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 8حقوق زنان   کودکان  به مناسب  گرامی داش   
 مارو ر ز جهانی زن

 
بی مسئولیتی جمهوری تتواتالتی استالمتی در  تبتا  

 سحر بابا سلجیانسانی                                    
 
 رمضانی “ ر نیا”مریم کا ری از: ”  رأی بی رأی”
 

بررسی علل شلیک د  موشک به هواپیمای 
 مسافربری بر فراز پایتخ  رژیم اسالمی

 ثریا شهابی گفتگوی رهایی زن با                       
 
 

 رئوف افسائی    !دس  مذهب از زندگی مردم کوتاه
 

 ماریا یوسفزینوشته ای از:  
 

  شیما مقدم           :حکوم  ایران   همجنسگرایان
 

از زنتدان  تر؛تکر در نتمتایت  گلرخ ایترایتی نامه 
آمیز حکومتتتی کته دستتتان زمتامتدارانت  بته  اهان 

 کنیم اون آلوده اس  شرک  نمی
 

این جانیهای البی حکوم  از جان یتک متلت   یتک 
 فریبا رشیدی سرزمین ؛ه میخواهند؟                  

 
 مرضیه آدمی  ضعی  حقوق بتر در ایران            

 
 آزاد شدندا ناجی 

 
 آفی  ر ز جهانی کارگر در شهر شتوتگارت آلمان

 
 کر نا ؛یس 

 
 

 ابرها 

  سه تن ازمعترضان آبانماه به حکم اعدام
 محکوم شدند

  یحران  یر و کر نا در کمین کودکان کار
 در سایه بی توجهی مسئوالن

 پور  عضو سابق تیم ملی  میترا حجازی
ماه به ااطر  دی ۲۱شطرنج ایران که 

حضور بد ن حجاب اسالمی در مسابقات 
 اس  جهانی  از تیم ملی ااراج شده

 

 

راه های تماو با سازمان رهایی زن   نمایندگان 
 آن در شهرها   کتورهای مختلف

 
معرفی سای  های برنامه های تلویزیونی  نتریه  

 ها   تلگرام

 
 

 راهیی زن ، معیار راهیی جامعه است 

یه رهایی زن  بپیوندید  به نشر

یه رهایی زن مطلب و مقاالت  
 ز اان ” برای نشر

 
، روانشنایس، جااما اه یساناایس، با ا ایساری ، گااااره و شایصارز هاای یسانانا از ز ا   اجتمایع، حقوقی

، یساا اار، اخاازااار، شاایصارز، گاارجاامااه، ماا اارقد اااتاااه و دااهاالاا  هااای خااوا را  ا گااوا ااهاا   ااه  ار  ا اامااهاا  هااای زیاار ار ااا   “ )خااواگااانک و اااوا.ااان     

                                                                              Markazi@RahaiZan.orgانه   

  

  مطالب
 



2  

79شماره نشرهی سازمان راهیی زن  از هفت تپه ات تهران، زحمت کشان رد زندان   

 اطالعیه رهایی زن به مناسب  هت  مارو

 زنده باد هت  مارو ر ز جهانی زن

 

چهار دهه از نخستین تعرض وسیع ارتجاع اسالمی به حقوق زنان میگذرد. حاکمان تازه بدوران رسیده باا عاعاار راا رو 

 سری را توسری سودای بردگی ابدی زنان در نظام سرا پا تبعیض اسالمی را در سر می پروراندند.

از همان ابتدا با تظاهرات وسیع زنان در اولین هشت مارس، جنبش رهائی زن در ارران اسالم زده کلید خاورد. ارتاجااع 

اسالمی اوباش و تحصیلکرده هارش را بسیج کرد تا ارن جنبش را در خیابان و در اندرشه سرکوب کناد. ساعای کاردناد باا 

روز فاطمه زهرا و زرنب ارن روز و آرمانهارش را به فراموعی بسپارند. غافل از آنکه جنبشی کاه باا ماجم جاجم زناان 

صغرا و کبرا به خانه نمیرود بلکه در هر عکل ممکن به حیات خود ادامه میدهد و باا اناتاقاا    سوسیالیست کلید خورد با

 تجربیات و سنت مبارزاتی خود به نسلهای بعدی مبارزه برای تحقق آزادی و برابری را به سرانجام میرساند.

در رفراندمی مردم خیج رای خود را باه خااکساپااری اران  69و آبان  69توده های تحت ستم و استثمار در خیجش درماه 

نظام گندرده و متعفن داده اند. مشارکت گسترده زنان در ارن مصاف نشان از پاران تحمل کردن نظام و قوانین زن ستیج و 

 ضد انسانی حاکمیت اسالم میباعد.

جرقه ای که دختران خیابان انقالب به مبای پوسیده نظام زن ستیج زدند، حجاب، ارن سمبال راوب باردگای زن و ساتاون 

 اصلی تبعیض جنسی و تحقیر زن را نشانه گرفت و ارن آتش خاموش عدنی نیست.

ما عاهد حضور نسلی از زنان و مردان آزادرخواه و برابری طلب در صحنه مبارزه برای احقاق حقاوق زن هساتایام کاه 

 تازه نفس و مصمم در هر مکان و زمان ممکن نظام متحّجر و پوسیده حاکم را به چالش میکشد.

واقعیت امروزی حکارت از برهم خوردن توازن قوای اجتمامی دارد. دو با  اصالح طلب و محافظه کاار خافااش حااکام 

در درماه عکسته عد و درگر قابل ترمیم نیست. نمارش آخررن رای گیری نظام با مادم حضاور اکاثاررات قااطاع ماردم باه 

عکست کشیده عد. تحت حاکمیت ورروس اسالمی، ورروس کرونا نیج زندگی و سالمت مردم را به خطر انداخاتاه اسات، 

مردم با رد خود با ارن هر دو ورروس کشنده مبارزه کنند. جنبش میلیونی رهائی زن در همبستگی با جنبش دانشاجاوئای و 

جنبش کارگری و درگر اقشار تحت ستم فرراد میجند به کمتر از آزادی و برابری و رک زنادگای عاارساتاه انساان اماروز 

 رضارت نمی دهیم.

 نه گفتن به حجاب حق مسلم ماس !

 بتاریخ سپردن حاکمی  اسالم زن ستیز حق مسلم ماس !

 زنده باد آزادی   برابری

 سازمان رهائی زن
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79شماره نشرهی سازمان راهیی زن  روز جهانی زن روز آزادی خواهی و رباربی طلبی   

روزجهانی زن در عرارطی فرا میرسد که 
رژرم اسالمی سراپا زن ستیج به سراعیبی 
سرنگونی نجدرک میشود و خشم مردم از 
وحشیگری رژرم، همچون سیلی خروعان به 
جنبشهای اجتمامی زنان، کارگران، معلمان 
و دانشجوران نیرو میبخشد. در برنامه امشب 
در مورد ضرورت بهم پیوستن جنبشهای 
اجتمامی برای خالصی جامعه از چهاردهه 
نکبت حاکم بر سرنوعت مردم با میهمان 
مجرج برنامه عراره رضائی فعا  حقوق 
زنان و مدرر مسئو  ماهنامه رهائی زن به 

 گفتگو مینشینیم.
 

عراره رضائی مجرج به برنامه  مینو همتی:
رهائی زن خوش آمدرد، قبل از هرچیج 
فرصت را غنیمت میشمارم تا از زحمات 
 9عما برای انتشار ماهنامه رهائی زن طی 

سا  اخیر به سهم خود قدردانی نمارم و 
مطمئن هستم که خوانندگان ماهنامه نیج 

 مشتاق دررافت عماره های بعدی هستند.
ضمن سالم به عما  و  شراره رضائی:

ببیندگان مجرج برنامه تلورجرونی سازمان 
رهاری زن. همانطور که خوانندگان مجرج 
ماهنامه مشتاق دررافت عماره های آتی 
نشرره رهاری زن هستند. ما هم بی صبرانه 
منتظر مقاالت و اخبار و نوعته ها و حتی 
تجربیات عخصی عان از مبارزات برای 
 همکاری بیشتر با نشرره رهاری زن هستیم. 

 
فعالیت مبارزاتی زنان به     مینو همتی:

جنبش رهائی زن محدود نمیشود بلکه در 
جنبشهای کارگری، دانشجوئی و معلمان نیج 
چشمگیر بوده است. نظر عما در ارن 

  خصوص چیست؟
همانطور که خودتون گفتید  شراره رضائی:

جنبش رهاری زن، همانطور که انتظارش 
می رفت  درگر محدود به جنبش زنان نیست 

بلکه مثل رودی سعی کرد که موانع و 
محدودرت ها را رکی رکی بشکند و به پیش 
ببرند  تا به  جنبش های بجرگتر کارگری 

عاهد  69پیوند بخورند. خصوصا  از سا  
حضور چشمگیر و قدرتمند زنان و  
دخالتگری مستقیم آنها  در امتراضات 

 کارگری بودرم. 
حضور زنان در امتراضات کارگران هفت 
تپه و بعد در دانشگاه ها، با ععار"فرزندان 
کارگرانیم، کنارعان می مانیم" در صف او  
امتراضات کارگران نیشکرهفت تپه و 
کارگران گروه ملی اهواز بودند و  رکی از 
امتراضات ارزعمندی که قدرت وجارگاه 
زنان در ارن امتراضات رو به نمارش 
گذاعت و حتی در جارگاه آژرتاتور کارگری 

 نقش بسجاری ارفا کردند.
چهره هاری مثل سپیده قلیان و سانازالهیاری 
که درکنار و دوعادوش امتراضات کارگران 
نیشکر هفت  تپه بودند و تاررخ ارزعمند 
مبارزات کارگری را با حمارت و رساندن 

و حمارت   هرچه وسیعتر صدا و مطالباتشان
از مبارزات کارگران، در حافظه ی تاررخ به 
ثبت رساندند، جمهوری اسالمی حتی با 
زندانی و عکنجه کردن  نه فقط آنها بلکه 
تعرض به بخش وسیعی از فعالین اما 
نتوانست و نمی تواند ارن صف را مرموب و 
به مقب براند و مبارزات جنبش آزادی 
خواهی و برابری طلبی تا احقاق کامل 

 مطالباتشان ادامه دارد و خواهد داعت.
ماطفه رنگررر، مرضیه امیری، ندا ناجی از 
چهره هاری هستند که باوجود آنکه در ابتدا 
رسانه های بورژوازی آنها را مامدانه  
پوعش نمیدادند ولی بعد از تغییر توازن 
جامعه و هرچه پوالررجه تر عدن جنبش 
مطالباتی برابری طلبانه و قطبی عدن هرچه 
بیشتر مبارزات زنان و ععارهای عادی رفاه 
آزادی امنیت برابری و اداره عوراری لغو 

حجاب و مخصوصا بعد از حمله سیستم به 
منظور سرکوب ارن مطالبات و دستگیری و 
زندان و عکنجه وسیع فعالین جنبشهای طبقه 
کارگر و در راس آن فعالین جنبش زنان، 
االن تمام دنیا ارن چهره های محبوب جامعه 
را می عناسند. برخی از ارن فعالین جنبش 
زنان که در برخی از اسامی را در باال اعاره 
کردم تنها به جرم حمارت از کارگران در 
روز جهانی کارگر دستگیر و عکنجه می 
عوند و االن هم با وثیقه بطور موقت تعداد 
معدودی آزاد هستند و البته ندا ناجی* رکی  

روز  062از ارن بازداعتی های بیش از 
است که هنوز در در حبس و زرر فشار 
عکنجه روانی و جسمی بسر می برد و حتی 

 براش تعیین وثیقه هم نشده است.
می خواهم وحشت جمهوری اسالمی از پیوند 
مبارزات زنان، کارگری و دانشجوران و 
معلمان هست که ارن اتفاق افتاده است. در 
طو  تاررخ مبارزات کارگران ارنطور نبوده 
که بگورد امر زنان، امر معلمان، دانشجوران، 
همه ارنها امر و مطالبات من هست.  و 
امروز قدرت مبارزات کارگران رنگ و 
بوی خودش را به تمام مبارزات درگر که با 
گرارش های سوسیالیستی و خواست 

 حداکثری هست، زده عده.
در کل می خواهم بگورم که: توازن قوا 
موض عده و جنبش رهائی زن نیج مثل 
درگر جنبشهای طبقه کارگر بالغ تر، هدفمند 
تر و با مطالباتی به عدت روعنتر و قدرتمند 
تر در میدان هستند و نبض جنبش ها به هم 
گره خورده و با هم می زند، نمی توانیم 
جنبش زنان را از دانشجوری را معلمان و 

 کارگری از هم جدا کرد. 
انقالب آتی کارگری، ستم جنسی، ستم  

اقتصادی و ررشه ی تمامی ستم ها و 
نابرابری ها را می زند. ارن نقطه مطف 

 مطالبات جنبش کاری است.
 
