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75شماره نشرهی سازمان راهیی زن  از هفت تپه ات تهران، زحمت کشان رد زندان   

 دختر آبی با نثار جان خود حاکمیت سیاه ارتجاع اسالمی را به لرزه انداخت

تعداد قابل مالحظه ای از زنان در کشورهای اسالمزده، تحت فشارهای ضد انسانی قوانین شرع و سنتهاای زن ساتایاز و 
عقب مانده ناشی از آن، دست به خودکشی و یا عمدتا خودسوزی میزنند. خبر این تراژدیهای روزمره در البالی خابارهاا 

گم میشوند و باه فاراماوشای سامارده مایاشاوناد و تاناهاا در خاا ارا  تا ا  
 بازماندگان جاودان میمانند.

با اینکه خودسوزی دلخراش سحر خادایااری از عاماد درد درون وی از 
اینهمه بیعدالتی و ظ م مرتجعین حاکم بر زناان و باخا اوا زناان جاوان 
حکایت داشت، لیکن این یک خودسوزی ساده و معماولای ناباود، ماکاان و 
زمان آن آگاهانه انتخاب شده بود تا مسببیان آن را در اناظاار کال جااماعاه 

 بشری به محکمه وجدانهای بیدار بکشاند.
از پس این تراژدی دلخراش، دو پاس  متضاد را شااهاد باودیام،  یاکای از 
 رف مرتجعین حاکم برای سرپوش گذارن بر ایان جاناایات حااکامایات کاه 
ناشی از تبعیض جنسیتی سیستماتیک حکومت اسالمی اسات و در جاباهاه 
مقابل با  واکنش انسانی اقشار گوناگون مردم از جم ه جوانان، هنرمندان و 

ورزش دوستان و ورزشکاران در سراسر جهان و در گرامیداشت دختر آبی و دفاع از حاقاوب بارابار زناان و ماردان و 
ع یه آپارتاید جنسیتی در استادیوم هاای ورزشای از خاوزساتاان و شاماا  
ایران، کابل افغانستان تا ایتالیا، اسمانیا، انگ ستان، آلمان و هاناک کاناک و 

 دیگر نقا  جهان را شاهد بودیم.
 بیعی است هر گاه مسابقاه ای در جاریاان بااشاد و زناان پشات درهاای 
استادیوم ها حضور خواهند داشت و یاد و نام دختر آبی، سحار خادایااری، 
تاالاشااهاای مشااتار  زنااان و مااردان آزادیاخااواه و بااراباری  اا اب باارای 
فروریختن دیوارهای تبعیض را به ثمر خواهد نشاند. جنبشی که با جسم و 
جان سحر شع ه ور شد تا فتح کامال اساتاادیاوماهاا اداماه خاواهاد داشات و 
مرتجعین حاکم مجبور به تن دادن به این خواست برحد و برابری   ابااناه 

 زنان و مردان ورزش دوست خواهند شد.
باهم به گزارشهای ت اویاری از باازتااب خاودساوزی اعاتاراضای ساحار 

  خدایاری توجه میکنیم.
 

 مینو همتی
 سردبیر نشریه رهایی زن

 شد عسلحمحمدی#خواستار آزادی بی قید و شرط  «عفو بین الملل
 

هایش  این سازمان در گزارش خود نوشت: عسل محمدی صرفا به دلیل فعالیت
ای کردن موارد نقض حقوب بشر هدف  در دفاع از حقوب کارگران و رسانه

هایی با هدف اخال  در  عضویت در گروه»قرار گرفته و با اتهاماتی چون 
 ،  «امنیت م ی

 .سا  زندان محکوم شده است ۸۱به » نشر اکاذیب«و » تب یغ ع یه نظام«
درنک و بدون قید و شر   آور باید متوقف شده و او باید بی عدالتی شرم این بی

 .آزاد شود
جرم عسل محمدی ، عضو تحریریه نشریه گام، حمایت از اعتراض کارگران 

و فساد ”  کارآفرینان“خواری  تمه به گرسنگی و فالکت در برابر رانت هفت
است. او در این راه عقب ننشسته و به همین خا ر این ”  سازی خ وصی“

روزها در زندان اوین اسیر شده است. ما نیز برای لغو اسار  او و دیگر 
  .تر از پیش قدم برداریم شان م مم فعالین کارگری عقب ننشینیم و برای آزادی

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%B3%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C?epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCI8cbMIab8FhPfdOyunVZS-aM3skTz0rdPOZFitLvtt7ON-RaUuWh5yUKBcNkVa8EIoC25JsP2zvAWEEhLGc3g7SMCW5S7ompU7sLAnxHJmJ_00l1YSfJkLX8Hbg3HdE-MAaMyzdWrqn6bVA
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اینروزها شاهد بروز لیستهای چاهاارده نافاره 
رجا  و بانوان فعا  اجتماعی و مادنای بارای 
عبور از جمهوری اسالمی در فضای رسااناه 
ای هستیم که دست بدست میچرخد. با ایاناکاه 
نظام اسالمی به امضا کنند گان این بیانیاه هاا 
چنک و دندان نشان میدهد. ما ضمن حاماایات 
از حد شهروندی و آزادی بیان و عقایاده ایان 
افراد الزم میدانیم کل ایان حارکات را ماورد 
نقد و بررسی قارار دهایام و جاایاگااه چانایان 
حرکااتای را در فضاای سایااسای اجاتامااعای 

 موجود نمایان نمائیم.
https://youtu.be/H1_io82V_K8 

در برنامه امروز با ثریا شهابی مدافع حاقاوب 
زنان و کودکان از فعالایان ماارکسایاسات، باه 
بررسی تز عبور مسالمت آمایاز از یاکای از 
مخوفترین حاکاوماتاهاای فااشایاساتای دو قارن 

 اخیرمیمردازیم.
 

ثریا شهابی عزیز با سالم به بارنااماه رهاائای 
 زن خوش آمدید.

 
بااا ایاانااکااه حاارکاات وساایااع مییییینییوهییمییتییی: 

عمال بیانگار عاباور  69زحمتکشان در دیماه 
اکثریت جامعه از حاکمیت اساالمای سارماایاه 
به حساب میآمد باا ایاناحاا  ماا شااهاد امضاا 
ع نی تعدادی از فروریختگان ناظاام اساالمای 
بارای عابااور مسااالاماات آماایاز از جااماهااوری 
اسالمی هستیم. این بیانیه ها به نیاز چه  بقاه 

 ای پاس  میدهند؟
 
: این تحر  ماعاروف باه بایااناه ثریا شهابی 

نفره جدا از اینکه چه افراد و اشاخااصای  11
پای آن امضاء گذاشتن از  رف چاه کساانای 
حمایت شاده ،کساانای تاحات ناام کاماونایاسات 
،چاال،لاایااباارا ،دمااوکاارا ، اصااال   اا ااب ، 
وکیل، زن، مرد، چه کسانی از اینها حاماایات 
کردن ،این بایاانایاه هادف خااصای را دناباا  

میکند ،آن هدف انتخاب بین اداماه جاماهاوری 
اسالمی است یا تاغایایار از بااال و باه قادر  
دسااتااه جااا  و باااناادهااای قاادر  نااظاااماای و 
اقت ادی و نهادهای حاکام . باقاای ناظاام کاه 
ممکن نیست ،به همین دلایال دساتاه جااتای از 
درون در حا  عبور از خامناه ای هساتاناد و 
تالش میکنند که یاک کایاسای را بارای آیاناده 
قدر  سیاسی در ایران مهندسی کاناد .ایاناکاه 
قدر  سیاسی به چه شک ی در خاواهاد آماد و 
توسط چه کسی و چه قادر  و نایارویای ایان 
قدر  سیاسی اعما  میشود ؟ ایان بایاانایاه در 
واقع یک تحرکی است برای جاواب دادن باه 
این سئوا . این یک جنبشی اسات کاه از بااال 
در مقابل جنبش از پایینه . ببینید االن جنباشای 
توی زمایانای سافات تاوی جااماعاه ایاران در 
جریانه ،جنبش برای آزادی ،رفاه و امنیت باه 
قدر   بقه کارگار و ماردم ماتاشاکال کاه باا 
چنک و دنادان مایاخاواهاناد شاوراهاایشاان را 
درست کنند،اداره شورایی فریاد جامعه ایران 
،فریاد محرومین از پایینه ،این تحرکی که باه 

نفره معروف شده و تعادادی را  11اسم بیانیه 
متاسفانه دستگیر کردن و ماا  اباعاا خاواهاان 
آزادی همه فعالین سیاسی هستیام ،مساتاقال از 
فاص ه و دوریهای سیاسی و مخالف سارکاوب 
هر جریان سیاسی هستایام باا ایان وجاود ایان 
تحر  تماما در مقابل تحریک پاییاناه ،تامااماا 
در مقابال قادرتای کاه در پاایایان داره شاکال 
میگیرد ،قدرتی کاه در پاایایان داره ماتاشاکال 
میشه به نظر من به جنبش و  بقاه ای تاعا اد 
داره و به نیاز  بقه ای پاس  میده که منفعاتای 
توی جنبشی که امروز در جریانه ندارند ، ناه 
تنها منفعتی در پیروزی این جنباش نادارناد و 
نه تنها در کنار و به موازا  آن  نیاساتاناد ،از 
یک راه دیگری ب که تماما در مقابل اونه ،در 
مقابل قدر  پایینه ،از قادر  پاایایان بایاشاتار 
میترسند ،تا بقای نظاام . ناگاران سارناگاونای 
نیست ،نگران جنک و فروپاشی جامعه نیست 

