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 آزادی و رباربی  زن ، معیار راهیی جامعه است 

یه رهایی زن  بپیوندید  به نشر

یه رهایی زن مطلب و مقاالت  
، روانشنایس، جامعه شنایس، بهداشتی ، تجاار  و  ”برای نشر اجتمایع، حقوقی

 زنان )خاوتتاانو و داوت اان     
ی

، شاعار، اخا،اار، گازارش، تارجاماه، ماعارق  داتاا  و “ گزارش های شخیص از زندگ

                 Markazi@RahaiZan.orgفیلم های خوت را یم توانید به آترس ایمیل زیر ارسال دنید  

 با فعالی   جنبش رهایی زنان تر توجه: 
ی

نظر به اهمیت حمایت و همبستگ
افغانستان و تر این برهه حساس تاریخ  ده حاکمیت ارتجاع اسالیم بر 
 و م،ارزه زنان تر راه رهایی سایه افکنده است و بسیاری رسانه ها 

ی
زندگ

بطور تائم و یا موقت قاتر به انتشار نیستند  بر آن شدیم ده صفحات 
 زن 

ی
اختصاص تهیم و رسانه نیمرخ را به ستون آزاد ماهنامه رهای

یه تر این توران  بان نویسندگان نیمرخ باشیم  تا مخاطبی   آن نشر می  
انتقایل از مطالب مورت عالقه خوت محروم ن،اشند  با توجه به برت وسیع 
ماهنامه رهایی زن تر ایران و افغانستان و سایر نقاط جهان، امیدواریم 
بتوانیم پژواک صدای زنان افغانستان و نوری از امید تر این توران تاریک 

 باشیم     به امید روزهای بهیی 
 مینو همتی

 مارس روز جهانی زن گرامی باد  8

 “ما انقالب نکردیم ات هب عقب ربگردیم”
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 راهیی  زن ، معیار راهیی جامعه است    110شماره نشرهی سازمان راهیی زن  
 

انقالب زن، زندگی، آزادی با اسم رمز مهسا، 

ژینا امینی هرچند از شهر سقز در ایران آغاز 

شد، لیکن مرزهای جغرافیائی را در نوردید و 

در سراسر جهان صدا و تصویر خود را در 

مغز و قلب صدها میلیون انسان آزادیخواه و 

برابری طلب مخابره کرد. رهائی زن همچون 

معیار رهائی جامعه از قید و بند قوانین، و 

آداب و رسوم زن ستیز و ضد بشری نیز 

جهانشمول است. در این برنامه در یک  پانل 

از فعالین حقوق زنان تشکیل دادیم تا با اشاره 

مختصر به تاریخپه مبارزات زنان و 

بخصوص زنده نگهداشتن سنت هشت مارس 

برای چندین نسل و نتیجتا جاری شدن اهداف 

و مطالبات برابری طلبانه جنبش رهائی زن 

در جنبش انقالبی زن، زندگی، آزادی تا 

 برابری، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 

دیانا نامی، فریبا رشیدی، پروانه عظیمی و  

شراره رضائی فعالین حقوق زنان که در این 

 پانل شرکت دارند.

 عزیزان به برنامه رهائی زن خوش آمدید.

روند پانل به این صورت است که هر یک از 

عزیزان بترتیب پاسخ خود را به سواالت 

مشترک مطروحه ارائه میدهند و در دور بعد 

میتوانند در مورد پاسخ دیگر پانلیستها نیز 

 اظهار نظر نمائید.

 

: پیشروی های جنبش زن زندگی مینوهمتی

آزادی در تثبیت دوفاکتو لغو حجاب اجباری 

توسط خود زنان و حمایت کم نظیر مردان 

آزادیخواه و برابری طلب از این تحول را 

 چگونه ارزیابی میکنید؟

با سالم خدمت بینندگان عزیز و   دیانا نامی:

خوشحالم که در این برنامه و موضوع مهم 

 در برنامه امشب حضور دارند.

یکی از دستاوردهای این جنبش این بود 

خود زنان حجابشان را برداشتند اگر چه   که

این جنبش با مرگ ژینا شروع شد و مسئله 

حجاب نه تنها در ایران بلکه در دنیا مطرح 

شد. دولت جمهوری اسالمی اگر چه نمیخواد 

این مسئله را قبول کند ولی تا درجه 

مجبور شده از این موضوع چشم پوشی   ای

کند. به دو دلیل اینکه زنان دیگر زیر بار 

روند و دوم  زور و ستم و حجاب اجباری نمی

 خطری برای جمهوری اسالمی شده است.

اول با سالم خدمت شما و  فریبا رشیدی:

 مهمان برنامه و بینندگان تلوزیون رهایی زن.

همانطور که آگاه هستید جنبش ژن ،ژیان 

،ئازادی، زن زندگی، آزادی از کردستان 

شهر سقز و با کشته شدن ژینا امینی توسط 

جالدان جمهوری اسالمی شروع شد و آغاز 

آین جنبش روز خاکسپاری ژینا زنان با 

همدردی با خانواده ژینا حجاب و 

های خود را به نشانه اعتراض به  روسری

حجاب اجباری از سر برداشتند و این یعنی 

یک نه محکم گفتن به حجاب اجباری و 

خوشبختانه مردان غیور کردستان هم در 

پشت زنان ایستاند و از این جنبش حمایت 

کردند، با ادامه اعتراضات که به بهانه 

حجاب اجباری شروع شد مردم در 

اعتراضات خیابانی وسیعا شرکت کردند و به 

کل نظام جمهوری اسالم نه محکم گفتند و 

خواهان پایان نظام اسالمی هستند و این 

اعتراضات با صدای ژن ژیان ئازادی کل 

ایران را گرفت و حتی جهانی شد. این 

اعتراضات از جوانان شروع شد و نسل ما 

که پدر و مادرها هستند پشت این اعتراضات 

را خالی نکردند و جوانان را حمایت و 

سازماندهی کردند. در کل مردم از کل نظام 

خسته و تنفر دارند. خواهان آزادی و 

 دمکراسی هستند.

ی  طی بیش از چهار دهه  پروانه عظیمی:

ما شاهد انواع تبعیضات،   گذشته، جامعه

ها و تضییع حقوق زنان از محل  مزاحمت

کار و مدرسه و دانشگاه گرفته تا خیابان، و 

از بازداشت و زندان گرفته تا  ضرب و شتم  

و از …در خیابان بازداشت ,شالق و 

اسیدپاشی در اصفهان گرفته تا قتل زنان در 

کرمان ، بوده است. به موازات آن شاهد رشد 

و گسترش اعتراضات به حجاب اجباری به 

ویژه از سوی دختران و زنان جوان 

های مختلف نیز بوده  کرده به صورت تحصیل

و اینک پس از چهار دهه با تغییرات 

شناختی و دموکرافیک و به ویژه  جامعه

های  افزایش آشکار موفقیت زنان در حوزه

های گذشته  تحصیالت آکادمیک که طی دهه

رخ داده و منجر به افزایش سهم زنان در 

ساختار جمعیتی جامعه شده است. در کنار 

خواهانه و  بسیاری دیگر از مطالبات عدالت

ی ایران، لغو حجاب  دموکراتیک جامعه

اجباری و حق پوشش اختیاری نیز به 

ی وسیع زنان )و مردان ( ایران تبدیل  مطالبه

ً به صورت نافرمانی  شده است که اساسا

ی  کنند. مجموعه مدنی نیز آن را دنبال می

ای از مطالبات دموکراتیک و  گسترده

خواهانه در جامعه ما مطرح است و  عدالت

های وسیع مردم از کارگران و  توده

زحمتکشان و مزدبگیران، بازنشستگان، 

جوانان و دانشجویان، زنان، هنرمندان و 

نگاران , کادر درمانی و  نویسندگان، روزنامه

 های ملی و  وکال، فعاالن محیط زیست، اقلیت

 پانل بررسی دستآوردهای انقالب زن، زندگی، آزادی
 دینا نامی، فریبا رشیدی، پروانه عظیمی و شراره رضائی
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یابی به مطالبات  برای دست…  مذهبی و 

اجتماعی خود در برابر نقض گسترده این 

حقوق که شواهد فراوان آن غیرقابل انکار 

گری  های مختلف دست به کنش است، به شیوه

 زنند. اجتماعی و سیاسی می

دولت سرمایه داری حاکم بر ایران، سرکوب 

زنان و حملۀ هر روزه و بی وقفه به حقوق 

آنان را به یکی از ارکان اصلی حاکمیت خود 

تبدیل کرده است و از این طریق تمام اقشار و 

طبقات پایینی را مرعوب می کند. لذا آزادی 

ّکل جامعۀ ایران از ستم و استثمار، بیش از 

هر زمان دیگری به امر آزادی زنان پیوند 

خورده است. دفاع از کلیۀ مبارزات زنان 

برای کسب تساوی کامل و رفع هرگونه 

تبعیض با دفاع از منافع تمام زحمتکشان ادغام 

شده است. کارگران و زحمتکشان مرد در 

ایران در دفاع پیگیرانه و بدون قید و شرط از 

مبارزات زنان برای کسب حقوق اولیه شان 

ذینفع هستند. دفاع از حقوق زنان و آزادی آن 

ها از قید و بند قرون وسطی ای، راه را برای 

 آزادی کل جامعه هموار می کند.

ضمن سالم به شما، مهمانان  شراره رضائی:

و بینندگان عزیز برنامه ی سازمان رهایی 

 زن .

ببنید جنبش "زن، زندگی، آزادی" اگرچه با 

مرگ مهسا امینی، توسط اوباش گشت ارشاد، 

مثل جرقه ای بود بر تلی از باروت علیه  

قوانین قرون وسطایی و قوانین سازمان یافته 

ی شرعی و حکومتی علیه زنان و  آپارتاید 

جنسی، ولی تاریخ مبارزات آزادی خواهانه، 

تنها به این دوره اخیر برنمی گردد و ریشه ها 

و پایه های این جنبش نه تنها  به قدمت تاریخ 

حکومت اسالمی بلکه به قبل از اون 

برمیگردد. این جنبش گره خورده به مبارزات 

،  به 75سال های حتی پیش و پس از انقالب 

اعتراضات آبان و دیماه که مبارزه ی حق 

ی کارگر، جوانانی که آینده ای  طلبانه ی  طبقه

برای خودشون متصور نبودند و جویای 

آزادی، رفاه و امنیت، از حاشیه ای ترین 

مناطق شهرها، علیه فقر و فالکت و گرانی 

های  سرسام آور شکل گرفت و  در میانه این 

بحبوحه، "دختران خیابان انقالب" عروج 

کردند، زنانی که بدون هیچ مماشات و  تقلیل 

خواست و مطالبات بحق شان،  روسری ها را 

برسرچوب کردند و علیه حجاب که پاشنه ی 

اشیل حاکمیت برای به اسارت گرفتن نه تنها 

زن بلکه تعرض وسیع به کل جامعه است، قد 

 علم کردند.

اعتراضات و جنبش آزادی و برابری، ریشه  

در تمام خیابان های ایران دارد و هر زمان 

بالغ تر و پیشروتر می شود و این را هم باید 

تاکید کنم که در حاکمیت های اختناقی و 

استبدادی، به الرجم هر اعتراضی، به 

اعتراض علیه کل حکومت منجر خواهد شد.  

اگرچه پاسخ هر اعتراضی را، حکومت با 

سرکوب وباتوم و رها کردن وحوش ش به 

خیابان ها میدهد  ولی در همه ابعاد 

مبارزاتی، جنبشهای طبقاتی از مبارزات 

کارگران، معلمان و بازنشستگان و دیگر 

اقشار جامعه ، همیشه در دل جامعه جاری 

بوده وهرگز متوقف نشده و نگذاشته یک آب 

 خوش از گلوی حکومت اسالمی پایین برود. 

اگر تا دیروز با قربانی کردن زنان که  نیمی 

از جامعه هستند،  کل جامعه رو مورد 

تعرض قرار می دادند. امروز همانطور که 

خودتون گفتید در این اعتراضات شاهد این 

بودیم وهستیم که مردان جوان آزادی خواه 

دوشادوش زنان به خیابان ها آمدند و علیه 

آپارتاید جنسی و در دفاع از برابری و 

رهایی زنان در جنبش سرنگونی انقالبی 

همراه شدند. خیزش میلیونی این دوره از 

کردستان تا زاهدان، از تهران تا رشت، از 

اصفهان تا مشهد و تمام شهرهای ایران، 

نشان داد که انقالب آتی نه تنها برعلیه کل 

حاکمیت هست بلکه بر علیه کلیه قوانین عقب 

مانده شرعی و اسالمی و ضد زن هست و 

خیز برداشته تا در انقالب سوم،  مهر  

خودش را برای برابری و ازادی کامل زن و 

 مرد بزند.