با جمع عدن بساط اصالح  مینو همتی: 

طلبی جناحهای رژرم اسالمی، تکلیف 
اصالحات قطره چکانی در قوانین ضد زن 
نیج روعن عده است، آرا بنظر عما جنبش 
رهائی زن عاهد پیوستن توده های وسیعتری 
از زنان و مردان آزادرخواه به ارن جنبش 
برای خالصی از نظام زن ستیج و نابرابر 

 خواهد بود؟
به نظر من همین االن ما  شراره رضائی:

عاهد پیوستن جنبش رهاری زنان و مردان 
آزادی خواه برای جنبش خالصی  از نظام 
زن ستیج و نابرابر هستیم. بطور جدی زنان 
خصوصا  طی دو را سه  سا  اخیر در خط 

 مقدم پرچم دار مبارزات هستند. 
اما قبل از وارد عدن به ارن مسئله دوباره 

 خواستم تاکید کنم وقتی میگورم توازن قوا 

 فعا  حقوق زنان   کودکان شراره رضائی مصاحبه سازمان رهایی زن با 
 مارو ر ز جهانی زن 8به مناسب  گرامی داش   
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جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته انبود باید گردد 
79شماره نشرهی سازمان راهیی زن    

موض عده دقیقا مسئله ارنجاست که درگر 
اصولگرا را اصالح طلب را هر جرران 
درون را بیرون حکومتی رفرمیست، پرونده 
اش بسته عده است.  ما همیشه گفتیم مسئله 
زن و حل مسئله زنان پاعنه آعیل سیستم 
ارتجاع اسالمی با هر مد  سرماره داری در 
منطقه است. تغییر توازن قوا برای جنبش 
زنان رعنی رادرکالتر عدن مطالبات زنان را 
تحت هیچ عرارط و هیچ رک از ارن جناحها 

ماه برگردانند. جنبش  نمیتوانند به قبل از دی
زنانی که دوعادوش و اخیرا میبینید پیشاپیش 
صف برحق امتراضی در میدان ارستاده 
است. جنبشی که با مطالبات بسیار روعنتر و 
جدرتر و بسیار میان و قدرتمند در بیش از 

عهر ارران صف آراری کرده و امالم  62
های درونی  کرد که درگر توهمی به کشمکش

جمهوری اسالمی ندارد و جمهوری اسالمی 
را مانع اصلی برای دستیابی به آزادی، به 
سعادت، به رفاه و امنیت خود میداند و برای 
به زرر کشیدن جمهوری اسالمی به میدان 

 آمده است.
گفتم که اگرچه هرکدام  از جنبش ها استقال  
خودعون را هم  دارند ولی به درست از سر 
منفعت طبقاتی مشترک با هم متحد عدن، ارن 
مبارزات طبقاتی ست و ارنها از هم جدا 
نیستند.  ما عاهد ارن بودرم و هستیم که زنان 
در مرصه های مختلف حضور دارند و در 
کنار هم  برای رهاری زن مبارزه می کنند و 
به پیش می برند. ضدرت با فرهنگ 
واپسگراری و ارتجاع در ارران بسیار قوی 
عده و زنان برای  برابری  در موقعیت 
عغلی، امکانات بهداعتی ،  دستمجد برابر و 
خالصی از حجاب و روب بندگی اسالم و 
عررعت و خرافات هر روز دارن مبارزه می 
کنند  و ععار و خواست و منفعت مشترک 

 طبقاتی عان را همصدا با هم پیش میبرند. 
در دانشگاه ها صدای دانشجوران دختر 
بعنوان لیدرهای ععار دهنده وسازمان 
دهندگان امتراضات دانشجوری، در دفاع و 
همبستگی با امتراضات آبان ماه مان را همه 
دنیا عاهد بودند، زنان عمیشیرزنان ارن 

 تجمعات بودند. 
ارنجا کافی ست که زاوره و  فکوس مان را 
کمی گسترده تر کنیم تا حضور گسترده زنان 
در امتراضات و خواست و مطالبات 
رادرکا ، نه تنها در ارران بلکه در مراق و 
لبنان و فرانسه و عیلی را ببینیم. زنان جارگاه 
ورژه خودعون رو دارند پیدا می کنند و در 
نقش لیدرهای امتراضات ظاهر عدند. دردن 
تصاورر زنانی که چشم در چشم و چهره به 
چهره ی نیروهای سرکوبگر پلیس مقاومت 
می کنند و هراسی ندارند، خارج از ارنکه 
ععف انگیج است بلکه پوچی و بی جوابی و 
سر آمدن نظم کثیف سرماره را که در خدمت 

بهرکشی جنسی و جسمی از بشررت و 
مخصوصا زنان است را می دهد و امید به 

 دنیای بهتر و رهائی زن را نورد می دهد.
مارس هستیم،  9در آستانه ی  مینو همتی:

عما نقش و جارگاه زنان  در ارن روز را 
چگونه ارزرابی می کنید و چرا ارن روز مهم 

 است ؟
مارس ركی از مهمتررن   شراره رضائی: ٨

دستاوردهای مبارزات زنان در طو  تاررخ 
بشررت است. و ارن دقیقا بخاطر زن بودن 
هست. چونکه در طو  تاررخ زنان در کل 
دنیا در موقعیت فرودست و مقب مانده ای 

 نگه داعته عدند. 
زنان حتی برای اثبات وجود عان و حضور 
در چرخه ی تولید، گاهی مجبورند که  منکر 
جنسیت عان باعند، مثال  دختری که در 
کردستان برای تامین مخارج زندگی و 
خانواده ش  مجبور بود لباس و تیپ مردانه 
بجند  تا بتواند کیسه های سنگین مصالح 
ساختمانی رو بدوش بکشد و نیروی کارش 

 را بفروعد.
جمهوری اسالمی پس از انقالب،  قبل از هر 
تعرضی به طبقه ی کارگری را دانشگاه، 
اولین تعرض ش به زنان،  با تحمیل حجاب 

هجارنفره  7اجباری بود که با امتراضات 
مارس پس از  قدرت گرفتن  9زنان در اولین 

ضد انقالب  رعنی جمهوری اسالمی روبرو 
عد که زنان ععار دادند: "ما انقالب نکردرم 
تا به مقب برگررم"  و ارن اولین امتراضات 
زنان ملیه سرکوب، ملیه ارتجاع و مقب 
ماندگی بعد از درهم عکسته عدن فالکت و 
ارتجاع سلطنت و قدرت گیری ضدانقالب و 

 بود.  77ارتجاع اسالمی در سا  
فلسفه وجودی اسالم و ماهیت مینی جمهوری 
اسالمی ضدرت با زن و زرر ضرب بردن 
زنان و سرکوب هر نوع مطالبه زنان است و 
در ارن راستا در تمام دوره حاکمیت ننگین 
اش، تمام توانش را گذاعته تا زن را در 
جارگاه ضعیف و انسان درجه دو و سرکوب 

 و مطیع عده نگه دارد.
نه تنها جمهوری اسالمی بلکه ما عاهد بودرم 
که تمام تالش کسانی که سعی داعتند با پوز 
مدافعان حق زن از فمنیست های اسالمی 
امثا  عیررن مبادی ها و مسیح ملی نژاد ها 
میخواستند جنبش زنان را به ارتجامی تررن 

درصدی زنان در  72خواست ها که حضور 
مجلس و سهیم عدن  در جنارت و تصورب 
قوانین زنان ملیه زنان بکشانند و را تالش 
مضامفی را داعتند تا مبارزات ملیه حجاب، 
برابری حقوق زنان در تمامی مرصه ها و 
مبارزه ملیه کلیت حاکمیت ارتجامی اسالمی 
را به رک روز چهارعنبه های سفید تقلیل 

 بدهند. 
اما تمام تالش ارن جررانات در به انحراف 

کشاندن مطالبات رادرکا ، پیشرو و برابری 
طلبانه زنان ناکام ماند و جامعه با سردادن 

 ععارهائی چون:
 نه عاه نه عیخ نه مال دولت بدست عورا
 اصالح طلب اصولگرا درگه تموم ماجرا

 نان کار آزادی اداره عورائی
 نان کار آزادی عادی رفاه آبادی

مارس از اهمیت ورژه ای در  ٨اما ماهیت 
امتراض طبقه كارگر و همچنین در امتراض 

 کل تاررخ بشررت برخوردار است.
جارگاه و نقش زنان، جنبش رهاری زن در 
ارران بعد از مروج دختران خیابان انقالب 
ملیه حجاب که نماد قیود و بردگی ست 
خصوصا بعد از امتراضات وسیع کارگری 
و هفت تپه  و خیجش درماه، فاز درگری به 
خودش گرفت. ما در دو سا  پیش در 

مارس توسط "ندای زنان"  9مراسمی که در 
برگجار عد، عاهد مطالبات و خواسته هاری  
روعن و به عدت رادرکا  در بیانیه ها و 

 سخنرانی هاعان بودرم. 
جنبش زنان ٌمهر رادرکا  تررن مطالبات را 

ی مهره  بر جنبش مبارزاتی خودش زد و همه
های ررج و درعت جناحهای بورژوازی 

 درون و بیرون حکومتی را آچمج کردند.
زنان درگر  به چیجی کمتر از برچیدن قوانین 
ارتجامی ومهد بربررت و زن ستیج رضارت 
نمی دهد. درگه جمهوری اسالمی توان ارن را 
نداره که ارن غولی رو که از چراب خارج 
عده و  خواهان آزادی و برابری، لغو 
استثمار و رهاری در مرصه های سیاسی و 
اجتمامی هست مهار کنه و عرارط ارران به 

 قبل از جنبش درماه بر نخواهد گشت. 
جنبش رهاری زن در هر مبارزه ، بلوب و 
بالندگی بیشتری  پیدا کرده و خواست و 

ِ  رادرکا  تری را مطالبه می  حقوق انسانی
کند و در اوضاع امروز کشور حضور 
خودش را برجامعه و تفکر ارتجامی 
حاکمیت تحمیل کرده و برای پیشروی های 
بیشتر و زدن مهر رهاری زن به انقالب آتی 

 خودش را آماده میکند.
 

عراره مجرج با سپاس از ارنکه  مینو همتی:
در ارن برنامه عرکت کردرد و نظراتت را با 

 بینندگان ما سهیم عدرد.
 
 توضیح:*

اسفند به طور موقت به  6ندا ناجی در روز 
 مرخصی آمد.

مصاحبه قبل از آزادی موقت ندا ناجی انجام 
 عده است.
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از بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی تاا 
امروز مردم ارران عاهد جانااراات هار روزه 
ارن سیستم سراپا جنارت کاار اسات. جانااراات 
رژرام چانااان گسااتاارش رااافاتااه اسات کاه اگاار 
بخواهیم موردی حساب کنیام بااراد کاتااب هاا 
نوعت با رک مقاالاه و چاناد ماقاالاه خاالاصاه 
نمیشود. طی همین دو ماه پیش فقط در  راک 

نفر را در خیابان جلاو  0722امتراض مدنی 
چشم مردم دنیا به خاک و خون کشید و چاناد 
هجار معترض را دستگیر به دونه ارنکه هیاچ 
اطالمی در مورد ارن جناارااتاش باه خااناواده 
معتارضایان بادهاد و ماتااسافااناه بسایااری از 
کشورهای مدمی حقوق بشار ساکاوت کارده 
اند. هنوز خاون کشاتاه عادگاان آباان خشاک 
نشده بود که سپاه تروررستی رژرم جاماهاوری 
اسالمی با کما  بیشرمی در رک حرکت غیر 
انسانی با علیک موعک به هواپیمای مساافار 

 .نفر انسان بی گناه را گرفت ۸۷٨بری جان 
بساایاااری از زنااان و مااردان مااجرااج و    

ازادرخواه که برای مدالت و دستیابی به راک 
زندگی بهتر دست به حرکت امتراضی زدناد 
امااا جاامااهااوری اسااالماای بااا گاالااولااه جااواب 

از هاماان روز او  باه  .ماعاتارضایان را داد
قاادرت رساایاادن جاامااهااوری اسااالماای مااردم 
مخالف ارن سیاساتام مصار ماجاری باودناد و 
رژرم هم جواب مخاالافاتاهاا را باا عاکاناجاه ، 
امدام، زندان و ترور داد اما با توجه به عدت 
پیدا کردن ارن کشمکش بایان رژرام و ماردم، 
جمهوری اسالمی متوجه عاده کاه وضاعایات 
مثل سابق نیست و مردم از هر زمان درگری 
رااک دساات تاار ماایااخااواهاانااد اراان رژراام را 
سرنگون کنند باه هامایان دلایال رژرام جاواب 
کااوچااکااتاارراان امااتااراض را بااا عاادرااد تاارراان 

