
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۵اسفند  ٢٣]تاریخ:[ 

 

 برگزاری مراسم روز جهانی زن در بند نسوان زندان اوین گزارشی از 

برابر با هشت مارس،   ١٣٩۵خبرگزاری هرانا ـ زنان در بند زندان اوین، عصر روز چهارشنبه، هجدهم اسفند ماه 

. هایشان در مورد این روز با هم سخن گویندها و دیدگاهدور هم نشستند تا روز جهانی زن را گرامی داشته و از تجربه

در این مراسم نرگس محمدی، مهوش شهریاری، آفرین نیساری، آتنا دائمی، مریم اکبری منفرد و فهیمه اعرفی  

 .)زندانی آزاد شده( نظرات خود را ارائه دادند که گزارشی از آن درپی می آید

سم با تبریک روز  به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در ابتدای این مرا

طلب جهان، از حضور زنان زندانی در این مراسم تشکر کرد. او خواه و برابریجهانی زن به زنان و مردان آزادی

های خود را تحت صد سال اخیر، صحبتویژه یکصرف نظر از تمام دستاوردهای زنان در طی تاریخ گذشته به 

ران ارائه کرد. او گفت که در بررسی تداوم نابرابری بین زن و عنوان بررسی دالیل تداوم نابرابری جنسیتی در ای

 .مرد، چهار سطح از عوامل قابل شناسایی است

کنندگی، حکومت جمهوری اسالمی ایران و عملکرد آن در تدوین قوانین و سطح اول به دلیل میزان تعیین

 .ازی نیز شده استسستیزانه است که این قوانین منجر به فرهنگهای کالن زن گذاریسیاست

دادی که بتوان آن را  اشان به برون سطح دوم، روشنفکران جامعه ایران هستند که دیدگاه، نظرات و عمل اجتماعی 

 .»حرکت مؤثر پایدار« نامید، منجر نشده است

یل سطح سوم، مردم هستند که نه فقط در امور مربوط به زنان که مورد بحث ماست بلکه در سایر امور نیز به دال

اشان متناسب با پیشرفت سطح تکنولوژی و ظواهر آن اتفاق  اخالقی و امور کیفی زندگی -بسیاری، رشد فرهنگی

نیفتاده و این امر در مورد زنان، حقوق اساسی زن را تنزل داده است. سطح چهارم، مسئله زن علیه زن است که زنان  

ستیز نیز  ری، عامل اجرای قانون، فرهنگ و سیاست زنعنوان قربانی نابرابخود عامل ستیز علیه خود گشته و به

گردند. او در پایان اشاره کرد که هر چند حکومت عامل اصلی نابرابری جنسیتی است اما توقع ما ازروشنفکران می

 .جامعه ایران بیش از حکومت است

ه براساس تحقیقات خانم  گذراند در مورد این روز گفت کمارس را در زندان می  ٨سپس مهوش شهریاری که دهمین 

کنیم و  معنایی که ما درک میشود و مادرساالری به الیزابت بادنتر، وجود دوران مادرساالری در ایران باستان رد می

های تاریخی تعلق نداشته است و اگر این موضوع در دوران  یک از دوران ایم به هیچ در مفهوم پدرساالری تجربه کرده

شده اما این قدرت هرگز به معنای اند، زن سرور طبیعت تلقی میزنان قدرت بسیار داشته شده که نوسنگی مطرح می

اند و نوعی همکاری و سلطه زنان نبوده بلکه در همان دوران نیز مردان قدرت سیاسی و اجتماعی را در دست داشته 

اند با جوامع اولیه زنان توانسته تقسیم کار بین زنان و مردان وجود داشته است. او در ادامه اشاره کرد که اگر در

توانیم جهانی عاری از  همکاری و وفاق و تشریک مساعی در کنار مردان و در صلح و برابری زندگی کنند ما نیز می

  ٨خشونت و سرشار از صلح ، همکاری و همدلی بنیان نهیم. او در پایان ابراز امیدواری کرد که اعتصاب سراسری 

ن چهل کشور در دفاع از حقوق جنسی و علیه خشونت اقتصادی و نهادی به نتایج درخشانی مارس امسال در بین زنا

 .نائل آید و باعث ایجاد صلح و آرامش در سراسر کره زمین گردد
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آفرین نیساری، بنیانگذار نگارخانه »آن«، زندانی دیگری بود که پیرامون روز زن در تمدن کهن ایران باستان 

های خود ارائه کرد. او ضمن اشاره به تحوالت تمدن ایران گفت که تحوالت سرزمین بندیهایی را برای هم صحبت

های جهان را دارا است. در این تقویم هر یک از سی روز ماه نامی  ترین تقویمایران با تمدن کهن، خود یکی از دقیق

وی نگهبان درون است، این روز در ایران  دارد که با ایزدی در ارتباط است از آنجایی که اسفند یا سپندارمه، ایزد بان

گذاری به  گذاری گردیده و جشن آن مخصوص زنان بوده و در این روز به نشان ارج باستان روز زن و روز زمین نام

دهد زن در تمدن کهن ایران زمین جایگاهی داشته است. این امر، امری  دادند. این نشان میزنان به آنها هدیه می 

ای جهانی و فرا ملی به  بینیم که در جهان امروزی، روزی با نام زن، مسئله آمده و اکنون میمیفرهنگی به شمار 

 .آیدشمار می

سپس آتنا دائمی به مخالفت برخی از ورزشکاران خارجی در سفر به ایران با حجاب اجباری و همچنین مخالفت زنان  

انست و از زینب جاللیان، زندانی سیاسی محبوس در سواری در ایران اشاره و آن را مهم د با ممنوع شدن دوچرخه 

 .سنندج یاد کرد

های سیاسی در خصوص ارتقای جایگاه زنان رخ داده  منفرد نیز با اشاره به تحوالتی که در برخی سازمان مریم اکبری

و مقاومت کنند،  در مقابل اجبارهای نظام ایستادگی  ۶۰های گذشته و از دهه اند طی سال است از اینکه زنان توانسته

 .سخن گفت

گرایی و گرایی بر خواسته از کمالگذاری به زن را در تفکر مبتنی بر عرفان و معنویتسپس فهیمه اعرفی ارج 

 .دوستی بشر دانستانسان

هایی این روز را گرامی داشته و  در پایان زندانیان سیاسی و عقیدتی زن در بند زنان زندان اوین با خواندن تصنیف

 .رفتندجشن گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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