 

با اینکه جنبش رهائی زن بر  مینوهمتی:

مطالبات برابری طلبانه خود در همه شئون 

اسرار میورزد، همزمان ما شاهد حضور 

فعال زنان در صف مقدم عبور از روی نعش 

حکومت اسالمی و گام برداشتن برای 

برقراری یک جامعه سکوالر، آزاد و برابر 

هستیم. بنظر شما ملزومات تشکل یابی برای 

 دستیابی به این اهداف چه میتواند باشد؟ 

ما تجربه دوران قبل از انقالب   دیانا نامی:

را داریم ما در آن  ۷۵۳۱اسالمی رمان 

زمان بر رزیم شاهنشاهی معترض بودیم و 

تظاهرات کردیم بر یک سیستم سرمایه داری 

شدند و  در آن زمان فقیزا فقیرتر می

ثروتمندان ثروتنمدتر، و یک رژیم طبقاتی 

بود. ما در آن زمان حجابراختیاری داشتیم 

ولی هر کسی مخالف شاه بود زندانی میشد یا 

ها پر از زندانی سیاسی  اعدام میشد ، زندان

بود . ما تظاهرات کردیم انقالب کردیم ولی 

خواهد سر  نمیدانستیم که چه کسی می

حکومت بیاید . ناخواسته خمینی را که در 

فرانسه تبعید شده بود توسط غریبها به ایران 

فرستاده شد به عنوان رهبر جمهوری 

بی سی غول میدیا  اسالمی که در آن زمان بی

کرد و  بود تبلیغات وسیعی علیه او می

ها از این فرصت استفاده کردند و در  غربی

 آنزمان سرکوب گری شروع شد.

حرف من این است که دوباره اجازه ندهیم که 

مرتجعین بر این انقالب سوار شوند. این 

انقالب با مردم شروع شده و توسط مردم 

آزادیخواه سازماندهی شده پس اجازه ندهیم 

کسانی از خارج بدون هیچ سواد سیاسی 

بیایند و این انقالب زن زندگی آزادی را به 

خواهیم که بر  بیراهه بکشند. ما دولتی می

اساس رای و نظر مردم تایید شود ویه 

 حکومت شورایی این ندا را به مردم بدهد.

. اتحاد و همبستگی حول  فریبا رشیدی:

اهداف مشترک ماست. این اهداف مشترک 

 .منشور رهایی زن هم هستند

تبعیض آمیز و خشونت بار علیه   کلیه قوانین

زنان باید فورا ملغی شود. آزادی و برابری 

کامل و بدون قید و شرط زن و مرد، در کلیه 

شئون زندگی فردی، خانوادگی، سیاسی، 

اجتماعی و مدنی باید به عنوان قانون کشور 

بدل، اعالم و تضمین شود. حق ازدواج ، 

طالق ، حضانت و سرپرستی کودک ، جزو 

   .ابتدایی ترین حقوق برابر زن و مرد است

دست مذهب از زندگی زنان باید در کلیه  - 

شئون کوتاه شود. ستم زدایی از زن، بدون 

   .مذهب زدایی از جامعه امکان پذیرنیست

 کلیه قوانین مذهبی اعم از صیغه، تعدد 
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  .زوجات، د یه و ... فورا با ید ملغی شوند 

دولت و آموزش و پرورش باید فورا از  -

مذهب جدا شو د. این پیش شرط مهم سکوالر 

  .یزه کردن جامعه و ستم زدایی از زن است

مردساالر ی و زن   بی وقفه علیه  مبارزه -

ستیزانه در جامعه در همه وجوه اخالقی، 

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با ید رسما و 

قانونا سازمان داده شود و از پشتیبا نی و حما 

  یت دولت سکوالر برخوردار شود.

بدلیل کمبود وقت به مفاد دیگر اهداف در اینجا 

 نمیپردازم.

آنچه امروزه در کف خیابا ن    پروانه عظیمی:

های ایران میگذرد و همه را شگفت زده  

کرده است ،بی شک حاصل چهار دهه بی 

حقوقی وسرکوب سیستمایتک زنان  در 

جمهوری اسالمی است. زنانی که هرگز تسلیم 

نشدند و به عنوان نیروهای اجتماعی مقاومت 

و نا فرمانی به اشکال مختلف از حقوق خود 

به دفاع بر خاسته اند. زنان در جامعه بطور 

جدی خواهان حقوق برابر در تمامی حوزه 

های اجتماعی،سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی 

هستندو زمینه آن را در این سال های تبعیض 

و بی حقوقی آماده کرده اند. به نظر من پروسه 

هم گرایی برابری زن و مرد در راه 

است.زنان ایرانی خود کنشگر هستندو دیگر 

قیمومیت نمی پذیرندآنها می خواهند خود 

مالک بربدن خود باشند.آنها به طرز شگفت 

انگیزی جاده را هموار کرده اند. آنها میدانند 

چه نمی خواهند و مهمتر که می دانند چه می 

 خواهند .  حق زندگی , برابری , آزادی.

جرقه جنبش انقالبی از طرف زنان زده شد . 

مسئله زنان با مسئله ملی گره خورده و روند 

همبستگی ملی را ایجاد کرده است. نه تنها در 

ایران بلکه در جهان طنین اندازشده و عکس 

العمل جهانی را بر انگیخته است .ساختار 

شکن است و اسالم سیاسی را نشانه گرفته 

است,  و خالصه اینکه روندی آغاز شده که 

 غیر قابل بازگشت است .

ساختن تشکیالت مستقل و انقالبی زنان از 

اهمیت فوق العاده مهمی به ویژه در شرایط 

عینی کنونی برخورداراست. چرا که با وجود 

چنین تشکالتی، زنان قادر خواهند شد به طور 

سازمان یافته و با برنامه های دقیق تر در 

مبارزه شرکت جسته و در عین حال شرایط 

را برای سهیم شدن هزاران هزار زن دیگر 

برای به خاک سپردن هم زمان حجاب 

اجباری و جمهوری اسالمی، مهیا کند. با 

تشکیالت رادیکال زنان است که می توان 

علیه پدر/مردساالری ریشه دار در جامعه که 

درهمین روزهای مبارزاتی نیزبخشا در 

شعار ها بازتاب دارد، مبارزه هدفمند و تاثیر 

 گذاری را سازماندهی کرد.

اگرچه امروز تا حدودی   شراره رضائی:

اعتراضات، نسبت به شروع این جنبش و قبل 

تر، کمی به ظاهر فروکش کرده که این 

طبیعی هست در هر جنبش و اعتراضات 

دردنیا هرگز یک شبه انقالب نشده و این 

مراحلی را  از سر میگذراند که از یک 

جهاتی هم بسیار خوب هست اینکه مرزبندی 

ها و صف بندی ها مشخص می شود در عین 

حال متشکل تر و سازمان یافته تر مبارزات 

 را در خود تقویت و با خودش همراه می کند. 

ولی جامعه، ملتهب هست و خود حاکمیت هم 

این را می داند و دائما سران حکومت این را  

تذکر می دهند که طوفان جنبش بعدی بسیار 

سهمگین تر خواهد بود ولی اینکه چطور باید 

این ملزومات رو فراهم کرد، با تشکل های 

محلی، تسخیر محله ها، کوچه ها و بدست 

گرفتن کنترل محالت و دانشگاه ها و شهرها 

و روستاها و هرکسی که هرجا هست. ضمنا 

باید راه مقابله با ارازل و اوباش سرکوبگر 

 را با دادن کمترین هزینه انسانی یادبگیریم.

ارتباط با تشکل های معلمان، پرستاران، 

صنف و بازاریان و خصوصا تشکل های  

کارگری و استفاده از تجارب مبارزاتی 

کارگران، شکی نیست که قدرت کارگر، 

باالترین نیرویی هست که می تواند رسیدن 

به انقالب سوم را تضمین کند. چرا که چرخه 

های اقتصاد کشور در دست طبقه ی کارگر 

هست و آنچه که کارگر را می تواند برای 

شرکت در یک انقالب مجاب کند، اینکه افق 

و خواست جامعه برای یک انقالب چه 

است؟.  مسلما در هر خیزشی که شکل می 

گیرد مثل آبان و دیماه و .. تا به امروز 

دستاوردها و پیشرفت هایی را جامعه کسب 

کرده که باید جدال های آینده را برای انقالب 

آتی بر روی آن  پیشروی ها،  سنگربندی 

 کرد و ساخت. 

تاریخ مبارزات قبل ترها و همینطور خیزیش 

اخیر توانست گشت ارشاد و اوباش قمه کش 

های سازمانیافته ی اسالمی را از جامعه 

عقب براند،  حق اعتراض و اعتصاب و 

تشکل مستقل را به حاکمیت تحمیل کند 

همانطور که خودتان گفتید حجاب به شکل 

دوفاکتو در جامعه لغو شده است. تا همین 

امروز دستاوردهای عظیمی داشته و به 

حاکمیت میگوید که جامعه ی ایران یک بار 

دیگر کمر به ساقط کردن حاکمیت جهل و 

جنایت اش در هر شکل و فرم ش، بسته 

 است.

 

انقالب زن، زندگی، آزادی هر   مینوهمتی:

چند که از داخل ایران آغاز و گسترش یافت، 

لیکن بازتاب آن در قلب و اندیشه مهاجران و 

پناهجویان ایرانی در خارج از کشور شوری 

برانگیخته و افکار عمومی جوامع غربی را 

نیز دستخوش تحولی مثبت به نفع این انقالب 

کرده است، مشاهدات و مالحظات شما در 

 این موارد چیست؟

جنبش ژن،ژیان، ئازادی یک   دیانا نامی:

نوری در یک تونل تاریکی بود که در تمام 

دنیا تأثیر گذاشت مخصوصا اسالم سیاسی که 

هدف اصلیش سرکوب زنان و سرکوب 

جامعه است این بار با مبارزه خود زنان 

روبرو شد و اینکه باعث شد ما بیشتر فعالیت 

 بکنیم و پشتیبان این انقالب باشیم.

: جنبش زن زندگی آزادی تمام فریبا رشیدی

دنیا را فرا گرفت اول خود مردم آزادیخواه 

در کردستان و تمام ایران بر علیه تمام 

ساله رژیم برخاستند و  ۴۴حکومت 

تضاهرات کردند و دوم رسانه ها صدای 

مردم را به تمام دنیا رساندن و تضاهرات و 

پشتیبانی مردم در خارج از کشور . مثال در 

نروژ هر هقته اعتراضات و آکسیون بوده و 

میدیا و تلوزیون و حتی رئیس پارلمان از 

مردم حمایت کرد و خواهان آزادی و 

 .دموکراسی برای ملت ایران هست

آنچه امروزه در کف خیابا    پروانه عظیمی:

ن های ایران میگذرد و همه را شگفت زده 

 کرده است ،بی شک حاصل چهار دهه 
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بی حقوقی وسرکوب سیستمایتک زنان  در 

جمهوری اسالمی است. زنانی که هرگز تسلیم 

نشدند و به عنوان نیروهای اجتماعی مقاومت 

و نا فرمانی به اشکال مختلف از حقوق خود 

به دفاع بر خاسته اند. اعتراض به حجاب از 

 75نوع اسالمی  از همان فردای انقالب 

شروع و آتش زدن امروزآن، نماد به چالش 

کشیدن قدرت دریک ساختارتبعیض آمیز پدر 

ساالراست که درآن جمهوری اسالمی  زن  

رابه عنوان جنس ضیعف ) ضعیفه( و یا جنس 

وسیله ای در خدمت نظام …   دوم ،نیمه

ساختاری قدرت خود در آورده است . 

فراموش نکنیم که جمهوری اسالمی با اعالم  

وتحمیل «  حجاب ،سنگر جمهوری اسالمی»

آن بر زنان حکومت خود را مستقر کرد. اما 

زنان هرگز از پای ننشسته و مبارزه بی امان 

خود را علیه جمهوری اسالمی ایران ادامه 

داده اند. امروزه زنانند که بااتش زدن حجاب 

این سمبل نابرابری، تبعیض ، خشونت و عدم 

آزادی ،مستقیما حکومت دینی را نشانه رفته 

اند.زنان  باحرکت های ساختارشکنانه خوداز 

سد حکومت دینی گذشته ودیگر نه در حاشیه 

تاریخ که در متن تاریخ اند و خود سرنوشت 

خود را به عهده گرفته اندو خواستار انقالبی 

نیستند که به سیاهی لشکر تبدیل شوند آنها خود 

 نیروی اصلی انقالب هستند.

در تمام جوامع سرمایه داری، زنان تحت ستم 

و تبعیض قرار دارند و این ستم یکی از 

وسائلی است که به حفظ سلطۀ طبقۀ سرمایه 

سرنوشت زنان جهان به دار کمک می رساند. 