، نگران قدرتمندیه محرومین  اباقاه کاارگاره 
،در مقابل حارکات از پاایایان بارای باه زیار 
کشیدن خامنه ای و کال حااکامایات جاماهاوری 
اسالمی برای خ ع ید از جمهوری اسالمی در 
همه ابعاد نظامای ،اقاتا اادی ،سایااسایاش باه 
میدان آمده ،متع د به  بقه حاکمه ، اباقاه ای 
که منفعت داره در اینکه نظام کاپیتالیستای در 
ایااران حاافاا، بشااه ،یااک حاارکاات راساات و 
بورژواییه ،متع د به بخشی از اپاوزوسایاوناه 
که پروژه های قب یش ،برون مرزی و خاار  
کشوری که متکی به ناتو و تاحاریام و جاناک 
ترامل و ایا بود ،شکست خورد و پیروز نشاد 
در سناریوهاا ،االن ماد  درون مارزیاش را 
تماما وزنای و داخا ای باه اتاکااء لایاساتای از 

کنشگرانی در ایران که در خطر دساتاگایاری  
و زیر فشاار هساتاناد باه اعاتاباار ایاناهاا داره 
مهندسی مایاکاناد ،ایان اداماه هاماون حارکات 
درون مرزی ققنوس و پاروژه هاای سار باه 
ناتو و سر به ترامل و پروژه های رژیم چنج 
و انقالبا  مخم ی داره ،به اعتاقااد مان ایاناهاا 
پروژه های انقالب مخم یست االن به هر حا  
این تالش ،تالش در شرایط دیاگاری اسات و 
تفاوتش با تالشهای دیگه اینه که یاک جاناباش 
حاای و حاااضاار در پااایاایاان در جااامااعااه داره 
حاکمیت را به چالش میکشه خوبه تاکایاد کانام 
که یک دلیل و پایه سوختن پروژه های قابا ای 
این نوع دخالت توی تغییار در حااکامایات در 
ایران وجود ایان تاحار  جادی و ساراساری 
کارگری و چمی توی جامعاه ایاران باود ،کاه 
بعد از هفت تمه و فوالد ،کاال چاهاره سایااسای 
در ایران و صف بندی نیروها را تغییر داد ، 
تغییری که توی د  این تغیایار، اباقاه کاارگار 
،آزادیااخااواهاای و عاادالااتااخااواهاای ایاان  اابااقااه 
،رنگش را به سراسر ایران و اعتراضا  در 
ایااران زده ،شاامااا عااکااساای بااگاایااریااد از 
اعتراضاتی که توی ایرانه ،بابایانایاد کاجاایاش 
ربطی داره به این تحرکی که امثا  این بیانیاه 
ها دارند راه میندازند و چقدر محکم از زندان 

تا کارخانه ،از خیابان تا مدرسه در تب و تابه  
، توی ایران دیگه نامایاشاه از فاردای تاغایایار 
نظام صاحابات کارد و از تاحاوال  سایااسای 
حرف زد ،بدون اینکه این جنبش را در ناظار 
گرفت ، بی بی سی نوشت همین چند ماه پیش 
توی گزارشی که آیا  بقاه کاارگار ایاران در 
تحوال  سیاسی میتواند نقشی ایفا کنیم ،بارای 
اولین باره که در تمام تاری  تحوال  سایااسای 
در ایران که این سئوا  میاد روی میز راسات 
که آیا  بقه کاارگاری ایاران ساهامای خاواهاد 
داشت در تغییر حاکامایات،در شاکال دادن باه 

 آینده ایران یا نه ؟ 
ایاان حاااصاال تاائااوری و حااقاااناایاات تاائااوری و 
تح ی های کمونیستها و ماا نایاسات ،ایان عا اناا 
فشارجنبش چل و کمونیستی و کارگری است 

 که خودش را به راست تحمیل کرده ،این 

 عبور از نظام اسالمی با کدامین ابزار؟
 ثریا شهابی 

https://youtu.be/H1_io82V_K8
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باعث شده که باالخره راست هم تالش باکاناه 
که سناریوهایی را مطر  کاناه ، تاالاشاهاایای 

  . نفره 11بکنه ،از جم ه این تالش بیانیه 
شما از یک  رف ایرانی را میبینید که تاوش 
اسماعیل بخشیها و مایاثام آلاماهادیاهاا و عا ای 
نجاتیها و تحریریه گام و دستگیر شدگان او  
ماه ماه ،اناواع و اقساام شاخا ایاتاهاای چال 
،کااارگااری،عاادالااتااخااواه،سااوساایااالاایااساات و 
آزادیخواه، زنانی که عا ایاه آپاارتاایاد جاناسای 
توی مایادان اناقاالب کاه ماعاروف شادناد باه 
دختران انقالب و یا در متروها و گل دادن به 
زنان ،اینهاا دساتاگایار شادناد ، در اداماه آن 
مردانی را شاهد بودیم که در حمایت از آناهاا 
توی ماتاروهاا گال دادناد ،ایان تاحار  ،ایان 
جنبش و تمش ربطی به این بیانیه هاا ناداره . 
به هر حا  این بیانیه تالشی در ماقاابال آناچاه 
کااه جاااری اساات در جااامااعااه و شااخاا اایاات 
سازیهایی در ماقاابال شاخا ایاتاهاای ماطار  
امروز . نه موسوی ،نه کروبی و نه رهناورد 
و دوستانشان در خاار  کشاور نایاساتاناد کاه 
مطرحند امروز همانطور که گفتم اسامااعایال 
بخشیها و میثم ها و نجاتی ها  دستاگایاریاهاای 

نفره آخر دم دادگاه ایناهاا هساتاناد کاه تاوی  3
جامعه ناماایاناده و باازتااب آن اعاتاراض در 

 پایین جامعه هستند 
به هر حا  از سر فشار سوختن تاماام پاروزه 
هایشان برای تغییر نظام برای ایجاد تغییرا  
در نظام و برای عبور از خامنه ای ، بارای 
عبور از والیت فقیه و حف، نظام با همه سمااه 
و زندانهاایاش و وزار  ا االعاا  و بسااز 
سودآوری و گساتارش فاقار و فاالکات ،االن 
باالخره یک راه حل جدیدی از تاوی آساتایان 
در آوردن و شروع کردن که او  خاماناه ای 
استعفا بدهد ،بعد کم کام های فشاار واقاعایاا  
،یک قدم اینورتر، حاال ما میخواهیم هاماه   
نظام برود و مسالمت آمیز هام باروناد ، ایان 
بیانیه اینها را مطر  کرده ، عباور مساالامات 
آمیز از جمهوری اسالمی یعنی ایناکاه پاایایان 
 بقه کارگر خفه خوان باگایارد و بشایانایام و 
ش وغ نکنیم تا ببینیم آقا کی استعفا میدهاد ایان 
اگر توهین به م ت ایران نابااشاه ،بای تاردیاد 
نشانه   خوردن کفگیر در داخل و خار  باه 
ته دیگه ،همه راههاا را اماتاحاان کاردناد کاه 
جای پایی توی اعاتاراضاا  در جااماعاه بااز 
کنند ،هیچکدام از راه ح هایشان نشکفته پرپار 
شدند و حاال میخواهند مردم ساکت بااشاناد تاا 
ببینند اینها آقا را راضی میکنناد کاه باا زباان 
خوش استعفا میده یا نه ،ظاهرا تاا باه اماروز 
خامنه ای به اینش فکر نکرده بود که چاطاور 
نظام را از این بن بست نجا  دهد ،و بخاشای 
هم امیدوارند که خااماناه ای بامایاره کاه یاک 
جوری نظام از ولی فقیه نجا  پیادا کارده تاا 
ب که توی سیستم داخ ی خودشان باناشایاناناد و 
بگن بجای ولی فقیه ،شورای فقها باشاه و یاه 

خرده استهاله اش باکاناناد ،یاعانای جاماهاوری 
اسالمی را استهاله اش بکنند و ولی فقیه را با 
حافا، ناظاام ،حافا، شااخاه هاای سارکاوب و 
دستگیری و سماه و سود و ساودآوریاش حافا، 
کنند ،به هر حاا  ایان یاک پاروژه   دسات 
راستی و از بااالسات و از خاطار  اباقاه   
کارگر و چل و سوسیالیزم بیشتر میتارساه تاا 
بقای جمهوری اسالمی و حاتای فاروپااشای و 
جنک و تخریاب جااماعاه و بارای باازساازی 
نظام و بارای ماهانادسای یاک الاگاویای اسات 
عبور از جاماهاوری اساالمای ،بادون دخاالات 
پایین که یعنی حفا، تاماام ناهاادهاای دولات و 
دست به دست شدن قدر  از بااال بارای ایان 
اومده ،پیش شر ش ساکت نگهداشتان پاایایاناه 
،اگر جمهوری اسالمی بتواند سرکوب کاناد و 
پایین را خفه کند که نمایاتاواناناد،پاروژه ایاناهاا 
میگیره و پروژه اینها امیادش باه هامایاناه ،ناه 
عرو  به پایین،عرو  به پایین ایاناهاا را پاس 

 میزنه و تا امروز هم پس زده 
آیا تااریا  بااز هامااناگاوناه کاه مینو همتی:  

میخواهند تکرار میشود؟ رژیام شااه در ساا  
عسگراوالدی مس مان را از زنادان آزاد  55

کرد تا اپوزسیون اسالمیش را در ماقاابا اه باا 
چاال سااازمااان دهااد. آیااا رژیاام اسااالماای هاام 
میاخاواهاد اپاوزسایاون ساکاوالر خاود را در 

 برابر چپ و جنبش کارگری سازمان دهد؟
قطعامیخواهند اپوزسیون ضاد ثریا شهابی:   

