راهیی زن  ،معیار راهیی جامعه است

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 106

هم
سردبیر :مینو تی

نشریه ماهانه :

مدریمسئول  :شراره رضائی

3rd. Series, Issue 106
سری سوم ،شماره 106

Editor-in-chief: Mino Hemati
E_mail: minohemati@gmail.com

September 2022

شهریور 1401

Managing editor: Sharareh Rezaei
E_mail: shararehrezaei.p@gmail.com

زن زندگی آزادی ،

سی
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وسطایی و کلیت نظام اپیان
می دهیم# .مهسا_امینی

هم
مینو تی

ی
ی
رهای زنان
توجه :نظر به اهمیت حمایت و همبستگ با فعالی جنبش
تر افغانستان و تر این برهه حساس تاریخ ده حاکمیت ارتجاع اسالیم
ی
ی
رهای سایه افکنده است و بسیاری رسانه
بر زندگ و م،ارزه زنان تر راه
ها بطور تائم و یا موقت قاتر به انتشار نیستند بر آن شدیم ده
ی
صفحات ستون آزاد ماهنامه رهای زن را به رسانه نیمرخ اختصاص
تهیم و میبان نویسندگان نیمرخ باشیم تا مخاطبی آن ر
نشیه تر این
توران انتقایل از مطالب مورت عالقه خوت محروم ن،اشند با توجه به برت
ی
رهای زن تر ایران و افغانستان و سایر نقاط جهان،
وسیع ماهنامه
امیدواریم بتوانیم پژواک صدای زنان افغانستان و نوری از امید تر این
توران تاریک باشیم به امید روزهای ی
بهی

ر
رهای زن بپیوندید
به نشیه ی

مطالب
اطالعیه سازمان رهایی زن
قتل مهسا امینی آخرین میخ بر تابوت نظام
متعفن و زن ستیز اسالمی
تجاوز نظام اسالمی به حقوق زن مشوق
متجاوزین به زنان است ،مصاحبه با فریبا
رشیدی
گزارشی از تجمع برلین در حمایت از
مبارزات مردم ایران در پی قتل دولتی مهسا
امینی گزارش ومتن از شراره رضائی
ترجمه متن بیانیه ی قرائت شده در اعتراضات
مردم مریوان به مرگ شیلر رسولی
بیانیه ی فعالین حقوق زنان سنندج در رابطه
با مرگ مظلومانه ی شیلر رسولی
مبارزات زنان نه اولین است نه آخرین تا
شراره رضائی
سرنگونی
بیانیه اقدام مشترک ”سپیده رشنو“

مصاحبه سازمان رهایی زن پیرامون سفر
رئیسی به نیویورک با پروانه عظیمی
جهان در های خود را به روی مردم افغانستان
بست گزارش از سحر صامت
موش مرده ها وقتی بقدرت میرسند آن کار
دیگر میکنند  .مصاحبه با نسرین پرواز
عینک سیاه (داستان واقعی زندگی نویسنده)
نسرین موسوی ایلخچی علیا قسمت چهارم
طراحی سوخته تقدیم به تمام سپیده های مبارز
شراره رضائی
سبزینه های نسل دهه پنجاه!

حامد شفاعتی

اطالعیه اقدام مشترک قانونی بودن سقط جنین
یک ضرورت است!

زاینده رود واتفاقهای آن امیرحسین باریک رو
ما تیتر خبرهای فردا صبح هستیم
بهاره شرفی



ستون آزاد (نیمرخ)

درنگی بر چرایی سقوط به سیاهی
فرمان های گروه طالبان علیه زنان
وش مهربان
جنبشهای اعتراضی زنان ،هست ٔه مقاومت
گزارش نرگس سادات
علیه طالبان

ی
ی
ر
بهداشت  ،تجاار و
حقوق ،روانشنایس ،جامعه شنایس،
رهای زن مطلب و مقاالت ”اجتمایع،
برای نشیه ی
ی
گزارش های شخیص از زندگ زنان (خاوتتاانو و داوت اان “ ،شاعار ،اخا،اار ،گازارش ،تارجاماه ،ماعارق داتاا و  ستون ویژه خبری
فیلم های خوت را یم توانید به آترس ایمیل زیر ارسال دنید
 Markazi@RahaiZan.orgمعرفی سایت های برنامه های تلویزیونی،
آرشیو نشریه ،تماس با ما
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اطالعیه
قتل مهسا امینی آخرین میخ بر تابوت نظام متعفن و زن ستیز اسالمی
چه تسلیتی از این باالتر که پژواک فریاد "ما همه مهسا هستیم" از گلوی داغدار و خشمگین مردمان یک
کشور در جهان طنین انداز است .خفاشان تاریک اندیش نظام اسالمی با ربودن و قتل مهسا ناخواسته بر
انبار خشم چهل و اندی ساله مردم ،آتش افروختند .شعله های خشم بحق مردم و بخصوص زنان در
سراسر ایران نظام متعفن اسالمی و اندک مزدورانش را محاصره کرده است.
تجاوز نظام اسالمی به حقوق زنان ،کودکان ،بازنشستگان ،معلمان ،کارگران و دیگر اقشار محروم
جامعه منجر به شکستن دیوارهای سد صبر و تحمل مردم شده است .اینبار اعتراضات یکپارچه مردم و
در پیشاپیش آن زنان از نوع دیگریست .پیوستن جنبش دانشجوئی به این سیل خروشان ،بر شتاب آن
افزوده است ،جنبشهای کارگری و فرهنگیان نیز در راه پیوستن با همسرنوشتان خود هستند .شاید تاریخ
نگاران بنویسند که تار موی مهسا بر گردن نظام زن ستیز پیچید و بساط جنایتکاری حاکمیت ارتجاع
اسالمی را برچید.
سالیان ،سال است که شعار "رهائی زن معیار رهائی جامعه است" در دستانمان نوید آنروز را میدهد.
چه زیبا خواهد بود زمانیکه دنیا بداند ،رژیم جنایتکار و زن ستیز اسالمی بدست توانای زنان و مردان
آزادیخواه و برابری طلب به گور خواهد رفت.
مبارزه متحدانه ادامه دارد!

به کمتر از آزادی و برابری رضایت نمیدهیم!
مینو همتی
دبیر سازمان رهائی زن
بیستم سپتامبر ۲۲۲۲

http://www.RahaiZan.org
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تجاوز نظام اسالمی به حقوق زن مشوق متجاوزین به زنان است ،مرگ شلیر رسولی گواهی
دیگرست
مصاحبه سازمان رهایی زن با فریبا رشیدی

http://www.rahaizan.tv/2022/09/the
-islamic-regime-s-violation-ofwomen.html
خبر ناگوار مرگ نابهنگام شلیل لر ریلو ل 63
یا ه مادر دو فرزند ،از جنبله الاگ گلونلاگلو
قیب ار انسا با وجلدا را مل لرل.لاردر شلیل لر
وقت که خود را دام یک مرد تجاوز کلار مل ل بلد
با پرید از باالگ یاخلتلنلا اقلدام بلیلودک.ل
م کند و عی رغم تالش پزشکا پس چلنلد روز
عنرش کوتاه م .ودر اگر بیواا م متهلنل لا را
بترت ب اجراگ نقل در ایلا تلرا دگ انسلانل
ردیف کن م و در ملکلکلنله وجلدا ب.لرگ بله
مکاکنه بک .م ،جایگاه ایلا ملرد ملتلجلاوز در
انتهاگ صف طلویلج جلنلایلتلکلارا ز یلتل لز
خوااد بودر
آخوندااگ حوزه ااگ جهی ه ایالمل ملتلهلنلا
ردیف اول ایا مککنه استنلد کله بلا تلبلیل ل و
ترویج احکام و ینا ز یت ز زمل لنله رشلد و
پروروش ایا افکار  ،روش و من ضدب.لرگ
را فراام م کنندر
متهن ا ردیف دو ،تنام قانو گذرا ایالم
اعم از مکال و علنلامله بسلر و دیلتلگلاالهلاگ
قضائ خالفت ایالم حاکم بر ک.ور استندر
متهن ا ردیف یه ،ن روااگ انتظامل املنل لتل
استند که حرظ امن ت جنایتکارا و متجلاوزیلا
و اختالیگرا را وظ ره اصی خود م داننلد و
زنللا
بللراگ امللنل للت شللهللرونللدا بللی ل للو
پ .زگ ارزش قائج ن ستندر
متهن ا ردیف چهارم ،ما مردم است م که در
اوایج قر ب ست و یلکلم النلوز قلادر نل لسلتل لم
حداقج در خانه ااینا فرانگ مرد یاالرگ و
ز یت زگ ،ایا م راث متعرا ینت و ایالم
را دفا کن م ،و جیوگ بازتو د آنرا بلگل لریلم و
انسانهاگ آزادییواه و بلرابلرگ طلیلب تلکلویلج
جامعه دا مر
متهن ا ردیف آخر ام افراد ب شرم اسلتلنلد
که دیت به ایا اعنال جنایتکارانه م زنندر
در برنامه ام.ب به مرگ اجتناب پذیر شی ر و