هم گره خورده است. اگر چه می تواند اشکال 

ستم متفاوت باشد؛اما این یک واقعیت انکار 

ناشدنی است که به هر زنی درهر جا ستم 

شود، زنجیره ستم جنسیتی را در همه جا 

محکم تر می کند و بر عکس هر کجا که 

مبارزه ی زنان پیشرفت کند ودستاوردهایی 

کسب کند فضای مبارزاتی را برای همه زنان 

گسترده تر خواهد ساخت. همان فضای مبارزا 

تی  که امروزدرنتیجه مبارزات مان در ایران 

علیه حجاب اجباری و جمهوری اسالمی  

برای هزاران هزار نفر زن در سراسر جهان 

 گسترده گشته است.

بزرگترین مسئله در خیزش  :شراره رضائی

اخیر که با اسامی مختلفی از رونسانس زنانه، 

خیزش انقالبی زنانه، خیزش انقالبی یا 

جنبش ژینا، با مطالبات پیشرو و رادیکال از 

جمله آزادی و برابری ، در دل جغرافیائی که 

هر روز از گوشه کنار آن وهمینطور کشور 

های اطراف اسالم زده اش، جامعه را به 

سیاهی کشاندند و یک ارتجاع ظهور میکند و 

به جامعه این سیاهی و بدبختی را تحمیل می 

کنند، مثل عراق، زنان افغانستان، سوریه، 

ترکیه و غیره، اما در قلب این قاره، پدیده ای 

به نام زن زندگی آزادی و  مطالبات برابری، 

رفاه، سعادت، معیشت، شأن انسانی و ترقی 

خواه،  پا به عرصه میدان میگذارد که نه تنها 

حکام و قدرتهای منطقه بلکه جریانات راست 

و تمامی جنبش های تحریفی به اصطالح 

مدافع آزادی و زن را متوجه این سطح از 

رادیکالیزم و تعرض برای آزادی خواهی و 

برابری طلبی و خواست های ماکزیمالیستی 

زنان میکند. دنیا را نه تنها تکان میدهد و 

 بلکه منشاء اثر می شود.

امید در دل تمام مهاجران، پناهجویان و 

کسانی که به هر دلیلی زیر ضرب حکومت 

شکنجه و جنایت هستند یا از آن جامعه 

مجبور به  فرار شدند، جوانه زد و همینطور 

امیدها و همراهی  زنان و مردان آزادی 

خواهان در کشورهای تحت ستم دیکتاتوری 

زن ستیز مثل افغانستان، ترکیه و دیگر 

کشورها که ما شاهد پیام ها، کلیپ ها و 

همراهی های بسیار دلگرم کننده از طرف 

فعالین زنان در این کشورها بودیم. و البته از 

طرف دیگر این جنبش، هراسی در دل 

حاکمان دیکتاتورهای خصوصا در 

کشورهای اسالم زده  و غربی انداخت از 

خیزشی که پیامد های بعدی آن قدرت گیری 

از پائین جامعه و زحمت کشان و ستم دیدگان 

باشد،  ولی کل دنیا را وادار کرد که سرها به 

سمت مبارزات ایران برگردد و صدای زنان 

و مردم آزادیخواه به گوش جهان رسید . 

قطعا نبض حمایت های مردم آزادی خواه در 

خارج از کشور، با اعتراضات و تحوالت 

ایران می زند، و کسانی که خارج از کشور 

هستند تالش می کنند که با شرکت در 

اعتراضات عالوه بر حمایت از مردم داخل 

 کشور، صدای آنها را  به گوش دنیا برسانند.

دوست دارم این نکته را  تاکید کنم که همیشه 

اینطور نیست که هر صدایی وهر اعتراضی 

در خارج از کشور، به نفع این انقالب است. 

ما این روزها  شاهد این هستیم که کسانی که  

تا دیروز، مردم رو از کلمه ی  "انقالب" به 

بهانه های ترس از سوریه ای شدن می 

ترساندند االن در چهره های دروغین 

اپوزیسیون های خودخوانده  ظاهر شدند و 

موج سواری کنند و   75می خوان مثل سال 

انقالب سوم ایران را به  انحراف بکشانند. با 

پروپاگاندا ها و  و حمایت مدیای مینستریم از 

اینترنشنال و ایندپندت و غرب، شاهد رژه 

های نئوفاشیست ها  که با قباحت تمام عکس 

های سالخ ها و شکنجه گران ساواک، را 

ستایش می کنند  در کشورهای اروپا و 

آمریکا  بالماسکه های مضحکی براه افتاده 

که چیزی جز خفه کردن صدای مخالفان 

نیست و تالش میکنند به اسم مردم،  خودشان 

را نماینده،  و زمینه ها را برای رهبران خود 

 خوانده آماده کنند.

درحالی که زنان و مردانی که در خیابان ها 

هر روز مبارزه می کنند، زنان و مردانی که 

ارزشمندترین عضو بدنشون و چشم هاشون 

را از دست دادند. مردم زاهدان که هر جمعه 

به گلوله بسته میشوند و بهای سنگینی از 

اولین روزهای خیزش دادند و در اعتراضات 

شان  شعارهای، "نه سلطنت، نه رهبری، 

ازادی و برابری" و "قدرت شورائی و 

برابری زن و مرد" دادند، این رسانه ها 

صدای اونها نیستند، چونکه منافع شون در 

این نیست و حکومت اسالمی دارد بسیاری 

از این معترضان و زندانیان سیاسی را، در 

 بایکوت خبری اعدام می کند.

 

در ماههای اخیر ضرورت   مینوهمتی:

تشکل یابی در ستوه مختلف هم در داخل و 

هم در خارج از کشور بشدت حس میشود. 

در پاسخگوئی به این نیاز در تدارک باز نشر 

سند اهداف سازمان رهائی زن هستیم، شراره 

عزیز در  این مورد توضیحاتی دارند که به 

 بینندگان برنامه ارائه میدهند.

 

  01ادامه در ص
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 کردستان ۱۴۲۱ شهریور

مهسا امینی دختری کسرد بسخساطسر بسد حسجسابسی 

توسط گشت ارشاد در تهران بازداشست شسده و 

شسود.  خبر کشته شدن اش بسسرعست پسخسش مسی

استان کردستان بپا مسی خسیسزد و اعستسراضسات 

شروع میشود. اعتراضات با سسرعستسی وصسف 

ناشدنی به شهرها و استسانسهسای دیسگسر سسرایست 

می کند و زنان، پیشسرو ایسن اعستسراضسات مسی 

بخود گرفت   گردند. این اعتراضات نام انقالب

چرا که توانست با شهامتی وصسف نساشسدنسی و 

وضعیت جامعه را دگسرگسون کسنسد .    بی وقفه

شعارهای مطرح شده بسیار رادیسکسال و خسود 

و کل نظام   شخص علی خامنه ای رهبر رژیم

اسالمی ایران را نشانه رفتند. زنان و دخستسران 

با اسسم رمسز    بطور مشخص و کامال بی پرده

مهسسا امسیسنسی زن، زنسدگسی، آزادی را فسریساد 

کردند در حسالسیسکسه حسجساب از سسر بسرداشستسه 

روسری ها را کسه نسمساد ایسدیسولسوژی اسسالمسی 

آتش می زدنسد. مسردم مسعستسرض اصسل    است

والیت فقیه، و وجود آخوند و قسوانسیسن اسسالمسی 

 .ضد زن را مورد هدف قرار دادند

سرکوب شسدیسد و شسدیسدتسر مسیسشسد. دخستسران  

مسعستسرض بسا قسساوت و وحشسی گسری تسوسسسط 

بسیجی ها و نیروهای سرکوبسگسر انستسظسامسی و 

گرفتند  و شکنجه قرار می  امنیتی مورد تجاوز

رسیدند. در خیابانها جسوانسان  و سپس به قتل می

  با شلیک مستقیم مورد اصابت قرار می گرفتند

تا جایی که نیروهای سرکوبگر حمام خسون بسه 

راه انداختند. تعداد زخمی هایسی کسه بسا گسلسولسه 

های ساچمه ای به دست و پسا و کسمسر و چشسم 

معترضین که باعث کوری آنها شسد بسیسداد مسی 

هسزار  ۲۰ کرد. بازداشت شده ها به بسیسش از

نسسفسسر رسسسیسسدنسسد. جسسوانسسان بسسازداشسست شسسده بسسا 

رحمی که تاریخ استبداد بخود ندیده است ،  بی

مورد تعرض و آزار جنسی و شکسنسجسه قسرار 

گرفتند که بر اثر آن جان باختند و یسا پسس  می

از آزادی دست بسه خسودکشسی مسی زدنسد. بسی 

را برای چشسم    دادگاههای رژیم احکام اعدام

زهر گرفتن از معستسرضسیسن بسرگسزار کسردنسد. 

 ۷۴۰۷ مسساه از خسسیسسزش انسسقسسالبسسی اکسسنسسون پسسنسسا

میگذرد، ایرانیان سرتاسر دنیا تجمسعسات ضسد 

بسا    کسنسنسد و حکومتی را همچنان برگزار مسی

همه این احوال، انسقسالب خسستسگسی نساپسذیسر و 

هنوز تا نابودی رژیسم جسور و سستسم اسسالمسی 

 ....ادامه دارد

اما آیا نبض اعتراضات از کسردسستسان تسپسیسدن 

 گرفت؟

 ....کمی عقب تر میرویک

 ۱۴۲۲ اعتراضات تابستان

مردم خوزستان بخاطر بی آبی و اعتراض به 

وضعیت معیشتی خویش به خیابانها آمدند کسه 

به استانهای دیگر همچون تهران، کرمسانشساه، 

لرستان، کسردسستسان، اصسفسهسان ، آذربسایسجسان 

شرقی، خراسان شمالی و البرز گسترش پسیسدا 

کرد. اعتراض به بی آبی بالفاصله به سیاسسی 

شدن شعارها و سسرکسوب شسدیسد مسعستسرضسان 

مسسنسسجسسر شسسد. در ایسسن مسسیسسان تسسعسسدادی از 

 .هموطنانمان زخمی و کشته شدند

 ۱۲۹۹ سفند ماها

مردم استان سیستان و بلوچستسان در واکسنسش 

سوخت بر تسوسسط  ۷۱ به کشته شدن دست کم

سسسپسساه پسساسسسداران در شسسهسسرسسستسسان سسسراوان 

ایسن    .اعتراضات خیابانسی بسه راه انسداخستسنسد

اعتراضات با کشته و زخمی شدن معترضسان 

 .و بازداشت تعدادی از آنها سرکوب شد

 ۱۲۹۸ آبان ماه

اعتراضات در آبانماه به گسران شسدن بسنسزیسن 

آغازشد امسا بسا شسعسارهسای ضسد رژیسم ادامسه 

شهر گسستسرده  ۷۹۷ پیداکرد که به سرعت در

نفر تخمین زده شد که در  ۷۳۰۰ شد. بیش از

سسالسه بسه چشسم  ۷۳ تسا ۷۲ میان آنها کسودکسان

توسط سپساه پساسسداران، پسلسیسس و    میخورد و

نیروهای امنیتی و لبساس شسخسصسی هسا کشستسه 

هسزار  ۷۲ شدند و شمار دستگسیسر شسدگسان بسه

 .نفر رسید

 ۷۵۹۱ مرداد ماه

این تظاهرات به هنگام افزایش قیسمست طسال و 

رشد پرشتاب بهای سکه، کاهش شدید ارزش 

  در برابر دالر کسه بساعسث شسد فسراخسوان 

هایی برای اعتصاب در تهران و شسهسرسستسان 

ها داده شد که جو شسدیسد امسنسیستسی را بسوجسود 

در   آورده بود. همزمان وجود تنش های شدید

در بیشتر نقاط کشور و    اعتراض به بی آبی

بیکاری و گرانی روز افزون نارضایتی هسای 

گسترده ای را بوجود آورد. شسعسارهسا اغسلسب 

معیشتی بود که رفته رفستسه بسرضسد حسکسومست 

استبدادی تبدیل شد. این اعتراضات با دخسالست 

لباس شسخسصسی هسا و اسستسفساده از آب پساش، 

افشانه فلسفسل و گساز اشسک آور بسه سسرکسوب 

 . معترضین منجر شد

 ۱۲۹۶ دی ماه

این اعتراضات از مشهسد و سسپسس بسه دیسگسر 

برای اعتراض بسه گسرانسی و    .شهرها رسید

سیاستهای دولت روحانی فراخسوانسی داده شسد 

و مردم هم در آن شرکت کردند. میزان باالی 

بیسکساری و اوج گسرفستسن فسساد در حسکسومست 

بساعسسث شسسد کسسه رفسستسسه رفسستسسه مسسعسستسسرضسسیسسن بسسه 

شعارهایی برعلیه والیت فقیه علی خامنسه ای 

شسهسر  ۷۶۰ برسند. دامنه این اعتسراضسات بسه

ایران رسید. تعداد کشته شده ها براساس آمسار 

هسزارنسفسر  ۳ تن رسید و بیش از ۳۴ دولتی به

 .بازداشت شدند

 ۱۲۸۸ خرداد و تیر ماه

در پی اعالم نستسایسا دهسمسیسن دوره انستسخسابسات 

ریاست جسمسهسوری ایسران و اعسالم پسیسروزی 

دوبسساره مسسحسسمسسود احسسمسسدی نسسژاد اعسستسسراضسسات 

خیابانی با شعار رأی من کو؟ صورت گرفست 

 ۵۰که بزرگترین راهپیمایسی اعستسراضسی در 

سال حکومت جمهوری اسسالمسی ایسران بسود. 