چل را درست کنند ،ضد چل و جاناباش ضاد 
کااارگااری، اپااوزساایااون ضااد انااقااالباای ،ضااد 
تحر  پایین ،ضد قدر  گیری پایین و بارای 
حف، نظام و حف، نظام کاپیتالیستی توی ایران 
و بازسازی نظام بی تردید پروژه برای همین 
کاره منتها اجازه دهید که من تاکیدی بکنم بار 
عنوان سکوالر که آنرا عنوان مناسابای بارای 
هایاچایااک از جااریااناهااای اساالماای و راساات 
نمیدانم، شاید گفتن اپوزسیون ضد والیت فقیاه 
و درون خانوادگی عنوان بهتاری بااشاه تاوی 
فرهنک سیاسی جاریااناا  اساالمای بار ضاد 
والیت فقیاه و ضاد زیااده روی در تاعارض 
اسالم به مردم به نظر من باه اشاتابااه مایاگان 
سکوالر ،امروز شاماا شااهادیاد کاه شاکاسات 
ارتجاع اساالمای تاا کاجاا پایاش رفاتاه ،کسای 
جرا  نمیکنه از اسالم توی کوچه و خایااباان 
از مااردم دفاااع کاانااه ،هاایااچااکااس خااودش را 

سا  گاذشاتاه نامایاکاناه  14صاحب تعرضهای 
،مع وم نیست که کی بوده تمام این سرکوب و 
آپارتاید جنسی را هیچکس صااحاباش نامایاشاه 
،مثاال کسای ماثال م کارم ایان شارورتاریان 
عن ر ان ارم که یک عمر نفر او  احکاام 
اسیدپاشی و سوزن دوخات زدن باه پایاشاانای 
زنان بود ،امروز میگه که امر به ماعاروف و 
تذکر لسانی بدهید و به ماردم دسات نازنایاد و 
بحث نکنید و بالفاص ه از منطقه خار  شویاد 
،یعنی امر به معروفشان تیدیل شده به عاناوان 

یک وظیفاه ماذهابای ،حازب الاهای کاه خاون 
میماشید ،تبدیل شده به ،شما وظیفه خاود  را 
انجام بده و نگاه نکن و جد  ناکان ،و فاوری 
هم در رو که شما را نازناناد ،باایاد از ایاناهاا 
عکس گرفات ،بارای ایاناکاه بابایاناناد کاه چاه 
وضعیتیه ،شکست ایدئولوژیک چه ابعادی باه 
خودش گرفته کسی صاحب تمام فجاایاعای کاه 
اسالم در ایران ایجاد کرده نیاسات ، م کارم 
ماایااگااه تااقاا اایاار ان ااارم ناابااوده ،تااقاا اایاار 
ناافااوذیااهااای کااارگاازاران بااوده ،کااارگاازاران 
عناصر نفوذیش تاوی ان اارم خااناماهاا را 
اذیت کرده ،یعنی خی ی خی ی جالبه از آ رف 
کارگزاران میگویند که سند رو کنیاد ،بابایانایاد 
وضعیتشان از ناظار ایادئاولاوژیاکای در چاه 
شرایطیه ،در چنین شرایطای حااال یاک عاده 
میگن ولی فاقایاه نامایاخاواهایام ،تاماام قاوانایان 
اسالمی ،تمام سیتره   اساالمای بار زنادگای 

خ وصی ،شخ ای و اجاتامااعای ماردم را  
عمال لگدما  کرده که یک جاناوری ماثال م 
کرم امروز میگه فقط بگو حجابت را رعایات 
کن و فرار کن ،ب که ماا حاجااب را بانادازیام 
توی جرائمی مثل جرائم رانندگی یاک بارگاه 
  جریمه بدیم و تخ افاا  ایاناجاوری ، با اکاه 
جامعه دست از سرمان بارداره ،در هاماچایان 
شرایطی خب عده ای توی حکومت میخواهند 
نقشی توی اپوزسیون باازی کاناناد ،هایاچاکای 
حاضر نیست عکس بگیره با حازب م و باا 
تمام فجایعی کاه باناام اساالم در ایاران پایااده 
کردن ،بقو  شاماا مایاخاواهاناد عساکاراوالدی 
مس مان را که آزاد کاردن در زماان شااه باا 
چل مبارزه کنه ،به اینم اجازه نسابای دادن ، 
جمهوری اسالمی هیچ ابایی نداره که اگه شاه 
هویدا و ن ایاری را زنادانای کارد کاه یاک 
چهره به اصطال  ما اتافات شاده لایابارالای از 
خودش نشون  بده ،اینها ابایی ندارند که روی 
خودشان قمه بکشاناد ،چاون ایاناکاار را قاباال 
کردن ،قاطاب زاده شاان را اعادام کاردن و 
رئیس جمهورشاان را فاراری دادن ،از ایان 
نظر اگه میدان عمل نسبی مایاده کاه تساتاشاان 
کنه ،به این معنی نیست کاه ایان ظارفایات را 
نداره که حتی از صفوف خودشاروی خاودش 
قمه بکشه ،حاضره قربانای باده ،ماا ماخاالاف 
دستگیری سیاسی هستیم،باا تاوجاه باه ایاناکاه 
چقدر اختالف سیاسی باهاشون داشته بااشاسام 
و مخالف سرکوب آنها هساتایام ، ماناتاهاا ایان 
پروژه اینها ،شما باید برچسب وکیل مج س و 
وکیل دادگستری البته من نمیخوام توهین کانام 
،باالخره تح یل کرده اند ،بساتاگای داره در 
چه زمینه ای تح یل کرده و در چاه راهای 
ازش استفاده کاناناد تاا خااناواده ای کاه خاون 
س طنتی در رگهایش جاریه کاه آقاای پاها اوی 
باشه ،پرونده تح یال  عاالایاه داشاتاه بااشاه 
،توی این ماحاافال باه اصاطاال  تاکاناوکارا  

 جامعه باین امید  برای خودش کسی باشه ،
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 آمده ،اینطور نیست .
جامعه ایران االن حو  رهبران واقعیش داره 
گرد میآید ،و داره متشکل مایاشاه و ساازماان 
پیدا میکند ،این حرکت در مقابل اوناه ،دقایاقاا 
ع یه چل و جنبش کارگری و عادالاتاخاواهای 
سوسیالیسته  بقه کارگر برای  اراحای یاک 
عااده باارای شاااهاازاده در اپااوزیساایااون کااه 
خواهان استعافاای بااالتاریان ماقاام هساتاناد و 
میخواهند ،پایین ساکات بااشاه و هایاچاکااری 
نکنه ،فعال منتظر بمااناد تاا شاایاد کام کام آقاا 
راضی شود که خودش برود کناار یاا بامایاره 
،تا بعد ببینیم چی میشه ،اگه یه وقتی سامااه یاا 
یااه باااناادی در سااماااه یااواشااکاای یااه عااده  از 
خودشان را اعدام کرد و یه کودتای ماخاما ای 
کرد و این مردم هم خفاه شادناد و باازساازی 
نظام را ب که بتوانیم پیش ییریم و یاه خاورده 
روابطمان را با غرب بهتر بکنیم ،این پروژه 
روبنای این سناریو است ،به هر حا  گفتم ماا 
مخالف دستگیری و سارکاوب هار ماعاتارض 
سیاسی هستیم از جاما اه ایان افاراد ،اماا ایان 
موقعیت لوکس و تجم ی که اپوزسایاون باایان 
تحر  که سارش باه باانادهاای قادر  داخال 
وصا ااه را بااه نااظاار ماان ناابااایاد قااباو  کاارد، 
استعفای خامنه ای پیاشاکاشاتاان ، حاتای یاک 
کا ااماه از ایااناکااه چاارا اساامااعاایال باخااشای و 
حامیانشان را مثل جنایتکاران حبس کرده ایاد 
،نمیتوانند چون برای اینها مهم نیاسات ،بارای 
هدایت بارای ماباارزه ای کاه در جاریااناه ، 
کسانی که دارند این مبارزه را هدایت میکنناد 
،تالشی برای کام کاردن ایان فشاارهاا اصاال 
توی دساتاور کاار ایاناهاا نایاسات ،باهار حاا  
آزادیخواهی اینها به اندازه   جیب  بقه شان 
است ،و تالششان هم به انادازه ای اسات کاه 
پایین بهشان امکان اباراز وجاود بادهاناد ،کاه 

نافار  11فعال هماچایان خاباری نایاسات ،ایان 
را  55نمیتوانند ناقاش عساکار اوالدی ساا  

بازی کنند ،میدان مثل اون موقعهاا خاالای از 
صدای آزادیخاواهای  اباقاه کاارگاری کاه باا 
پرچم خودش آمده ،نه با پارچام ما ای یاا ضاد 
اممریالیستی یا قومی یاا ماذهابای و یاا پارچام 
مرگ بر این و زنده باد اون ب که با پارچام ، 
رفاااه ،امااناایاات ،آزادی و نااان ،کااار ،آزادی 
،اداره شورایی ، نه  مارگ بار والیات فاقایاه 
اسااات یاااا زنااااده باااااد اعاااالحضاااار  و 
اعالحضرتهای بعدی که داره لایاساتاش تاهایاه 
میشه که قراره تاوی جاناباش اصاالحاا  کاه 
ریزش کردن توی این لیست که مطر  شوناد 
و توی رسانه های دسات راساتای غارب هام 
بادش بزنند و بخواهند برای این ایناهاا چاهاره 
هایی بسازند ،میدان خالی برای اباراز وجاود 
فردای اینها نیست ، مگر اینکه این جنبش را 
سرکوب کنند ،به خون بکشند و ایاناهاا مایادان 
دار بشوند ،اگر نه که جامعه ایاران ،جااماعاه 