گسلللتلللره اعلللتلللراضلللا
مردم مریوا و یلنلنلد
به ز یت زگ حلاکلم و
دادخواا شی ر خواا م
پرداختر فریبا رشل لدگ
فلللعلللال حلللقلللو زنلللا
م هنا برنلامله ام.لب،
خود از نزدیلک بلا ز
یت لزگ حلاکلم دیلت و
پنجه نرم کرده ایتر
فریبا رش دگ عزیلز بله
بللرنللامللله رالللائلل ز
خوش آمدیدر
مینو همتی :قبج از ارچ ز جانلبلاخلتلا شلیل لر
ریو را به خلانلواده و دویلتلانل و کلیل له
وجدانهاگ ب دار تسی ت م گوئ مر
نیست ماییم بلراگ بل لنلنلدگلا ملا بلگلوئل بلا
شن د خبر مرگ شی ر ریو و آنچه ملنلجلر
به مرگ شد ،چه خاطرات برایت زنده شد؟
فررریرربررا رشرریرردی :مللا اللم بلله نللوبلله خللودم
به خانواده و دویتا ومردم شریف ملریلوا
و جامعه مدن کردیتا و انه ازادیلیلواالا
تسی ت م گمر
ک س شی ر ریلو ل ملنلو یلاد کل لس ریلکلانله
جبارگ  ،فریناز خسلروگ در ملهلابلاد کله از
اتج تاراگ مهاباد مورد تعرض جنلسل قلرار
گرفت و خودش را از پنجره انداخت پایل لا و
جا باخت  ،خ ی دردناک است وقلتل بلرام
تداع شدر
انانطور که گرت م متجاوزیا از عوامج ر یلم
استند و یوال اینجایت چه یل لایلت کل ل لرل
پ.ت پرده است؟
مینو همرتری :ملردم آزادیلیلواه و حلب طلیلب
مریوا با شهامت و اراده رایل ایلا اعلنلال
را مککوم کردندر طرا براگ بل لنلنلدگلا ملا از
ویللعللت ،ابللعللاد و مللطللا للبللا ایللا حللرکللا
اعتراض در مریوا بگوئ در
فررریرربررا رشرریرردی :بللیلله اللنللانللطللور کلله اشللاره
کلردیلد اعلتلراضلا ویل له بلوده  ،زنلا و
مردا انه با ام فریاد م زدند ما شی ر است لم
و صداگ شی ر و حب شلیل لر را مل لگل لریلم و
خ ی رای و گسلتلرده جلنلازه او را الم تلا
جلللللایلللللگلللللاه ابلللللدگ بلللللدرقللللله کلللللردنلللللدر
یک مسئیه اگ کله بلایلد بله آ پلرداخلت ایلا
است که تالش براگ از ب ا برد افکلارالاگ
ینت و شرع در جامعه مرد یاالر بله ایلا
گونه که ز شرف و نلاملوا ایلت و مل لج
یک کاال باید ازش حلرلاظلت کلرد و خلود را
ما ک ز م پندارند ان ا افکار کهنه پریلتل
در جللامللعلله مللرد یللاالر و ایل للا و یللنللت و

قللانللونللهللاگ ز یللت ل للزانلله بللاع ل شللده کلله
متجاوزیا در جامعه بله ایلانل بله خلوایلتله
ااگ خود بلریلنلد چله بسلا از علواملج ر یلم
باشند و خل لیل یلاده و ایلا ایلا قلدر را
خوااند داشت که زنا را ملورد الدف قلرار
داند و یلک ملوضلوی دیلگلر کله ملا بله آ
اشاره کنم که بر خالف افکار جامعه که شی لر
از نللامللوا خللودش دفللای کللرده ،و ل مللا
م گویم شی ر قلوربلانل نلاملوا ن.لده شلیل لر
قوربان تلعلرض جلنلسل شلده و راال جلز
اینکه ق د جان را بزند و از پلنلجلره خلودش
را ب رو پر کند را نداشتر شلیل لر دویلت
نداشت خودش را بک.د و او را ک.لتلنلد او
تویط مرد درنده اگ که ک.لتله شلدر پلس ملا
باید ب دار باش م و ایلا کل لس را بله نلاملوا
ربط ندا مر
ت ور کن د اگر ام خود را ریتگار مل لکلرد
دوبلاره قلوربللانل یل لسللتللم غللیلط در جلامللعلله
مردیاالرگ بود ،به ایا گونه که تا اخر عنلر
باید انگ.ت ننا بلاشلد تلا علنلر بلایلد کلابلوا
تجاوز جنس را با خود داشلتله بلاشلد و یلک
کظه ام از ا غلافلج نلبلاشلد چله از لکلاظ
یایکو و گ چه ی ستم و جامعهر
مینو همتی :شی ر عی رغلم تلالش الاگ کلادر
درمان  ،در ینند درگذشتر از تجلنلعلا و
اعتراضا مردم ینند و بی و فعلا ل لا
حقو زنا براینا توص ف کن در
فریبا رشیدی :زنا یننلد در اعلتلراض بله
ز یللت ل للزگ ی ل للسللتللنللات ل للک در جللامللعلله و
گرام داشت یاد شی لر ریلو ل چلنلد روز در
ملریللوا و یلنللنللد  ،تللجللنللعلا اعللتللراضل
داشتندر

فعا ا زنا براگ ار گونه نابرابرگ و بل لعلدا لتل
یاکت نبوده اندر در برابر قتیهاگ ناموی شلعلار
م داند ز ناملوا ال لچلکلس نل لسلت و ز یلک
انسا ازاد ایت و در برابر ینهاگ عقب افتاده و
ز ی زانه ان .ه در صکنه بوده اندر
مبارزه و شجلاعلت زنلا کلورد چله اال و در
گذشته جاگ تکس ا و افتیار برانگ ز ایت و حت
مردا ام پ.ت زنا را خا نکرده اندر
مینو همتری :گسلتلردگل اعلتلراضلا و شلرکلت
مردا و زنا آزادییواه و برابرگ طلیلب بسل لار
چ.نگ ر بود ،بنظر شنا اک ریت جامعه کردیتلا
آماده عبور از ینتلهلاگ ملردیلاالرگ و تلبلعل ل
عی ه زنا م .ود؟
فریبا رشریردی :النلانلطلور کله اشلاره کلردیلم بله
ویلللعلللت اعلللتلللراضلللا ،ملللردم در جلللاملللعللله
مدن کردیتا خوااا عدا لت اسلتلنلد و بلراگ
مللطللا للبللا بللرابللر و عللادل تللالش م ل للکللنللنللد نلله
تنها عبور از فرانگهاگ غیط مرد یاالرانه بیکله
براگ از ب ا برد آ ان .ه در صلکلنله اسلتلنلد
خللوااللا امللنل للت و آرامل و حللقللو بللرابللرنللدر
خوااا قانونهاگ زنانله اسلتلنلد تلا زنلا الم در
جامعه بتوانند با ایای و آرام زندگ کلنلنلد و
از حقو انسان خوی برخوردار باشندر/
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گزارشی از تجمع برلین در حمایت از مبارزات مردم ایران در پی قتل دولتی مهسا امینی گزارش و متن خوانده شده از :شراره رضائی“