معترضین توسط نیروهای بسیجی و سسپساهسی 

کشته و مجروح شدند . آمار دقیسقسی از کشستسه 

تسفسر  87شده ها بدست نیامد اگرچه گفستسه شسد 

بسسودنسسد امسسا نسسهسسادهسسای حسسقسسوق بشسسری آمسسار 

 تعدادجانباختگان را صدها نفر عنوان کردند. 

 بیشماری از آنان بوسیله گلوله کشته شدند، ت

و رفستسار  دیگر بر اثر جرح، شسکسنسجسه شسدیسد

 وحشیانه ی زندانبانان با آنها در بازداشتگاه 

  نبض تپنده اعتراضات اخیر ایران کجاست؟
 نوری شریفی
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از جمله بازداشتگاه کهریزک صسورت هایی -

 .گرفت
 ۱۲۷۸ تیر ماه

 ۲۵ تسا ۷۸ اعتراضات دانشجویی در روزهای
تیر ماه بخاطر توقیف روزنامه سسالم صسورت 
گرفت که بوسیله نیروهای انستسظسامسی و لسبساس 
شخصی ها بشدت سرکوب شد. گسفستسه مسیسشسود 
هفت دانشجو کشته شدند، چشم یک دانشجو بسر 
اثر اصابت گسلسولسه تسخسلسیسه شسد، دسست و پسای 
تعدادی شکسته، عده ای مجسروح و بسازداشست 
شدند. در واقع از آن بعنوان بزرگترین جسنسبسش 

 .دانشجویی یاد میشود
اعستسراضسات هسمسواره وجسود  ۷۵۱۸ تا قبل از
داشتند و هیچگاه شعله این اعتراضات خاموش 
هسای  های حکومتی در زندانهسا و قستسل نشد. قتل
ای در سطح جامعه نشان از عسمسق ایسن  زنجیره
جنبش اجتماعی داشت. دهه شصت و هفتساد را 
میتوان از دهه های پر حادثه در کشسور ایسران 
نامید که باعث شد حکومت برای بقای خود بسه 

 . کشتاری بی سابقه دست بزند
 ۱۲۲۷ سفند ماها

همزمسان بسا هشست مسارس روز جسهسانسی زن، 
زنان ایران پس از اینکه روح ز خمیسنسی لسغسو 
قانون خانواده و اجباری شدن حجاب را اعسالم 
 ۳ خیزنسد. در حسدود کند به اعتراض بر می می
  هزار زن در دانشگاه تهران تسجسمسع کسرده ۸ تا
و شعار ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیسم، 
و آزادی جسهسسانسی اسسست، نسه شسرقسی اسست نسسه 

غربی، را سسردادنسد. ایسن اعستسراضسات شسش 
روز طسول کشسسیسد و زنسان حسق خسود را در 
خیابانهسا فسریساد زدنسد امسا در نسهسایست تسوسسط 
نیروهای مرتجع رژیم سرکوب شسد. در تسیسر 
حسکسم حسجساب اجسبساری بسر زنسان  ۷۵۶۰ ماه
الزامی شد بسطسوریسکسه در قسوانسیسن مسجسازات 
نیز قانونی مبنی بر تنبیسه  ۷۵۶۲ اسالمی سال
 « .بدنی زنسان بسدحسجساب بسه تصسویسب رسسیسد
زنانی که بسدون حسجساب در انسظسار عسمسومسی 
ضسربسه مسحسکسوم  ۱۴ ظاهر شوند به شالق تسا
این قانون توسط اعضای کمیستسه  ».خواهند شد
  انقالب اسالمی که در خیابانها گشت زنی مسی
مسی   کردند و بعدها توسط گشت ارشاد اجسرا 

 شد.
این خالصه ای از اعستسراضسات مسردم ایسران 
سسال حسکسومست  ۴۴ بود که بسطسور مسعسکسوس
استبدادی اسسالمسی را در خسود داشست. وجسه 
مشترک همه آنها اعتسراض بسه بسی حسقسوقسی، 
تبعیض و نابرابری است که رژیسم خسودکسامسه 
 .جمهوری اسالمی بر مردم تحمیل کرده است

ما گواهان زنده آن هستیم ، مایی که از بسعسد  
از خیابانها به خانه  ۳۱ از شکل گیری انقالب
هایمان باز نگشستسیسم. بسعسضسی هسا بسر سسردار 
رفتند، بعضی در خیابانها کشته شدند، بعضسی 
ها زیر شکنسجسه، بسعسضسی هسا در زنسدانسنسد و 
 بعضی هم تبعیدی و آواره در سرتاسر جهان

آیا براستی میتوان گسفست کسه نسبسض انسقسالب  
در  ۷۴۰۷ کنونی مسردم ایسران در شسهسریسور

کردستان شروع به تپیدن کسرده ؟ یسا ایسن کسه 
نبض تپنسده انسقسالب زن، زنسدگسی، آزادی از 
همان روزهای آغسازیسن بسه انسحسراف کشسیسده 
و اگسر ژرف تسر بسه وقسایسع  ۳۱ شدن انقالب
تاریخ ایران بنگریم بایستی بسسیسار عسقسب تسر 
برویم چرا که از دیدگاه من نطفه آن در زمان 
انقالب مشروطه شکل گرفت. اولسیسن انسقسالب 
منسجم در تاریخ ایران  انقالبی که روحانسیست 
با آن مخالسفست کسرده و بسا عسقسایسد پسوسسیسده و 
متحجرانه خود آن را به انحراف کشانده و بسه 
را  ۳۱ عقب راندنسد. روحسانسیستسی کسه انسقسالب
مصادره کرد و تمامی ارزشسهسای انسسانسی را 
زیر قوانین ضد حقوق بشسری اسسالمسی خسود 
نابود کرد. اکنون نیز در تالش برای نسابسودی 
بسساشسسد امسسا در واقسسع ایسسن  مسسی ۷۴۰۷ انسسقسسالب
پروسه ی خودجوش و پیش رونده، در نتیسجسه 
به بلو  رسسیسدن نسسلسی اسست کسه رنسا هسای 
بیشمار، آنان را واداشت تا آگاه شسونسد و پسای 
مطالباتشان بایستند. آنان تسوانسستسنسد از اسسالم 
گذر کنند و پایه های نظام را کسه از تسفسکسری 
بی ریشه و متوحش تشکیل شده، سست و بسی 
بنیاد نمایند که در این میان ظلم مضساعسف بسه 
زنان باعث شد تااز آنها پیشروان و رهبسرانسی 
سازد که مردان را به حمایت از آنان بکشاند، 
بطوریکه اکنون لشکر بی سالح سستسمسدیسدگسان 
را قوی تر از پیش ساخته و در صحنسه نسبسرد 

 .نگاه داشته است

 

 مارس اقدام مشترک 8پوستر  •
 

مارس روز  8هب مناسبت گرامی داشت 
 جهانی زن
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مارس  ۸تشکل مستقل زنان ایرانی به مناسبت روز جهانی زن،  ۵۲بیانیه  

۵۲۵۲ 

ایم تا  ه در کنار هم ایستاد ۲۰۲۵مارس سال  ۸ما تشکل های مستقل زنان برای سومین بار در 

سال از کنفرانس  ۷۷۵این روز را و خیزش انقالبی زنان و دختران ایران را گرامی بداریم .

گذرد. در این  کشور جهان در آن حضور داشتند می ۷۱جهانی زنان در کپنهاگ که نمایندگان 

کنفرانس به پیشنهاد کالرا زتکین روز جهانی زنان کلید خورد. به همت و پیگیری کنشگران 

مارس را  ۸مجمع عمومی سازمان ملل روز  ۷۹۱۱سال بعد در سال  ۶۱برابری حقوق زنان 

نقطه درخشانی در تاریخ متجاوز  ۷۴۰۷به نام روز جهانی زن به رسمیت شناخت. شهریور 

نیروی اجتماعی معترض به ساختارهای   از یک قرن مبارزات زنان ایران است. زنان نخستین

به مدت یک هفته با شعار "ما انقالب  ۷۵۳۱مارس  ۸آمیز رژیم جمهوری اسالمی در  تبعیض

ها آمدند و به حجاب اجباری نه گفتند. اگر چه مقاومت  نکردیم تا به عقب برگردیم "به خیابان

رفت با اقبال و حمایت گسترده نیروهای  گونه که انتظار می زنان در برابر حجاب اجباری آن

هایی که در جمهوری اسالمی به دنیا آمدند و  اجتماعی مواجه نشد، اما زنان نسل انقالب و نسل

های اجتماعی از  پرورش یافتند خیابان را ترک نکردند و با حضور فعال در صف مقدم جنبش

های اجتماعی با جنبش زنان را ثبت  جمله جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و محیط زیست بافت نوین و امیدبخشی از همبستگی و پیوستگی جنبش

 کردند و تحکیم بخشیدند.

های جنسی، جنسیتی، ملی و قومی، طبقاتی و  هایی از زنان که بار گران ستم نمادی از خیزش انقالبی و انفجار خشم فروخفته نسل ۷۴۰۷شهریور 

اند، است. دستگیری ژینا /مهسا امینی به علت حجاب و کشته شدن این زن جوان که سمبلی از انباشت این  سال تجربه کرده ۴۴مذهبی را در خالل 

های نبرد نهایی و مبارزه علیه جمهوری اسالمی را در برهه زمانی کوتاهی در سراسر کشور گستراند و محتوای شعارها از  ها بود، شعله ستم

برچیدن گشت ارشاد تا سرنگونی رژیم اعتال یافت. مبارزات گسترده و حضور جسورانه زنان و دختران در صف مقدم آن با شعار مترقی و پیشرو 

نور امید به رهایی و آزادی را نه تنها در قلب مردم ایران بلکه سایر کشورهای منطقه به ویژه همرزمان ما که امروز با ”ً ژن، ژیان، ئازادی ” 

ا در کنند، افکند و به این گونه بود که سمفونی مرگ اسالم سیاسی و اقتدارگرایی نه تنه اسالم سیاسی و طالبان در افغانستان دست و پنجه نرم می

 ایران بلکه در جهان طنین افکند و رنسانس اجتماعی و فرهنگی برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در قلب تاریخ کشورمان حک گردید. 

 -مان تن از بهترین فرزندان سرزمین ۳۰۰خیزش زن، زندگی، آزادی پس از قریب به شش ماه مقاومت و مبارزه شجاعانه و جان باختن متجاوز از 

ها شهر دیگر ادامه  ها اسیرند، همچنان در سیستان و بلوچستان تا کردستان و ده هزار بازداشت شده که در زندان ۲۰و قریب به  -کودک  ۱۴از جمله 

 دارد. حضور گسترده و پایدار زنان، گروههای اجتماعی چون نویسندگان، هنرمندان، معلمان، ورزشکاران، پزشکان، دانشجویان، وکالی مستقل و

تا فردای برابری، این موج خیزش انقالبی را در مسیری بدون بازگشت تا فردای آزادی و برابری  »ژن، ژیان، ئازادی«غیره و اعالم همبستگی با 

( این ای بسیار حساس در این گذار با نام ژینا )مهسا گامی در برهه های مستقل زنان در کنار هم با همدلی، همبستگی و هم قرار داده است. ما تشکل

داریم و تا برابری، رهایی و آزادی گامی عقب نخواهیم نشست. رمز در هم بافته شده با شعار زن، زندگی، آزادی گام برمی  

 انجمن زنان ایرانی داالس •

 آلمانی کلن-انجمن زنان ایرانی •

 انجمن زنان پرتو •

 انجمن زنان مونترال •

 انجمن زنان ایرانی ایتالیا •

 انجمن با هم برای سالمتی زنان •

 (W.I.S.Eاستقالل و برابری پایدار زنان) •

ائتالف بین المللی علیسه خشسونست در ایسران  •
 ) ایکاوی(

 (IKWROسازمان حقوق زنان ) -ایكرو •

دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی ) •
ICWIN) 

 زنان برای آزادی و برابری پایدار •

 سازمان رهایی زن •

 کمپین توقف قتل های ناموسی •

 کمیته زنان ضد سنگسار پاریس •

همبستسگسی -کمیتٔه زنان و مبارزه با تبعیض •
 خواهان ایران  جمهوری

 گروه اتحاد زنان چپ •

 گروه زنان در شمال کالیفرنیا •

 گروه آیوین از شمال کالیفرنیا •

 گروه مطالعات زنان ارونا کانتی •

 گروه نه به حجاب •

 برلین -زنان کنشگر ایرانی در تبعید •

 نهاد دگرباشان ماناو •

 فمینیسم روزمره •

 هانوفر -همایش زنان ایرانی  •
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110شماره نشرهی سازمان راهیی زن     ژینا اسم رمز انقالب زن، زندگی، آزادی 