است و اناقاالب دیاگاری  55متفاوتی از سا  

تکرار نمیشود ، بقاه کاارگار  55مثل انقالب 
تجربه دار و آگاه و به اضافه باورژوازی کاه 
امروز توی ایرانه ،اتفاقا خی ی صریح حارف 
میزنه ،شما صحباتاهاای آقاای ناوری عاال را 
بشاانااویااد ماایااگااه از امااروز مااا بااایااد مااقاااباال 
کمونیستها بایستیم و خی ی شفاف حارفاماان را 
بزنیم ،ما گفتیم با راسات اتاحاادی ناداریام ،باا 
جمهوری اسالمی میجنگیم ،با نمایدده ای کاه 
حاکمه میجنگیم،با اپوزسیون جاد  فاکاری و 
سیاسی داریام ،در د  جاناگاماان باا ناماایاناده 
بورژوازی حاکم جدلمان را با آناهاا باه پایاش 

 میبریم ،    
و نمیگذاریم که سناریوهاایشاان پایااده شاود ، 
امروز آقای نوری عال میگه کاه اگاه اماروز 
قبل از سرنگونی جمهوری اسالمی ناگای کاه 
ماان ضااد سااوساایااالسااتاام ، ظاااهاارا هاایااتاا اار 
دیکتاتوری باورژوازی ناباوده از ناظارشاون 
،البد هیت ر مح و  دموکاراسای باورژوازی 
و مح و  انتخابا  و صندوب رای نبوده که 
کوره هاای آدم ساوزی راه اناداخاتاه ، حااال 
مااردم ایااران را از دیااکااتاااتااوری پاارولااتاااریااا 

 میترسانند؟
ضدیتش با سوسیالیزم و عدالتخواهی را باایاد 
از آقای نوری عال بعنوان یاکای از رهاباران 
صریح ،راست میگه کاه قابال از جاماهاوری 
اسالمی باید فاص ه مان را با آنها اعالم کانایام 
، بقه کارگر هم همین را میگه ،و در ناتایاجاه 
این بینابینیها که روی تحمید جااماعاه حسااب 
میکنند ،یا بقو  شما فکار مایاکاناناد کاه کسای 
میتونه نقش عسکراوالدی را باازی کاناه کاه 
زندانی بوده و مس مان بوده و جازو ارتاجااع 
اسالمی بوده که حاال بایااد جا اوی چامایاهاا را 
بگیره ، به دلیل نوع چمی که آنماوقاع باود کاه 
در اعتاراضاش هاماه باا هامایام باا اعاتاراض 
خمینی فاص ه ای نداشت ،نقدش به نظام ، نقاد 
یکسانی باود کاه چارا ایاران سارماایاه داری 
وابسته است ؟چرا خودمان سوزن نمیسازیم ؟ 
چرا بورژوازی خودی نداریم ؟چرا بیگانگان 
از ما سودآوری میکنند ؟ در واقاع خاودی از 
ما سودآوری یکند ، اماروز ایاران ایاطاوری 
نیست ،امروز  بقا  حی ی شافااف حارفشاان 
را میزنند ،این بیانیه را باایاد باگاذاریام کاناار 
تح ی هایی که اماثاا  ناوری عاال مایادهاناد کاه 
فاص ه تان را از جنبش سوسیالیساتای کاارکار 
نشان دهایام ،جاناباش ساوسایاالایاساتای کاارگار 
،جنبش رهاایای زن ،کاه یاک رکان اناقاالب 
سوسیالیستی در ایران خواهد بود ،باید فاص ه 
اش را از نسخه های مخرب حتما نشون بدهد 
و حا  باه سائاوا  شاماا بارگاردم ،پاروژه   
جمهوری اسالمی هست یاا ناه ؟  پاروژه   
بورژوازی ایاران هسات ،باورژوازی ایاران 
در قدر  از قدر  رانده شده در اپاوزسایاون 
که متاسافااناه عاده ای هام تاحات ناام چال و 
ضدیت با آپارتاید جنسی شاا  و کااله کاردن 

،بدو بدو افتادن دنبالش ،این حرکتی در مقابال 
رهایی زنه ،این حرکتای در ماقاابال باراباری 
زن و مرد است و حرکاتای بشاد  راساتای و 
ضد مردمیه ، به اعتقاد  من حتی اگر قرباانای 
بگیرن ،حتی اگر جمهوری اسالمی تیغ بکشه 
براشون ،که نتوانند اینکار را بکنند ،تغایایاری 
در این واقعیت نمیده که مااهایات ایان جاریاان 
چیه، به ناظار مان هار کسای کاه خاودش را 
 رفدار رهایای زن مایادوناه ،هار کسای کاه 
خودش را  رفدار برابری زن و مرد میدوناه 
،باید فاص ه اش را از اینها اعالم کنه و فریب 
این سناریوهای دسات سااز را ناخاوریام ،ماا 

رجوع میکنیم به آن جنبشی که در ایاراناه کاه  
ع یه بای حاقاوقای  و کاارگار و ماعا اماان و 
بازنشستگان ، دانشجویان و زندانیان فاعاالایات 

 و مبارزه میکنه ، ما کنار آنها هستیم
تز عبور مسالامات از حاکاومات مینو همتی: 

فاشیستی اسالم که منشا تمامای خشاوناتاهاا باه 
زنان، کارگران، دانشجویان و مع مان بوده و 
هست. حد اکثر به رویاهای کودکانه شابااهات 

 ندارد؟
عنوان خوبی را رویش گذاشتید ثریا شهابی: 

،به نظر من توی رویای  کاودکااناه عانااصار 
جدی تر و واقع بینانه تری را میشه پیادا کارد 
،تا  این سناریاوی عاباور مساالامات آمایاز از 
جمهوری اسالمی که بقو  شما یاک فااشایازم 
اسالمی که در و پدربزرگ ارتجااع اساالمای 

سا  پروناده   قاتال و  14در جهانه که توی 
آدماکاشای و تاحامایال فاقار و فاالکات و یاک 
هوالکاست عظیمی براه اناداخاتاه تاا تاوانساتاه 
بماند ،در واقع به مسخره کردن تاوان فاکاری 
مردم توی ایرانه ،که به سخاره گارفاتان هاماه 
مردم ایرانه . به نظار مان جااماعاه ایاران باه 
اینها به دیده شک نگاه مایاکاناناد ، اگاه کسای 
پیش داوری سیاسی ، بقاتی ناداشاتاه بااشاه ، 
اگه کسی شاریاک د  ناگارانایاهاای ایاناهاا از 
عرو  چال ساوسایاالایاساتای و چال  اباقاا  
کارگر نباشاه ،اگاه کسای تاعا اد عامایاقای باه 
گاارایااش ساایاااساای ایاانااهااا باارای حاافاا، نااظااام 
کاپیتالیستی نداشه بااشاه و از اناقاالب  اباقاه 
کارگر نترسه و یک ذره بادون پایاش داوری 
به این سنااریاو ناگااه کاناه ،باه ناظار مان در 
سالمت مزا  ،نه شاخا ای شاان ،با اکاه در 
سالمت برنااماه سایااسای شاان شاک مایاکاناه 
،دچار تردید میشه و بی شک میگه امایادوارم 
حالشان خوب بشه ،با ایان سانااریاو اگاه باگام 
کودکانه عاناوان بازرگایاه باراش .سانااریاوی 
مسخره برای عاباور از جاماهاوری اساالمای 
،منتاهاا االن دورش حا اقاه زدن ،راسات در 
خار  کشور نیروهایی دورش ح قه زدن کاه 
منفعتی در حف، نظام کااپایاتاالایاساتای ایاران ، 
بدون ولی فقیه دارن ،نیروهایی پشتاش حا اقاه 
 زدن که امید و اعتقادی به قدر  پایین ندارند 

   01ادامه در صفحه ی
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75شماره نشرهی سازمان راهیی زن  از هفت تپه ات تهران، زحمت کشان رد زندان   

 ای مشترک از زندان اوین خطاب به فعاالن و جامعه نامه 
 

  
گاران و  اراران اقاتا اادی از  ی مزدبگیران بد  شده است. تعمید انبان مفسدان اقت ادی، اختالس ترین دغدغه تأمین نان، امروز به بزرگ

ی زحمتکشان را بیش از پیش کوچک کرده اسات. فارودساتاان  های ضدانسانی زورمنداِن اقت اد جهانی از سوی دیگر سفره یک سو و تحریم
هاایشاان در بارابار  داشاتاه کاناناد از اناد  جامعه در جدالی نابرابر برای کسب و حف، کار و همچنین برای دریافت دستمزد معاوب، ساعای مای

حد کاارگاران شاکال  ی مطالبا  به ای از این جدا  بود که بر پایه تمه نمونه صاحبان قدر  و ثرو ، محافظت کنند. اعتراضا  کارگران هفت
های صنفی جامعه و گریز از درد بود. آنها نسبت به وضعیتی معترض باودناد کاه باا شاد  و ضاعاف  گرفت؛ اعتراضاتی که پژوا  خواسته

بسات  متفاو ، زندگی تمامی مزدبگیران ازجم ه ماا را باه بان
عنوان بخشی از جامعه که متأثر از  اقت ادی کشانده. ما نیز به

های باه حاد کاارگاران را  این شرایط اقت ادی بودیم خواسته
 .دانستیم و از آنها حمایت کردیم های خود می خواسته

امانایات »ی ضاد  اما برخوردی که نیروهای امنیاتای باا باهااناه
بودن اعتراضا  کارگران، با کاارگاران و باا حاامایاان  «م ی

کارگران کرد، شدیدتر از حد سابد بود. برخوردی کاه ماناجار 
مد  )به عنوان مثا  از باازداشات  های  والنی شد به بازداشت

فر بایاش از هشات  موقت ساناز ال هیاری و امیرحسین محمدی
های انافارادی حاتای باعاد از اناجاام  گذرد(، تحمل س و  ماه می

مااااااااااراحاااااااااال بااااااااااازجااااااااااویاااااااااای، انااااااااااتااااااااااقااااااااااا  
، باه زنادان سامایاده_قا ایاان#  و عا فه_رنگریز#  خواهرانمان،