روز دوشنبه نوزدام یپتامبر به فراخوا گروا از جوانا چپ با نام "بیندگو"
تجنع در حنایت و انراا با مبارزا مردم ایرا در پ قتج مهسا ام ن در
مرکز بر ا در خ ابا "کوتبویرتور" برگزار شدر
یازما راای ز انچو دیگر گروه اا ،ت.کج اا و احزاب در ایا مرایم
شرکت کردر در ایا مرایم ،عالوه بر شعارااگ از جنیه "زن ،زندگی ،آزادی"
" از کردستان تا تهران ،ستم علیه زنان" "زنده باد آزادی و برابری"
"جمهوری اسالمی مرگت فرا رسیده" "فقط کف خیابون بدست میاد حق مون"،
ننایندگا یازما اا و گروه ااگ یینران کردند انچن ا عالوه بر رپ خوان
عی ه حاکن ت ،تعدادگ از زنا موااگ خود را در انراا با کنپ ا زنا ایرا ،
اعتراض کردر شراره رضائ
ق چ کردند ،انچن ا یک از زنا رق
بعنوا نناینده یازما راای ز در ایا مرایم یینران کرد متا یینران :
مهسا_ ام ن ر و به قتج ریاندندر
#یپ ده_رشنو را با صور و چ.نان کبود  ،در ننای مضکک حکومت وادار به اعتراف اجبارگ عی ه خودش کردندر
#ش یر_ریو از وح.ت قضاو شد و قوان ا ز یت ز ،براگ حراظت از خود یا باید متجاوز را م ک.ت که نت جه اش اعدام بود یا یاید
ک.ته م شد که او دوم ا راه را انتیاب کرد و در جیوگ چ.نا ناباور فرزندان خود را به پای ا پر کرد ر
به صور زنا زیادگ به جرم ب حجاب  ،ای د پاش دند ر
مادرگ که خود را جیوگ ماش ا گ.ت ارشاد انداخت تا مانه برد دختر ب نارش به شکنجه گاه وزرا شودر
در ایا چهج و چند یال ،انه گ ما زنا نقطه گ م.ترک داریم  ،انه گ ما حنیه گ وحوش گ.ت ارشاد را م فهن م  ،و انه ما م دانبم
که ز بود چه بهاگ ینگ ن دارد ر
د هره ،نگران  ،فرار و مقاومت انه گ اینها را در آ واحد با تنام گوشت و پویتنا زندگ کردیم ر
آما آنچه یتودن یت مقاومت و مبارزه گ ار روزه عی ه قوان ا ارتجاع ز یت ز و نرفتا زیر بار تکن ج حجاب یا به اطاعت و بندگ
ک .د زنا ایتر
زنا عی ه حاکن ت در مبارزه اگ نابرابر اما م نم بر یر خوایته ااگ برحب  ،حقو انسان شا ایستاده اندر و درداا  ،رنج اا ،شکنجه و
تاوا اای که زنا عی ه حجاب و کج حاکن ت و قوان ا ارتجاع م داند و کوتاه نن آیندر در ایا جنگ نابرابر حکومت اار و زنا ،
مهسا ام ن اا و یپ ده رشنواا تاوا ینگ ن م داند مبارزه عی ه حجاب و ارتجای و قوان ا ز یت ز به قیمت جان!
امروز با قتج مهسا ،تنام شهرااگ ایرا  ،زنا و مردا آزادگ خواه عی ه ارتجای و عی ه چهج یال عقب ماندگ و قوان ا ارتجاع به
خ ابو آمدندر
حکومت در وح.ت و ایت ال با درماندگ  ،در یراش ب یقوط قرار گرفته و پاشنه گ آش ج یقوط و حاکن ت ش ،تکن ج حجاب و نناد
بردگ و ایار استر قطعا با ایا حجم از اعتراضا و بازتاب جهان و داخی  ،حکومت اارتر از ان .ه و به ار ق نت به ار طناب
پوی ده اگ چنگ م ندازهر
انانطور که در ینگ قبر ینا یا مهسا نوشته شده " زینا یک کینه رمز ایت" " ینا" م تونه کینه گ رمزگ براگ اتکاد یرایرگ از
کارگرا  ،معینیا ،دان.جویا و تنام مردم متنرر از کج حاکن ت باشه انانطورگ که تا اال ما شاادش بودیم که از کردیتا تا تهرا تنام
شهراا ،مردم آزادگ خواه و برابرگ طیب به خ ابا اا آمدند و م تون م به جنایت ااگ چهج یا ه حاکن ت پایا بدیمر
تا دیگه شااد تعرض و تجاوز و قتج و اعدام ااگ جوانا و عزیزاننا نباش مر قدر در دیتا مردم متکد ایتر باید در کف خ ابو اا
حرمت و شا و منز ت ز  ،کارگر ،کودک  ،معیم و دان.جو و تنام آحاد جامعه روگرفتر
یرنگون حاکن ت با تنام دارو دیته ،بس ج ،اطالعا و وحوش گ.ت ارشاد و غ ره تنها به ن رو و حضور مردم آزادگ خواه و برابرگ طیب
در کف خ ابا اا امکا پذیر خوااد شد ر تا دیگه شااد قتج مهسا اا نباش مر
ان ا اال اعتراضا در کج شهرااگ ایرا از کردیتا تا رشت و گ ال  ،کر و تهرا و تنام دان.گاه اا در جریا ایت و ما انگام و
انراه با مبارزا مردم ایرا تا یافط شد کج حاکن ت در کنارشو است مر
حکومت جنایتکار  ،در مقابج مردم متکد و منزجر از کج ی ستم حاکن ت با تنام قوان ا ارتجاع و قرو ویطای و جنایت ااش ناتوا
ایتر
یکبار براگ ان .ه به ایا پرویه گ جنایت و قتج اا و اعدام اا پایا بدیمر
سازمان رهایی زن
نوزدام یپتامبر 22
زنده باد آزادگ و برابرگ
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آزادی  ،رباربی
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عکس هایی از تجمع برلین در حمایت از مبارزات مردم ایران در پی قتل دولتی مهسا امینی
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راهیی زن  ،معیار راهیی جامعه است
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ترجمه متن بیانیه ی به زبان کوردی قرائت شده در اعتراضات مردم مریوان به مرگ شیلر رسولی

زنان و مردان برابری طلب!
دیروز ترا دگ دیگرگ ،جامعه ما را رزاند و قیب انه گ انسا ااگ برابرگ
طیب را به درد آوردر در ایا رویداد و فاجعه انسان باز ام یک ز قربان
شدر د ج قربان شد زنا قانو و ینت و ارتجای مردیاالرگ ایتر
درجامعه اگ که ز ناموا کس نام برده م شود و شهروند درجه دوم ایت
و تکق ر و تعرض
و مرد خود را صاحب ز م داند ،ار روزه شااد تبع
عی ه زنا است مر ز ک.ته م شود یا تکت ف.ار ضدیت با ز  ،دیت به
خودک .م زندر شک ن ست ایا متجاوز باید مکاکنه و مجازا شودر اما
مجازا فردگ به تنهای نن تواند فاجعه گ انسان تعرض و تجاوز به حقو
و یتم جنس و قوان ا و
و انسان ت ز را خاتنه دادر ما م خواا م به تبع
آی ا پ.ت آ خاتنه داده شودر ما خوااا جامعه اگ برابر و ازاد است م که
برابرگ ز و مرد بطور قطه تام ا و تضن ا شودر ب گنا چن ا جامعه اگ
مستیزم ا .ارگ و دخا ت زنا و مردا کارگر و زحنتک و طبقا پای ا
و تجاوز به حقو زنا به
جامعه ایتر خاتنه داد به یتم طبقات و تبع
یازما ااگ طبقات و اجتناع توده اگ ن از دارد.
#ش یر_ریو
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بیانیه ی فعالین حقوق زنان سنندج در رابطه با مرگ مظلومانه ی شیلر رسولی

آنچه امروز ما را وادار به واکن ننوده ایت و به شکج روشن خودننای م کند ی ستنات ک بود ایا خ.ونت اایلت،
متایرانه نه تنها یازوکارگ براگ بازداشتا فرد صاحب قدر از ارتکاب خ.لونلت وجلود نلدارد ،بلیلکله در یلک تلوافلب
نانوشته اعنال خ.ونت برزنا عادگ یازگ شده و عواقب جدگ متوجه خسونت گرا ن ستر
آزاراای که عی رغم آشکار بودن.ا در تنام ایا یال اا نادیده گرفته شده اندر
ما زنا ضنا مککوم کرد ایا رفتار شن ه و ضدانسان از تنام فعا ا حقو ب.ر در ایرا و جها تقاضا م کن م که
در ایا رابطه یکو خود را ب.کنند و به جدگ وارد م دا شوندر
از تنام مسئو ا امن ت و قضای م خواا م رنج زنا خ.ونت دیده گ تجاوز را کوچک ن.نرده و یلا اعلنلال قلوانل لا
بازدارنده و ییت گ رانه براگ متجاوزگرا  ،فضای اما را براگ افراد جامعه مه ا ننایندر
ما به جد خوااا پ گ رگ خو به ناحب رییته ش یر ریو اا که قلربلانل خ.لونلت شلده انلد اسلتل لم و ایلا رفلتلارالاگ
ضدانسان را مککوم م ننای مر
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مبارزه بی وقفه علیه مردساالری و زن ستیزی رد جامعه
مبارزات زنان نه اولین است نه آخرین تا
سرنگونی
شراره رضائی

ایا روزااگ مبارزه زنا خسته از ب از
عی ه
چهج یال یرکوب ،نابرابرگ ،تبع
قوان ا ضد ز  ،زنا به یتوه آمده از خ.ونت
و تهدید ،زنان که به قدمت تاری حکومت
ایرا روزگ نبوده و ن ست که دیت از
مبارزه بردارندر ایا روزااگ اعتراض عی ه
ی ستم یرکوب و حکومت ضد ز و
خ وصا عی ه حجاب ایا نناد ایار ز ،
براگ او ا بار ن ست که به جنب درآمده و تا
یرنگون حکومت ،آخریا بار ام نیوااد
بود .
تاری مبارزا زنا به یال ااگ او ه
مبارزا زنا در یال  75گره خورده
آنروزاا که زنا مبارز از معیم ،کارمند اداره
اا تا پریتار ،شاغج و خانه دار به خ ابا اا
آمدند و فریاد زدند " :ما انقالب نکردیم تا به
عقب برگردیم" ما م راث دارا ایا زنا
مبارز بودیم و در انا کودک خوب به
گوشنا رفت که به عقب برنیواا م گ.تر
ایا مبارزا ادامه داشت شاید اگر به تجربه
خودم بعنوا دب ر کانو دفای از
شی
حقو زنا و کودکا ایرا (تهرا ) اشاره
کنمر به غ ر از مبارزا و اعتراضا
منایبت ااگ میتیف از  8مارا اا تا
خ.ونت عی ه زنا ،
روزااگ جهان
بزرگتریا ایا اعتراضا  22خرداد یال
 5687بود .روزگ که ما بعنوا "کانون دفاع
از حقوق زنان و کودکان ایران" انراه
"جامعه حمایت از زنان" در کردیتا به
مدیریت زن مبارز و خستگ ناپذیر دیبا
عی یان و ده اا ت.کج زنا دیگر فراخوان
گسترده دادیمر به جرا م توا گرت 22
خرداد  5687بعد از اعتراضا زنا در
ا.ت مارا  ،75بزرگتریا تجنه زنا عی ه
نق حقو زنا در ایرا بود.
مبارزه گ زنا به د ج ارتباطا جنع
گسترده ترو آگاا ب .تر و با گسترش
نارضایت اا و نرر از حکومت دیکتاتورگ
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تا دندا مسیح که شن .ر را عی ه زنا از رو
بسته ایت ،ویعت و شکج جدیدگ به خود
م گ ردر زنان مبارزگ که ارگز در مقابج
ارتجای ارگز یر اطاعت و فرمانبردارگ
خم نکردند و نیوااند کرد و مبارزه عی ه
قوان ا ز یت ز و براگ آزادگ و راای
زنا ازکی ه گ ق ود و بند و ایار دیا و
مذاب و تا آمال نهای که یرنگون حکومت
ایت ،ادامه خوااد داشتر ارچه تبر زدگ
مرا ،زخم ن.د جوانه شد .
متن زیر گزارش و عکس های از تجمع 22
خرداد  5831در میدان هفت تیر علیه نقض
حقوق زنان همراه با عکس هایی از آن
مراسم جهت یادآوری مبارزات زنان .
گزارشي از روز 22خرداد 31
امروز دوشنبه 22خرداد  5687در پای به
فراخوا نهاداا  ،ت.كج اا و كانو ااي
دفای از حقو زنا  ،زنا و مردا آزادي
خواه در م دا ارت ت ر انچو گذشته در
رایتاي مطا با خود خوایتار برابري
حقو زنا در تنامي عرصه ااي اجتناعي،
فرانگي و ی ایي شدند و نسبت به حقو از
دیت رفته و یا تضع ف شده تجنه اعتراض
آم زي صور گرفتر ایا تجنه در م دا
ارت ت ر تهرا در اعتراض به نق حقو
زنا در قوان ا ایرا برگزار شد.
در یاعت  4بعدازظهر در ضیه غربي  5ت ر
در فضاي یبز م دا ار کظه به تعداد زنا
و مردا افزوده مي شد در ابتدا جنع ت
روي ن نكت اا و روي چنا اا ن.ستند و
ن رااي انتظامي دورتادور مکوطه را در
احاطه كرده بود ن روااي انتظامي  2یا 6
نرره در فضاي یبز قدم مي زدند و با باا
شی ي اا اناانگي ایجاد مي كردند كم كم
زما به یاعت  7نزدیكتر مي شد و جنع ت
کظه به کظه زیادتر مي شد و ن روااي
انتظامي كه دیگر تاب و توا دید جوانا
معترض را نداشتند یعي در پراكنده كرد
آنا ننودندر جنع ت در اثر ف.ار ن رو
انتظامي به خ ابا رفتند و در ویط م دا
انسجام خود را حرظ كردند و در راا یاعت
 7تراكت اایي با عناویا ز = مرد =
انسا  /ما حقو برابر مي خواا م /رفه
حقو زنا =
عی ه زنا  /نق
تبع
حقو ب.ر /خ.ونت عی ه زنا =
نق
خ.ونت عی ه انسا  /آزادي و برابري حب
مسیم ار انسان ست )از یوي فعا ا حقو
زنا كانو دفای از حقو زنا و كودكا
ایرا و جامعه حنایت از زنا در ب ا
جنع ت پی شد كه ن رااي انتظامي و باا
شی ي اا به یوي جنع ت حنیه كردند و با
متویج شد به زور تراكت اا را از دیت
زنا مي گرفتند و پاره مي كردند.
ن روااي انتظامي با باتوم به جا جنع ت