که ژینا )مهسسا( امسیسنسی  ۲۰۲۲سپتامبر  ۷۶از 

های زیادی از  در بازداشت درگذشت، گزارش

ایم. زنان در  اعتراضات در ایران شنیده و دیده

-زنسدگسی-زن» تظاهرات شرکت کرده و فریساد 

ایسسرانسسی -سسسر دادنسسد. زنسسان نسسروژی«  آزادی

هسای زنسان  ها به عمق چسالسش معتقدند که رسانه

هسا بسرای زنسان  در ایران، معنای این اعتسراض

در ایران و اینکه وضعیت ایسران بسر آنسهسا در 

انسد. جسمسعسی  نروژ تأثیر گذاشته است، پرداخستسه

از فعالین زنان در این میزگرد از تجربیساتشسان 

  .گفتند

 :کمی در مورد شرکت کنندگان

نفر اول: مددکار اجتماعی، سرپرسست )مسرکسز 

صالحیت مهاجران(، فعال و فسعسال اجستسمساعسی 

است. او راهنمای جوامع مهاجر، بسه ویسژه در 

 .جسسسسامسسسسعسسسسه ایسسسسرانسسسسی در بسسسسرگسسسسن اسسسسست

نفر دوم: متخصسص روانسپسزشسکسی و پسزشسک 

ارشد مقیم نروژ است. او فسمسیسنسیسسست و فسعسال 

حقوق بشسر و مسخسالسف مسجسازات نسامسوسسی و 

 .کنترل اجتماعی است

کسردسستسان   فریبا رشیدی از فسعساالن زنسان از

 .است  ایران

نفر سوم: مدرس زبسان انسگسلسیسسسی، دانشسجسوی 

 کسسسارشسسسنسسساسسسسی ارشسسسد سسسسواد انسسسگسسسلسسسیسسسسسسسی

نفر چهارم، محقق ارشد جسنسسسیست از دانشسگساه 

 .برگن

 فوریه 8تاریخ: 

۷۹السسسسسسسسسسسی  ۷۸زمسسسسسسسسسسسان:  :۵۰ 

، 7، طسسبسسقسسه Kvinnehelsehuset :مسسکسسان

Sandbrogaten 7 ،7003 Bergen 

 

زنان در کانون مجموعه ای از رویسدادهسایسی 

است که توسط انسجسمسن بسهسداشستسی بسرگسن بسه 

عسسنسسوان بسسخسسشسسی از فسسعسسالسسیسست هسسا در انسسجسسمسسن 

بسرگسزار مسی شسود.   بهداشت و سالمت زنان

شسنسبسه اول مساه بسرگسزار  این رویدادها هر سسه

پسسردازد کسسه  شسود و بسسه مسسوضسوعسساتسی مسی مسی

 .مربوط به زنان است

این جلسه در دو پنل برگزار شسد و هسر کسدام 

از خسسسانسسسمسسسهسسسای حسسساضسسسر در صسسسحسسسنسسسه از 

تجربیاتشون در اوایل انقالب تسعسریسف کسردنسد 

هر کدام از ظلم و ستمهایی گفستسنسد کسه در آن 

زمان تجربه کرده اند از زنسدانسی سسیساسسی و 

هایشان در ان دوران و خسطسراتسی کسه  فعالیت

سر راهشان بوده مجبور به تسرک وطسن شسده 

 .انسسسسسسد و مسسسسسسهسسسسسساجسسسسسسرت کسسسسسسرده انسسسسسسد

فسسریسسبسسا رشسسیسسدی : از تسسجسسربسسیسساتسسم در جسسامسسعسسه 

مردساالر، قسوانسیسن زن سستسیسزانسه و قسوانسیسن 

اسالمی و به عنوان یک زن کسه مسورد ظسلسم 

در آن جامعسه مسجسبسور بسه تسرک   قرار گرفتم

وطن شدم و بعسدا در نسروژ پسنساهسنسده شسدم و 

شروع به فعالیت برای حقوق زنان پسرداخستسم. 

مشکالتسی کسه زنسان در جسامسعسه ایسران انسرا 

تجربه میکنند: ازدواج اجسبساری،ازدواج زیسر 

سن، خودکشی قتلهای ناموسی هستند که روح 

و روان زنان را تخریب کرده و هیچ سازمان 

و جایی صدای آنها نیست همانطور که قوانین 

زن سستسسیسزانسسه در کشسسور ایسسران حساکسسم اسسست 

متاسفانسه روز بسه روز ایسن مشسکسالت زیساد 

 .شوند می

موضوع دوم، که به آن پرداخستسم فسرار زنسان 

از یک جامعه اسالمی که زنان هیچ گونه حق 

و حسسقسسوقسسی نسسدارنسسد و بسسرای مسسطسسالسسبسساتشسسان و 

سال است میجسنسگسنسد.و االن در  ۴۴آزادیشان 

ها زیسر نسام زن،زنسدگسی،آزادی کشستسه  خیابان

میشوند. در کشسور دیسکستساتسوری مسثسل ایسران 

آزادی بسسسیسسسان، آزادی شسسسخسسسصسسسی،حسسسقسسسوق 

زنان،روزنامه نگاران فعالین حسقسوق بشسر و 

در کل دمکراسی جرم است یا کشته مسیسشسونسد 

 .یسسسسسا اعسسسسسدام یسسسسسا زنسسسسسدان دراز مسسسسسدت

هسای عسقسب مسانسده  سسال قسانسون ۴۵بیشتر از 

اسالمی و ضد زن و غیر انسانی بساعسث شسده 

است است تا زنان بیسشسمساری در کشسورهسای 

اروپایی درخسواسست پسنساهسنسدگسی بسکسنسنسد ولسی 

مسستسساسسسفسسانسسه بسسسیسساری از ایسسن زنسسان مسسورد 

توجهی مقامات سسازمسان پسنساهسنسدگسی قسرار  بی

گیرند و جای باور برای مقامات نیستسنسد و  می

جواب پناهندگی آنها رد میشود، مسن یسکسی از 

هزاران زمی هستم که سالهسای زیسادی بسدون 

اقامت هسستسم و در یسک سسازمسان بسرای بسی 

گیرند در کشسور  پناهان یا کسانی که ردی می

نروژ هسیسچ گسونسه حسق و حسقسوقسی از جسمسلسه 

،مدرسه کار کردن،رانندگی، حساب بسانسکسی، 

دکتر و روانپزشک ندارند و این مسسئسلسه االن 

یک چالش بسزرگسی بسرای دولست نسروژ شسده 

است ، به این افسراد کسه پسنساهسنسدگسی آنسهسا رد 

تسسوانسسد آنسسهسسا را بسسه  شسسود و دولسست نسسمسسی مسسی

کشورشان دیپورت کنند و سسالسهسا در کسمسپسهسا 

کنند پساپسیسرلسوس  بدون هیچ آینده ای زندگی می

 limbo) و من در سازمان لیسمسبسو  گویند. می

organisasjon)  با آنها همکساری مسیسکسنسم تسا

 .بتوانیم به حق انسانسی خسودمسان دسست یسابسیسم

از آنجایی که مسن یسک اکستسیسویسست هسستسم و 

های در زمینه زنان و زندانیان سیاسسی  فعالیت

دارم در نروژ هم در چند سازمان داوطسلسبسانسه 

صسدای   کار میکنم که خوشبختانه توانستسه ام

 .پسنساه بساشسم زنان کردستان ،ایران و زنسان بسی

زنان بدون اقامت که ایرانی هستنسد در نسروژ 

نفر هستند خوشبختسانسه تسوانسستسیسم صسدای  ۲۵

خودمان را با کمک دوستهای نروژی کسه از 

نسسروژ   مسسا حسسمسسایسست کسسردنسسد را بسسه پسسارلسسمسسان

  .برسانیم

متاسفانه زنان پناهنده در ایسنسجسا هسم کسه یسک 

قسرار  توجسهسی  کسور دمکرات هست مورد بی

گرفته اند. ما منتظر آینده بهتر و شرایط بهستسر 

   .هستیم

 .زن ،زندگی،آزادی، برابری

 بررسی وضعیت زنان ایران در نروژ

 فریبا رشیدیگزارش  از: 
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مبارزه بی وقفه علیه مردساالری و زن ستیزی رد جامعه    110شماره نشرهی سازمان راهیی زن  
در دوازده بند  4112سند اهداف سازمان رهایی زن در سال  :شراره رضائی

 تنظیم شده که به بندهایی از اون به طور خالصه اشاره می کنم:

حقوق برابر کامل زن و مرد بدون قید و شرط در کلیه ی شونات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدنی که شامل حق حضانت، حق ازدواج  •

 یا طالق ، برابری کامل در مزد برابر در ازای کار برابر، حمایت های قانونی و اقتصادی و امنیت شغلی  از زنان باردار شاغل 

 کوتاهی دست مذهب و لغو قوانین ضد زن، مثل صیغه وچندهمسری .. که چیزی جز نگاه اوبژه جنسی به زنان نیست. •

 لغو حجاب اجباری و آزادی پوشش اختیاری و ممنوعیت حجاب برای کودکان •

جدایی مذهب از آموزش و پرورش و مبارزه علیه مردساالر و لغو قوانین قرون وسطایی مثل قصاص،شکنجه، دیه، اعدام، قطع اعضاء  •

 بدن و از این دست قوانین.

مارس بعنوان تاریخ  8مارس ها و اعتراضات و تجمعات بدون کسب مجوز رسمی و به رسمیت شناختن روز جهانی زن  8برگزاری  •

 رسمی و یک روز تعطیل در تقویت کشور ثبت بشه.

 جرم انگاری جنایی علیه  جنایت هایی بنام قتل های ناموسی و یا خشونت علیه زنان و کودکان. •

 اینکه رابطه ی جنسی هرکس امر شخصی افراد است و هرگونه رابطه ی جنسی بدون تمایل زن، جرم شناخته بشه. •

و بسیاری از بندهای رادیکال دیگر در این اهداف سازمانی هست که یک منبع و مرجع بسیار خوب و مفیدی هست برای کانون ها،  •

سازمان ها و فعالین حقوق زنان که فعالیت می کنند و به این سند هرکس می تواند به آن مراجعه کند و برای مطالبات و خواسته های 

 بحق زنان از آن  بهره بگیرند.

یه ضمنا این قول را به خوانندگان نشریه رهایی زن میدم که این اهداف و مطالبات سازمان رهایی زن از این ماه به بعد به شکل مداوم در نشر

 ی هر ماه منتشر خواهد شد تا راحت تر در دسترس  تمام  همراهان و خوانندگان عزیز نشریه رهایی زن قرار بگیرد.

aims.html-and-law-by-https://rahaizanorg.blogspot.com/2004/09/rahaizan 

 

 در پایان پیام شما را بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن میشنویم.:   مینوهمتی

ها شروع شد حمایت بکنند . مردم در داخل و خارج هوشیار  های غربی از این انقالب که در خیابان پیام منواین است که دولت  دیانا نامی:

باشند کسانی که ربطی به سیاست و ربطی به این جنبش ندارند را شکست دهند و اجازه دخالت به آنها را ندهند و در قدرت رساندن انها 

مردم این را قبول نکنند و هوشیارانه عمل بکنند . یادمان باشد ما مهسا امینی را از دست دادیم که رمز آزادی شد بسیاری   خوداری کنند

ن نیاازجوانان را از دست دادیم و چشمهای بسیاری کور شدند .پس بلید این انقالب اجتماعی و به نفع طبقه کارگر باشد و آرزو میکنم تمام زندا

 . سیاسی آزاد شوند حکم اعدام لغو شود به امید پیروزی پیروزی نزدیک است . موفق و پایدار باشید

مارس امسال بسیار ویژه و خاص هست ،من در این  ۸مارس رو به همه زنان جهان و بینندگان تبریک میگم . ۸  فریبا رشیدی:

یاد  سالم میفرستم به خانواده ژینا امینی و تمام قربانیان ژن،ژیان،ئازادی ،به زندانیان سیاسی و خانواده اعدام شدگان درود میفرستم  تلوزیون

 .دمکراسی و برابری  زن زندگی آزادی،  بژی ژن ژیان ئازادی، .و خاطره عزیزان از دست رفته در این جنبش زنده خواهد ماند

ای نابرابر جنسیتی را مرتب   برابری جنسیتی نیاز به تغییرات پایه ای در جامعه دارد.  در آن اشکال متفاوت مناسبات وابسته  پروانه عظیمی:

 بازتولید می کنند  را از سر گذرانده باشد و برای برابری جنسیتی در همه زمینه ها برنامه ریزی  پایه ای کرده باشد. حق حضور در تمامی

بخش های اجتماعی و در نتیجه برابری اجتماعی از مسیر حق بر مناسبات اقتصادی وخواست دسترسی برابر به مقام های رهبریت در 

اقتصاد,  سیاست و فرهنگ میگذرد.  در اینجا  موضوع مقام و کسب شانس برای زنان نیست بلکه موضوع بر سر باال بردن کیفیت شغلی و 

دسترسی به شرایط ورود به بازار کار توسط زنان است.  در چنین جامعه دیگر مرکز قدرت و مناسبات رهبریت در اختیار یک جنس قرار 

 ندارد بلکه بر مبنای مهارت ها و ظرفیت ها و دانش فردی رها از جنسیت جامعه سازماندهی می گردد. 

