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  سازمان دفاع از حقوق زنان درايران: فرستنده

٢٠.٠٣.٠٩  
  

Videos of Maryam namazi 's Panel in Toronto on March 14 
1Part   
2Part   
3Part   

  فيلم جلسه بحث و سخنرانی مريم نمازی در تورنتو
  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم

  
   مريم نمازی در تورنتوگزارش جلسه بحث و سخنرانی

   
به ھمراه کميته مدنی حقوق ايران و ) سازمان دفاع از حقوق زنان در ايران( تبعيض  ِ مارس، سازمان عليه١۴روز شنبه 

سه روه آزادی زن در عراق، جل د گ زار کردن و برگ وفقی را در تورنت ر . ی بحث و سخنرانی م ازی، عضو دفت ريم نم م

ارگری اي ست ک ن سياسی حزب کموني رای شرکت در اي ا، ب ه در بريتاني رای ھم ر ب انون براب ين ق ران و سخنگوی کمپ

  .ی کارگران فوالد در مرکز شھر تورنتو برگزار شد اين جلسه در سالن اتحاديه. سخنرانی به کانادا دعوت شده بود

ان"موضوع بحث و سخنرانی  وق زن انون شريعه و حق ود" اسالم سياسی، ق ه ھم. ب ه سه شخصيت ديگر ب ريم ب راه م

به دنبال يک "ی کتاب  طارق فتاح، بينانگذار کنگره مسلمانان کانادا و نويسنده: عنوان سخنران در اين مراسم ظاھر شدند

اع "انگيز دولت اسالمی توھم غم: سراب ازمان دف يس س ؛ عصام شکری، ليدر حزب کمونيست کارگری چپ عراق و رئ

  .ی انتاريوی انجمن خرد ين تروتيه، مدير اجرايی شاخهاز سکوالريسم و حقوق مدنی در عراق؛ جاست

ره يدن سوال از چھ رد جمشيد ھاديان نقش مديريت بحث را به عھده داشت و کار را با پرس جوانب . ھای حاضر آغاز ک

دام پاسخ ھای مختلف مطرح شد و شرکت مختلف موضوعات جلسه در سوال دگان ھر ک ه  کنن ن زمين ھای خود را در اي

ولتی. دندارائه کر ران در آن، نقش م سم در رشد اسالم  ظھور اسالم سياسی در دوران معاصر و نقش انقالب اي کالچرالي

ی بين زير پا گذاشتن  سياسی، مبارزه عليه اعمال قانون شريعه در بريتانيا، نقش مذھب در قوانين اجتماعی کانادا، رابطه

دونزی و کشورھای ديگر حقوق زنان و اسالم، وضع حقوق زنان و اسالم سياسی د ر عراق، پاکستان، ايران، مالزی، ان

  . ی روز شنبه مطرح شدند تنھا چند نمونه از مسائل متعددی ھستند که در جلسه
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د . مريم نمازی و عصام شکری بخصوص سخنان پرشوری عليه اسالم سياسی و نفوذ آن در جوامع غربی به زبان آوردن

ان مردمی مريم به نقش ارتجاعی آن در خاورمي ارزين اسالم سياسی ھم ه صف اول مب رد ک اره ک ن واقعيت اش انه و اي

وری. شود ھا اطالق می به آن" مسلمان"ھستند که نام  ه تئ اره ب ا اش سبيت  عصام ب سم و ن ولتی کالچرالي ھای ارتجاعی م

ه ھا اشاره کرد و تاکيد کرد که تولد اين نظريه ھای فکری آن فرھنگی به ريشه سم و   دورهھا در واقع ب ی ارتجاعی ريگاني

رچم حماس و حزب ھای چپ طارق فتاح بخصوص به گروه. گردد تاچريسم بازمی ه پ ی ک رده گراي د ک ه  هللا را بلن د حمل ان

ده استکرد و يادآوری کرد که لنين در سخنرانی خود برای مردم تاشکند، نقش ارتجاعی آخوندھا و مال ادآور ش . ھا را ي

  .خدايان به عنوان يک گروه اجتماعی مھم تاکيد کرد ھا و بی جاستين تروتيه بر اھميت ابراز وجود آتئيست

ه سوال. ھای خود را مطرح کنند کنندگان در جلسه بود که سوال پس از اين نوبت شرکت ه زمين شتری  ھا بحث را ب ھای بي

ازمان سائلی ھمچون س رد و م ذھ ب ه میھای م اعی ارائ ه خدمات اجتم ذاھب مختلف  بی ک وق زن و م د، حق ر از (کنن غي

  .نيز مطرح شدند و توسط سخنرانان پاسخ گرفتند) اسالم

ه ١٠٠ی روز شنبه با حضور نزديک به  جلسه ارزه علي البی حول مب  نفر از مردم مختلف برگزار شد و فضای فکری ج

ه اسالم سياسی و بخشی  ازی به کانادا در ادامهسفر مريم نم. اسالم سياسی به وجود آورده بود ی مبارزات جھانی او علي

ارزات  گيرد و جلسه از نبرد ھميشگی او برای حقوق زنان و سکوالريسم قرار می ن مب اريخ اي ی مذکور روز مھمی در ت

  .بود

   

  عليه تبعيض، سازمان دفاع از حقوق زنان در ايران

  ٢٠٠٩ مارس ١۵
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