افتادند و رویري ااي دخترا را مي گرفتند
و انراه خود مي ك .دند و زنا و مردا
شجای با دید ایا صکنه اا یك دا فریاد مي
زدند و آزادي آنا را طیب مي كردند .
دختري كه براي چند کظه موفب شده بود از
دیت آنا فرار كند زنا پی س بدنبا
دویدند و موااي دختر را به طرز وح .انه
اي ك .دند و او را وادار به توقف كردندر
جوانا و مردا برابري طیب ،به ایا صکنه
ااي د یراش و رعب آور اعتراض مي
كردند و فریاد مي زند مگر اینها زنا و
خواارا ما ن ستند چرا با اونها اینطور
برخورد مي كن د مگه اونها چكار كردند مگه
شنا انسا ن ست د؟ ن روااي انتظامي با باتوم
به ی نه جوانا معترض كوب دند و به اجبار
آنها را با خود مي بردند.
در تنامي م دا ارت ت ر به ار گوشه اش كه
نگاه مي كردي جواني ،دختري یا پسري،
زني یا مردي كتك مي خورد و جوانا را به
زور روي آیرا ت داغ ك.ا ك.ا انراه
خود مي بردند و رعب و وح.تي بي یابقه
در مردم ایجاد كردند.
در ایا م ا حضور زنا پی س كه وح .انه
به جا دخترا افتاده بودند ب .تر از ار
صکنه اي تایف انگ ز و مالل آور بود كه
ب رحنانه انجنس خود را (زنا ) را زیر
م.ت و گد و باتوم مي گرفتند و حتي
عابراني كه از ا چ كجا خبر نداشتند و
عابري بودند مورد ضرب و شتم پی س قرار
گرفتند .
تنامي مغازه ااي م دا ارت ت ر بسته شد و
مغازدارا كركره اا را پای ا ك .دند  ،زنا
پی س حتي به مغازه ااحنیه مي كرد و مغازه
دارا را تهدید مي كردند كه كسي را درو
مغازه اا پناه نداند.
بس اري از زنا و مردا را در ایا تجنه
دیتگ رشدندو ماش ا ااي ن روي انتظامي در
تنامي دور م دا مستقر بودند و تعداد زیادي
از جوانا آزادییواه را دیتگ ر كردند و به
انراه خود بردند.
یرانجام تجنه در یاعت ش و ن م به پایا
ری د.
شراره رضائی 22خرداد  5831شمسی
8
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یپ ده رشنو ،نویسنده و انرمند ب ست و ا.ت یا ه ایران پس از چهج روز بازداشت در تاری نهم مرداد ماه با ق د وث قه اگ به مبی ا.ت
م ی ارد لایر آزاد شدر
اقدام م.ترک ت.کیهاگ مستقج زنا ایران  ،دیتگ رگ ،شکنجه ،اعتراف اجبارگ ،وث قه ب از حد و نق حقو زنا از جنیه حب اخت ار بر
بد خوی و تکن ج حجاب اجبارگ در ایرا را به شد مککوم م کندر
انگام که یپ ده رشنو یوار اتوبوا شد ،به د ج عدم رعایت کامج حجاب اجبارگ ،و بدحجاب  ،تویط یک ز مکجبه آت به اخت ار
"بازیگر غ ردو ت " (براگ اجراگ احکام حکومت ) مورد تهدید قرار گرفتر ویدیوی که ن.ا م داد یپ ده بدو حجاب یوار اتوبوا م
شود ،او به عنوا نویسنده و مدافه حقو زنا عی ه حجاب اجبارگ صکبت م کند ،با ز مکجبه مقابیه م کند و از حقوق دفای م کند،
ف یم رویاروی او با ایا ز متجاوز داخج اتوبوا ،در فضاگ مجازگ پی م شودر یپ ده در ب ست و چهارم خرداد ،چند روز پس از انت.ار
ایا ویدئو دیتگ ر شدر
نافرمان مدن عی ه حجاب اجبارگ ب از چهار داه ایت که در ایرا با مجازا ااگ شدید پای داده م شودر یپ ده مانند یایر مدافعا
حقو زنا در چهج و یه یال گذشته ،دیتگ ر و به اتهاما «اجتنای و تبان عی ه امن ت می از طریب تناا با افراد خار از ک.ور»،
»تبی عی ه نظام جنهورگ ایالم « و »ت.ویب به فساد اخالق « و اشاعه فک.ا متهم شدر »
طبب " ماده  ۸۳۶قانو مجازا ایالم ( تعزیرا و مجازا ااگ بازدارنده)
ار کس عینا در انظار و اماکا عنوم و معابر تظاار به عنج حرام نناید ،عالوه بر ک رر عنج به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ()۴۷
ضربه شال مککوم م گردد و در صورت که مرتکب عنی شود
که نرس آ عنج داراگ ک رر نن باشد و عرت عنوم را
جریکهدار نناید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ( )۴۷ضربه
شال مککوم خوااد شد
تب ره [جزاگ نقدگ اصالح  -]۹۳۱۱/۹۹/۳۶زنان که بدو
حجاب شرع در معابر و انظار عنوم ظاار شوند به حبس از ده
روز تا دو ماه و یا از دو تا ده می و لایر جزاگ نقدگ مککوم
خوااند شدر"
پس از گذشت چند روز از ناپدید شد یپ ده ،تیویزیو دو ت
جنهورگ ایالم اقدام به پی «اعتراف اجبارگ» یپ ده م کند،
او که به د ج شکنجهااگ متکنج شده ،حا بد بود را بننای
م گذارندر
از آغاز تکن ج حجاب اجبارگ در ایرا  ،در ۹۴ایرند ،۹۳۵۴زنا
ایران نه تنها در برابر حجاب اجبارگ بیکه در برابر یایر موارد
نق حقو ب.ر زنا  ،دیت از مقاومت نک .دندر
تاکت ک ااگ دیتگ رگ ،شکنجه ،اعتراف اجبارگ مدافعا حقو
زنا  ،مننوع ت تردد زنا «بدحجاب» در مترو و کاا حقو
مدیرا «بد حجاب »ن.ا داد ،که چگونه یک دو ت مستاصج عی ه
زنان که از فرام ا آ یرپ چ م کنند ،عنج م کندر
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پیرامون سفر رئیسی به نیویورک با پروانه عظیمی