 .برخورد میدهد
امتراض  ابان مااه  باخااطار گاراناتار عادن  

بنجرن در ارران عروع عاد ولای خاود رژرام 

متوجه عده بود که ارن حرکت رک اماتاراض 
مادی  نیست بلکه مردم خواهاان سارناگاونای 

 .هستند
اما خشونت همان از طرف رژرم و پایاشاروی 
مردم و متحد ترعدنشان همان مردم درگر ارن 

خاواهاناد  حکومت ننگین و خاونارراج رو نامای
وبرای دستایاابای باه ارارانای آزاد و رهاا باه 

هاا رراخاتاناد.، کاه  مصاف با رژرم به خایااباان
جواب خواسته هارشان با گلوله و سارکاوب و 
زندان داده عد،وچندی بعد از اتفااق آباان مااه 
امسااا ، ماانااهاادم کااردن تااعااماادی هااواپاایاامااای 

سرنشین بایاگانااه  079اوکرارنی و کشته عدن 
کااه عااماااری کااودک بااودنااد کااه هاامااگاای بااه 
وحشیانه تررن عکل ماماکان پارپار عادناد، و 
ارنکه رژرم به وقاحت تمام باعاد از ساه روز 
زبان به سخن گشودند که نه تنها جنارات خاود 
را به گردن نگرفتند بلکه سعی بر پاک کاردن 
صورت مسئله نمود. تا قبح واقعه را تصادفی 

 جلوه بدهد.
متاسفانه ارن دو رورداد تالاخ  بااما  عاد کاه 
عمار بسیاری از خانواده های ارن مجرجان تاا 
همیشه داغدار بمانندمسلما ارن اتفاق هاولانااک 
تبعات بسیار مخرب و وررانگری بر جسام و 

روح خانواده هاای  جاانابااخاتاگاان داعاتاه و 
خواهد داعت، اما رژرم جنارتکار ارران با سر 
پوش گذاعتن بار سار اران اتافااق وحشاتانااک 
حاضر به پذررش ارن موضوع نیست که چارا 
از بررسی و تاحاورال جاعاباه سایااه سار بااز 
ماایااجنااد. مشااخااصااا چااون بساایاااری از اراان 
مسافران سااکان تاورناتاوی کااناادا باودناد کاه 
همگی قشر تحصیلکرده و عااغال در کشاور 
مربوطه بودند با تاوجاه باه قاباح اران مسائالاه 
دولت کانادا مصرانه سعی بر تحقیاق بار اران 
موضوع که چرا هواپیما تاوساط ساپااه سااقاط 
عد، و نیج به همراه سارار باازماانادگاان ماقایام 
کااانااادا بااه دناابااا  عااکاااراات از رژراام ساافاااک 

کوتااه ساخان اراناکاه .جمهوری اسالمی هستند
امیدوارم تالش هاای بای وفاقاه خااناواده اران 
مااجرااجان از دساات رفااتااه باار ساار جااناابااش 
دادخواهی پا فشاری کرده و رژرام اراران را 
به پای دادگاه بین المللی کشانده چرا کاه بااراد 
جوابگوی ارن جنارت از قبل تعیین عده توساط 
سپاه باعند، تا درگر عاهد چانایان روراداد تالاخ 

 درگری نباعیم.

بی مسئولیتی جمهوری تواالی اسالمی در 
  با  انسانی 

 سحر بابا سلجی

 رمضانی گیوی“ ر نیا”مریم کا ری از: 
 

 رأی بی رأی
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بینندگان مجرج، قبل از هرسخن، به تمامی 
بازماندگان جانباختگان کشتار هوائی رژرم 
اسالمی از صمیم قلب تسلیت میگوئیم و در 
دادخواهی بین المللی عما همراهتان خواهیم 

 بود.
تحوالت پی در پی صحنه سیاسی، اجتمامی 
و نظامی، کشور اسالمجده ارران را به  
میدان کشمکش جنبشهای آزادرخواهانه از 
رکسو و مرتجعین حاکم از سوی درگر تبدرل 

 کرده است.
در برنامه امشب برای بررسی ارن روردادها  
با ثررا عهابی فعا  سیاسی مارکسیست، 
مدافع حقوق زنان و کودکان به گفتگو 

 مینشینیم.
https://youtu.be/TCHVSZHh3N9 

ثررا عهابی به برنامه رهائی زن خوش 
 آمدرد.

 
رژرم جنارتکار اسالمی که قبل از قدرتگیری 
زنده زنده سوزاندن مردم در سینما رکس 
آبادان را در پرونده خود داعت، در دهه 
چهارم حکومتش دست به جنارت هولناک 
درگری زد و هواپیمای مسافربری را بر 
آسمان پارتختش هدف دو موعک قرار داد و 

 سرنشینان آن را قتل مام اسالمی کرد.
ثررا عهابی چرا سران رژرم   مینو همتی:

عهامت پذررش مسئولیت تمام و کما  ارن 
 جنارت را ندارند؟
اجازه دهید که منم به همه   ثریا شهابی :

مردم ارران و بازماندگان ارن فاجعه تسلیت 
بگورم و خودم را در غم آنها عررک 
بدانم،ببینید هیچ حکومت مستبد و استثمارگر 
و ستمگر وجنارتکاری با زبان خوش 
امتراف نمیکنه ،به مسئولیتش در جنارتی که 
آفررده ،توی کشورهای غربی باالخره ره 
مکانیجمهای غیرمستقیمی دارند که عانه 
خالی کنند و سپر دفامی ندارند . لخت و 

مور تمام دستگاه حاکمیت به خاطر اختناق 
مطلق و به خاطر ابعاد توحش و جناراتی که 
مرتکب عدن همچین فرصتی بهشون نمیده 

زرر فشار امتراض مردم بیارند   در مقابل  که
و مسئولیت جناراتشان را بر مهده بگیرند ، 
معموال وقتی ارنها را به زرر بکشی ،توی 
دادگاهای مردمی مجبورعون کنید که همه 
حقارق را در مورد جناراتشان و دالرلش که 
حقارق را بگورند و نتیجه اممالشان را بر 
مهداه بگیرند . طبعا ارنها در مقابل هر کسی 
حاضر باعند سر خم کنند و مقب نشینی کنند 
و مثل خمینی در مقابل جنگ ارران و مراق 
جام زهر بنوعند .مقام معظم رهبری بعد از 
رک ممر مرگ بر امررکا ،مرگ بر امررکا 
،حاضر باعند بروند با امررکای جهان خوار 
سازش کنند و بساط برجام راه بندازند و 
جشن بگیرند و امیدوار باعند در مقابل مردم 
ارران هیچ ابراز پشیمانی ،احساس مسئولیت 
و را امتراف به جنارتشان نمیکنند ،ارنها را 
بارد مجبورعان کنید و وقتی در دادگاههای 

که نه   مردمی بپارین کشیده عدند ،عهامت
،مردم از آنها بیرون میکشند که چه جناراتی 
کردند و مسئولیت تمام اممالشان را در نظر 
بگیرند و همه حقارق را در مورد فجارعی که 
آفرردن بگن،به قو  عما سینما رکس آبادان 
را گفتید ،و ارن ماجرای هواپیما هم روارات 
مختلفی در موردش هست ، او  گفتند بخاطر 
ارراد فنی و بعد از ارن همه دروغگوری 
،گفتند ارراد انسانی بوده و بعدش حاال معلوم 
عده که ارن رک هدف نظامی بوده که زدن ،و 
ارنطور نبوده که موعک باران کردن آسون و 
ارن هواپیما عانسی رفته و خورده به موعک 
،نشانه گرفتن و رفته خورده به هواپیما و 
بعنوان هدف نظامی زدنش و ممکنه که 
خواستند بندازند گردن امررکا و ارنکه امررکا 
حمله کرده ،را به هر دلیل درگری که روارات 
زراده و ارنها ظرفیت همه کاری را دارن 

،ارنو بعدا بارد به زور ازعون بیرون کشید که 
حقارق ارن فاجعه مظیم انسانی را هم بگن 

حا  ارنها مسئله عهامت نیست ،ارنها   ،بهر
موقعیتیه که در آن قرار گرفتن گره گاهیه که 
هر نوع مقب نشینی، سیر فرو پاعی عان را 
تسررع میکنه و خودعدن هم ارنو میدونند و 
هر نوع مسئولیت جناراتشان را بر مهده 
گرفتند ،تعرض پارین را تشدرد میکنه و 
سرنگونی عان را تسررع میکنه مقابله 

از ارن نظر مقاومت میکنند و ارنها   میکنند،
خیلی عهامت دارند در مقابل امررکا غلط 
بکنند و در مقابل صدام جام زهر را 
بنوعند،و عیطان بجرگ براعون بشه دوست 
و رفیق ،در مورد محرومین ،در مورد 
کسانیکه جنارات تاررخی در موردعان امما  
کردن ،ارنها میدانند که هر گونه مقب نشینی 
،مرگشان را تسررع میکنه و ابراز مسئولیت 
کردن در مورد ارن جناراتی که آفرردن 
،مرگشان را نجدرکتر میکنه و تعرض پارین 
عان را تشدردتر میکنه ،فی الحا  همه بخش 
زرادی از حقارق را میدانند و مردم ارران و 
سپاه و مقام معظم کل ارران را مسئو  ارن 

 جنارت میداند .
 
جنبش امتراضی دانشجوران  مینو همتی:  

در واکنش به نقش تمامی ارکانهای حکومت 
زرو زور تجورر در ماجرای هدفگیری و 
قتل سرنشینان هواپیمای اکرائین، تمام ژست 
قدرقدرتی حاکمان را باطل کرد، امتراضات 
مدنی هنرمندان در عکل تحررم جشنواره 
های رژرم روبه افجارش است. بنظر عما 
آقای خامنه ای از وحشت کدامین کابوس 

 پشت ترربون نماز جمعه پناه گرفت؟
از وحشت ارنکه مردم دارن   ثریا شهابی :

بهشون تعرض میکنند ،ارن را داعت ،وقتی 
که توی خیابانهای تهران ععار دادند ،ننگ ما 
،ننگ .ما ،رهبر الدنگ ما . را نثارش کردند 

ساله کابوس ارن را دارن که ارن مردم  02،
  میررجند سرعان

خمینی هم گفته بود که میررجند سرمان ، 
برای ارنکه میدانستند برای عکست انقالب به 
قدرت رسیدند ، و هیچکدام از اهداف انقالب 
را نه تنها نمیتوانند برآورده کنند بلکه 

 سرکوب هم بکنند .
رکن  0کابوسی که امروز اومده سراغشون ،

سپاه و مقام معظم مورد تعرض قرار گرفته 
که عما اعاره کردرد به تعرض دانشجوران و 
االن طیف وسیعی از هنرمندانی که بخشی از 
آنها از راران نماز و کمک به پروپاگاندای 
جنگ خود حکومت میدانند ،امثا  آنهاری که 
ماجرای خود امروز را تولید کردن که بشدت 
دستگاهی و ضد مردمی ،تا کسانی که 
کارهای هنری میکنند ،ارنها از رفتن به 

 جشنواره فجر سرباز زدند .