مارس برای بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و  ۸روز جهانی زنان یک روز بزرگداشت جهانی است که هر ساله در 

شود. این روز همچنین یک نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان است تا توجهات را به موضوعاتی مانند  اقتصادی زنان جشن گرفته می

برابری جنسیتی، حقوق باروری و خشونت و سوء استفاده علیه زنان جلب کند.روز جهانی زمین می رویم و بر این باوریم که امروز راهی 

 جز همبستگی اعتراض و مبارزه نداریم. 

امسال ما در انتظار هشت مارس؛ روز جهانی زنی هستیم که زنان ما بتوانند با قدرت بیشتری وارد میدان مبارزه علیه ظلم؛ ستم و تمام 

به استثمار شدگان  باشد و قادر یاشد این روز را مانند انفجار قتل مهساّ؛  این روز را هم از آن خود کنند و همبسته تر و متحدتر از قبل 

ده ه شخیابانها آمده وبهٰ رژیم ایرن و جهانیان ثابت کنند که زنان میتوانند با قدرت خود؛ اتحاد جهانی را بسازنند که پایه های قدرت نهادین

 ن مردساالری سرمایه را به لرزانند. این روز را به زنان آزاده ایران و تمام زنان تحت ستم سرمایه داری تبرک میگویم و به امید ریشه کرد

 5ص ادامه  … پانل بررسی دستآوردهای انقالب زن

https://rahaizanorg.blogspot.com/2004/09/rahaizan-by-law-and-aims.html
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بعد از سقوط دولت جمهوری افغانستان در 
های  میالدی، با وجود وعده ۲۰۲۷ آگست
المللی برای  ی طالبان به جامعه بین گروه

ها به  های حقوق بشری، آن احترام به ارزش
نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان 
ی  پرداخته و اعتراضات مردمی به این رویه

ترین و  رحمانه غیرانسانی شان را به بی
 .اند ترین شیوه سرکوب نموده خشن

زنان در این میان، همچنان که بیشترین نقض 
نمایند،  شان را تجربه می های حقوق و آزادی

در برابر ستم آشکار گروه طالبان خاموش 
های  ها دست به تشکیل جنبش آن اند. ننشسته

ی  متعدد اعتراضی زده و به گونه
ناپذیر و به صورت مستقالنه  خستگی
ها و مطالبات خویش را در اشکال  خواسته

 .اند متفاوت اعتراضی پی گرفته
های  ها، تجمعات در مکان تظاهرات در جاده
ها در اعتراض به  اندازی کمپاین سربسته، راه
ی طالبان و همچنان  ستیزانه های زن فرمان

های  حضور آگاهانه و فعال در برنامه

های داخلی و خارجی از جمله  رسانه
های نوپای زنان افغانستان  های جنبش فعالیت

چه از همان آغاز پاسخ  اگر رود. به شمار می
جاهل و زورگوی طالب سرکوب،   گروه

ی معترضان بوده است،  بازداشت و شکنجه
ی  تنها از مبارزه اند که نه اما زنان نشان داده

بردار نیستند، بلکه  بر حق خویش دست
بخش شجاعت و  توانند الگو و الهام می

 .مقاومت برای تمام مردم افغانستان باشند
المللی در  این در حالی است که جامعه بین

ی تأمین  سال گذشته به بهانه جریان بیست 
حقوق زنان و ایجاد حکومت دموکراتیک، 
دست به مداخله نظامی در افغانستان زدند؛ 
ولی روزی که واقعا به آنها نیاز وجود 
داشت، کشور را ترک نموده و مردم و زنان 
افغانستان را در برابر ستم و سرکوب آشکار 

زنان جوان افغانستانی  طالبان، رها نمودند.
در سراسر کشور زمانی مقاومت در برابر 
طالبان را شروع نمودند که شهرها، 

تمام   ها خالی از حضور موسسات و نهاد
ها  ها، گروه مدار مدعیان حقوق زنان، سیاست

های گذشته  هایی بود که در سال و شخصیت
به نام حقوق زنان از انواع امتیازات مادی و 

 .سیاسی برخوردار بودند
توانیم به جرأت ادعا نماییم که زنان  می

معترض افغانستان پس از سقوط جمهوریت 
توانستند به خوبی برای ایجاد یک روایت و 

اما به نظر  مسیر مستقل مبارزه گام بردارند.
سال   رسد، تعدادی از زنان که طی بیست می

گذشته، در باالترین مناصب قدرت و نفوذ 
ی ناکام کشور را  اند اما با کارنامه قرار داشته

های  ترک گفتند، مایل هستند تا برای جنبش
های  دختران معترض که در سطح خیابان

افغانستان شکل گرفته است، نقش رهبر یا 
تاریخچه و عملکرد  پیشرو را بازی نمایند.

دهد که آنان  ی این زنان نشان می گذشته
هرگز برای مطالبات زنان افغانستان کار 

اند؛ بلکه از  سازمانی و جمعی انجام نداده
مسائل زنان به عنوان ابزاری برای 

طلبی سیاسی و شخصی  گری و امتیاز کنترل
 .اند شان استفاده نموده

زنان و دختران معترض افغانستان معتقدند 
های  های زنان معترض در بنیاد که جنبش

های سازمانی و اصول فردی  فکری، ارزش
های  ها و طرف ها، افراد، شخصیت با گروه

ناکام گذشته، چه زن و چه مرد، مرز روشن 
دهیم  ما اجازه نمی قابل برگشت دارند. و غیر

های مستقالنه و  که تحت هر نامی، فعالیت
انقالبی زنان، به پای تعدادی از 

جو  های استفاده مدارها و شخصیت سیاست
 .قربانی گردد
های جوان و نوپای مدنی و اجتماعی  جنبش

های زنان را  زنان پرچم مطالبات و خواسته
کشند و مصمم  با قدرت و اراده بر دوش می

هستند که بدون وابستگی به کدام گروه و 
ی  شخصیت سیاسی، ائتالف و یا شبکه
سرتاسری زنان مبارز افغانستان را ایجاد 

ی سیستماتیک و انقالبی  نموده و به مبارزه
آنچه که متأسفانه  شان تا پیروزی ادامه دهند.

سال   با وجود امکانات فراوان در بیست
 .گذشته، محقق نشد

 ی زنانه تا روایت مستقالنه   از مبارزه 

پشتیبانی این نظام ضد زن چه در جوامع لیبرالی اروپایی و امریکایی اش  چه در شکل اسالمی اش درجهان موفق باشیم. و با حمایت و 

 زنان آزاده جهان با شعار زن  زندگی آزادی  تا برابری  و نان کار آزادی روز با شکوهی داشته باشیم.

حقیتش ما همه ی زنان می بینیم که خارج از تبعیض ها و قومیت و ملیت ها و جنسیت ها، مرد و زن دوشادوش هم چه با  :شراره رضائی

 روسری چه بی روسری و از کردستان تا اهواز تا زاهدان و تهران و دیگر شهرها دست در دست هم دادند. 

بورژوازی با هر حربه ای می خواهد به این یا آن تشکل و خصوصا قبیحانه و طلبکارانه، جنبش های کارگری را  زیر سوال می برد، این  

جنبش باتوجه به دستاوردها و پیشروی هایی که داشت به ما یاد داد که بدون تشکل یابی و بدون جمع شدن بدون سازمان یابی و در یک کالم 

 بدون اداره های شورایی، پیروز شدن بر دیکتاتوری تا دندان مسلح و وحشی که از هیچ جنایتی دریغ نمی کند کار ساده ای نخواهد بود. 

درتمام این دوران مبارزاتی، از قبل تا همین جنبش ژینا، هر زمان که مردم متشکل تر برای امری، مثال برای جلوگیری از اعدام معترضان، 

مردم برای تسخیر زندان ها متشکل شدند، تجمع کردند خطر کردند ولی بر آرمان ها و خواستشون پابرجا ماندند و دیدیم که حکومت را وادار 

 به عقب نشینی کردند.

ن یراالبته این تشکل ها و شوراها وجود دارد ولی هرچه متشکل تر باشند و تشکل ها با هم پیوند بخورند، قطعا قوی تر میشوند و  انقالب آتی ا

ی رو به پیش میبرد تا به پیروزی برسیم و همه ما می دانیم که با یک دیکتاتوری به غایت خونخوار و جنایتکار طرف هستیم و تنها راه پیروز

 برای انقالب سوم در ایران، تشکل یابی و اداره شورایی هست.

 75اگرچه ایران پاسخ این بالمسکه های رهبران خود خوانده را داده اند باید بیش از پیش مراقب بود که انقالب زن زندگی آزادی را مثل سال 

 مارس را پیشاپیش به تمام زنان دنیا تبریک می گویم. 8به یغما نبرند و این تنها راهش تشکل های توده ای و شورایی مردم است و 

 ستون آزاد
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گروه تروریستی طالبان دور جسدیسد گسرفستساری 

است و   زنان معترض افغانستان را آغاز کرده

در آغسساز هسسفسستسسه دو زن مسسعسستسسرض از سسسوی 

 جنگجویان این گروه گرفتار و زندانی شدند.

دلسو  ۲۲جنگسجسویسان ایسن گسروه روز شسنسبسه )

خورشیدی( پریسا مبارز یکی از زنسان  ۷۴۰۷

معترض در والیت تخار، در شمسال کشسور را 

شسسان گسسرفسستسسار و  هسمسسراه بسسا بسسرادرش از خسسانسسه

زندانی کردند. خانم مبارز و بسرادرش پسس از 

روز در زنسدان گسروه  سپری کردن یک شبسانسه

گسری بسزرگسان  تروریستی طالبان، بسا مسیسانسجسی

انسد  محلی آزاد شد. منابع مختلف به نیمرخ گفتسه

اند که  که طالبان از پدر خانم مبارز تعهد گرفته

دخترش دیگر علیه این گروه اعتسراض نسکسنسد. 

خانم مبارز پس از آزادی، در مصاحبه با یکی 

ها گفت که او و بسرادرش در زنسدان  از رسانه

از سوی جنگجسویسان گسروه طسالسبسان بسه شسدت 

اند. طالبان تلفن همسراه  وکوب و شکنجه شده لت

اند و خواستسار دسستسرسسی  او را نیز ضبط کرده

 به محتوای داخل آن هستند

جنگجویان گروه تسروریسستسی طسالسبسان نسرگسس 

سادات، عضو رهسبسری جسنسبسش زنسان مسقستسدر 

سسرخ  افغانستان را نیز روز شنبه از منطقسه پسل

کابل گرفتار کردند. خانم سادات هنوز در بسنسد 

گسسروه طسسالسسبسسان اسسست و از سسسرنسسوشسست او 

 معلوماتی در دست نیست.

 مدارا با طالبان به قیمت جان زنان

پس آغاز دور جدید گرفتاری زنان مسعستسرض 

از سوی جنگجویان گروه تروریستی طالبسان، 

جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در 

های کابل، بدخشسان، تسخسار و بسلسخ در  والیت

فضاهای سربسته کارزار اعتراضی بسرگسزار 

هسسا در ایسسن کسسارزار اعسستسسراضسسی  کسردنسسد.  آن

نگرانی خود را نسسبست بسه آغساز دور جسدیسد 

ی زنسسان مسسعسستسسرض  گسسرفسستسساری خسسودسسسرانسسه

انسد. زنسان مسعستسرض  افغانستسان، ابسراز کسرده

افغانستان در این کارزار همچنین از رویکرد 

سازمان ملل متحد و جامعه جسهسانسی بسا گسروه 

گسویسنسد کسه مسدارای  طالبان انتقاد کسرده و مسی

 »به قیمست جسان و آزادی«ها با این گروه  آن

 زنان و مردم افغانستان تمام شده است. 