http://www.rahaizan.tv/2022/09/
protest-against-raisi-un-visit.html
از کوزه انا برو تلراود کله دراویلت ،در
آیتانه ن.ست یاالنه مجنه علنلومل یلازملا
میج است لم و امسلال الم حضلور نلنلایلنلدگلا
ارتجای ایالم و ضلد ب.لر حلاکلم بلر ملردم
ایرا به اعتراضلا ویل لعل در ملقلابلج ایلا
یازما خوااد انجام در شاید اگر یازما ملیلج
نام را با مرام تطب ب م داد و به "یازما
دول" متکد تغ ر نام م داد ،رنج کنلتلرگ را
به اع اب مدافع ا حقو ب.ر وارد مل لکلردر
اک ریت قریب به اترا ایا مقاملا بلهل لچلوجله
منافه مردم ک.ور مطبوی خلود را نلنلایلنلدگل
نن کنند ،بیکه منایبا ب ا طبقا حلاکلنله ایلا
ک.وراا را رقم م زنندر
با اینکه رئ س پلرونلده ضلیل لنل از جلنلایلت
عی ه ب.ریت را زیر عبای پنها کلرده ،و ل
اظهارا وگ بننایبتهاگ میتیف جلنلایلا وگ
و اندیتان.ا را براگ عنوم آشکلار مل لکلنلد،
از تای د و تنج د اعدامهاگ داه شس ت گرفته
تا یرکوب زنا معترض به حجاب اجبارگ و
انچن ا توا ا به حرملت انسلانل شلهلرونلدا
انجنسگرا در روزالاگ اخل لر نلنلونله اگ از
مکتویا متعرا کوزه حکومت ایالمل ایلت،
کوزه اگ که وقت شکسلتلا آ بلدیلت تلوانلاگ
مللردم آزادیللیللواه و بللرابللرگ طللیللب ایللرا
مدتهایت فرا ری ده ایتر
در برنامه ام.لب پل لراملو یلرلر رئل لسل بله
ن ویورک با پروانه عظ ن از فلعلا ل لا حلقلو
زنا در داالا تگزاا به گرتگو م ن .ن مر
پروانه عظ ن عزیز بله بلرنلامله رالائل ز
خوش آمدیدر
م نو انت  :مقدمتا قبلج از پلرداخلتلا بله یلرلر
نناینده جنایتکارا ایالم به ن ویورک ،مایلیلم
یک جنلعلبلنلدگ ملیلتل لر از کلارنلامله دو لت
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در ملورد پلایلنلال کلرد
رئ س  ،بی و
حقو زنا ارائه دا در
پروانه عظل لنل  :رئل لسل یلکل از اعضلاگ
ا ئت مرگ در داله شل لت ابلراگ گلرفلتلا
جا ده اا ازار از جلوانلا آگلاها ملبلارز و
آزادییواه در زنلدانلهلاگ جلنلهلورگ ایلا لنل
بوده ا او وعنا ًل شناخته شده دو ت جنلهلورگ
ایلالمل در  ۷۳یلال یللکل از مللهلره اللاگ
اصی گذشته بوده ایت که در حال حاضر بلا
داشتا ینت ریایت جلنلهلورگا بلا تلکلکلم و
توا ب .ترگ در رایتاگ یرکوب میت تلکلت
یللتللم ایللرا و بللراگ ری ل للد بلله االلداف
جنهورگ ایالم خدمت م کندر مردم ایرا
در یال  ۱۸و  ۱۶به دو ت جنهورگ ایالم
ایرا ثابت کردند تاری م رف ایلتلرلاده از
ی ایت فریبکارانه اصالح طیب به یلر آملده
و به ان ا د ج تنها راه باق مانده براگ دوام
جنهورگ ایالم ی ایت یرکوب مل بلاشلد
و به ان ا د جا رئ س تنها مهره باق ملانلده
براگ حلرلظ جلنلهلورگ ایلالمل در شلرایلط
بسللل لللارنلللاملللنلللایلللب بلللکلللرا اقلللتللل لللادگا
اجتناع افرانگ  ،ی ای م باشدر
الزم به ذکر ایت که ار یاختار اجتناعل و
ی ای براگ بقا و ملانلدگلارگ نلاگلزیلر ایلت
ن روالا و ملنلایلبلا تلو ل لدگ و از ایلا رو
فرانلگ و ملنلایلبلا اجلتلنلاعل ا ا لگلوالاگ
فکرگ و ایدئو و یک مرتبط با آ را تو لد و
بازتو د کلنلدر در ایلرا ملانلنلد الر جلاملعله
طبقاتل دیلگلرا دو لت جلنلهلورگ ایلا لنل ا
حام منافه یرمایه دارگ جهان و به عنلوا
طبقه مسیط م باشدا که بسلتله بله ملاال لت و
ااداف خودا یازماندا کی ه ایا منایبا را
به منظور تضن ا منافه طبقات اش در دیلت
خود داردر در ایرا ن ز بلا دو ابلزار و یلاز
کار با ام به دو ت یرمایه دارگا کنتلرل ایلا
یازماندا را ایایا پ م بردر
یکم :یلازکلارالاگ ایلدئلو لو یلک از جلنلیلها
مذابا آموزش و پرورشا خلانلوادها قلانلو ا