 بررسی علل شلیک د  موشک به هواپیمای مسافربری بر فراز پایتخ  رژیم اسالمی
 ثریا شهابی گفتگوی رهایی زن با 
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جشنواره فجرعان داره فرو میررجه ،از 
مسابقات المپیک و مسابقات قهرمانی ، 
فوتبالیستی که میگه من مدا  بگیرم ،وقتی 
که مردم ارران مجا دارند ،و همش تمام ارن 
سرماره هاری که به اصطالح ره جوری 
جلوی صحنه اومده بود که داره با سوخت و 
ساز فرهنگی داره خودش را جفت میکنه 
،همش داره فرو میررجه ، از آنها بگیر تا 
نمارندگان مجلس که میکشند کنار ،مسئو  
عهرداری میکشه کنار و مده ای از 
هنرمندان را به زور وادارعان میکنند که 
توبه کنند و زندانیشان کرده اند بخاطر ارنکه 
نمیروند جشنواره ،بهر حا  ارن نشان ررجش 
حاکمیت ،باقی ماندن رک جوهر فشرده سپاه 
و مقام معظم و نماز جمعه خامنه ای در واقع 
پیام به خودعان بود ،که سنگرها را رها 
نکنید که فرارنکنید ، بمانید و مقاومت کنید و 
میتوانیم مقاومت کنیم . با رجوع به دست 
بردن توی سرماره گندرده و فرو پاعیده اسالم 
سیاسی از روزهای خمینی که انداختن ارن 
ععار در دهن مردم که ،تا خون در رگ 
ماست ،خمینی رهبر ماست ،تا را تا خون در 
رگ ماست ،خامنه ای رهبر ماست و دو 
باره زنده کردن اقتدار سپاه ،ببینید توی 
ماجرای کشته عدن قاسم سلیمانی اقتدار سپاه 
ضربه بجرگی خورد و ارنکه هم امنیت عان 
هم ارنکه خیلی دستگاه امنیتی خیلی مجیب و 
غرربی داررم که سپاه خیلی اقتدار داره و اون 
بام  ارماب و وحشت و نگهداعتن ارن نهاد 
اقتصادی خود سپاه بود ، همه ارنها فرو 

مرگ قاسم سلیمانی . زنده   ررخت .با
نگهداعتن اقتدار سپاه تو دستور کارعون بود 

نفر را  079،بعد سپاه زده هواپیما را با 
کشته ،در نتیجه مراسم قاسم سلیمانی و رد 
عدن مردم ارران از روی جنازه اون ،دو 
باره اقتدار سپاه را ضربه بجرگی بهش 
زد .ارن دفعه توسط ارران ،نه توسط 
تروررسم ترامپ ،در نتیجه خامنه ای رجوع 

رکن مهم   0و تالعش برای نگهداعتن 
رکی سپاه و رکی مقام معظم که عما   نظام

سپاه عامل رک ارکان نظامی و اقتصاد 
بجرگی است که ارکان زنده نگهداعتن 

تا در  0جمهوری اسالمیه ،پیامش توی ارن 
رکن  0واقع رو به خودعان بود که حو  ارن 

جمع عورد و تسلیم و متفرق نشورد و در دور 
قبل از رئیس جمهور و مجلس تا قوه قضائیه 
اش باهاش سازش کرده بودند ،اگه رادتون 
باعه دور قبل که ارنها خاموعی بجرگ 
تاررخی را ارجاد کردند و اون کشتار مظیمی 

 0222را کردند که اون خاموعی بیش از 
نفر را کشتند و تعداد زرادی را زخمی کردند 
و مده زرادی را دستگیر کردند ،حتی کسی 
مثل خاتمی که به اصطالح نقطه امید 
اصالحات در ارران بود رفت و سجده کرد 

در بارگاه خامنه ای و گفت چقدر خوبه که ما 
رهبری داررم که ارن اتحاد را نگه میداره و 
همه تعظیم کردند و پشت رهبر و سپاه متحد 
و منسجم عدند که بالفاصله با کشتن قاسم 
سلیمانی فرو ررخت که ارن کار دعمن 
خارجی و تروررجم امررکا بوده ،ولی 
بالفاصله باز نشان داد که خود ارن سپاه 
قدرت مخربش بیشتر از هر کسی نصیب 

  خود ملت ارران میشود
ارن تعرض از پارین ملیه اقتدار سپاه دو باره 
برعان گرداندند به فرستگها مقب تر از اونی 
که بودند ،در نتیجه خالصه کنم ،سخنرانی 
خامنه ای پیام به خودش بود ،که مقاومت 
کنید برای زنده ماندن نظام ،بارد حو  مقام 

 معظم و سپاه متحد عورد .
 
 

با ارنکه جناب ولی فقیه خود    مینو همتی:
را در ارتباط مستقیم با خدای متعالشان نشان 
میداد و ماحصل ترور حاج قاسم توسط 
آمررکا، که مراسم پرهجرنه حکومتش بود را 
روم هللا خطاب کرد، بنظر میرسد مشاهده 
خشم و انججار مردم از ارن حکومت 
جنارتکار از غضب الهی برارش مذاب آورتر 
بود. بنظر عما پیامهای پنهان و آعکار جناب 
 خامنه ای به لشکر روحیه باخته اش چه بود؟

بله ،دقیقا ارن خشام و نافارت و   ثریا شهابی :
سااالااه در  02انافااجااار امااتااراضاای را اراانااهااا 

موردش میدانند ،ارنطور نیستش که رک روز 
بار اراران   بدون سار نایاجه تاوانساتاه بااعاناد

حاکمیت کنند ،در نتیجه ارن خشم و انججار و 
ساا   0انفجار ممومی که انافاجاار ماماومای 

پیش ما توی درماه داعتیم ،از آن ماوقاع دراگاه 
جنگ مرگ و زندگیشان را به جامعه و مردم 
ارران به خصوص با محارومایان دارناد و باه 
ارن خشم آگاهند ،چیجی نیست که ارنها ناداناناد 
و تالش نکرده باعند که خاموعش کنند ،عاماا 
عاهد همه جور جنارتی از جمهوری اساالمای 
ارران .از کشتادهای هولوکاست که توی دهاه 

آفرردن تا فضای جنگی برای عاکال دادن  92
به اون حکومت خودعان تا تاعارضای کاه باه 
دانشااجااورااان کااردنااد تااوی جااررااان جااناابااش 
دانشجوران آزادرخوادرخواه و باراباری طالاب 
،فجارعی که آفرردند و مستند سازی تاا حامالاه 

کشاتااری کاه کاردناد ،تاوی   ای که در درمااه
تپه و فاوالد کاردن  7تعرضی که به کارگران

و رهبران و سخنگوران کارگری را به زندان 
کشاندند و مستند سازی ،همه ارنها برگشت باه 
صورتشون ،هر ترفند قدرمی و سنتی که ارنها 
توی کیسه داعتند و بکار بردند ،برگشته ملیاه 
عان و رک تاعارضای را از پاارایان باراعاون 
دامن زده ،اران چایاجراه کاه اماروز باراعاون 
تازگی داعتاه بااعاه ،اران جاناباش ماحاروم و 
حرکت خود به خود و مبورش از مقام معظام 

و سپاهه ،جامعه اراران مالایاه کال بانایاادهاای 
نظام خیلی آگاهانه به میدان آمده و ارن بیشاتار 
از پیامی که گرفتن که چاقادر خشاماگایان اران 
هستش که اوناو در ماوقاعایاتای قارار داد کاه 
برای بقا هر کاری را بکند ،در نتیجاه خاواب 
را از چشمان رهبر ربوده . تاردرادی در اران 
نیست و همه صاحابات مایاکاناناد از اران راک 
بااحااران انااقااالباای در ارااران در جااررااانااه و 
جمهوری اسالمی نمیماند و صحابات بار سار 

که سرنگون میشه و   چگونه رفتنشه و عکلی
حکومتی که به جای آن میآرد ،تاا هامایان االن 
جنبش سراسری به هام پایاوساتاه ماردمای از 
روستا و عهرهای مختلف ارران ،رک جاناباش 
به هم پیاوساتاه اسات کاه ناتاوانساتان تاوی آن 
عکاف قومی و عکاف مذهبی و جاناسایاتای و 
عکاف پیشینه قومی بوجود بیاورند ولای اراناه 
تنها عانساشاان سارمااراه گاذاری روی دساتاه 
جات قوم پرست عیعی کاه دارناد ماثال حشاد 
الشعبی و فاطمیون وهمه ارنها را دارند ،تاوی 
ارران به مناورن ماخاتالافای بانادازناد باه جاان 
جامعه و دسته جانت سنی را اجایار کاناناد ،راا 
کرد،ترک و مرب ،تحت ارن مانااوران تاا کاه 
صف متحد مردم و ماتاحادران و ماتاحادی کاه 
درگه جان به لبش رسیده و هیچ باهااناه ای را 
ازعان قبو  نمیکنند که ارن اتحااد را بشاکاناه 
،در نتیجه ارنها االن مسائالاه عاان بااالتار از 
ارنکه با فررب و تحمیق بخواهند حاکمیت کنند 
و بااخااواهاانااد پااروپاااگاااناادای اسااالماای را راه 
بیندازند ،ارن هستش که چطوری خودعان را 
از ارن مخمصه نجات دهند . طاباعاا هام خاود 
جمهوری اسالمی که در قدرته سعای مایاکاناه 
که عانسش را امتحان کنه و از به اساتایاصاا  
کشاندن مردم ،امیدش ارنست که بهش فرصت 
دهند که بتونه دسته جاات جاناائای اش را در 
جامعاه باه راه بانادازه ،جااماعاه هاماه کااری 
میتواند بکند ،حتی من در مصاحباه ای گافاتام 
،حتی آب آعاامایادنای ماردم را مساماوم کاناه 
،انفجار و بحران بوجود بیاره ،ارن هواپیما را 
زده ،در نتیجه فرصت ارن را داعته باعاه کاه 
همه ارنکارها را بکاناه کاه بالاکاه ناعاماتای از 
جاری ،تخاصماتی جدی بکناه ،از تارکایاه ای 
،از چین را از روسیه است ،ارن را اون راا از 
عکافی که توی اروپا هست ،امکاناتای باراش 
فراهم بشه که بتونه بشکنه ارن جنباش را ،از 
اون طرف هم ،اپوزرسیون راستی که مناتاظار 
ارنه که ترامپ ارران را باراش آزاد کاناه کاه 
تحورل او بده ،آنها منتظر آن هستند کاه بالاکاه 

قدرتی   ارن جنبش بهشون فرصتی بده و خالء
پیش بیاره که آنها بتوانند اون لابااس اساالمای 
سپاه را در بیاورند و آرم سپاهش را باردارناد 
و رک آرم عایار و خاورعایاد باچاسابااناناد باه 
تفنگشان ،بلکه ارنجوری بتوانند خاالء قادرت 

 را پر کنند ،عانس پارین هم ارنست که ارن 
  00ادامه در صفحه ی
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کره زمین که تمام ادم ها به منوان   .  وازادرخواهان کره زمین  درود به مردم ازاده ماریا یوسفزی: 
پوستی وجنیستی در جغرافیای بنام  -نجادی  -انسان در ان زندگی میکنیم اما ادم ها با تفاوت های مذهبی 

هستند. در دنیای که ادم ها با   زمین نفس میکشند در نقاط مختلف زندگی های متفاوت با رسوم متفاوت
تفاوتهای خاص عکل زندگی متفاوت اما بعضی ها با نا برابری ها ی مشقت بار تحت عکنجه های 

 رسوم ومنعنات زندگی پر چالشرا سپری میکنند.-حیوانی زندگی پر تالطم را دارند از پدرد ه بنام درن 
افغانستان سر زمین است که در عرارط بحرانی جنگ های داخلی گروه های مختلف مذهبی بنام های 
متفاوت به هدف های عوم تروررسم ونسل کشی وزن ستیجی وپارما  کردن حقوق انسانی حتی حقوق 

 هیچ زنده جان در امنیت نیست قرار دارد.
دها انسان   هیچ روزانه  در ارن چند دهه خشونت ملیه زن افجارش رافته که نمیتوان ارقام اش بیان کنیم

 توسط ارن جانیان جان خودرااز دست داده میروند.
در اسارت مشت خون خورانکه هر   در جغرافیای مانند افغانستان زن جنس دوم عناخته میشود زن

 زن مثل برده خرردوفروش میشوند زن بد داده میشود.  روزقطره قطره خون زن را میمکند
درجرران ارن مدت چندرن زن به  ما در قرن بیبست رکم و زندگی میکنم اما زنان تحت خشونت مردان وحشی ادم نما که اصال وجدان ندارند. 

حالت فجیع کشته عده اند خانم را در غرب افغانستان در محضر مام سنگ سار عد ناله های زن زمین واسمان را کوه ودعت رابه گرره 
 اورده بوداما ارن لعنتی های که سنگ را طرف خانم پرتاب میکردند وجدان عان خفه عد ه بود.

خانم درگری در والرت تخار میخ کوبی عد ارن وحشی ها تا حدی خانم را لت وکوب کردند که حتی در وقت میخ کوبیدن در الت تناسلی اش 
 . متاسفانه از حا  رفت که روده هارش داخلی کفید و جان باخت خانم مذکور مادر چهار فرزند بود ارن است وجدان های خوابیده مردم

ازارنروزنجیر استبداد را بشکنیم برای ازادی جنسیتی ومساوات وبرابری با همدرگررکی عورم خود وجامعه خودرا از ظلم ووحشت  
 وخشونت نجات دهیم و برای نسل ارنده ارن ظلم ونسل کشی را به ارث نگذاررم.