هاای  عنوان تنبیه بیشتار یاا تاباعایاد(، تاعایایان وثایاقاه قرچک )به
سنگین دو می یاردی و اجرایی نکردن آن و دست آخر صادور 

 .احکام سنگین
دادگاه انقالب در یک روند کامالً نااعاادالناه بادون  ۸۱ی  شعبه

ترین توجهی به دفاعیا  ما و وکالیمان، صرفاً با تکیه  کوچک
سااباقاه از  های ضابطین پرونده، احکام سنگین و کام بر توصیه

ده سا  و نیم تا هجده سا  صاادر کارد و در ایان مایاان، نادا 
ناجی، دیگر بازداشتی روز کارگر، منتظار بارگازاری دادگااه 

 .برد است و در بالتک یفی به سر می
شدنمان و این احکام، در یک لحظه هار آن چایازی را  زندانی

ی فروپاشی قرار داد که برای به دسات آوردناش باه  در آستانه
هاایای کاه باه فاراب  درازای عمرمان تالش کرده بودیم؛ عشاد

هایی که تح یل رفات... و باعاد رد اشاک ماادران ماناتاظار  هایی که از دست رفت، جسم ها و شغل انجامید، تح یالتی که ناتمام ماند و سرپناه
 .هایمان شد عدالت، همراه لحظه

 
ی  کند دیدن تبعیض عریانی است که در مواجهه با برخی مفسدان اقت ادی و رانتخواران در نسبت با پروناده اما آنچه این رنج را دوچندان می

ساازد کاه در  نگاران در پیش گرفته شده است؛ تبعیضی که فرد را چنان ناامید از برقراری عادالات مای فعاالن اجتماعی، کارگری و روزنامه
 .شود مقابل عدالتخانه ناگزیر به قمار با جان خود می

باریام، هارچاناد احاتاماا  اجارای احاکاام   والنای باه سار مای «موقت»های  عدالتی ن یبمان نشده، هرچند در بازداشت هرچند تاکنون جز بی
کاهد، اما شوب به زندگی، میل به آزادی، و شعف دوباره زیستن در کاناار عازیازاناماان امایادباخاش  ناعادالنه و سنگین از جان و روانمان می

 .کنند ها، روزهای تاریک حبس را با همین امید سمری کرده و می   بمان که سا  های ماست؛ چونان خواهران و برادران برابری لحظه
های بسیاری را برانگیخت، ازجم ه واکنش رئیس این قوه مبنی بر رسیدگی من فاناه باه احاکاام  صدای دادخواهی شما از قوه قضاییه، واکنش

ای از امید را نه فقط در د  ما ب که برای تمام کسانی گشود که به ناحد دربندند. تساکایان  تان روزنه خواهی صدای حد.  ۸۱ی  صادره از شعبه
ما، تداوم صدایی است که به دادخواهی از بطن جامعه برخاسته و امیدواریم که شنیدن این صدا از سوی متولیاان قضاایای ماناجار باه اجارای 

 .عدالت انسانی شود
 

 .قید و شرطمان های شما برای آزادی بی دلگرمیم به صداقت تالش
 زندان اوین ۸۹شهریور 

 ساناز الهیاری
 عسل محمدی

 مرضیه امیری قهفرخی
 ندا ناجی

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87_%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86?source=feed_text&epa=HASHTAG
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75شماره نشرهی سازمان راهیی زن  زندانی سیاسی فورا ازاد باید گردند   

 سپیده تولدت مبارک
 

تر است؛ امروز کارگران رادیکا   تر و درخشان امروز خورشید از هر روز دیگر داغ
بالند،  هورا گرچه برای اولین بار تنهایی وسای ش را تهیه  و سوسیالیست به خود می

کند چرا که تولد توست. سمیده تو نه  کرده تا به مدرسه برود، اما او نیز افتخار می
ای، در هر اعتراض کارگری و ع یان  هر روز به دنیا آمده ۷۹امروز، ب که از آذر 

های نس ی شدی که  ای دوباره زاده شدی چرا که با جسار  شجاعتت یکی از سمبل زنانه
 .کنند گفتن را هر روز با صدای ب ند تکرار می «نه»

برای اولین بار از زندان آزاد شدی، ولی  سمیده تو همان روزی دوباره زاده شدی که
ساکت نه. همان روزی که در مقابل سرخوردگی دوستانت قا عانه فراخوان دوباره 

هایی که خود  و اسماعیل  ایستادن را صادر کردی. همان زمان که افشا کردی شکنجه
دیدید. دقیقا در روزی به دنیا آمدی که سوزاندی سناریوی سوخته وزار  ا العا  را. 

ای است که جرقه  سمیده میالد تو در شناسنامه او  مهر ولی در واقع در همان لحظه
 .شود شورش دوباره زده می

زاده شدنت آن هنگام بود که بازداشتت را خود  توییت کردی؛ دستگیر شدی ولی از 
قبل آن را پیش بینی کرده بودی به همین دلیل بازداشتت به سکو  نیانجامید. تو همانی 
هستی که فایل صوتی از خود به جا گذاشتی که صادقیان، رییس اداره ا العا  شوش 

 ۸۸ای که زیر فشار دوباره بودی، ویدیویی  را از کار بیکار کرد. در همان لحظه
در همان لحظاتی که دست  .«کمونیستم مگه چیه؟»ای منتشر شد و قا عانه گفتی: دقیقه

ا  پر کردند، ترور که نه، دوباره  های مجازی خود را ع یه آموزان نظم حاکمه تمانچه
 .متولد شدی

رویان دوران از وزارتخانه تا اق ی نقا  جهان کینه  ستایند و سیه داند، زنان رادیکا  شجاعتت را می نامت را امروز هر کارگر شورشی می
گیرند. تو به نس ی پیوستی که تاری  مبارزه  بقاتی نامت را در خود جای دهد، در کنار اسماعیل و نجاتی و  تو را هر روز از نو به د  می

 !سا  حکم بدهد ۸۱ها شوری یک ماهه آفریدی که قاضی دادگاه انقالب از فر  کینه برایتان یک قرن و  خنیفر و گامی
کنند. حتی  خوانندش و تو از رنج زنان آن جا گفتی که هر روز شالب ستم را تحمل می سمیده تولد  مبار ، در اعماب زندانی که تبعیدگاه می

ها بیشتر از من  های تو را بشنود، انگشتت را به سوی همه هم بندانت گرفتی و گفتی: آن وقتی دادستان شهر ری به قرچک آمد تا خواسته
 .مشکل دارند، مشکل من مشکل همه آنها است

  مریم رمضانی گیوی ) رونیا (نقاشی سیاه قلم  از: 

 مزه شیرین عدالت! 

اسماعیل  بخشی، کارگر  -#مزه_شیرین_عدالت 
 سا  حبس تعزیری ۸۱تمه :  هفت

سا   ۸۷سمیده ق یان، حامی کارگران هفت تمه:  -
 ماه حبس تعزیری ۶و 
امیرحسین محمدی فرد، سر دبیر نشریه گام:  -

 سا  حبس تعزیری ۸۱
 ۸۱عسل محمدی، عضو تحریریه نشریه گام: -

 سا  حبس تعزیری
 ۸۱ساناز الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام:  -

 سا  حبس تعزیری
 ۸۱امیر امیرق ی، عضو تحریریه نشریه گام:  -

 سا  حبس تعزیری
محمد خنیفر، کارگر هفت تمه: شش سا  حبس  -

 تعزیری
.#مزه_شیرین_عدالت #اسماعیل_بخشی 

#سمیده_ق یان #عسل_محمدی #ساناز_الهیاری 
#امیرحسین_محمدی_فرد #محمد_خنیفر 

 #امیر_امیرق ی
 
#maryamroniya  سیاه_ق م# 

#زحمتکشان #کارگران #کارگران_هفت_تمه 
 #اختالس #بی_عدالتی
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کاانت جامعه را دارند  75شماره نشرهی سازمان راهیی زن  همه انسان اه حق بهره مند شدن از تمامی ام  

فوبیا به  ور ک ی یک ترس غیر منطقی را 
تعیین می کند ، در مورد همجنسگرایان ، 
این واژه به یک نگرش از ناسازگاری خفیف 
تا نادیده گرفتن افرادی که از لحاظ جنسی یا 
رمانتیک به افراد مشابه جنسی جذب می 

به   شوند ، اشاره می کند . این نگرش نسبت
همجنسگرایان به  ور گسترده ای در بین 
فرهنک ها متفاو  است که رابطه جنسی 

 بین همجنسگرایان را رد می کنند.
به این نگرش ، تع ب جنسی نیز گفته  

شود. به نظر می رسد این تع ب جنسی به 
تمام نگرش های جنسیتی منفی اشاره دارد. 
هم به همجنس گرایان و هم به افراد دوجنس 

 گرا.
هموفوبیا بر خالف فوبیاهای دیگر یک 
بیماری نیست و بیماری دانستن آن فقط از 
افرادی که دچار هموفوبیا هستند س ب 
مسئولیت می کند زیرا افرادی که دچار 
بیماری فوبیا مثال در مورد حیوانا  هستند 
از برخورد با آن حیوانا  دچار تمش ق ب 
شده و خود تمای ی به داشتن این فوبیا نیستند 
اما افراد دچار هموفوبیا حاضر به نداشتن 

 این فوبیا نیستند.
نبود آگاهی کافی در مورد همجنسگرایی   

ها، اقشار مخت ف  در ایران، غف ت خانواده
جامعه و حتی روانشناسان و روانمزشکان 

ایرانی باعث مشکالتی برای نوجوانان و 
 جوانان همجنس گرا شده است.