در اعالمیه جنبش خودجوش زنسان مسعستسرض 

طسالسبسان یسک گسروه «افغانستان آمده است که 

تسسروریسسستسسی هسسستسسنسسد و هسسیسسچ نسسیسستسسی بسسرای 

ی  حکومتداری ندارند. این جنبش در اعالمسیسه

شما دیسر یسا زود از تسعسامسل «خود افزوده که 

قید و شرط تان با این تروریستسان پشسیسمسان  بی

شسنساسسد.   خواهید شد چون تروریزم مرز نسمسی

ها به جامعه جهانی و سازمان مسلسل مستسحسد  آن

قسبسل از آنسکسه دیسر شسود «اند کسه  هشدار داده

صدای زنان افغانستان را بشنسویسد و جسنسایسات 

طالبان را نادیده نگیسریسد. جسنسبسش خسودجسوش 

زنان معستسرض افسغسانسستسان خسواسستسار آزادی 

قید و شسرط نسرگسس سسادات از بسنسد گسروه  بی

انسد. زنسان مسعستسرض  تروریستی طسالسبسان شسده

افسسغسسانسسستسسان پسسیسسش از ایسسن نسسیسسز بسسارهسسا از 

های جهان در قبال گروه طالبان انتقساد  سیاست

ایسن گسروه  »سسرنسگسونسی«و خسواسستسار   کرده

 اند. شده

 ستیزی جرم نیست اعتراض علیه زن

زنان معترض افغانستان پس از آغساز دور جسدیسد 

ها از سوی گروه تروریستی طالبسان، بسا  گرفتاری

گسویسنسد کسه اعستسراض عسلسیسه  نشر ویدیوهایی، مسی

ی طالبان جرم نیسست.  در  ستیزانه های زن فرمان

ویدیوهایی که به دسستسرس نسیسمسرخ قسرار گسرفستسه 

گویند که گروه طالبان با گرفتساری  ها می است، آن

توانند صسدای  نمی«و زندانی کردن زنان معترض

 ی ما را خاموش کنند. خواهانه حق

گویند که گروه طالبان افغسانسستسان را  این زنان می

به زندانی برای زنان و سایر مسردم تسبسدیسل کسرده 

است و جهان به زودی از تسعسامسل بسا ایسن گسروه 

پشیمان خسواهسد شسد. ریسچسارد بسنست، گسزارشسگسر 

ی حسقسوق بشسر سسازمسان مسلسل مستسحسد بسرای  ویژه

افغانستسان بسه آغساز دور جسدیسد گسرفستساری زنسان 

 معترض افغانستان واکنش نشان داده است. 

او در توئیتی، از آزادی پریسا مبارز و بسرادرش 

خبر داده و خواستار آزادی فوری نرگسس سسادات 

از بند گروه طالبان شده است. او پیشستسر در یسک 

تویت دیگر گفستسه بسود کسه اعستسراض بسرای دادن 

ی آموزش به زنسان و دخستسران افسغسانسستسان  اجازه

جرم نیست . دیدبان حقوق بشر نسیسز دور جسدیسد «

گرفتاری زنان معتسرض افسغسانسستسان را مسحسکسوم 

ها از بند طسالسبسان شسده  کرده و خواستار رهایی آن

است .پس از سرکوب اعتراضات خیابسانسی زنسان 

از سوی جنگجویان گروه تروریستی طسالسبسان در 

هسا بسیسشستسر  شهرهای مسخستسلسف کشسور، اکسنسون آن

اعتراضات خود را در فضاهای سربسته برگسزار 

کنند. اما با وجود آن، استخبارات گروه طالبان  می

 کند.. زنان معترض را تعقیب و گرفتار می

ی طوالنی از آگاهی جمعی، کار استراتژیک، شور و صداقت انقالبی  های اجتماعی محصول یک دوره دانیم که جنبش ما می
های در ظاهر مستقل اما در واقع  طالبانه و شخصی افراد و گروه های منفعت ها و پروژه عناصری که در گذشته، در هیچ یک از پالن است.
ها  های اعتراضی اخیر، توسط این گروه به همین دلیل، هویت مستقل، صداقت و آگاهی جنبش های مافیایی سیاست و پروژه، وجود نداشت. باند

ی ها در حد اختالفات سازمان طلبی این شخصیت ها و قدرت جویی های مخالف علیه استفاده تا جایی که نقد آگاهانه و صدا شود. و افراد انکار می
 .شود و درون گروهی تقلیل داده می

واقعیت این است که رویکرد و نقش فعاالن  سال، گذشته است، باید مورد بازبینی و نقد صریح قرار گیرد. آنچه بر افغانستان و زنان در بیست 
 ی شان نیاز به هایی که در ظاهر امر برای حقوق زنان تالش می کردند، بیشتر از این کاربرد ندارد.زنان افغانستان برای آینده مدار و سیاست
 .های تازه دارند ها و ایده های جدید و کاربردی با محوریت چهره خلق روایت
ها و دادخواهی برای زنان نقش اساسی داشته باشند که  های این جنبش های گذشته تنها زمانی می توانند در گسترش مطالبات و خواسته چهره

برای  ها را در موقعیت فاقد از هر نوع اتوریته شان آن ی ناکام و منفعالنه شان پاسخگو باشند؛ باید بپذیرند که کارنامه در مقابل عملکرد گذشته
البته  های زنان معترض را از سر بیرون کنند. های جنبش و ربودن دستاورد  های زنان معترض قرار داده است و باید فکر قبضه رهبری جنبش
ی اما، ما زمانی به معنای واقع توانند در کنار بقیه قرار گرفته و برای یک هدف مشترک که نابودی طالبان است، تالش نمایند. که این زنان می

 .و همبسته خواهیم بود که اراده، صداقت، تعهد و شجاعت الزم برای مبارزه را داشته باشیم  قوی

 ستون آزاد

تداوم سرکوب؛ آغاز دور جدید گرفتاری زنان 

 معترض
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110شماره نشرهی سازمان راهیی زن     زانن افغانستان علیه ارتجاع و قوانین زن ستیز 
 

 مقدمه

 

سازمان رهایی زن سازمانی برای برابری و آزادی زن است. این سازمان از این پس در این سند بطور اختصار "رهایی زن" خوانسده خسواهسد 

 شد.

ما معتقدیم بی حقوقی زن، نابرابری و ستم بر زن مشخصه جهان معاصر است. مذهب، فرهنگ، مردساالری و سودی که از کسار ارزان تسر، 

بی تامین تر و کم ارج و قرب تر زن در مقایسه با مرد تولید میشود، زن را همه جا و در تمام شئول زنسدگسی فسرودسست و کسم حسقسوق مسیسکسنسد. 

"رهایی زن" خود را متعلق به جنبش آزادی و برابری میداند که برای رهایی زن از تمام اشکال ستم و بسی حسقسوقسی در هسرکسجسا و هسرزمسان، 

 فعالیت میکند.

این مشاهده همگان است که فرودستی زن مشخصه همه جوامع امروزی است. اما موقعیت فرودست زن در محیط ها و جوامسع مسذهسب زده و 

 اسسسالم زده، ابسسعسساد هسسولسسنسساک و دهشسستسسنسساک تسسری دارد. بسسطسسوری کسسه خشسسونسست و سسسلسسب ابسستسسدایسسی تسسریسسن حسسقسسوق انسسسانسسی زن در چسسنسسیسسن

 محیط هایی جز الیتجزایی از زندگی آنها از کودکی تا مرگ است.

 

"رهایی زن" کسب و مبارزه برای برابری و آزادی را از وظیفه خود میداند. رهایی زن اما دفاع از حقوق زنان در ایران و محیط های اسسالم 

 زده را بخصوص در صدر وظایف خود قرار میدهد.

به اعتقاد ما حقوق زن جهانشمول است و مقید و مشروط به هیچ تفاوتی چون سن، طبقه، زبان و فرهنگ، یا مذهب و عقیده و مسلسیست، نسژاد و 

رنگ، و میزان توانایی و ناتوانایی نیست. هر قانون و تئوری، از جمله تئوری "نسبیت فرهنگی" که حقوق زن را به عواملی چون فرهسنسگ و 

مذهب و .. مشروط و محدود میکند، قانون و نظر و تفکری در خدمت حفظ فرودستی زنان است. سازمان رهایی زن در دفاعش از حقوق همه 

 زنان مبارزه با تلقیاتی چون تئوری نسبیت فرهنگی را وظیفه خود میداند.

 

 اهداف، سازمان، شیوه های کار

 

 اهداف

 

 دفاع بی قید و شرط از حقوق انسانی همه زنان مستقل از عقاید سیاسی، نژاد، مذهب، ملیت، گرایش جنسی، سن و غیره، .1

 دفاع از زنان در مقابل تمام اشکال خشونت جسمی و روانی در خانواده، جامعه، محیط کار و زندگی .2

مبارزه علیه قوانین، فرهنگ و سننی که زنان را از هر نوع زندگی فعال شخصی، جنسی و اجتماعی به هر دلیل و بسهسانسه ای تسوسسط هسر  .3

 کس و هر نهادی، محروم میکند

 .افشای جمهوری اسالمی ایران بعنوان عامل بی حقوقی زنان در ایران .4

 مبارزه برای لغو جداسازی جنسی )آپارتاید جنسی،( لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در خانواده، جامعه و مدرسه و محیط های کار .7

 مبارزه برای لغو حجاب اجباری برای همه زنان .6

 مبارزه علیه هر نوع حجاب کودکان بعنوان یکی از اشکال خشونت علیه کودکان  .5

 مبارزه علیه دخالت مذهب و اسالم در زندگی زنان .8

 .مبارزه با فرهنگ مردساالرانه، مذهبی و اسالمی که بی حقوقی زن را تبلیغ، توجیه و مشروع جلوه میدهد   .9

 دفاع از حق پناهندگی زنان فراری از محیط های اسالمی و مذهبی .10

 تبلیغ جهانشمول بودن حقوق زنان ...مبارزه با تبلیغات راسیستی مبنی بر نسبی بودن حقوق زنان طبق فرهنگ و مذهب و  .11

 .تسسسالش بسسسرای آگسسساه، مسسستسسسحسسسد و مسسستسسسشسسسکسسسل کسسسردن وسسسسیسسسع هسسسمسسسه کسسسسانسسسی کسسسه از بسسسرابسسسری زن و مسسسرد دفسسساع مسسسیسسسکسسسنسسسنسسسد.12

 

 اساسنامه سازمان رهایی زن
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 ربچیدن قوانین قرون وسطایی شکنجه و اعدام   110شماره نشرهی سازمان راهیی زن  
  

ای با هسته سخت  های تندرو چه رابطه گروه

 قدرت دارند؟

آرش اخوان از سوی خانه فرهنگیان ایران 

نوشته است که مخالفان تحصیل دختران و 

ها  زنان و مدارس نوین هنوز هم هستند. همان

که مدارس میرزا حسن رشدیه را به آتش 

کشیدند و محصالن این مدارس را منحرف  می

کردند. در ادامه این  نامیدند و طردشان می می

 :مطلب آمده است

پس از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی 

ی بسیاری  های دخترانه آموزان دبیرستان دانش

به این جنبش پیوستند و ویدئوهای بسیاری با 

های این جنبش از این مدارس منتشر  مضمون

های  ها پایگاه شد. تندروها که در این سال

خودشان را یکی پس از دیگری از دست داده 

بودند مانند سالیان قبل به اقدامات داعشی و 

 .طالبانی روی آوردند

های اصفهان را به  حتما ماجرای اسیدپاشی

خاطر دارید. متهمان آن هیچگاه محاکمه و به 

مردم معرفی نشدند. پیش از آن نیز اتفاقات 

ها افتاده بود؛  تری توسط این گروه مهیب

 !ای های زنجیره قتل

شان  هایی که نمایندگان ظاهرا رسمی گروه

اکنون دولت و مجلس را نیز به دست 

 اند دقیقا دنبال چه چیزی هستند؟ گرفته

ها اکنون برای سرکوب مدارس و  این گروه

از   آموزان و اولیا اقدام به استفاده ارعاب دانش

است که موجب  گازهای شیمیایی نموده

آموزان شده  مسمومیت و حتی بستری دانش

است. هنوز منشأ و نوع این ماده مشخص 

ها آن را مایعات بخار  زنی نشده اما گمانه

دانند که به محض برداشته شدن  ای می شونده

پوشش ظرف، بخار شده و موجب مسمومیت 

 .شود آموزان و اولیای مدرسه می دانش

های وطنی با مصونیت قضایی که  طالبان

های رسمی درون حاکمیت  دارند اهداف گروه

ماه ۶برند. اکنون پس از نزدیک به  را پیش می

اعتراضات مردم به حکومت و شخص رهبر، 

های خود را افزایش  های فشار فعالیت گروه

اند. از  اند و از هیچ جنایتی دریغ نکرده داده

قتل، شکنجه و تجاوز و اعدام تا 

 !های سریالی مسمومیت

احساس خطر حاکمیت از جنس، پراکندگی و 

ها را مجبور  تداوم و شدت اعتراضات آن

کرده تتمه مقبولیت خود را نذر استراتژی 

طالبانی کنند. نکته جالب این جاست که 

وزارت اطالعات و اطالعات سپاه که شبانه 

کنند  روزی مخالفان را رصد و بازداشت می

در مواجه با این قضیه سکوت کرده و آسمان 

های  آیا پای سعید امامیکنند.  را نگاه می

 جدیدی در میان است؟

چه برای ما مشهود است این است  در واقع آن

که سرکوبگرانی که تا دیروز با لباس نظامی 

و شخصی در خیابان بر مردم به جان آمده از 

تاختند اکنون  ها و فساد می ناکارآمدی

 .اند دار شده ماموریتی جدید را عهده

استان)تهران، ۴تا زمان نگارش این متن، در 

 ۷۰قم، لرستان و اردبیل( و بیش از 

دبیرستان متوسطه دوم دخترانه 

های مشابه اتفاق افتاده است.  مسمومیت

شواهد حاکی از ادامه دار بودن این 

ماجراست که با به دست آمدن مدارک جدید 

های پشت پرده این  دست

حوادث برای همگان مشخص خواهد شد. 