ساله فرانسوی است کاه باه  ۸۱میال نوجوان 
دلیل انتقادات تندش از درن اساالم در عاباکاه 
های اجتمامی تهدرد به قتل و تاجااوز جاناسای 
عده است. ارن دخاتار ناوجاوان هاماجاناساگارا 
حدود دو هافاتاه پایاش ورادئاورای در صافاحاه 
ارنستاگرام خود ماناتاشار کارد کاه در آن باه 
 .خاااارافااااات دراااان اسااااالم تاااااخااااتااااه بااااود
او بعد از تهدرد اسالمیها بامادت دو هافاتاه باه 
مدرسه نرفته است. پلیس فرانساه باه دساتاور 
وزراار کشااور و رئاایااس جاامااهااوری از او 

 .محافظت می کنند
ساالاه چاناد روز پایاش بااا  ۸۱اران ناوجاوان 

حضور در رک برنامه تلورجرونی تاکیاد کارد 
سخنانش در مورد اسالم پشیمان نیسات  که از

 .داند و توهین به مقدسات را حق خود می
رئیس جمهور فرانسه اماناوئال مااکارون، در 

آمااوزی کااه در  دفااع از ماایااال، دخااتار دانااش
های اجتمامی از اسالم انتقاد کارده باود  عبکه

و از طارف اساالمایاون باه مارگ و تاجااوز 
 :جنسی تهدرد عده بود گفت

در فرانسه قانون روعن اسات. عاهارونادان "
حق انتقاد از مذهب دارند و در کافارگاورای و 
 ".ترسیم کاررکاتاور در بااره ماذهاب آزادناد

او ضمن دفاع از حقاوق و امانایات مایاال کاه 
بدلیل تهدراد باه مارگ و تاجااوز جاناسای از 
طرف اسالمیها بمادت دو هافاتاه باه مادرساه 
ناارفااتااه و تااحاات حاافاااظاات پاالاایااس فاارانسااه 

 :قرارگرفته است گفت
آنچه که در فرانسه ممناوع اسات تشاوراق و "

ورزی و تعرض باه عاان و  فراخوان به کینه
 ".حیثیت افراد است

 :او همچنین گفت
در کشور ما آزادی بیان تضمین عاده اسات. "

آزادی کفرگورای، آزادی اناتاقااد از ماذاهاب، 
آزادی ررشخند زدن به آنها تضمین عده اسات 

 ".ای است و وجود ارن آزادرها خود گنجینه
سخنان امانوئل ماکرون بعنوان رئیس جمهور 
و رئایاس دولات فارانساه بسایاار ماهام اسات. 
ملیرغم هر انتقاد و مخالفتی کاه از امااناوئال 
ماکرون و دولت فرانسه باعاناوان راک دولات 
کاپیتالیاساتای و ماافاوق ماردم دارم، اماا اران 

گایاری آناهاا در راباطاه باا  سیاست و ماوضاع
قضیه میال و افسارگسایاخاتاگای ماذهاب و در 
ارنجا اسالم و آزادی بیان بسیار ماهام اسات و 
به همین دلیال باا باازتاکاثایار ساخاناان رئایاس 
جمهور فرانسه خواستم بگورم کاه دولاتاهاا در 
برابر جان عهرونادان و حاق آزادی بایاان و 
حااق نااقااد و ررشااخاانااد زدن بااه مااذاهااب و 
مخصوصاً اساالم کاه باالی جاان ماردم عاده 
است و همچانایان حاق کافارگاورای و مساخاره 

 .کردن مذاهب مسئولند
ارن در حالی است کاه خایالای از کشاورهاای 
دمااکاارات اروپاااراای و جااهااان تااحاات بااهااانااه 

آمیج "امتقادات مردم" که ولو هرچاناد  مسخره
فاعیستی و ضد زن و ضاد ماردمای هساتاناد، 
کفرگوری و مسخره کردن مذاهب و حتی ناقاد 

اناد. اماا  ماهیت مذهب را غایارقااناونای کارده
دولتها و کشورهای زراادی در جاهاان مااناناد 
ارران، مربستان، پاکساتاان و ... هساتاناد کاه 

کردن ماذهاب را  گوری و مسخره مجازات کفر
 .انااااااااااد اماااااااااادام امااااااااااالم کاااااااااارده

وجود مذهب و مفاد و قوانین مندرج در هاماه 
ً دراان اسااالم خااود  مااذاهااب و مااخااصااوصااا

حاقاوق کاردن  کردن و بای کردن، تحقیر توهین

تاری زناان  انسانها و مخصوصاً و بطور ورژه
است. پس چرا ما مردم و بورژه زنان نتاوانایام 
آزادانه مذهب را نقد کنیم، آنرا مسخره کانایام، 

 و کفرگوری کنیم؟
اقدام ملنی و رسمی و قانونای دولات فارانساه 
در دفاع از مایاال و حاق آزادی بایاان و ناقاد 
مذاهب و کفرگوری را تاریاد مای کانام و بااراد 
 .هاامااه دولااتااهااا از اراان روش پاایااروی کااناانااد
سنتهای ضد مذهبی انقالب کبیر فرانسه چناان 

اند که هنوز در فرانسه و در بایان خایالای  قوی
 .از مااااااردم دناااااایااااااا قاااااادرت دارنااااااد
 :چااااه جااااالااااب گاااافاااات کااااار  مااااارکااااس

 "هاست مذهب افیون توده"
 !درود بر میال

دست و دخالت و فضولی ماذهاب از زنادگای 
 !مردم کوتاه

 ۲۱منبع ابر: ر زنامه گاردین بریتانیا 

 !دس  مذهب از زندگی مردم کوتاه
 رئوف افسائی
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ی اخیر، بلکه در رکصد  نه در چهار دهه
سا  گذعته ملیه ظلم عورردرم و هر بار 

تر از قبل سرکوب عدرم. موامل  سخت
هارمان را به کرات بررسی  بیرونی عکست

هارمان از ملت ضعف و  کردرم. در تحلیل
هارمان غافل ماندرم و دلیل متوقف  کوتاهی

عدنمان را هر بار به موامل بیرونی و 
تقصیر نبودند اما  درگرانی نسبت دادرم که بی

های خودمان جان گرفتند. پس از  از ضعف
عکست درکتاتور پیشین مصادره انقالب، 
اولین گروه بنیادگراران اسالمی در 

خاورمیانه روی کار آمدند و در اولین 
اقدامشان تمامی احجاب منحل عدند. سران 
احجاب تحت عکنج قرار گرفتند و با 

ها وادار به امتراف  تررن عیوه دردناک
اجباری ملیه خود را وادار به ترک وطن 
عدند. بسیاری را که ثمره از جان 

عان سرنگونی درکتاتور پیشین بود،  گذعتگی
به کام مرگ کشیدند؛ حجم سرکوب و وحشت 
به حدی بود که بسیاری از هواداران به انجوا 

های  رفتند. با ادامه جنگ خارجی که در ماه
رفت، قدرت خود  بس می ابتدائی به سمت آتش

های جنگ با  را تثبیت کردند. در طو  سا 
تحررک افکار ممومی و درگیر کردن افراد 
با فشارهای ناعی از جنگ، بسیاری از 
مخالفان داخلی را عناساری، سرکوب و به 
 .قتل رساندند
پس از اتمام جنگ نیج در جنارتی هولناک 

خواهی خود کردند.  بسیاری را قربانی زراده
سرکوب و وحشتی که جامعه را در خود فرو 
برده بود، به سکوت و انجوای فعالین ختم عد 
و همجمان با آن از بین رفتن احجاب منجر به 

ی سیاسی  سکون و بسته عدن درهای جامعه
عد. سرکوب از جانب حکومت انکارناعدنی 

عود نتوانیم  است؛ اما آنچه بام  می
اجتماماتمان را عکل داده و به امتراضاتمان 

سمت و سو بدهیم، نه صرفاً موامل بیرونی، 
 .وجو عود بلکه بارد در درون خودمان جست

دهی نیروهای مردمی و  ناتوانی در سازمان
های پرمخاطب اردئولوژرک با  نداعتن رسانه

گرارشات سیاسی )و نه صرفا حقوق بشری( 
ها و سرکوب  پیش از آنکه ناعی از محدودرت

ها و کوتاهی خودمان  باعد، ناعی از ضعف
است. اکنون پس از چهار دهه، هنوز نه 

ای داررم و نه ترربون  خواهانه تشکیالت آزادی
پرمخاطبی که از جان سخن بگورد، بلکه بر 
جان نشیند. نداعتن رسانه پرمخاطب و نبود 
فضای نقد و تحلیل برای رصد کردن دالرل و 

ها و نبود تحلیل درست از  موامل نارضارتی
های حکومت، هر بار به  ها و واکنش کنش

های  بردمان که بهای آن عکست ای می بیراهه
درپی و فرو رفتن در خلسه و بیهودگی  پی

کنونی است. به همین دلیل است که با وجود 
آمده  های موجود و امتراضات پیش فرصت

 .دستاوردی نداررم

آمیز حکومتی که دستان زمامداران   از زندان  ر؛کر در نمای  اهان گلرخ ایرایی نامه 
 کنیم به اون آلوده اس  شرک  نمی

جمهوری اسالمی ارران بیانیه حقوق بشر 
سازمان ملل را امضا کرده است. در ارن 
بیانیه تأکید عده که بارد مانع نقض حقوق 
ها  افراد به دلیل جنسیت، ملیت را مقارد آن

ای که به ارن بیانه افجوده  عد. در ضمیمه
عده، گرارش جنسی و هورت جنسیتی هم 

 .مطرح عده است
گراستیجی، دگرباش  با ارن حا  همجنس

هراسی در گفتمان  سوم ستیجی و جنس 

 .مقامات ارعد ارران جای خود را دارد
جمهوری پیشین   نژاد، رریس محمود احمدی

ارران است، وقتی که در سفرش به عهر 
نیورورک، در پاسخ به سوالی در دانشگاه 

در ارران »کلمبیای ارن عهر گفت: 
باز، در  واژه همجنس«.باز نداررم همجنس

بسیاری از موارد، ازسوی مقامات اررانی 
برای توهین به رابطه با همجنس استفاده 

 .عود می
جمهوری پیشین   محمد خاتمی، درگر رریس

ارران هم در پاسخ به رک سوا  در 
دانشگاهی خارج از ارران ادما کرده بود 

گراری رک بیماری است و بارستی  همجنس
 .درمان عود

مجازات در »خاتمی در آن زمان گفته بود: 
واقع خودش درمان رک نوع خشونت و 
انحراف در جامعه است که اگر هم نباعد، 

 «.تواند استقرار پیدا کند جامعه اصال نمی
محمد جواد ظررف، وزرر امور خارجه ارران 
هم از امدام همجنسگراران در ارران دفاع 

 .کرد
اش  در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی

در تهران، در پاسخ به سوا  خبرنگار 
آرا همجنس »روزنامه بیلد درباره ارنکه 

گفته  «گراران بارد طبق قانون امدام عوند 
اصو  اخالقی و مقررات قانونی ما »بود: 

حاکم بر رفتار افراد در اماکن ممومی و 
ضرورت رمارت قانون و اخالق ممومی 

به زبان روعن: رژرم ارران طرفدار .«است
 .خواهان است مجازات امدام برای همجنس

ارن در حالی است که بسیاری از مردم ارران 
به ملت مدم آگاهی از همجنس گراری آنرا 
همجنسبازی و مملی چندش آور مینامند. 
همجنس گراران قشر تنهاری هستند که نه 
خانواده، نه جامعه و نه حکومت ارران 
پذررای آنها نیست و به خاطر رک موضوع 
کامال طبیعی و عناخته عده در تمام دنیا 

. بسیاری از آنها مجبور به  امدام می عوند
ازدواج اجباری و سرکوب تمارالت خود تا 

 .آخر ممر می عوند
همجنس گراران در ارران مجبور به پنهان 
کردن هورت واقعی خود هستند و بسیاری از 

 . آنها منجوی می عوند
ما همجنس گراران از مردم ارران می 
خواهیم تا ما را چندش آور نخوانند و با 

زررا که ما اندکی مطالعه از ما حمارت کنند 
 .هم همانند بقیه انسانها هستیم و حق زندگی داررم

 :حکوم  ایران   همجنسگرایان
  شیما مقدم
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جمهوری اسالمی مرگت فرا رسیده 
79شماره نشرهی سازمان راهیی زن    

نمیدانم اسم ارن مقاله را چه بنامم و چه واژه 
ای رو پیدا کنم که مناسب بیان غم و رنج 
رک ملت باعد. از داب کدامین مادر بنورسم ، 
از اعک کدامین کودک بی پدر بنورسم ، 

زبان قدرت بیان ارنهمه را ندارد د  توان ارن 
را ندارد درگر اعکی نمونده برای   همه غصه

ررختن تنها بارد فرراد کشید که دادرسی 
   .نیست

جانباختگان    با مرض تسلیت به خانواده
پرواز اوکرارن ،   737قربانیان بوئینگ   و

ارن فاجعه را نمیتوانیم فراموش 
با خطای ممد   کنیم .جمهوری اسالمی ارران

و کسی نمیداند که چه سیاستی در پشت ارن 
نفر را گرفتند و  ۸۷۱حادثه بود که جان 
سا  است جمهوری  ۰۴کشتند . بیشتر از 

اسالمی ارران قاتل جان مردم و نخبگان ارن 
جانباختگان   سرزمین است. مردم هنوز برای

آبانماه سیاهپوش بودن که ارن حادثه غم  ۸٨
انگیج نیج رخ داد . برای جمهوری اسالمی 
ارران بسیار عرم آور است که به خانواده 
جانباختگان اجازه نداد که طبق رسم مراسم 
خاکسپاری برگجار عود ،ولی برای رک قاتل 
جانی و تروررست قاسم جمهوری اسالمی بر 

استفاده از  اساس تضاد و پارادوکس،و سو
مردم را به خیابانها   عهروندان، و رراکاری

 . کشاندند

سیستمهای فاعیستی و تودە گرا از 
متودی برای کشاندن مردم به خیابان   هر

استفادە میکنند و هیچ اباری ندارند.دانش 
آموزان مدارس، کارمند ادارات، تمام نهادها 

نیمه دولتی را به زور و رعوه برای  دولتی و
مجاداری بجرگتررن تروررست جهان)قاسم 

در حقیقت   سلیمانی( به خیابانها آوردند.رژرم
قصد دارد قدرت پوعالی خود را به منصه 

ارن  کهظهور برساند. بر همگان روعن است 
رک نمارش است و نماد تابوت ارن جانی را 

  به منوان
پهلوان در مدارس گذاعتن و دانش آموزان     

را مجبور به سجده کرده اند. خیلی بارد نفرت 
ارن جانی ها از جان ملت بیگناه   انگیج باعد .