تر از همه،   نبود آگاهی و مهم  مهمترین نتیجه
  هر پدیده  ترس از گفتگو و بحث درباره

اجتماعی در جامعه موجب غف ت نادرست 
مردم و حتی متخ  ین درمورد آن پدیده 

شود و امروز در ایران تابوی بحث  می
همجنسگرایی، چه در رد و چه در   درباره

های رسمی  قبو  آن به خ وا در رسانه
ها  کشور، در مجامع ع می و همچنین خانواده

موجب تقویت هموفوبیا در ایران شده به 
 وری که جوانان همجنس گرا بسیاری خود 
دچار هموفوبیا می باشند و حتی گاهی تا مرز 

 خودکشی پیش می روند
همجنس گرایی یک پدیده مادرزادی است، 
افراد نقشی در انتخاب هویت و گرایش 
جنسی خود ندارند و نمی توان هویت و 
گرایش جنسی افراد را چه از همجنس گرا به 
دگرجنس گرا و چه از دگرجنس گرا به 
همجنس گرا تغییر داد. همجنس گرایان اق یتی 

فقط   هستند که گرایش عا فی و جنسی آنها
. هیچ خطری از   به همجنسان خودشان است

سوی همجنس گرایان و سبک زندگی آنها 
سایرین را تهدید نمی کند . بر اساس نظر 

و   سازمان های معتبر بهداشت روانی،
سازمان بهداشت جهانی، همجنس گرایی یک 
بیماری نیست، ب که یک وضعیت استثنائی 

به غیر از انسان در   مادرزادی است که
نیز وجود   بسیاری از گونه های جانوران

همجنس گرایان می توانند مانند سایر   دارد.
خود   نیازهای زیستی و عا فی  انسان ها

در روابطشان بر رف کنند و عم کرد   را
مناسبی درسطح فردی و اجتماعی داشته 

 باشند.
بیش از چهل سا  از زمانی که همجنس 
گرایی از فهرست بیماری های روانی حذف 

به دالیل   شد ، گذشته است. با این حا 
زیادی ازجم ه نا آگاهی، تع با  مذهبی 

تب یغا  دروغین در   پیش داوری ها و  ،
این زمینه به مردم آگاهی داده   ایران؛ در

 نشده است .
عدم شناخت صحیح و در پی آن رفتارهای 
ناشایست و بی حاصل با همجنس گرایان ، 
حاص ی جز هدر رفتن نیروهای فردی و 

در انزوا   اجتماعی نداشته و نخواهد داشت.
قرار دادن و س ب حقوب اجتماعی و قانونی 

از دست دادن   همجنس گرایان ، تنها سبب
بخش مهمی از نیروی انسانی 

درحالی که شناخت و   میگردد.  جامعه
پذیرش همجنس گرایی میتواند سبب شود 

منزوی و   اق یت توانمندی که هم اکنون
بتوانند نقشی مثبت   سرکوب شده هستند،

 درپیشرفت جامعه ایفا کنند.
همجنس گرایان مایل به برقراری رابطه با 
افراد بالغ همجنس و همنوع خودشان هستند 
ونباید آنها را با افراد پدوفیل)بچه باز( یا 

 متجاوز اشتباه گرفت.
 

 فوبیا  
 شیما مقدم

 
 !پارلمان اروپا خواستار پایان دادن به سرکوب زنان در ایران شد

ای در محکومیت کارنامه حقوب بشری جمهوری اسالمی  شهریورماه، به اتفاب آرا به قطعنامه ۸۱شنبه،  نمایندگان پارلمان اروپا روز پنج
شهریورماه، به اتفاب آرا به  ۸۱شنبه،  در ایران شدند.نمایندگان پارلمان اروپا روز پنج»  سرکوب زنان«رای داده و خواستار پایان دادن به 

ای در محکومیت کارنامه حقوب بشری جمهوری اسالمی رای داده و  قطعنامه
 .در ایران شدند»  سرکوب زنان«خواستار پایان دادن به 

آزادی برای زنان،  نمایندگان اروپایی در این قطعنامه عالوه بر تاکید بر لزوم
اند که تمام شهروندان دوتابعیتی ایران و اروپا که در  همچنین خواستار آن شده

 .اند بدون فو  وقت آزاد شوند ایران زندانی
های زنان در ایران را  اما در چند هفته گذشته خبری دیگر بیش از همه محدودیت

 .های خارجی رسانده است: دخترآبی برجسته کرده و به گوش رسانه
شهریور امسا ، در واکنش به  ۸۸، «دختر آبی»سحر_خدایاری، معروف به 

خا ر ورود به ورزشگاه آزادی، مقابل یکی از   تشکیل پرونده قضایی به
 .دادسراهای تهران خودش را به آتش کشید و بعد از چند روز درگذشت

های حکومتی تالش  در واکنش به مو  اعتراضی که این خبر برانگیخت، رسانه
ربطی به »بوده و  «بیماری روحی و روانی»که او هنوز محکومیتی نداشته چنین وانمود کنند که خودسوزی او بر اثر   کردند با تأکید بر این

 .«رفتنش به استادیوم آزادی نداشته است
 !تاکید فیفا بر حضور زنان در ورزشگاه های ایران

 .اینفانیتو رئیس فدراسیون جهانی فوتبا  تاکید کرد که خواسته فیفا مجوز ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران است
شهریور در سایت رسمی فیفا منتشر شده است، جیانی اینفانتینو گفت که من امیدوارم فدراسیون ایران و  ۸۱در بیانیه ای که روز پنجشنبه 

 .مقاما  ایرانی، تماس های مکرر ما برای رسیدگی به این وضعیت غیرقابل قبو  را پذیرفته باشند
های فوتبا  ایران  فیفا تاکید کرده است که موضع این فدراسیون جهانی روشن و استوار است و آن مجاز شدن حضور زنان در ورزشگاه

اکنون زمان تغییر شرایط است و »های خانگی ایران در چارچوب مسابقا  مقدماتی جام جهانی اشاره کرده و گفت که  است.اینفانیتو به بازی
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باا روزها این ، نازنین  است غریبي روزگار
 باا هایش ثانیه و  هایش دقیقه ساعاتش، تمام 

در ساراسار كه اي ثانیه پنداریمیكنم همزاد تو
باا چاه میمرسناد بودبرایت مثا  بي عذابي و د

ا ساده سوالي انتخابكني را عذاب این شد عث

دهن نشان حسرتكه و درد معني از پر اما ست
ا از دیگرخیا اي كه است اي جامعه آدمهاي ده

جوابجاو و سؤا  قالب در را انساني رزشهاي
 میشوند. یا

اس روشاناتار روز روشنایاي از سحر خواهرم
و مسابقاه یك به ندادنت راه و برایندیدن كه  

ب آتاش ، بازداشات و روززندان چند و رزشي
ساو را تو كه ب كهآتشي نموشاندي خود پیكر ر

 مااهاا وامثا  من تو، درون از سالهاست زاند
 همهسوختن این تحمل دیگر تو و سوزانده را
و ،نفار  جهل بر شده بنا كه آتشي نداشتي را

چندساله و هزار مكتبي تبهكار فرقه شهوانیت
بیمارشاان و آمیز جنون تفكر برایارضاي كه 
 باه را نفسهاا حتي و زبانها،نگاهها ها اندیشه 

اس باه ق هع ریسات آري میگیرند. گروگان
 اما دهكدهجهاني و رسانه ، مدرنیت ع ر م

ازای خاباري هیاچ نزدیكي همین دنیا گوشه این
خ و اسات اساار  فقط اینجا نیست واقعیا  ن

است اي نیافته تكامل انسانهاي جوالنگاه فقانو
م عقب بشریت قاف ه از سا  ۸٠۱۱حداقل كه 

رن سیااهاي جز آنها در روحانسانیت و اند انده
 سیااه در ما عزیزم ندیدهب ه خود به دیگر گي

  ایم. آمده سالگرفتار ده چند عمر به اي چاله

ساال انباشتاه هاي غ ه ق ه تو سوختن ق ه
قی بست و حقوب ترین ابتدایي از هامحرومیت

 و افكاار و پا ، دست بر متحجرانه وبندهاي د
بو ا  خ وصي حریم ترین درجزئي دخالت

 از بسایااري باه كه است قانونحكومتي ق ه د
وا عنوانهاي با الهي هامعني واژه ترین زشت

هاماچاو هایي واژه مقدسبخشید و مستحب جب
وی و زنادان قت او ترور غار  جنک تجاوز ن

ر ارزشها و ارزش را ارزشهاي ضد و راني
  داد. ج وه ارزش اضد

جهان كرد مت اعد تو جسم كه نوري و آتش 
غر عزیز .سحر كرد چاله سیاه این رامتوجه 

اس امایاد و تابانده چاله سیاه دراین نوري وبت
 باشاي سحري ، وروشنایي سوختن این با   
محای كه اي مط قتاریكي تاریكي این ظ مت بر

های كاه نماییاسات انسان هیوالهاي زیست  ي
وكاودكاا زنهاا انسانیت براي ارزشي و حد چ
خودت جزء آنچنان هر و  بیعت و حیوانا  ن

 نیستند. قائل اناست
د چنادان نه اي آینده در است امید عزیز سحر

اما و برود دیو و بنشیند، بار به ورامیدهایمان
ك بیایند كساني ب كه نیاید میگفتند فرشتهكه آن 
 بیاورند. به ارمغان را انسانیت ه

 سحر غروب
 م.ش )هستی(

جریان کانافاراناس خاباری هاایاکاو مااس در 
وزیر خارجه آلمان با ماحاماد جاواد ظاریاف 
وزیر خارجه ایران کاه در تاهاران بارگازار 
شد، خبرنگار همجنساگارای بایا اد آلاماان در 

های اتمی و تحریم و اقت اد، از  میان پرسش
وزیااار خاااارجاااه ایاااران پااارسااایاااد چااارا 
همجنسگارایاان در ایاران باه دلایال گارایاش 