ها و ضریح لیسان سابق اکنون  ضد واکسن

دار به دنبال تعطیلی مدارس  در بالهتی ریشه

 .هستند

خانه فرهنگیان ایران از وزیر ناالیق آموزش 

و پرورش و همچنین نهادهای متولی امنیت 

که نقش اصلی خود را فراموش کرده و مانند 

های واهی  یک ماشین امضا به پرونده سازی

اند  برای اقشار مختلف مردم روی آورده

ها را  دهد هر چه زودتر این گروه هشدار می

به مردم معرفی کنند و امنیت روانی کودکان

سال( را دستاویز مقاصد سیاسی و ۷۸)زیر 

 .متحجرانه خود قرار ندهند

کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی 

 فرهنگیان ایران

 مسمومیت_دانش_آموزان_دختر#

  زن_زندگی_آزادی#

دانش_آموزان_انقالبی_اعتراضات_سراس#

  ری

  ارتجاع_واپسگرایی#

 آزادی_برابری#

ای؛ با عقبه فکری  های زنجیره مسمومیت
 ها پاشی ای و اسید های زنجیره قتل

 آرش اخوان

مطالب ویژه   

 سایت نشرهی راهیی زن
https://rahaizanorg.blogspot.com 

 هب سازمان راهیی زن بپیوندید، مقاالت ، داستان و .. ربای ما ارسال کنید و نشرهی ما را با دوستان خود هب اشتراک گذارید

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0tkhznN_-4O0R5SScYFiv-ZM0ztb2RDpy2a_rUn2OwsXDRzdONqe2v4QZZAUyrgBeDYF
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0tkhznN_-4O0R5SScYFiv-ZM0ztb2RDpy2a_rUn2OwsXDRzdONqe2v4QZZAUyrgBeDYF7ojCt_HodJF09kz69n-3K_Ry1fXDayVl2JLhUdn6KT02GQTkShEPaQO
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0tkhznN
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0tkhznN
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0tkhznN_-4O0R5SScYFiv-ZM0ztb2RDpy2a_rUn2OwsXDRzdONqe2v4QZZAUyrgBeDYF7ojCt_HodJF09kz69n-3K_Ry1fXDayVl2JLhUd
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0tkhznN_-4O0R5SScYFiv-ZM0ztb2RDpy2a_rUn2OwsXDRzdONqe2v4QZZAUyrgBeDYF7ojCt_HodJF09kz69n-3K_Ry1fXDayVl2JLhUdn6KT02GQTkShEPaQO9q147oW
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110شماره نشرهی سازمان راهیی زن     از زاهدان  ات تهران ستم علیه زانن  
  تجاوز به بازداشتیان زن در بازداشتگاه اطالعات سپاه زاهدان 

خبرگزاری حال وش به گزارشاتی دست پیدا کرده است که ثابت میکند بازجویان اطالعات سپاه در بازداشتگاه زاهدان به بسازداشستسیسان تسجساوز 

 .جنسی کرده اند

بازجویان این نهاد امنیتی در طول دوران بازجویی به تعدادی از دختران جسوان  بر اساس اظهارات قربانیان تجاوز، مامورین اطالعات سپاه و 

تجاوز جنسی کرده اند. بر اساس پرسش هایی که بازجویان از این دختران جوان کرده اند مشخص است که بسازجسویسان اطسالعسات سسپساه قصسد 

 .بکنند” بر علیه کارکنان مجموعه مکی زاهدان سناریوسازی“داشته اند از زبان این بازداشتیان زن 

یکی از قربانیان که در یک تجمع اعتراضی علیه حکومت به همراه تعداد زیادی از دخستسران دیسگسر بسازداشست شسده اسست در تشسریسح رفستسار 

ما را اول انداختن داخل ون سیاه رنگ و بسا چشسم بسنسد چشسمسهسا را “ ماموران در حین بازداشت و پس از آن به گزارشگر حال وش گفته است: 

 دونم کجا بود. پس از اون موبایل و کیف و همه وسایل رو حتی لسوازم بستند و دستها را با یک سیم بستن و پس از آن ما رو بردند جایی که نمی

 ”آرایشی داخل کیف رو تحویل گرفتن

 ”سیلی و لگد میزدند“به گفته این قربانی ماموران در حین انتقال و داخل بازداشتگاه بدون اینکه حرفی بپرسند به آنها 

علیه بازداشت شدگان زن و دخستسر یسک امسر عسادی بسوده کسه تسوسسط تسمسام پسرسسنسل ”  تعرض و توهین جنسی“ بر اساس اظهارات این قربانی 

جسای حسساس بسدن رو بسا لسگسد فشسار “ بازداشتگاه اطالعات سپاه صورت میگرفته است این قربانی در تشریح این رفتار بازجویان گفته است: 

 ”رابطه جنسی داشتید…! گفتند؛ الفاظ رکیک استفاده میکردند که چند بار با  می…! زیادی میدادند و ما رو سگ های ماده 

 .توضیح  به دلیل اینکه نام برده شده توسط بازجویان یکی از شخصیت های مورد احترام است اسم ایشان سانسور شده است

این قربانی که به همراه تعداد دیگری از دختران و زنان معترض بازداشت شده بود در روز ابتدایی بسازداشست بسه صسورت گسروهسی در یسک 

ی سلول نگهداری میشده اند و پس از آن ماموران آنها را از یکدیگر جدا کرده اند. این قربانی در تشریح منتقل کسردن ایسن دخستسران بسه انسفسراد

دوسستسام بسه هسم چسسبسیسده   ما رو از همدیگه جدا میکردند هرچه ما و“ های جداگانه و آغاز شدن بازجویی ها به گزارشگر حال وش گفته است: 

بودیم که ما رو جدا نکنید گفتن نه دیگه شب پاره کردن شماست  گفتم شما مسلمون هستید ما هم انسان بخاطر خسدا بسه خساطسر بسی گسنساهسی  مسا 

 ”قسم خوردم من ایشان را ندیدم نمیشناسم…! دختریم شما رو جون عزیزانتون کاری نداشته باشید. گفتن خفه شو ماده سگ شب خواب 

  به گفته این قربانی پس از اینکه بازجویان، اطالعات شخصی آنها را پرسیده و درباره مسائل ریز و درشت زندگی آنسهسا سسوال پسرسسیسده انسد و

ایسن ”  االن بگو لیدر شما کی بود؟ از مسجسد مسکسی بسا چسه کسسی و کسسانسی رابسطسه داری؟” محتویات گوشی را چک کرده اند از او پرسیده اند

نشسد دیسگسه راه “ باز پرس در جواب به این پساسسخ قسربسانسی گسفستسه اسست: ”  من کاری نکردم،“ بازداشت شده به این سواالت پاسخ داده است که 

 ”!نمیایی  خوشت میاد به روش مخصوص باهات حرف بزنم

 بازجویان اطالعات سپاه اصرار داشته اند که قربانیان بگویند با چهره های شاخص رابطه جنسی داشته اند و بپذیسرنسد کسه ایسن افسراد بسا گسروه

مسلح بلوچستان و مجاهدین خلق و سلطنت طلبان در ارتباط بوده اند و زمانی که آنها این اتسهسامسات بسازجسویسان را انسکسار کسرده انسد. یسکسی از 

من کاری میکنم که تو مثل بلبل بگی چند بار سرویس دادی اینجا الل مادر زاد به حسرف مسیساد دخستسر “ بازجویان به یکی از قربانیان گفته است 

 ”!هرزه

بازجو دو نفر را که انگار دم در منتظر بودند را صدا زد اومدند. بعد گفتند وقتشه  لباس هسامسو پساره کسردن. “ به گفته این قربانی پس از تهدید، 

 ”هرچه فریاد زدم التماس کردم خواهش کردم منو بکشید اما این کار رو با من نکنید ولی فایده ای نداشت

 فکر به خودکشی در قربانیان و اقدام ناموفق یکی از قربانیان برای خودکشی

تا مرز خودکشی رفتم االن که برات میگم آتش میگیره تمسوم “ این قربانی درباره اثرات روانی پس از تجاوز به گزارشگر حال وش گفته است: 

 بدنم شبی نبوده کابوس نبینم. طوری افسردگی داشتم که خواستم خودمو راحت کنم اتفاقا قرص برنا هم گرفتم بعد گفتم چرا خودمسو نسابسود کسنسم

 ”باید بایستم اینا رو مجبور کنم پاسخگوی جنایات خود باشند

قابل ذکر است بسیاری از بازداشتیان معترض اعتراضات اخیر که از بازداشتگاه های اطالعات سپاه در سیستان و بسلسوچسستسان آزاد شسده انسد 

دچار افسردگی شدید شده اند و ارتباط خود را با اطرافیانشان قطع کسرده انسد و حستسی بسسیساری از دخستسران و پسسران دانشسجسو کسه در طسول 

اعتراضات سرتاسری در سیستان و بلوچستان بازداشت شده اند، پس از آزادی ادامه تحصیل در دانشگاه را رهسا کسرده انسد. بسسیساری بسیسم آن 

شت دارند که این رفتار بازداشتیان آزاد شده ممکن است نتیجه روانی برخورد ماموران و بازجویان اطالعات سپاه با آنها در طول دوران بازدا

 .باشد

تهدید جنسی و در مسواردی تسجساوز جسنسسسی بسه عسنسوان   آنچه که مسلم است و شواهد و قرائن نشان میدهد سازمان اطالعات سپاه از تعرض و

ابزاری برای اعتراف گیری، سناریوسازی و کشتن روانی معترضین و همچنین گسترش دادن جو ارعاب و خفقان در بین مخالفین خسود بسهسره 

 تجاوز_جنسی_به_معترضان#  زاهدان#  زن_زندگی_آزادی.#میگیرد

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__gid__=146005432151475&__cft__%5b0%5d=AZWhJY4hiinIwJaUdedGaE-IMF-hsU2HNa9bhKX2wvO5umLTbv5K2dkt4_A7-sSlHEOdPIXGTGAdqbdH7EwOR1jGZeBna4irlxdnh1
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__gid__=146005432151475&__cft__%5b0%5d=AZWhJY4hiinIwJaUdedGaE-IMF-hsU2HNa9bhKX2wvO5umLTbv5K2dkt4_A7-sSlHEOdPIXGTGAdqbdH7EwOR1jGZeBna4irlxdnh1j7GcDSHp12cz8ZdcpnPkIvztKYpv8vq3mMnZQ4
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__gid__=146005432151475&__cft__%5b0%5d=AZWhJY4hiinIwJaUdedGaE-IMF-hsU2HNa9bhKX2wvO5umLTbv5K2dkt4_A7-sSlH
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110شماره نشرهی سازمان راهیی زن     

شراره رضائیآلمان:   

  44073909709400تلفن تماس : 

 : shararehrezaei.p@gmail.comایمیل

 

رعنا کریم زاده: استکهلم-سوئد  

4406907706007تلفن تماس :     

 

سارا مرادی  گوتنبرگ   

4406940077000: تلفن تماس  

 sara_tina7440@yahoo.com ایمیل

 

 

 

فیروزه فرهی سن دیگو جنوب کالیفرنیا:    

000-003-3000تلفن تماس:   

firouzeh.farrahi@yahoo.com :ایمیل 

Location: 5240 fiore TER #213 

San Diego"Ca 92122 
 

 

مینو همتیدیگر نقاط آمریکا :   

 minohemati@gmail.comایمیل: 

 

 

کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی مختلف  ربای هم

هرهفته دوشنبه ساعت ”  اهت ربد”روی ماهواره “   کاانل یک”تلوزییون راهیی زن  از 

بازپخش ربانمه  هب وقت تهران  می توانید بیننده  00:22و چهارشنبه اه ساعت 02:02
 تلوزییون راهیی زن باشید.

 فرکانس ماهواره: 

Chanel One– Hatberd 

HoT BIRD 

Frequency 33003 vertical  

Symbol Rate: 77444  

Pol V  

FEC 0.6  

  

 هب سازمان راهیی زن بپیوندید
مطالب ، نشرهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی  زن را می توانید از طریق آردس 

 اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

 سایت نشریه رهایی زن

https://rahaizanorg.blogspot.com 

 آرشیو مقاالت

http://rahai-zan.blogspot.com 

 برنامه های تلویزیونی و مصاحبه ها

https://www.rahaizan.tv 

 تلگرام رهایی زن

@rahaizan 
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