چی میخواهند و تا که ی از هر سالحی برای 
برای همه   کشتار مردم استفاده میکنند ؟

خیلی به پاران خالفتشان   روعن است که
نمانده و امیدوارم روزی همین جنارتکاران 
رژرم به دست مردم مجازات عوند. منتظر آن 
روز هستیم ببینیم که به چه روزی میفتند 
سرنگونیشان آرامش رک ملت و سرزمین 

 است.

این جانیهای البی حکوم  از جان یک مل  
  یک سرزمین ؛ه میخواهند؟

 فریبا رشیدی 

با سالمی گرم به همنومان مجرج و دلای پار 
درد از حوادث اخیر از جمالاه جاانابااخاتاگاان 

نافار  079آبانماه و و دردناکتر از آن کشاتان 
مسافر خارج که مازم خانه هارشان بودند کاه 
رژرم جنارتکارجمهوری اسالمی  اراران آناهاا 
 0را به ماناوان ساپار انساانای ماورد اثاابات 

موعک  خاود قارار داد و هاماگای آناهاا را 
سوزاند و تکه تکه کرد . با تسلیت به تاماامای 

 بازماندگان ارن حادثه دلخراش .
و اما ارنبار در باره زنان و دختران سرزمینم 
ارران میخواهم درد و دلی باا عاماا ماجراجان 
داعااتااه باااعاام .در باااره مااجرااجاناای کااه تاانااهااا 
جرمشان ارن بوده که روز زن را در ماتارو 

به همنومانشان تبررک گفته و با عاخه گلی به 
آنها که محبتشان را ابراز کردند کاه  آناهاا را 
که مادر و دخترش بوده دستگیرکرده  و حدود 
رکساله که تحت عرارط اسافانااکای  در زنادان 

 هستند .
ساالاه در باناد کارده اناد و  00زنان ارران را 

ارزش ما زنان را تا  حد رک بیضه مرد پارین 
آورده و بدتررن توهینها وتهمتها را به کساانای 
که نمیخواهند به اجبار حجاب بر سر کنند  باه 

 آنها نسبت میدهند .
ارران ما تبدرل به جاری عده که زنان با عارف 
و روعنفکر و آزادراخاواهاش بادکااره ناامایاده 
میشوند از طرف حااکاماان و مسائاوالناش  و 
زنان و دختران بدکاره اش را در خااناه هاای 
فساد که مدرررتش را آخوندی مثل ملام الاهادی 
و امثا  او اداره میکناناد  و درصادی از اران 
عغل کثیف را خودعان برمیادارناد و هار چاه 
دختران کم سن تر باعند با پاو  بایاشاتاری در 
اختیار مردان هرزه ارارانای و ماراقای قارار 
میدهند .بله ارران ما را به چنین جاارای تابادرال 

 کردند.
نامه منیره عربتاهی در اصوص محر میت  
زنان زنتدانتی ستیتاستی از درمتانر  ضتعتیت  

 سمانه نور ز مرادی بغرنج اس 
منیره ماربشااهای، فاعاا  مادنای ماحاباوس در 

ای در خصاوص وضاعایات  زندان اورن نااماه
بهداری زندان اورن و مشکالت و موانع زناان 
زندانی برای دررافت خدمات درمانی و اماجام 
به بیمارستان نوعته است. خانم مربشاهای در 
بخشای از اران نااماه باا اعااره باه وضاعایات 

نااامااناااسااب جسااماای ساامااانااه نااوروز ماارادی 
هاست که سمانه با مفونت عادراد  ماه“ گورد  می

سینه مواجه عده و به تازگی با بجرگتار عادن 
توده ارجاد عده در سینه کاه طای آزماارشاات، 
سونوگرافی و ماموگرافی که البته در فارآراناد 

هاای خاارج از  طوالنی مدت در بایاماارساتاان
زندان به ممل آماده، هااراپار عادن وضاعایات 
سرطانی سینه مشخص عده و با وجود گذعت 
چند ماه از دستور پاجعاک جاراح مابانای بار 
تخلیه سینه، تا ارن لحظه هیچ اقدامی از ساوی 
 بهداری زندان اورن صورت نپذررفته است.

ارگان خبری مجمومه فعاالن حقوق بشار در 
ارران، منیره مربشاهی فعا  مادنای ماحاباوس 

باهامان مااه  ۸۱در زندان اورن روز رکشناباه 
ای به مشکالت و معضاالت  ، طی نامه۸۱۳٨

زنان زندانی در اورن در خصاوص ماعاالاجاه 
بیماری و رسیدگی به وضعیت ساالمات آناان 

 .نوعته است
ارنجا اورن است. زندانی که از آن باه هاتالای “ 
عاود. عااراد اران  ستاره و الکچری رااد مای ۵

منوان چندان هم نابجا نباعد اما فقط برای آن 
دسته از رانت خاواران و ماخاتالاصایان عاکام 

کند که عیره جان مردم را با  ای صدق می باره
حرص و ولع تمام نشدنای آناقادر دوعایادناد و 
خوردند که از بوی تعفن مذبله هاارشاان مشاام 
ملت آزرده عد و خاودعاان را راهای زنادان 
کرد. اما چه باک که ارن رغماگران ماا  مالات 
با امتباری که از متاع دزدی ماارادعاان عاده 
در زندان هم بستری برای سروری و مایاش 

 اند و از طررق زندانبانان  خود مهیا ساخته

  ضعی  حقوق بتر در ایران
 فعا  حقوق بتر    زنان مرضیه آدمی 
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 زرخررد قادرند از عیر مرب تا جان آدرمجاد  
را در اخااتاایاار داعااتااه بااعاانااد. اماا بااه رساام 
روزگار در کنار هر کاخی، کوخی هم وجود 
دارد و آن کوخ موسوم است به بند نسوان باه 
لفظ پرسنل زندان و بند زنان به بیان زندانیان 
سیاسی محبوس در آن زناانای کاه باه لاحااظ 

هاای مادنای و راا  مبارزات سیاسای، فاعاالایات
هاای ساباک و  امتقادات درنای خاود باا حاکام

سنگین پشت دروارهای مارتافاع آن مامار را 
کنند. آنچه در ارن گوعاه از زنادان  سپری می

در گذر است، از حوصله ارن نوعتاار خاارج 
است. آنچه نگارنده سعی در مطرح کاردناش 
دارد اوضاع بس نابسامان بخش باهاداعات و 
درمااان مسااتااقاار در اراان زناادان و اقاادامااات 
دررهنگام امجام بیماران زنادانای باه ماراکاج 

 بیمارستانی خارج از زندان است.
 سمانه نور ز مرادی

قبل از هر سخنی بارد به ارن نکته توجه عاود 
که هر فرد زنادانای امام از مارد راا زن در 

هاای ماکارر،  فرآرناد دساتاگایاری، باازجاورای
های انافارادی، تاهادرادهاا،  نگهداری در سلو 

هااا، دوری از خااانااه و خااانااواده و  تااطااماایااع
هااای طااوالناای ماادت در مااعاارض  حاابااس
هااای جاادی روحاای، رواناای و حااتاای  آساایااب

گااایااارد کاااه مساااتااالاااجم  جسااامااای قااارار مااای
هاای باهاداعاتای، درماانای و روانای  رسیدگی

است و زنادان ماوظاف باه ارائاه خادماات و 
 های پجعکی به زندانیان است مراقبت

زنااان مااالوه باار مااوارد راااد عااده بااه دالراال 
هاای خااص  گوناگون مستعد بارخای بایامااری

زنانه هستند که در صورت بروز مالئم بااراد 
ماناد عاوناد.  به موقع از خدمات پجعکی باهاره

گاهی تاخیر در اقاداماات درماانای، تااثایارات 
جبران ناپذرری در روناد باهاباود و ساالمات 

 گذارد بیمار باقی می
با ارن تفاسیر، بهداری اورن در ارائه خدماات 
بخصوص بیماران زنادانای زن مسایار سایار 
نجولای در پایاش گارفاتاه اسات. )عااراد مادم 
خدمت رساانای صاحایاح و باه ماوقاع عاامال 
بندهای ممومی زندانیان مواد با جرارم ماادی 

 نیج باعد.
تاارراان امااکااانااات  بااهااداری اوراان از ابااتااداراای

هاای  پجعکی و داروری گه محاقارتارران خااناه
ماناد  بهداعت در مناطق روستاری از آن باهاره

 هستند، محروم است.
ای و را تشاخایاص  به مالوه مدم وجدان حرفه

صحیح بیماری از سوی از پجعکان باهاداری 
اورن حس بی امتمادی بند زنان را برانگیخته 
است. به منوان نمونه رکی از زندانیان جوان 

عاود،  مصب مچ پارش دچار آسیب دردگی می
ای  پجعک بهداری بدون هایاچاگاوناه ماعااراناه

مکس و ام آر آی و را آزماارشای مشاکال وی 
 دهد. را درابت تشخیص می

رکی درگر از زندانیان نایاج دچاار سارگایاجاه 

عود، پجعاک حااضار در باهاداری بادون  می
دهاد و  گرفتن فشار دستور تاجرراق سارم مای

برد که سارم در باهاداری وجاود  چون پی می
گاوراد مشاکالای نادارد و  ندارد باه بایاماار مای

 کند. برارش خوردن رک حبه قند تجورج می
بارد به ارن نکته اعاره عود که پجعکان بخاش 
بهداری بنا بر دستور مقامات اطالمااتای حاق 
دست زدن به زنان بیمار زندانی را ندارند از 

توانند در صورت لجوم فشار آنان  ارن رو نمی
را بگیرند و را میجان ضارباان ناباضاشاان را 
بسنجند. اتفاق افتاده بیماری در اثر تشاناج بار 
زمین افتاده و پجعک هیچ واکاناشای از خاود 

 بروز نداده است.
اناد،  گرچه پجعکان طبق سوگندی که راد کرده

منعی جهت لاماس و ماعااراناه زن بایاماار، باا 
ای ندارند اماا  رمارت موازرن اخالقی و حرفه

در بخش بهداری اورن از تارس اساتاناطااق و 
دهند فاصله  مواخذه اطالمات چیان ترجیح می

رک متری خود را با زنان زندانی اماا بایاماار 
حفظ کنند. عارد در نگاه او  ارن نوع رفتارهاا 
بیشتر به رک نمارش طنج عبیه بااعاد اماا اران 
گوعه بسیار کوچکای از واقاعایاتای اسات کاه 

 جرران دارد.
اما در ادامه ارن نوعتار بارد به حکارت تلاخای 

هاای  اعاره کرد و آن حکارت دردهاا و ماذاب
روزی سمانه ناوروزی مارادی زنادانای  عبانه

سیاسی بند زنان اورن است که درگار خاوردن 
هیچ قرص و داروی مسکنی قادر به فروکاش 
کردن و را تاخافایاف زجاری کاه از بایامااری 

 کشد، نیست. لوپوس می
لوپوس نومی از بیماری مهلک خاود ارامانای 
است که بدن برای مقابله با ماوارضای چاون 

هاا باا  استارس، اضاطاراب و ساارار مافاونات
العمل معکوس و ضارباه زدن باه بادن  مکس

کند و بااما  تاورم و مادم  فرد مبتال ممل می
عااود. از  تاحاارک و درد عاادرااد ماافاااصاال ماای

آنجاری که داروی درمانی قاطاعای بارای اران 
بیماری نیست و داروهای تجاوراج عاده بارای 
ارن بیماری کورتون و مسکان جاهات کااهاش 
درد است، موارضی ناعای از مصارف اران 

هاا،  داروها سبب بروز مشکالتی بارای چشام
عاود.  کلیه، کبد، قلب و سارر امضای بدن مای

در کاانااار چااناایان باایااماااری مااهالااکاای، ساامااانااه 
هاست با مفونت عدرد سینه مواجاه عاده و  ماه

به تازگی با بجرگتر عدن توده ارجااد عاده در 
سایاانااه کااه طاای آزمااارشااات، سااونااوگاارافاای و 
ماموگرافی که البته در فرآرند طاوالنای مادت 

های خارج از زنادان باه مامال  در بیمارستان
آمده، هارپر عدن وضاعایات سارطاانای سایاناه 
مشخص عده و با وجود گاذعات چاناد مااه از 
دستور پجعک جراح مبنی بر تخلیه سیناه، تاا 
ارن لحظه هیچ اقدامی از سوی بهداری زندان 
اورن صورت نپذرارفاتاه اسات. باه تاازگای باا 
معارناه ماجادد پاجعاک زناان زنادان عاراراط 

بیماری وی را اورژانسی تشاخایاص داده کاه 
بارد سررعا به بیمارستان اماجام عاود. اماا باا 

های موامل زنادان و ناگارفاتان وقات  کوتاهی
جااراحاای از باایاامااارسااتااان ساامااانااه بااا وجااود 
اورژانسی بودن وضعیتش هنوز ممل ناکارده 
و اران ساهال اناگااری کاادر باهاداری زنادان 

هاای  بام  پیشرفت مافاونات سایاناه و حامالاه
 مکرر لوپوس به وی عده است.