  شوند.خبارناگاار شاباکاه جنسی خود اعدام می

اف آلمان گفت پارساشای کاه  دی ت ویزیونی زد
مطر  شد و پااساخای کاه آقاای ظاریاف داد، 
باعث نوعی دستماچگی در میان هیئت هماراه 
وزیاار خااارجااه ایااران شااد. حااتاای در نسااخااه 
نوشتاری این کنفرانس خبری که پس از پایان 
آن ماناتاشار شاد، ایاان پارساش و پااسا  دیااده 

شود. به گزارش شبکه ت ویزیونای فااکاس  نمی
پال »نیاوز، ماحاماد جاواد ظاریاف در پااسا  

ای اصاولای دارد  گفت: هرجامعه«روزنهایمر
هاا  کانایام. ایان و ما  بد آن اصو  زندگی مای

اصولی اخالقی هستند کاه در کال باه رفاتاار 
اش این اسات کاه  شود. معنی مردم مربو  می

شاود و از قااناون  به قانون احترام گذاشته می
شاود.در گازارش سااالناه حاقاوب  ا اعت مای

بشر ایاال  متحده، از جاماهاوری اساالمای و 
عربستان سعودی به عنوان دو کشوری که باا 
همجنسگرایان بدرفتااری مای کاناد، یااد شاده 
است. در برخی گزارش ها آمده که جمهوری 
اسالمی همجنسگرایان را باا اعادام ماجاازا  

کند. مقام های جاماهاوری اساالمای گااهای  می
مثل ماحاماود احامادی ناژاد از اسااس وجاود 
همجنسگرایی در ایران را رد می کاناناد و یاا 
مثل محمدجواد ظریف، بارخاورد باا آناهاا را 

 جزو اصو  اخالقی جامعه ایران می دانند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران، از مجازات اعدام برای 

 همجنسگرایان دفاع کرد
 اصغر کامروا

عبور از نظام اسالمی با کدامین ابزار؟           
 6ادامه ی صفحه ی 

از قدر  پایین بیشتر میترسند ،تا قدر  سماه 
و زندانها و وزار  ا العا  ،نیروهایی 
پشتش ح قه زدن که امیدوارند وقت بخرند تا 
تعرض پایین  که کار حکومت را یکسره 
نکنه ،منتها خار  از آنها ،بنظر من 
همانطور که گفتم هر کسی باین  ر  نگاه 
کنه ،میگه امیدوارم حالشان خوب بشه ،اینها 
البد مشک ی دارند،البد از فضای دیگری 

 آمده اند و یا مشاعرشان درست کار نمیکنه.
  

لیستهای چهارده نفره میآیند و مینو همتی: 
میروند، تک یف جنبشهای کارگری همانند 
هفت تمه، فعالیتهای زنان و دانشجویان و 
مع مان در قبا  رژیم سراپا فساد و سرکوب 

 چه خواهد بود؟ 
درسته این لیستها  و ثریا شهابی: 

سناریوهای ققنوس و پروژه های رژیم چنج 
و تالشهایی برای جنک و تخریب و تحریم 
میاید و میرود ،پس تک یف پایین چی میشه 
؟تک یف جنبش رهایی زن یا جنبش  بقه 
کارگر ،هفت تمه ،فوالد ، و بقیه مراکز 
کارگری و تک یف جامعه چی میشه ؟بنظر 
من تک یف اینه که راه خودشان را بروند 
،پشت کنند به این تحرکا  ،و حتما افشایش 

 کنند و از همه دعو  کنند که به حمایت از 
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جنبشهای آنها برخیزند ،تا ببینند که ایران 
برهو  سکو  نیست،اگه کسی میخواد در 
عالم سیاست در ایران نقشی ایفا کنند ،باید 
بیاد به این جنبشهای پایین در جامعه بمیوندند 
و تقویت کنند .کسی مثل آقای نوری عال 
میگه اگه اینکار را نکنید کمونیستها رشد 
میکنند ،چون دیکتاتوری پرولتاریا میاد و 
اسم سوسیالیزم را میگذارند پرولتاریا که 
مردم را بترسانند ،گفتن اسم دموکراسی 

 11این بیانیه . پارلمانی را نمگذارند هیت ر
نفره بنوعی خجالتی همون آلترناتیو جنبش 
قب یه که در خار  کشور روی پروژه های 

این . ترامل و پممئو سرمایه گذاری کرده بود
بیانیه میخواد آلترناتیو دیگری را  از درون 
سازمان بده ، در مقابل جنبشی که اعضای 
می یونی داره و االن در حرکته ،و اینها 
میخوان آلترناتیویی  بسازند ،راه ما اینست 
که جنبش رهایی زن ، جنبش آزادی و 
برابری و  بقه کارگر و مع مین و 
دانشجویان و بازنشستگان و بیکاران و 
محرومان راهشان را از اینها جدا کنند .اگه 
امروز جدا نکنند ،فردا دیر است ،این دو تا 
تحر  نه تنها در کنار هم ،ب که در مقابل 
همند . دو تا تحر  به موازا  هم ،ما  دو تا 
چنبش نیست . شما ممکنه دو تا تحر  ما  
دو تا  بقه بموازا  هم داشته باشید و اینها 
در مقابل هم ،نباشند ،فرض کنید مثال ممکنه 
برای حف، محیط زیست باالخره یک حزب 

کمونیسنی اگه یه برنامه ای داشته باشه و یه  
حزب دست راستی یه برنامه دیگری داشته 
باشه و بیاد بگه شما بروید و کار خودتان را 
انجام بدید و ما  کار خودمان را میکنیم چون 
من کار شما را قبو  ندارم ،در این ور  
اینها بموازا  هم نیستند ب که در مقابل 
همند . بعا جدا  ما با جمهوری اسالمیه ولی 
توی د  این جدا  باید با نسخه هایی که توی 
آب نمک خواباندند که یک جمهوری خوش 
خیمتر یا این دفعه یک جمهوری ایرانی 
برایتان بیاورند .به نظر من آقای نوری عال 
خی ی خوب بیان میکنه ،ضد سوسیالیسته باید 
است را از حاال بگه ،در نتیجه  جنبش پایین 
هم باید از حاال بگه که این نسخه ها را قبو  
نداریم . و بگن جمهوری ایرانی میخواهید 
بسازید که همین منجالب را منهای خامنه ای 
با یک مشت ادعاهای کنوانسیونهایی که 
همشون را جمهوری اسالمی امضا کرده ، 
کنوانسیون حقوب بشر و ع یه خشونت ع یه 
زنان و حقوب کودکان همه را امضا میکنه 
ولی فقر و فالکت و نکبت از سر و کو  
جامعه باال میرود ، چرا ؟ برای اینکه شما 
باید تولید را سازمان دهید .تولید را چطوری 
سازمان دهید ؟ چطوری حقوب کارگر را 
میدی ؟ و چطور دستمزد کارگر باال میره ؟ 
که باندازه یک شهروند متوسط الحا  مرفه و 

آزاد ،امکان استراحت  داشته باشه ، امکان 
مرخ ی داشته باشه و کودکش از مدرسه و 
بهداشت و مسکن مناسب برخوردار باشه ، 
این ها را چطور میدهید ؟ با کدام تولید ؟ اینها 
همه را میبرند پشت صحنه ،بعدا برای اینکه 
بگن که اینها را حاال وایسین ببینیم چطور 

سا   14میشه و سرمایه گذاری بکنه ،و 
دیگه هم بخا ر مام میهن بیایید گرسنگی 
بکشید که سرمایه داری ایران نجا  پیدا کنه 
،راه حل دار ،راه آزادی زن ، رهایی زن ، 
رفاه و امینت و آزادی  بقه کارگر و همه 
محرمان جامعه ایران گسترش این مبارزاتی 
که در جریانه و به اعتقاد من سوسیالیزمه 
،در نتیجه راه ما روشنه ،راه ما رفتن و 
مبارزه کردن برای خواستهای خودمانه و 
فاص ه گرفتن از این نسخه ها ، عالوه بر 
چل و سوسیالستی که تعدادشان وسیعا در 
میدانند و تعدادشان در ایران بسیار زیاده 
امروز ،شما میبینید که چهره های برجسته 
ای چون سمیده ق یان ، ساناز الهیاری 
،آنیشااسدالهی ، عسل محمدیها و ندا ناجیها و 
عا فه رنگریرها و مرضیه امیری  و منیره 
عربشاهی ها و دهها نام فعالین مهم و 
سرشناس را امروز روی زبانها داریم که در 
مرام این تحرکهاست .اینها در صحنه سیاسی 
جایی ندارند .برای اینکه از پایین میجنگند 
خب پایین باید خودش را صاحب کسب قدر  
سیاسی بکنه باید خودش را بکشونه بجایی که 
بگه من فردا تعیین میکنم که آینده ایران چه 
خواهد بود ،شما برای من تعیین نکن من توی 
شوراهای مردمی تعیین میکنم که آپارتاید 
جنسی را جمع میکنم . توی محال  هم ،توی 
محل کارم و به قدر  خودم ، شما میخواهید 
کار البی را بکنید ؟ بیایید از من حمایت کن 
،چرا من بشم سرباز تو ؟ شما میخواهید البی 
کنی ؟هیچ ایرادی نداره ،خوبه ،شخ یتهای 