ریانه ااا فرانگ و انر و احزاب ی ای
دوم :یاز کارااگ یرکوبگر که بله خ.لونلت
مستق م متویج م .ودا مانندا قانلو ا پلیل لس و
یپاه و زندا
در جنهورگ ایالم ایرا از آنجایل کله بلا
یک دو ت مذاب عقب مانلده یلرملایله دارگ
مواجه است ما قوان ا برخلایلتله از ملذالب و
شریعت ایالم اندا بنابرایا عواملیل را کله
به آ اشاره شدا با نلقل بل ل.لتلر بله خلدملت
مللنللافلله ارتللجللای حللاکللم در آورده ایللتر در
خ.لللللونلللللت دو لللللتللللل از ابلللللزارالللللاگ
فرانگ امذاب ا ما و غل لره ایلتلرلاده مل
شود تا به خ.ونتا م.لروعل لت داده شلود و
عاما ا خ.ونت ا به عنوا ناج ا فرانگ و
ینت و مذاب او قربان ا خ.ونتا به عنلوا
خاط ا ضد قانو و ضد دیا و فرانگ یت ز
معرف م .وندر در ایا منایبا خ.لونلت بله
امرگ روزانه و علادگ و یلپلس طلبل لعل و
دائن و ضرورگ بلراگ یلیلطله در جلاملعله
تبدیج م شود و در انله یلطلوح اجلتلنلاعل
راا را م گ.اید
در ملرکلز ایلا قلوانل لا علقلب ملانلدها قلانلو
اجبارگ و کنترل آشکار بد زنا قرار داردر
حلللجلللاب اجلللبلللارگ در ایلللرا الللم نلللقللل
ایلدئلو لو یللک دارد و اللم نلقل یلرکلوب و
خ.ونت مستق ما آشکار و نظام م باشدر
حجاب ام یک از منایبا خا ا فلرالنلگا
ایدئو و گ و قوان لا ایلت کله بله شلد ز
یت زانه و ننادگ بارز از عریا تریلا شلکلج
یتما ییطه و حاکن ت بر فرد در یک جلاملعله
طللبللقللات ل از نللوی بللرده دارگ ایللت و اللم
یللرکللوب آشللکللار و ابللزارگ بللراگ .مللانللور
قدر دائم ر یم جلنلهلورگ ایلالمل ایلرا ر
ایالم از انلا ابلتلداگ ایلتلقلرار ایلا ر یلما
موتور فکرگ حرکلت بلودر الویلت یلازگ و
موجودیت ایدئو و گ داد به جامعه و افلراد
یک از شروط ایای درایا حرکت بلود کله
با حجاب اجبارگ آغاز شدر
ایدئو و گ و اویتا براگ تنام افلراد جلاملعله
در کج م.روط به دو لت تلعلریلفا تل لبل لت و
مهر و ن.ا شدر به ایا ترت ب تنام رفلتلارالاا
اویت اا و افلکلارگ کله بله علنلوا مسلائلج
اعتقادگ و نگرش شلیل ل چله ز و چله
مرد مطرح م شدندا به طور کامج در حوزه
قدر دو ت قرار گرفلتلنلدر ایلا ر یلم بلراگ
نظم بی .د به یاختار یرکوبگر اجلتلنلاعل
مورد نظر خود از انا ابتدا باید قادر مل ل.لد
که افلراد جلاملعله را بلر یلرجلاگ خلودشلا
بن.اند و موقع ت آنها را چه به طور فردگ و
چلله در ارتللبللاط بللا دیللگللر افللراد و نللق ل و
تاث رات که قرار ایت بر نلظلم خلا ملورد
نظر ر یم داشته باشند ام.یص کند
در ایا نلظلما ” ز “ یلعلنل نل لنل از ملردا
جنس به طور طب ع و خدای فرود دیت
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و ناقص ا عقجا ز یعن موجودگ که اگلر در مللکللتللواگ ایللا اعللتللراضللا و بللی ل للو
جللامللعلله راللا شللود آ را بلله فسللاد و تللبللاال مطا با مطرح شده چه اطالعات داریلد کله
م ک.اندا موجودگ که تنهلا فلیلسلرله وجلودگ و با ب نندگا ما یه م شوید؟
ماا ت او خدمت به مرد فرزندآورگ بلراگ او
وبراگ جامعه ایالم ایتر موجودگ که بلایلد پروانه عظ ن  :در آیتانه برگزارگ ارلتلاد و
کنترل شود حجاب به ایا ” ز “ ریلنل لت داد ارتن ا مجنه عنوم یازما میج ملتلکلد در
و نه تنها پ.ت با قوان ا ز یت زانه اگ شد که مقر ایا یازما درن ویلورک ایلاا لت ملتلکلده
از قبج وجود داشتا بیکه مجوز ت ویب دیگر آمللریللکللا در  ۱۹یللپللتللامللبللر ۱۳۱۱اسللتل للم ر
قوان ا ز یت زانه ایا ن در عقب مانده تریا یازما میج متکد یلاا لنله از یلومل لا الرلتله
حد منکا بودر در حدگ کله دیلگلر جسلار و یپتامبر کار خود را آغلاز مل لکلنلد و یلرا
ت ور ا چ تغ رگ را براگ زنا ندالدر جلاگ ی ای دن ا و به طور عنده رویاگ جلنلهلور
ز در ایللا نللظللام در خللانلله و نللق ل آنللهللا ایا ک.ور اا یینرانا اصی ن.ست استندر
شواردارگ و بچه دارگ تعل ل لا شلد و نله در مجنه عنوم یازما میج متکد یک از پنلج
رکا اصی ت.ک ج دانده ایا نهاد ب ا ا نلیلیل
صکنه ی ای ا اجتناع ااقت ادگ ا در تلا ل
براگ درک و تع ا یرنوشت جلاملعلهر قلانلو و به ب ا بهترا تنها رکلنل از یلازملا ملیلج
حجاب به د ج اویت ایدئلو لو یلک و ملذالبل ایت که تنام اعضا از حب راگ یکسا در
یردمدارا ر یم جنهورگ ایلا لنل بله زنلا آ برخوردارند من.ور یازما ملیلج ملتلکلدا
اجللبللار شللدا اللنللزمللا نللقللطلله اگ آغللازیللا کارکرد مجنه عنوم ا اینگونه تلعلریلف شلده
م.روع ت .داد بله یلرکلوب و ایلتلرلاده از ایت :رایزن برری و ارائه توصل له الایل
ن روگ زور مستق م ن ز بود اجلبلار حلجلاب بلا درباره موضوعات نظ ر صیح و امن ت بل لا
ایتراده از ن روگ زور و ایجلاد تلرا دائلم در ا نیجا خیه یالح,
زنا و در نهایت تنام جامعه اجرای شد و بله حقو ب.را رااکاراای براگ حج و ف لج
انراا دیگر قوان ا ز یت ز آنه اگ کله در اختا را ک.لورالاگ ملتلنلازی ملایلک پلنلپلئلو
پ آ ضرورگ شلدا نلقل ملهلنل در علادگ وزیر امور خارجه پ  .ا آمریکا وتعدادگ از
یناتورااگ جنهورییواه آمریکا بله رالبلرگ
یازگ ایتراده از ن روگ مستق م یرکوب و
خ.ونت و ت.دید و تقویلت آ یلافلت ر از ایلا تام کاتا و مارکو روب و در نلامله خلطلاب بله
روا حجاب اجبارگ ام چهره و اعتبار ایالم دو ت باید از او خلوایلتلنلد کله بله ابلراال لم
ر یم جنهورگ ایالم را حرلظ و بلاز تلو ل لد رئ س ارئ س جنهور ایا ن ایرا و ا لئلت
م کنلداالم اقلتلدار حلکلوملت ایلالمل را بله اللنللراه او بللراگ یللرللر بلله نل للویللورک ویللزا
ننای در م آورد والم پ.لتلوانله دیلتلگلاه و صادرنکندا در ایا نامه نق ر یم ایلرا در
یازوکارااگ یرکوبگراآ ایلتر در شلرایلط تام ا ما تروریسم در خاورم انه و تلوطلئله
کنون حرظ منافه و ننایل اقلتلدار ایلالمل و براگ ترور مقاما عا آملریلکلا و بلرنلامله
طبقات از راه به کار گرفتلا مسلتلقل لم نل لروگ ریزگ براگ ربلود شلهلرونلدا آملریلکلا در
زور و یللرکللوب آشللکللار آ یللاز و کللار خاک ایا ک.ور اشاره شده و آمده ایلتا ایلا
ضرور آور نهرته در حلجلاب ایلتا کله در فرصت براگ مامورا یپاه پلایلدارا ایلت
مطابقت با شکج ویژه ر یم جنهورگ ایلالمل که در چلارچلوب ال لئلت النلراه رئل لسل بله
آمریکا یرر کند
در ایرا قرار داردر
علللالوه بلللر ت.لللدیلللد حلللجلللاب اجلللبلللارگا در ایا ن.ست انچلنل لاا ن ل لر احلنلد فلایلب
دیتگ رگاشکنجه و گرفتا اعترافا اجلبلارگ نناینده دائم افغانستا در یازما ملیلج ملتلکلد
حضللور خللوااللد یللافللتر فللعللا ل للت اللا بللراگ
اضافه کرد جرایم نقدگ بر ایاا نوی پوش
زنا در زما ریایت جنهورگ رئ سل ا علدم جللیللوگ ل للرگ از حضللور قللاض ل مللرگ در
اجازه تناشاگ مسابقا ورزش ا مکدودیتلهلاگ ن ل للویللورک و اللنللچللن ل للا بللرگللزارگ تللجللنلله
شرکت در رشلتله الاگ ورزشل ا ملکلدودیلت اعتراض در مقابج کاخ ش .ه اگ انزما بلا
اجراگ موی ق ا مکدودیت انتیاب رشتله الاگ یینران ابراا لم رئل لسل آغلاز شلده ایلتر
دان.للگللاا ل ا روا کللودک اللنللسللرگ و تللا شنارگ از فعاال یل لایل ا ملدنل و حلقلو
فروش زنا ا قتیهاگ ناموی ا ت.دید فلزایلنلده ب.رگ اعالم میا رت با ایا .حضور فعلا ل لت
مردیاالرگ ،قانو جلوانل جلنلعل لت و نلدیلده اللاگ خللود را آغللاز کللرده انللد رئ ل للس ل در
گرفتا حب ز بر بد خوی و کنترل الرچله فهریت تکریم الاگ آملریلکلا و اروپلا قلرار
دارد بس ارگ یازمانهاگ حقو ب.رگ ن ز بله
ب .تر بر زنا .زنا م توا اشاره کردر
م نو انت  :بنظر مل لریلد رئل لسل علالوه بلر د ل للج پ ل لل.ل للنلله قضللای ل و م.للارکللت او در
ننایندگ طا با حاکم بر تهرا ملجلبلور شلود یرکوب اا و اعدام ااا و خوایتار ملکلاکلنله
که جاگ برادران  ،طا با حاکلم بلر کلابلج را او در مککنه ب ا ا نیی استندر او او کله بله
ن ز پر کندر در صف مقابج ن ز تلظلاالراتلهلا و د ج یوابب امن ت و قضای خود و انکلارگ
تجنعا اعتراض تدارک دیده شلده ایلتر از با ال لئلت ملرگ در رونلد ک.لتلار زنلدانل لا

ی ای در یال  ۹۳۸۴به نق فاح حقلو
ب.ر در ایلرا ملتلهلم ایلت اخلود را ملدافله
حقو ب.ر معرف م کند و پ .تر به شلبلکله
خبرگ ا جزیره گرته ایت ” :تنام اقدامات کله
در مد مسئو ت انجام دادم در جلهلت دفلای
از حقو ب.ر بوده ایتر با کسان که اختالل
در حقو انسا اا ایلجلاد کلردنلد و دیلت و
حرکا داع .و اقداما ضد املنل لتل زدنلد
انواره در دیتگلاه قضلایل بله علنلوا یلک
حقوقدا و قاض مدع حقو انسانهلا و در
جایگاه دفای از حقو ب.ر بلرخلورد کلرده ام
او در مرایم تکی ف خودش در برابر صلدالا
م هنا خارجل نل لز گلرلتله بلود “:ملا ملدافله
واقع حقو ب.ر است مر
رئ س در آبا  ۹۳۱۶بله فلهلریلت تلکلریلم
خزانه دارگ آمریکا وارد شده و یلال ۹۳۶۱
ن ز در ست تکریم ااگ اتکلادیله اروپلایلتر
یک از اعضلاگ ” ال لئلت ملرگ“ در دادگلاه
ااگ یال  ۹۳۸۴در ایرا ایتا دادگاه اایل
که ازارا زندان ی ای را در حا که در
حال گذراند حکم ااگ خود بودنلد بله اعلدام
مککوم کرده و به دار آوییتار الزم بله ذکلر
ایت که .پست ریایلت جلنلهلورگ املا بلراگ
او“ م ون ت دیپینات ک“ ایجاد م کندر
در اعتراض به حضور رئ س در در مجلنله
عنوم یازما میج امسلالا فلعلا ل لا حلقلو
ی ای و انسان با داد فراخوا ا اطلالعل لها
ته ه پویتر اجنه شد در ملقلابلج یلاخلتلنلا
مکج برگزارگ ایا مجنها م یواانلد بلازتلاب
صداگ اعتراض مردم تکت یتم ایرا بلاشلنلد
و ۷۳یال ظیلم اجلنلایلت جلنلهلورگ ایلالمل
ایرا را به گوش جهان ا بریانند و ملاال لت
ایا حکومت ضد ملردمل راکله ملیلت ایلرا
نت جه اگ جز ا روا فلقلرا بل لکلارگا فسلادا
اعت اد فک.ا و تا فروشل ا غلار یلرملایله
ااگ می ا رانت خوارگ الاگ کلال دو لتل ا
دیتگ لرگ شلکلنلجله و اعلدام ملعلتلرضل لا و
آزادگ خوااا ا نهادینه کرد یتلم چلنلدگلانله
بر زنا ا و روا .ازارا معضج اجلتلنلاعل
دیگر جنهورگ ایالم را اف.ا کنندر