مدم امجام به موقع، از معاضاالتای اسات کاه 
زندانیان اورن را در حیطه خطر قرار داده و 

وگوهای  ها و گفت ملیرغم گجارعات، پیگیری
مکرر زندانیاان هایاچاگاوناه سایااساتای جاهات 
سااهااولاات اراان اماار مااهاام و حاایاااتاای صااورت 

 نپذررفته است.
/  ۲۱۳۱بتهتمتن متاه  ۲۱منیره عربتاهی / 

 بند زنان زندان ا ین
در ارتباط با نورسنده ارن ناماه گافاتانای اسات، 
منیره مربشاهی، فعا  مدنی روز پاناجاشاناباه 

ماه امساا  در پای ماراجاعاه باه  فروردرن ۸۸
بازداعتگاه وزرا در تهاران جاهات پایاگایاری 
وضعیت دخترش راسمن آررانی که راک روز 
پیش از آن بازداعات عاده باود، باازداعات و 
رک روز بعد به زندان قرچک ورامین منتاقال 

 عد.
خانم مربشاهی اوارل مردادماه امساا  تاوساط 

دادگاه اناقاالب تاهاران باه ررااسات  ۸٨ععبه 
اجاتامااع و “ قاضی مقیسه از بابات اتاهااماات 

تبانی به قصد اقدام ملیه امنایات مالای، تابالایاغ 
ملیه نظام، تشورق و فراهم ناماودن ماوجاباات 

ساا  حاباس  ۸۱مجاماوماا باه ”  فساد و فحشا
 ۵۰محکوم عد. ارن حکم نهارتا توسط عاعاباه 

دادگاه تجدردنظار اساتاان تاهاران باه ررااسات 
ماه حاباس  ۷سا  و  ۳قاضی حسن باباری، به 

قااناون  ۸۱۰تقلیل رافت. باا اساتانااد باه مااده 
سا  و  ۵مجازات اسالمی مجازات اعد رعنی 
تشورق “ عش ماه حبس تعجرری از بابت اتهام 

در ”  و فراهم نمودن موجباات فسااد و فاحاشاا
خصوص خانم مربشاهی قاابال اجارا خاواهاد 
بااود. در جااررااان اراان پاارونااده، در مااراحاال 
بااازپاارساای در دادساارا، دادگاااه باادوی و در 
مرحله تجدردنظر اجاازه ورود باه وکاال داده 
نشد و دادگاه از دررافت الرحه دفامیه وکاالی 

 مدافع متهمان نیج خودداری کرد.
 ۳٨ماردادمااه  ۸۸خانم مربشاهی در تارراخ 

همراه با دخترش رااسامان آرراانای و ماژگاان 
کشاااورز دو هاام پاارونااده ای خااود و صاابااا 
کردافشاری از زندان قرچک ورامین باه باناد 

 زنان زندان اورن منتقل عدند.
در پاران از عما مجرجان تمنا دارم که بایاارایاد 
صدای مظلومایات زنادانایاان اراران بااعایام و 
اجازه ندهیم که با جاان آناهاا اراناچانایان باازی 

 کنند .
تا سرنگونی رژیم دیتکتتتاتتور   جتنتایتتتکتار  

 جمهوری اسالمی از پای نمینتینیم 
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فرصت را نده جنبشی که االن در حا  
حاضر ارن فرصت را نداده به هیچکدامشان 
و همه پروژه هارشان را میسوزاند ،تا بتواند 
خودش را متحد و متشکل کند که عرارطی را 
بوجود بیاره که قدرت دوگانه ای ارجاد بشه 
که فردارش بتواند جمهوری اسالمی را بندازه 
و خودش امما  حاکمیت کنه و خودش بتونه 
آلترناتیو حکومتش را توی رک فضای آزاد 
با انحال  جمهوری اسالمی با خلع سالح 
سپاه و ارتش و بنیاد مقام ولی فقیه و تمام 
دستگاه حاکمیت بتونه انتخاب بکنه که 
حکومت بعدرش چی باعه ،بهر حا  
همانطور که گفتم خود جمهوری اسالمی 
عانسش را ارن میدونه که به استیصا  و 
انشقاق بکشونه و دررچه برکتی بقو  عما 
برکتی جنگی را چیجی به رورش باز عود تا 
االن که امکانش را پیدا نکرده و تالعش 
نتیجه مکس داده و از آن طرف هم ،قطب 
درگر تروررستی که اپوزرسیون راست 
،سرماره گذاری کرده که فاصله ارن پروسه 
قیچی بشه و اون خالء قدرت ارجاد بشه و 
ارنها بتوانند سیستم را بدون پرچم جمهوری 
اسالمی سوت پاران ارن تحرک انقالبی را 
بجنند و دور درگری از سرکوب و فقر و 
فالکت را به جامعه تحمیل کنند ،بهر حا  
خشم مردم مشکل جمهوری اسالمی تیست 
،خشم مردم مشکل خامنه ای تیست ، خامنه 
ای وقیحانه در نماز جمعه سعی کرد که 

نفر را کم اهمیت جلوخ دهد و  079کشتار 
تمرکجش روی خودعان بود و متحد 
نگهداعتن صف خودعان و جلوگیری از 
ررجش و ارنها اباری ندارند از ارنکه چند 
نفری را در داخل خودعان قربانی کنند تا 
مرموب کنند خودعان را که عانس موندن با 
ارن ارکان نظام هست تا بیرون زدن ،گفتم که 
ررجعشان از بام ارن حواعی جشنواره و 
مسابقات ورزعی عروع ،االن صدا و سیما 
تبدرل عده به رک نهاد منفور که توی آن کار 

در حد کار کردن   کردن رک چیجی هستش
برای ساواک در زمان عاه ، که چقدر کار 
کردن در رکن دو ارتش رعنی ساواک در 
اذهان جامعه کرره وزعت و جناری بود ،االن 
کار کردن در صدا و سیما ارن جوری عده 
که کارمندانش تبدرل عدن به بازجوبان و 
عکنجه گران و پروژه های امنیتی 
هستندبظوری که کارمندانی که سالها در آنجا 
کار کرده اند میآرند و میگورند که ما خجالت 
میکشیم بیاریم ،چون مردم ما را بدجوری 

 نگاه میکنند .
بهر حا  ارن وضعیت نظامه و معضل خامنه 
ای ارنست که رک هسته ی منسجمی را 

نگهداره که بنشیند و پروژه های جناری برای 
مقابله با ارن تعرض مردمی که سیر 
سرنگونی جمهوری اسالمی و سیر انقالبی 
سرنگونی جمهوری اسالمی را محتمل کرده 

  ،جلورش را بگیرند .
 

در امتراضات اخیر بازهم   مینو همتی:
عاهد حضور پر رنگ زنان آزادرخواه و 
برابری طلب در کنار مردان و در صف 
مقدم امتراضات به حق مردم بودرم. آرا اتحاد 
و همبستگی جنبش رهائی زن دست در دست 
جنبش دانشجوران، معلمان ، کارگران و درگر 
اقشار تحت ستم میتواند جنارت کاران حاکم 
را از تخت سطنت اسالمی پائین کشد و در 

 دادگاههای بین المللی محاکمه کند؟
بی تردرد میتونه ، ببینید جنبش   ثریا شهابی :

رهاری زن ،االن اگر عما رک مکسی بگیررد 
از خاورمیانه ،میبینید که رکی از پر طپش 
تررن ،رکی از فعالتررن جنبشهای در صحنه 
است ،نه تنها برای حق زنان بلکه برای رفاه 
و مدالت اجتمامی در رک جامعه سکوالر و 
غیر قومی و غیرمذهبی ،اسالم سیاسی 
فجارعی که در خاورمیانه آفررده ملیه زنان 
که بیشتر از هر کسی زنان را به رک زندگی 
قرون وسطاری ،از خررد و فروش و تجاوز 
و محرو کردنشان از ابتداری تررن حق ،حتی 
برده و حتی احشام ،وضعیتی را بوجود 
آورده که ارن انفجار امتراضی را که عما 
عاهدش هستید ،در صف مقدمش زنان هستند 
،آژاتاتورها و سازمان دهندگان و سخنگورانی 
که عما میبینید ،بلندگو بدست توی خیابانهای 
مراق و بیروت و توی تهران ،چقدر 
رادرکا  و چقدر تعرضی کل نظام را نشانه 
گرفته اند ،به موازات توحش و جناراتی که 
اسالم سیاسی و جمهوری اسالمی ملیه زنان 

و جهان زده و   رنگش را به خاورمیانه  که
به موازات عما عاهدرد که چه امتراضات 
مظیم انقالبی در خاورمیانه که پرچم رهاری 
زن به میدان آمده و کل نظام را نشانه گرفته 
،جنبش رهاری زن بدون در هم تنیدگی در 
جنبش طبقه کارگر و جنبش محرومان و 
دانشجوران و فقرا و همه کسانی که کیفر 
خواستهارشان را ملیه حاکمیت جمهوری 
اسالمی امروز در میدان است ،بدون در هم 
تنیدگی با آنها،عانس رهاری نداره ،همینطور 
جنبشهای کارگری و دانشجوری و مدالت 
خواهی ،آزادرخواهی در ارران و کل 
خاورمیانه ،بدون در هم تنیدگی با جنبش 
رهارر زن امکان پیشروی و موفقیت نداره 
،ببینید اگر که جنبش زهاری زن در غرب 
امروزبه خاطر تاررخی که جنبش رهارر زن 
دستاوردهاری که در غرب داعته و کل مقب 
نشینی که به جنبش سوسیالبستی و چپ تامین 
عده ،اگر میبینید که به حواعی و تکه پاره و 

موزاریکی تبدرل عده که هر کسی رک گوعه 
اش را میگیره و رک عکل از جنبش رهاری 
زن در ارران و مراق و کل خاورمیانه برای 
رهارر از بی حقوقی مطلقی که بهش تحمیل 
عده ،ناچاره که کل نظام سرماره داری را در 
مورد تعرض قرار دهد ،تعرض میکنه به 
استثمار و بی مدالتی و فقر و به بی حقوقی 
هاری که رنگش را به کل جامعه زده و 
خواهان رک جامعه غیرقومی و غیرمذهبی و 
سکوالر و آزاد و برابرو آزادی و برابری 
جنسیتی را توام با آزادی و برابری در 
اقتصاد ،در دسترسی به منابع اقتصادی و 
دسترسی به رفاه و عادی برای همه کرده 
،ارن از واقعیتی مسات میگیره و آن ارت 
است که اگر بطور کلی صحبتش را 

زن ستیجی رک رکن است از سرماره   بکنیم
داری و زن ستیجی مذهب و زن ستیجی 
وقارع قرون وسطاری سودی میبره ،اگر در 
غرب مکانیجمهارغیرمستقیم هست ،عما در 
کشورهاری مثل ارجان عاهدش هستید که زن 
ستیجی رک رکن بقای سرماره است ،بقای 
حقظ استثمار و تحمیل انقیاد اقتصادی به 
کارکنان جامعه به طبقه کارگر ،زن ستیجی 

،رک جنبش   است در نتیجه جنبش رهاری زن
چپ و سوسیالیستی که کل بنیادهای استثمار 
و سرکوب و بهره کسی از انسان را میخواد 
،پاران دهد ،عانس پیروزی نداررم ،ارنها 
بیشتر ار تئوری امروز عما عاهد سوخت و 
ساز و طپش زنده اس هستید ،از ارران تا 
مراق و لبنان برای آزاد عدن از فجابعی که 
اسالم سیاسی آفررده ، حتی آزادی در حق 