خرداد و از خاتمی و از  2ریزش کرده 
خامنه ای عبور کرده و پشیمون شده و هر 
کسی که از کمل راست هست ،از این جنبش 
دفاع کنه ، من چرا بیام بتو بمیوندم ؟شما بیا و 
دفاع کن ،کممین راه بندازید ،بیایید از ما دفاع 
کنید . بیایید از جنبشی که توی محل کار و 
زندگی امروز توی زندان ها داره دست و 
پنجه نرم میکنه با جمهوری اسالمی ،بیایید 
دفاع کنید آنها اون شخ یتهایی که امروز 
صحنه گردان هستند در ایران ، آنها 
میخواهند اینها را بکنند سربازان خودشان 
،ولی نمیتوانند همچین کاری را بکنند ،چون 
جنبش ما باید بگه ،خودم رهبری خودم را 
تامین میکنم و رهبر برای من نتراشید 
،رهبری من توسط مکانیسم خودم و 
شوراهای مردمی هست . در مجامع عمومیم 
هست و به قدر  خودم ، شما اگر استقبا  
میکنید پس حمایت کنید و برای من شاهزاده 

سوار بر اسب سفید درست نکن که البی کنه 
با خامنه ای و بگه ما با سماه مم کت را اداره 
میکنیم ،بازم تاکید میکنم اینها آینده ای ندارند 

، این در مقابل تحر  ، تحر  از پایین  
برای رهایی زن است در برابر مقابل برای 
دست یابی  بقه محروم و کارگر توی ایران 
برای برخورداری از حداقل زندگیه ،چشمش 
به منتهای درون حکومتی و قدر  سماه و 
دسته جا  مافیای قدر  و پو  باال ،چشمش 
به آن دوخته است ،اگر نه ،قدرتش را از کجا 
میخواهد بگیره ؟ پایین که نمیاد دنبا  اینها 
بیفته ،چشمش به همان مافیای قدرته و به 
پایین هم میگه تو حد نداری مس ح شوی ، 
حد نداری دست به اس حه ببری ، حد نداری 
پایت را از گ یمت درازتر بکنی و اعتراض 
بکنی . چرا ؟ برای اینکه امیدش ، سازمانش 
، قدرتش ، نیروی نظامیش ، پولش و 
باندهای  قدر  هستند ، میدونه که توی سماه 
کیا هستند و توی مافیای اقت ادی و مافیای 
خرید و فروش  زمین کیا هستند ؟پو   و 
ثرو  و اس حه داره ،به قدر  آنها میخواد 
تغییر ایجاد کنه ، مع ومه میخواد چه تغییری 
ایجاد کنه ،بهر حا  اینها آینده ای ندارند ،این 
پروژه هم میسوزه ،بخا ر جنبشی که در 
حرکت و تمشه ،مگر اینکه آنرا خفه کنند ،که 
نمیتوانند خفه اش کنند ،منتها این باعث نمیشه 
که از کنارش بی اعتنا گذشت ،باید  بی 
ربطیش را به جنبش رهایی زن ،مهم نیست 
که چند زن توشه و مهم نیست که بیانیه های 
مشعشع بدهند سر سکوالریزم و آپارتاید 
جنسی ،میخواهند با کدام جنبش ،چطوری 
میخوای ج وی خ ع ید از حکومت ضد زن 
را میگیری و میخوای آزادی زن را بیاری 

به نظر من  باید .؟این کاله خی ی بزرگی است
افشایش کرد ، برای تمام جنبشها و انقیاد 
اقت ادی که منشا تمام این فجایع و انقیاد 
اقت ادی و محرومیتها برای رهایی از تمام 
اینها باید در مقابل اینها ایستاد و راه خودمان 

را بریم ، با متشکل شدن در ارگانهای قدر   
خودمان را بریم ،و با قدر  خودمون یک 
جامعه مرفه و آزاد را برای همه بسازیم ولی 
نسخه ای که دارند میمیچند ،جز گذاشتن یک 
کاله گنده برسر جنبشی که در جریانه ، 
نیست و این کاله خی ی گشاده و جامعه به 
اینها بی اعتناست و بدیده شک به اینها نگاه 

 . میکنه ، منتها باید اینها را افشا کرد
 مینو همتی:

ثریا شهابی عزیز با سماس از اینکه نظراتت 
 را با بینندگان ما سهیم شدید.

 
برای پیاده کردن  مرضیه آدمیبا سپاس از )

 (متن  مصاحبه
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 به سلول انفرادی در اعتصاب غذا امیرحسینحمحمدیحفرد انتقال
امیرحسین محمدی فرد  در اعت ابش در اعتراض به محدودیت هایی که از سوی "ضیایای" رئایاس  

زندان اوین و "فکری" جانشین کل و "س مانی" معاونت اجرایی زندان بر او اعما  شده است را در 
 س و  انفرادی سمری می کند.

مسئولین زندان پس از چند نوبت تهدید به تبعید از زندان اوین وی را به بهانه انتقا  به درمااناگااه باا 
اند و حتی با وجود وخامت حاا  و درد فاراگایار در بادن  دستبند و پابند به س و  انفرادی منتقل کرده

 گیرد. محمدی فرد مورد معاینا  پزشکی قرار نمی
 این اقداما  ضد انسانی م داب بارز شکنجه روحی و جسمی می باشد.

 
 

عدم ترخیص نوزادان خانواده اهوازی به دلیل عیدم تیوانیاییی در پیرداخیت صیورتیحیسیاب 
 بیمارستان

به دلیل ناتوانی خانواده در تامین هازیاناه تارخایا   ی اهواز چهارق وی  –خبرگزاری هرانا 
در بیمارستان مانده اند. از میان نوزادان این خانواده، یک نوزاد به دلیل نارسایی از دسات 
رفته و به دلیل عدم توانایی خانواده در پرداخت صور  حسااب، هاماچاناان در ساردخااناه 

باه مسائاوالن بایاماارساتاان اعاالم “ بیمارستان نگهداری می شود. پدر این خانواده می گوید 
 ”.کردم که توان پرداخت هزینه را ندارم اما آنها برای ترخی  خواستار پرداخت هستند

 

گیرد؟ ممنوعیت موتورسواری زنان، دامن اورژانس اجتماعی را می  
های موجود در شهرها را به ویژه  های این اورژانس کفاف رسیدگی به آسیب گوید، تعداد اتوموبیل رضا جعفری، رییس اورژانس اجتماعی می

 دهد: تهران را نمی
های ما بحث موتوری کردن اورژانس اجتماعی است. لذا جهت تسریع  یکی دیگر از برنامه

دیده اجتماعی بویژه در موارد اقدام  و سهولت دسترسی به افراد در معرض آسیب و آسیب
های خانگی مانند کود  آزاری، بحث موتوری کردن خدما   به خودکشی و خشونت

ای که در این زمینه وجود دارد این  اورژانس اجتماعی ضروری است اما محدودیت عمده
درصد از همکاران ما در اورژانس اجتماعی زن  هستند. بعنوان مثا  برای  ۹۱است که 

ها اعزام شوند که در شرایط فع ی  ها از  رید موتور باید دو نفر از خانم انجام ماموریت
جویی برای حل این مشکل هستیم تا با  پذیر نیست لذا به فکر چاره بدالیل گوناگون امکان

 رعایت جمیع جها  بتوانیم این مساله را حل کنیم.
 

  نگار جواد حیدریان، روزنامهو بویراحمد/  کهگیلویه آموز در دانش ۰۲۲تحصیل  تلخ اما واقعی/ ترک
، مانع ادامه دخترانه دلیل تعطیل کردن دبیرستان ی کهگی ویه، به«چارروسا»در منطقه  شوتاور امروز سومین روز مهرماه مردم روستای

نفر جمعیت دارد و  ۸۰۱۱اند. روستا  آموز ابتدایی و راهنمایی خود شده دانش ۸۱۱تح یل 
 به بهانه جمعیت تعطیل شد و امسا  دخترانه.  سا  پیش دبیرستان پسرانه

یکی از اهالی این روستا که مع م است به من گفته که مردم به این دلیل مانع مدرسه رفتن 
دانند  می اند که آموز راهنمایی این روستا شده دانش ۱۱آموز ابتدایی و  دانش ۸۸۱

فرزندانشان برای دبیرستان یا باید تر  تح یل کنند یا به منا د دیگر بروند. بنابراین 
 بهتر است دیگر ادامه تح یل ندهند.

ها برای ادامه  است که بچه  رئیسی آموزش و پروش گفته در نزدیکی این روستا شهر ق عه
 گویند حاضر نیستند چنین کنند. توانند به خوابگاه بروند. ولی مردم می تح یل می

سازمان پیشنهادها برای مخت ط شدن دبیرستان را با توجه به جمعیت دختران و پسران 
  و دبیرستان بسته شده است.  دبیرستانی نمذیرفته

 
 ی "زن"  مقابله با خشونت علیه زنان با حذف واژه

الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پس از بررسی دو ساله در قوه قضاییه با تغییر 
نام و با عنوان "الیحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت" برای ت ویب 

  به هیئت دولت رسید.
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%E2%80%8C%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
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رعنا کریم زاده: استکهلم-سوئد  

440682ُ086800تلفن تماس :     

 

وریا نقشبندیگوتنبرگ :    

4406844808482: تلفن تماس  

4406844808482  

verya.1264@gmail.com ایمیل 

 

سارا مرادی     

44068400ُُ842: تلفن تماس  

 sara_tina0442@yahoo.com ایمیل

 

شراره رضائیآلمان:   

  440ُ1828028428تلفن تماس : 

 : Shararehrezaei.p@gmail.comایمیل

 شادی و روپاک مطیعی نروژ: 

  4408ُ4080408تلفن تماس: 

  motiei_rojan@yahoo.comایمیل: 

 

فیروزه فرهی سن دیگو جنوب کالیفرنیا:    

848-421-1200تلفن تماس:   

firouzeh.farrahi@yahoo.com :ایمیل 

Location: 5240 fiore TER #213 

San Diego"Ca 92122 

جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از 

 طریق فالیر و ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.
 

 

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 11401 vertical  

Symbol Rate: 00444  

Pol V  

FEC 4.6  

  

 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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