست ھای بدون قيد و شرط من به عنوان يک شھرون 

    يک حکومت جمھوری و دمکراتيک ناشی از ملت و نه حکومتی موروثی يا الھی ، نژادی يا دينی         ·

  شی کامل ديــــن و مذھب از دولت، سيستم قضائي و آموزش و پرورئجدا         ·

ھا و  ضمن پذيرش تمام باورھا، دين- ختن يک ديــــن به عنوان ديـــــن رسمی عدم به رسميت شنا         ·
   مذاھب بدون برتری يکی بر ديگری

  یتلقی دين و مذھب و قوانين و دستورات آن به عنوان يک باور خصوصی و فرد         ·

سی در تمام سطوح تســـــــاوی کامل حقوق زنان و مردان و ممنوعيت تمام اشکال تبعيض جن         ·
  )سياسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی ، فرھنگی و خانوادگی(

 ۀ سياسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی ملت ھای گوناگون ساکن محدود تســــــــاوی حقوق         ·
  دآن ھا در تعيين سرنوشت خو ی ايران با پذيرش کامل حق ئجغرافيا

  کپذيرش و رعايت مفاد کنوانسيون حقـــــــــوق کود         ·

    آزادی کامل وبدون قيد و شرط بيان و انديشه، مطبوعات، انتشارات ، رسانه ھای ارتباط جمعی         ·

ھا، شوراھا، سنديکاھا و ھا، کانونھا، سازمان تشکيل و فعاليت حزب آزادی کامل و بدون قيد و شرط         ·
  اانجمن ھ

ھای سياسی، اجتماعی، صنفی، فرھنگی، کارگری و آزادی تجمع، اعتصاب و تظاھرات تشکل         ·
  نھا در ھر شکل و در ھر زمان و ھرمکاھای آنی و امکان فعاليت ئدانشجو

کامل اعدام، شکنجه روحی و جسمی، شالق، سنگسار، نقص عضو و ھرگونه آزار  حذف و ممنوعيت          ·
    شکل و در ھر مکان و به ھر بھانه به عنوان يکی از اشکال مجازاتبه ھر جنسی 

  یسياس  ھای عدم وجود زندان         ·

  شحق آزاد انتخاب پوش         ·

  یممنوعيت چند ھمسر         ·

  نآزادی سقط جني         ·

    و عدم اعمال ھر گونه تبعيض عليه ھمجنس گرايان پذيرش کامل حقوق         ·
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  یآموزش رايگان تا سطح عال         ·

   رايگان و ھمگانی ۀبھداشت ودرمان و بيم         ·

    تحصيل، بيکاری، اعتصاب، بيماری، از کار افتادگی، دوران بارداری  زندگی در زمان ۀمين ھزينأت         ·

 ۀمملکت بدون واسط ۀادارھا برای حق انتخاب شدن و انتخاب کردن خود و ديگران در تمام سطح          ·
ئيد و تشخيص صالحيت از سوی ارگان ھای دولتی و يا برخورداری از أ ھای تصميم گيرنده يا تارگان

  یحقوق شرعی يا الھ

تمام عواملی که در کشتارھا و جنايت  وسران جمھوری اسالمی  ۀ و محاکم تشکيل دادگاه ھای علنی         ·
ندان، ھمسران، مادران و پدران ما مستقيم يا غير مستقيم دست داشته اند ضمن فرز ۀھای سی سال گذشت

مقامات حکومتي و ايادي آنان به جرم غارت و چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن اموال غارت  ۀمحاکم
  نشده از آنا

رش دخالت سياسی احترام متقابل و ھمکاری با کشورھای ديگر جھان برای صلح و امنيت و عدم پذي         ·
    و نظامی کشورھای ديگر در تعيين حق سرنوشت مردم ايران 

  یزنده باد آزادی و برابر

  بشکنجه، اعدام، نابرابری ، فقر و سرکو  به اميد ايرانی آزاد و دمکراتيک فارغ از سانسور، زندان،

  نسرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی ايرا

   .ھای انسانی وحداقل موافقند و برای رسيدن به آن ھا مبارزه می کنندمن در کنار تمام کسانی ھستم که با اين خواست

  ٢٠٠٩-٠٦- ٠٣گيسو شاکری ھنرمند معترض وتبعيدی 

     
  