م نو انت  :با تلوجله بله پلوشل خلبلرگ ایلا
ن.ست ،بنظر شنا فعا ا حقو زنا چگلونله
م توانند از ایا موقع ت بهره جویند و با بل لا
وضع ت زنا تکت حاکن ت قوان لا ایلالمل
توجه ملردم آملریلکلا بله علواقلب دا.لتلنلاک
حاکن ت مذاب جیب کرد؟
پروانه عظ نل  :اف.لا کلرد ملاال لت انسلا
یت ز و ز یت ز جنهورگ ایالم در چنل لا
شرایط در برابر چ.م نه تنها مردم آملریلکلا
بیکه جهان ا ا تویط زنلا و ملردا آزادگ
خواه و برابرگ طیب افعا ا حقلو زنلا از
ضروریا م باشدر حاضر شد فعا ا و
ادامه در صفحه22
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جهان در های خود را به روی مردم افغانستان بست
یک سال پس از فروپاشی دولت افغانستان به ریاست اشرف غنی احمدزی گذشت
گزارش از سحر صامت

http://www.rahaizan.tv/2022/08/the
-world-closed-its-doors-toafghan.html
یک بار دیگر مردم افغانستا دیتیوش
ی ایت ااگ ابرقدرتا شدند و به طف ت ن م
ابرقدرتا یک بار دیگر زندگ به کام.ا تی
شدر دق قا یک یال از اعتراض خ ابان زنا
مبارز و معترض م گذردر اما انگارا چ کس
فریادشا را نن شنود  ،چه کابوا
وح.تناک ر قرار ایت تکت قوان ا یک گروه
رادیکال ایالم و تروریستان زندگ را
یپرگ کنند که ا چ ارزش براگ حقو
انسان .ا قایج ن ستر
اما تعدادگ از افغا اا در ایا یوگ آبها،
جای که اعتراض حب مسیم انه انسا
اایت ،به منایبت یقوط ننگ ا دو ت
افغانستا که معامال ی ای را به انراه
داشت با برگزارگ تظاارا انزما دیت
عی ه حکومت امارا ایالم دیت به
اعتراض زدندر
روز شنبه ی زدام آگویت یال  ۱۳۱۱چندیا
شهر از ک.ورااگ اروپای انزما شااد
برگزارگ تظاارا عی ه ر یم اجبارگ و
ناخوایته طا با بودر شهر گوتنبرگ ن ز از
دیته شهر اای بود که صداگ اعتراض
مردم عی ه خ.ونت که طا با بر مردم
زنا و ق.ر تک ج
افغانستا به خ و
کرده روا م دارد در م دا گستاف آد ر
پ چ در
برنامه با آانگ م هن از خواننده معروف
افغانستا مددگ به نام ( وطا ع.ب تویت
افتیارم آغاز شد و با یینران اا ،شعار
یرداد اا ،به ننای گذاشتا عکس اا و

انچنا مسابقه گ نقاش م ا کودکا که تم
آ آرزوی.ا براگ فرداگ افغانستا بود ختم
شدر
تعدادگ از ی ایتندارا یوید ن ز به جنه
معترض ا پ ویته و با اریال پ ام ااگ
ت ویرگ تویط تیویزیو راای ز  ،با
زنا و دخترا در افغانستا ر ابراز
اندردگ و
سخنرانی سحر صامت در مراسم
ما یکر صامت یک تا از موی س شبکه
ان ارگ و انبستگ زنا افغانستا و ایرا
در آیتانه یک یا ه شد یقوط دو ت یابب
افغانستا به رابرگ اشرف غن و روگ کار
آمد یک از افراط تریا گروه ااگ
ایالم و انچنا تروریستان به نام طا با
است مر
بارگ دیگر یرنوشت افغانستا و به
خ و نسج جوا به ینت ی اا یو
داده شدر یک بار دیگر به خاطر بازگ ااگ
ی ای ابرقدرتا  ،ق.ر تک ج کرده ،به
زنا مورد ادف طا با قرار
خ و
گرفتندر اما ایا زنا اند که با اعتراضا
خ ابان شا  ،با مبارزانت.ا در اجتنای مانه
ی ای طا با و
م.روع ت گرفتا
حکومت.ا در جها شده اندر
ما به عنوا یک خبرنگار و کس که
ارتباطا دن اگ مجازگ نزدیک با ایا زنا
دارد ،از خ ی اتراقا آگاه ام
اتراقات که کنتر ریانه ای م شودر
مانند دیت درازگ و تجاوز طا با به زنا
معترض که در بازداشتگاه ااگ آنها به یر
م برندر انا طا بان که حضور زنا را
در جامعه خالف شریعت ایالم دانسته و

بهانه ای براگ حذف زنا از جامعه دارند،
انا اا طبب قانو شریعت و طا بان خود
ام زنا معترض خ ابان را در بازداشتگاه
ااگ خود مورد خ.ونت ااگ جنس قرار م
داند ،ام م.روبا ا کی م رف م کنند و
ام یک تعداد از زنا دیگر را م رق انندر
انا طا بان که با امدن.ا در مدارا به
روگ دخترا بسته شد اما فرزندا خودشا
در ب رو از افغانستا در بهتریا مدارا و
با امکانا بس ار خوب و با اویت دیگر در
حال تک ج اندر
تا کنو شااد ن.ر عکس تعدادگ از مردم
شده ایم که از فرط گرینگ مرده اند ،مردگ
که از فقر ز خود را فروخت و تعدادگ ام
براگ زنده ماند خود خانواده خود در حال
فروش اعضاگ بد مانند کی ه خود استندر
انرجار و انتکار انوز ام ادامه دارد و مردم
انوز ام در غم عزیزا خود یوگواراندر
یکبار دیگر اقی ت ااگ قوم و غ ره تکت
ف.ار اندر
به عیت بسته شد راه ااگ مواصالت
خدما پزشک و دیتری به دارو ن ز
ییت شده ایتر
از طرف دیگر ام افراد تک ج کرده و
متی ص ک.ور را ترک کرده یا در حال
ترک کرد استند و ایا امر باع م شود
که نظم اجتناع به صور ی ستنات ک از
ام پاش ده شودر
طبب پ ب ن یازما یون سف ب از ۹۳
م ی و کودک به کنک ااگ جدگ و فورگ
در یال  ۱۳۱۱در افغانستا ن از دارندر
اکنو مقاما پاکستان به صور عین
براگ آینده ی ای مردم افغانستا ت ن م م
گ رند و از یوگ دیگر افغانستا در حال
تجزیه تویط پاکستا ایتر
جها در ااگ خود را به روگ مردم
افغانستا بست ،نه کنک ااگ ما  ،نه
حنایت ی ای از مردم افغانستا و نه
پذیرش مهاجریار
جنگ در اوکرایا و آواره و ک.ته شد
ازارا انسا ب گناه در آنجا باع شد تا
تنرکز ی ایتندارا براگ رقابت با روی ه به
آ ینت برود و افغانستا به دیت فراموش
یپرده شودر
اکنو ام د مردم افغانستا به ان ا
اعتراضا ایت تا شاید یرنوشت ی ای آ
ک.ور به گونه بهترگ رقم بیورد و مردم آ
یرزم ار نجا پ دا کنندر
از تک تک شنا اشتراک کنندگا بیاطر
حضورتا براگ حنایت از مردم افغانستا ،
یپایگزارمر