و   انتخاب پوعش و انتخاب همسر ندارند
حتی آن آزادی را که در حیوانات در انتخاب 

ولی زن در ارن جوامع   همسر خود دارند
حتی آزاد نیست که همسرش را قانونا و 
عرما انتخاب کند ،برای دسترسی به ارنها 
ناچاره که بنیادهای استثمار و ستم را بجنه 
،ارنجاست که تمام آن تئوررها میبینید که 
چطور در جامعه ای مثل ارران واقعیش را 
که گره خورده با زن ستیجی بعنوان رک 
رکن بقای نظام سرماره داری است توی 
ارران ،میبینید که چطوری خودش را نشان 
میدهد مه برای خالصی از حجاب و از 
قوانین اسالمی ،برای خالصی از عر اسالم 
ستیجی عما ناچارردکه بتیادهای نظام سرماره 
و بی خقوقی ،فقر ،استثمار ،به ارنها تعرض 
بکنید ،و از ارن نظر جنبش رهاری زن رک 
رکن از جنیش آنتی کاپیتالیستی برای مدالت 
اجتمامی ،آزادی و برابری جنسی انسانها و 
رفع تبعیض از نیمی از عهروندان و رک 
رکنش آزادی و رهاری زن است ،ارنها بدون 
همدرگر امکان پیروزی ندارند ،در هم تنیده 
تر از ارن هستند که فراتر از تئوری در ممل 
 داررم میبینیم،بارد آگاهانه برای ارنها پرچمهای 

  بررسی علل شلیک د  موشک ....
 7ادامه ی صفحه ی 



13  

79شماره نشرهی سازمان راهیی زن  تعرض هب معیشت مردم بی جواب نمی ماند   

آزادی خواهانه را بلند کرد که جنبش رهاری 
زن مستقیما با بیان خواستهای سوسیالیستی 
که در جنگ جهانی دوم ،بعد از آن انقالبات 
سوسیالیستی در اروپا داعتند ،چطور پیشتاز 

 رهاری زن بودند؟
امروز زنان چپ و سوسیالیست پیشتاز 
جنبش رهاری زن هستند و حضورعان را در 
صحنه ، حتی اگر هیچ پرچم سرخی را بلند 
نکنند توی ارران.عما میبینید و از ارن نظر به 
نظر من پیشروی ارن جنبش روی سکوی 
خیلی خیلی محکمی قرار گرفته و عانس 

 پیشرورش خیلی زراده .
در واکنش به گسترش جنبش  مینو همتی: 

امتراضی در لبنان، مراق و ارران که نظام 
مرتجع و فاسد اسالمییون را نشانه گرفته 
است، آرا رهبر رژرم در خطابه جمعه، 
عیپور "نعمت الهی" جنگ درگری را برای 

 بقای نظام بصدا در آورد؟
به نظر من نه ،خامنه ای نه   ثریا شهابی :

ارتجاع اسالمی در موقعیتی نیست که عیپور 
جنگ را به صدا در آورد ،او میتواند عیپور 
دسته جان دامشی و انتهاری و انفجارات و 
اجیر کردن ارن باند و آن باند را به صدا در 
آورد ،ولی اسالم سیاسی در خاورمیانه در 
رک موقعیتی نیست ،از نظر مشرومیت هم 
در عرارطی نیست ،نه بخاطر فشاری که 
فجارعی که امررکا و ناتو توی خاورمیانه 

آفرردن ،بخاطر محرومینی که ارنهابنام آنها و 
با سوءاستفاده از نام آنها ممری تغذره کردن 
،به اسم مصائب فلسطین ممری تغذره سیاسی 
کردن ،با همان مستضعفان و مردمی که جتن 
به لبشان رسیده مورد تعرض قرار گرفتن 
،ارن تعرض ،تعرض ترامپ و ناتو نیستش 
که ارنها بتوانند توی باد ضد امپررالیستی ،به 
اضطالح توی باد عکافهای بین المللی بتوانند 
جنازه مشرف به موت اسالم سیاسی و 
ارتجاع اسالمی را نگهدارند ،از ارن نظر ، 
به نظر من در باد عیپور جنگی به آن معنا 
که به اصطالح عما زمانی عاهد تحرکات 
حجب هللا و ارتجاع اسالمی و دسته جات 
عیعی در مراق و اقصی نقاط کشورهای 

 اسالمی زده بودند .
دسته جات اسالم سیاسی با تعرضی که 
محرومین در ارران و در مراق و لبنان ملیه 
عان کردند ،روحیه باخته تر از آن هستند که 
توی پروپاگاندای جنگی بدمند . ارنها االن 
قدرتهای حاکمی هستند که دارن مردم را 
سرکوب میکنند ،توی خیابانهای بیروت دارن 
کشتار میکنند ،توی ارران کشتار میکنند ،در 
نتیجه جنگ محرومین با اسالم سیاسی ،درگه 
نه جنگ امپررالیستهاست و نه جنگ خارجی 
،جنگ کسانی هستش که برای دادخواهی 
آمدن که ارتجامی اسالم سیاسی را به زرر 
بکشند ، ارنها توی موقعیتی نیستند که بتوانند 

جنازه مربده های پان اسالمیستی را ،نجات 
قدس و کربال ،کربالهارشان را مردم محروم 
کربال بر سرعان خراب کردند ،در نتیجه از 
نظر اردئولوژرک عکست خوردند ،ولی از 
نظر سازمانی و نهادی ارنها ،پو  و اسلحه و 
امکانات جناری زرادی دارند و میتوانند خون 
بپاعند به جوامعی که اگر بتوانند ،ولی االن 

 چنین امکانی ندارند .
ارنها خودعان را جمع میکنند بعنوان دسته 
جات جناری که بتواننذ از عکافهای بین المللی 
در بیارند و بتوانند میدان تحرکی پیدا کنند ،با 
استفاده از دسته جات قومی و مذهبی درگری 
که به حاعیه رانده عدند ،اون سخنرانی خامنه 
ای و مربده کشی هارشان بیشتر برای حفظ 
رک هسته در درون خودعان است ،برای 
مقاومت که میگه سنگرها را خالی نکنید و ما 
را تنها نگذاررد و ما آرنده داررم ،آرنده ای که 
دورنماری خیلی تاررک و سیاه دارند و آرنده 
ای ندارند ،ولی بهر حا  تالعی دارن 

     میکنند .
 

ثررا عهابی مجرج با سپاس از ارنکه نظراتتان 
 را بینندگان ما سهیم عدرد.

 
برای پیاده کردن مرضیه آدمی با تشکر از 

 متن مصاحبه تلورجرونی

در شهر مارو ر ز جهانی زن  8برگزاری آکسیون   

 اشتوتگارت آلمان

 293یکی از بازداش  شدگان ر ز جهانی کارگر بعد از ندا ناجی 

 ر ز به مراصی آمدی
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79شماره نشرهی سازمان راهیی زن  آزادی زن ، معیار آزادی جامعه است   

 عالئم احتما   یر و کر نا   راه های کاه  مبتال شدن به بیماری کر نا

 لطفا برای حفظ سالم  اود  اطرافیانتان به این نکات بهداشتی توجه کنید.

 عالئم  یر و جدید ؛یس ؟
عاود.  عود اما در مواردی باما  سانادروم حااد تانافاسای راا هاماان "ساارس" مای تررن حالت ارن ورروس بام  سرماخوردگی می در معمولی

 های ابتال به ارن ورروس در انسان تب، سرفه، نفس نفس زدن و تنگی نفس است. نشانه
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79شماره نشرهی سازمان راهیی زن  کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد   

 سه تن ازمعترضان آبانماه به حکم اعدام محکوم شدند
،بیست و هفت ساله ،دانشجوی رعته مهندسی برق  سعید تمجیدی

درمقطع کارعناسی ازمعترضان آبان نودوهشت است که 
 به امدام محکوم عد. محمد رجبی و امیرحسین مرادی همراه 

 هرکجا هستیم صدارشان باعیم!
در خفا کشتن و به قتل رساندن معترضان، پنهان کردن آمار جنارات، 
انکار و دروب گوری، به صدور احکام امدام و قتل رسمی و قانونی 
برای معترضین به فقر و فالکت، تنها و تنها روز نشاندن سران 
جنارتکار جمهوری اسالمی پشت میج محاکمات در دادگاههای مردمی 

 را نجدرک و نجدرک تر میکند!
کنند! نبارد جرات کنند دست  نبارد جرات کنند، حکم امدامی صادر

تعرض بر روی جان و سالمت هیچ معترضی، بلند کنند چه رسد به 
 ارنکه حکم امدام صادر کنند!

آرزوی خرداد عصت درگری را جنازه متعفن جمهوری اسالمی ارران، 
، صادر کرده است! تا روز اجرای ارن حکم اما، بارد ۳٨تا آبانماه  ۳۱با خود به گور خواهد برد! حکم آن را خیجش های محرومین از درماه 

در مقابل تعرض به جان مجرجان زندانی محکوم به امدام، سد محکمی بست و به قدرت امتراضات خود، قاضی و محکمه عان را پشیمان 
  کرد! و درهم کوبید.

 
 یحران  یر و کر نا در کمین کودکان کار در سایه بی توجهی مسئوالن

هجار کودک کار در کشور  ۵۴۴براساس آمارهای رسمی وزارت کار نجدرک به  
گفته بود به دلیل ارنکه اغلب کودکان  ۳۱ر سا   نمارنده مردم اصفهان د  وجود دارد. 

توان تعدادعان را به صورت  اوراق هورتی برای عناساری ندارند، نمی  گونه  کار هیچ
دقیق تخمین زد. چندی پیش انجمن حمارت از حقوق کودک، آماری منتشر کرد که بر 

گرد وجود دارد که حدود رک  هجار زباله ۸۰حدود   طبق آن مشخص عد، در کشور 
قبلی   دهند. کودکان کار ارن روزها با عمارل  سوم جمعیت آنها را کودکان تشکیل می

کردند، با همان  هاری که قبال تن می عوند، با همان لباس ها درده می خود در خیابان
ها نجدرک  با همان عرارط به آدم  کنند و  ای که قبال داعتند دستفروعی می روره
عان مبتال به ورروس کرونا  آنکه بدانند ممکن است کسی در اطراف عوند، بی می

زندگی بسیاری از ارن کودکان کار به    معرض ابتال باعند.  باعد و آنها نیج در 
خورند، و طبیعتا امکانات محافظت از خود  صورت کمپی است و آنها با هم غذا می

مقابل ارن بیماری خاص ندارند. از طرف درگر به ارن کودکان آموزش   را هم در 
های اجتمامی نیج بسیار کم است و  عود و دسترسی ارن کودکان به رسانه داده نمی

سارر نهادها   دانند چگونه بارد از خود محافظت کنند. وزارت بهداعت، که انگشت نمی
برای ارجاد دستورالعمل و پیشگیری به سمت آن است، هنوز در خصوص جلوگیری 

هاری مانند کودکان کار و خیابان دستورالعملی ارائه  در میان گروه  از عیوع کرونا 
 نکرده است.

 
ماه به ااطر حضور بد ن  دی ۲۱پور  عضو سابق تیم ملی شطرنج ایران که  میترا حجازی

 اس  حجاب اسالمی در مسابقات جهانی  از تیم ملی ااراج شده
هرکدام از ما با قرار دادن خشت هاری هرچند کوچک ...» :او در صفحه ارنستاگرام خود نوعت

و ناچیج از نظر خودمان، سنگ بنای آنچه به سر مان آمده است را گذاعته ارم و خود با دستان 
خودمان ارن هیوال را نان و ابش داده ارم، هیوالری .... به هر روی، هر چند درر، اما من تصمیم 
گرفته ام که درگر در ساخت و پرداخت ارن جرثومه ی هولناک سهمی نداعته باعم و درگر در 

 .بازِی "ما ماعق حجاب هستیم و با آن مشکلی نداررم" عرکت نکنم
عود.  به مقیده من حجاب اجباری نماد بارز مسلکی است که در آن زن، جنس دوم محسوب می

کند. آرا  ها را برای رک زن ارجاد و او را از داعتن حقوق اولیه خود محروم می انبوه محدودرت
  است. ندای زنان تنها و تنها محدودرت گورم، خیر، ارن  ارن مصونیت است؟ قاطع می

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
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79نشرهی سازمان راهیی زن شماره    

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
 سای  نتریه رهایی زن

https://rahaizanorg.blogspot.com 

 آرشیو مقاالت

http://rahai-zan.blogspot.com 

 برنامه های تلویزیونی   مصاحبه ها

https://www.rahaizan.tv 

 تلگرام رهایی زن

@rahaizan 

 

mailto:verya.1360@gmail.com
mailto:sara_tina2003@yahoo.com
mailto:firouzeh.farrahi@yahoo.com
mailto:MinoHemati@GMail.com