12

نش
106 رهی سازمان راهیی زن شماره

زانن افغانستان علیه ارتجاع طالبان

Sahar Samet Speech:
I am Sahar Samet, one of the founders of Cooperation and Solidarity Network of Women of Afghanistan
and Iran (CSNWAI).
We are on the verge of the one year anniversary of the fall of the former government of Afghanistan led by
Ashraf Ghani and the rise of one of the most extreme Islamic groups and terrorists called the Taliban.
Once again, the fate of Afghanistan, especially the young generation, was pushed towards darkness. Once
again, because of superpower's political games, the educated class, especially women, was targeted by the
Taliban. But it is these women who, with their street protests, with their struggles in society, have prevented
the Taliban and their government from gaining political legitimacy in the world.
As a reporter and someone who has close online connections with these women, I am aware of many things,
events that get less media attention.
Such as the Taliban's assault and rape of female protesters who are in their detention centers. The same Taliban
who consider the presence of women in the society against the Islamic Sharia and have an excuse to exclude
women from the society, according to the Sharia law and the Taliban, they subject women protestors on the
street in their detention centers to sexual violence and alcohol. They consume and also make a number of other
women to dance for them.
The same Taliban who closed schools to girls with their arrival, but their own children are studying outside of
Afghanistan in the best schools with very good facilities and with a different identity.
So far, we have seen the publication of photos of a number of people who died of starvation, a man who sold
his wife due to poverty, and some are selling their body parts such as their kidneys to survive.
Explosions and suicides are still going on and people are still mourning their loved ones.
Once again, ethnic minorities and others are under pressure.
Due to the closure of transportation routes, medical services and access to medicine have also become difficult.
On the other hand, educated and specialized people have left or are leaving the country, and this causes the
social order to systematically disintegrate.
According to UNICEF, more than 50 million children need serious and urgent help in 2022 in Afghanistan.
Now the Pakistani authorities are publicly deciding
the political future of the Afghan people and on the
other hand Afghanistan is being divided by
Pakistan.
The world closed its doors to the Afghan people, no
financial aid, and no political support for the
Afghan people, and no acceptance of immigrants.
The war in Ukraine and the displacement and
killing of thousands of innocent people there caused
the focus of politicians to go in that direction to
compete with Russia, and Afghanistan was
forgotten.
Now the hope of the people of Afghanistan lies in
these protests so that the political fate of that
country and the people of that land may be better. Be saved
Thank you to each and every one of you who participated in supporting the people of Afghanistan.
*****
اندش یورانسو ؛ یکتا از برگزار کنندگا تظاارا
Anders Göransson; One of the organizers of the demonstration.
 بل نلهلایلت قلابلج،تناک که ر یم طا با در مقابج شنا دارنلد.در قدم اول م یواام به زنا افغانستا بگویم که شنا عی رقم تنام اقداما وح
یتای است در ایا که شنا با شجاعت در مقابج آنها م ایست د و حقو خود را مطا به م کن د قابج یتای ایتر
ت زده است م که چگونه یک ر یم م تواند روگ کار ب اید اینگونه مانند طلا لبلا بله.دوما م یواام به شنا بگویم که ما دیا یوگ دن ا کامال وح
حقو انسان بی و حقو زنا دیدگاه نادریت داردر
انانگونه که ما در یینران خود ذکر کردم ما حت فکرش را ام نن کردم که قرار باشد وضع ت ی ای به اینگونه خلطلرنلاک پل ل بلرودر
تناک و غ ر قابج تکنج شده و ما طب عتا در یوید ار آنچه که از دیتنا براگ نجا حقو انسان مردم افغانستلا.اما حاال اوضای خ ی وح
 تا بتوان م در مقابج خوایت ر یم طا با حرکت کن مر چو از ظین که زنا بر در افغلانسلتلا مل شلود غل لر قلابلج،بر ب اید انجام م دا م
25 تکنج ایتر ادامه در صفحه
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مربوط به ایالم ایتر م ال وقت از ینگلسلار
موش مرده ها وقتی بقدرت میرسند آن کار دیگر میکنند
زنا در ایرا و جلوامله ایلالمل صلکلبلت
مصاحبه سازمان رهایی زن با نسرین پرواز
م .ه نن دانند که در قلرو ویلطل الم ایلا
نوی ک.تا تویط مذاب و وجود داشتهر و یلا
اینکه در ایرا انسانها را مجبور م کلنلنلد کله
عیل له خلودشلا اعلتلراف کلنلنلد – در قلرو
ویط ام کی سا اینکار را م کردر
اینلکله ملردم زیلادگ در جلوامله غلربل از
تاری خودشو ب خبر استنلد بله ایلا د ل لج
ایت که در ار زمان حاکنا یع مل لکلنلنلد
مردم را از تلاریل شلا و واقلعل لت جلاملعله
طبقات دور نگه دارندر در ایا دوره ایلنلکلار
از طریب مدیا انجام م .هر رادیو و تیویلزیلو
م رف زیادگ دارند و ابلزار دو لتلهلا بلراگ
شکج داد ذان ت جامعه استندر ایا واقلعل لت
 http://www.rahaizan.tv/2022/03/خن ن عی ه یینا رشدگ ننونه بارز توحل
انه جوامه ایتر النلانلطلور کله جلنلهلورگ
 salman-rushdie-victim-of-islamicایللا قللوم آدامللیللوار ایللت و تللا زمللان ل للکللهایالم یع م کنه مردم از تاری خلودشلو
regime.html
جنایتکارا فتوا صادر کا از ار دیا مذابل
ب یبر باشند – دو تهاگ غرب ن ز انل لا کلار
م ون ت قضائ دارند ،ب.ریت روگ ارام
را م کنندر
از زمللانللهللاگ دورمللذاللبلل للو خللود را از
را نیوااد دیدر بع د م دانم که آ جلوا ابلیله
مهربانتلریلا و د سلوزتلریلا ملوجلودا روگ
شست.وگ مغزگ شده کله بله یلیلنلا رشلدگ
مینو همتی :مویس ا و گردانندگا حلکلوملت
زم ا معرف م کرده اند ،کا وقلتل بلقلدر
حنیه کرد و ارت ضربه چاقو مزیا به دیلتله
ایالم  ،انانهائ که در زیر یلایله حلکلوملت
م ریند ،آ کار دیگر م کنند و از جالد تلریلا
فتواگ خن لنل بلر او وارد کلرد ،حلتل یلک
اعی کضر ماانامه مکتب ایالم را با کلاغلذ
و خونیوارترینهاگ تاری حکومتهاگ متوحل
ف ج از کتاب ایا نویسنده جسور را خلوانلده
وح.تناک تر و ب رحنانه تر علنلج مل لکلنلنلدر
مرغوب دو ت چاپ و تلوزیله مل لکلردنلد ،تلا
باشدر
حکومت کی سا در قرو ویط  ،حلکلوملتلهلاگ
دامنه عواملرلربل ل.لا ق.لر بلا یلواد را نل لز
شرم بر ارآنکس که ایا فتوااا را ب لراحلت
ایالم در ایلرا و افلغلانسلتلا و حلکلوملت
پوش داده باشدر پس از به حکوملت ریل لد
مککوم نن لکلنلدر ب.لریلت ملتلنلد مل لبلایسلت
بودائ ا م اننار چند ننونه از خروار ایتر
و دیت اب به تنام امکانا تلبلیل لغل دو لتل
صادر کنندگا ایا فرام ا را در دادگلاالهلاگ
ان ا آخوندااگ حاکم ،آ زما که زیلر یلایله
متوجه شدند که عوامرریب به تلنلهلائل کلافل
ب ا ا نیی به مکاکنه بک.د ،دارائ های.لا را
شاه ،آزادانه در ملنلابلر م.لغلول علواملرلریلبل
ن ستر اشلاعله رعلب و وح.لت نل لز الزمله
بنره قربان ا و بلراگ اشلاعله فلرالنلگ ب.لر
بودند ،روایت م کردنلد کله پل لاملبلر ایلالم از
حکومت مذاب ایتر زندانها بهتریلا نلنلونله
دویت م ادره کندر
کوچه اگ عبور م کرد که زن یهودگ بلر یلر در برنامه ام.ب از نسریا پرواز ،نویسنده و ذا واقع ایا نوی حکومت ایتر از تلبلیلور
او خاکستر م پاش د ،یکروز متوجه م ل.لود کله از زندان ا ی ای داه ش ت دعو کردیلم ایا ی ایت در زنلدانلهلا بلراگ بل لنلنلدگلا ملا
چلنللد روزگ ایللت کلله از ز خلاکسللتلر ریللز تا پ رامو ضدیت ذات حکومتهاگ مذاب بلا بگوئ در
خبرگ ن ست ،چو آگاه م .ود کله آ ز در
نسرین پرواز :یع در ک.تا یینلا رشلدگ
آزادگ ب ا و اندی.ه به گرتگو بن .ن مر
دق قا انا کارگ ایت که جنهلورگ ایلالمل
بستر ب ناریست ،پ امبر به عل لاد او مل لرودر
ب از چهج یال ایت انجام مل لدالدر صلدالا
اینرا باالگ منابر م گرتند تا پا منبریلهلای.لا را
مجذوب درجه باالگ بی .و عطوفلت ایلالم مینو همتی :انگام ظهور مذااب ابلراال لنل  ،ایران تویط جنهورگ ایالمل در ایلرا و
دان عینل ب.لر النلچلو جلنل لا در بلطلا خار از ایرا تلرور شلدنلدر دیلتلگل لرگ و
کنندر
جوامه آنروز شروی به رشلد کلرده بلودر در اعدام ار کس که حت نقد کنرنگ به ر یلم
بلا
و
یلرد
جنگ
برکت
به
آخونداا
انا
وقت
قرو ویط دیتگلاه ملذالب ملتلوجله تلاثل لر داشت چهج یال ایت که تکرار مل ل.لودر چله
کنک کرار بقدر ی ای و حکومت ری دنلدر دان ب.رگ بر ب دارگ عوام م .لود و بلا آ برید به افرادگ که خلواالا بلرچل لد بسلاط
ایا ننایندگا تام االخت ار خدا بر روگ زمل لا ،در م افتد و کنر به قلتلج ایلا نلوازد مل لبلنلددر ر یم بودند و استند و براگ آزادگ و برابرگ
مبارزه کردند و م کنندر
نه تنها کایه داغتر از آش شلدنلد ،بلیلکله حلتل
جوانا اروپا از تاری قرو ویط و نلقل
کسان که زما قدر گ رگ ایالم ستلهلا در
نویسنده یک رما را به اتهام ااانت به پ املبلر
خرقا آور حاکن ت مذاب چه م دانند؟
ایرا انوز بدن ا ن امده بودند – م ج نسلج ملا
ایالم در یک رما تلیل لیل ملکلکلوم بله قلتلج
کردندر ایلا آقلایلا ن.لا دادنلد کله حلکلوملت نسرین پرواز :آنهایل کله تلاریل مل لیلوانلنلد که با ایا ر یم مبارزه کرد زیر ف.ار شکنجه
م دانند که در قرو ویط چله گلذشلتله و ل و اعدام مقاومت و مبارزه م لکلنلنلدر در دوره
مذاب و جهلنلم روگ زمل لا بلراگ انسلانلهلاگ عوام نن دانندر آنلهلا فلکلر مل لکلنلنلد ایلا نلوی اگ که ما در زندا بودم  -بلچله الاگ  ۹۱و
شرافتنند و به.ت روگ زم لا بلراگ ملنلادیلا تروریستم میل لو ایلا دوره تلاریلیل و  ۹۳یا ه را بیاطر داشتا یک ن.ریه در
زر و زور و تلزویلر و چلپلاول ایلتر فلتلواگ
14

آموزش رای گان حق تمام کودکان است
ک ر.ا دیتگ ر و اعدام م کردندر
در اینجا وقلتل مل لگلم ز حلاملیله را بلعلد از
زاینا اعدام م کلردنلد – بلاورشلا نلنل ل.لودر
شال زد زندان ا به د ل لج رعلایلت نلکلرد
قانونهاگ مسیره در زنلدا و ملجلبلور کلرد
دیگر زندان ا به تناشاگ شکنجه ام بندیان.لا
از کاراای بود که م کردندر و وقت زندانل لا
حاضر نن .دند به تناشلاگ شلکلنلجله النلبلنلدگ
اای.ا ب .نند آنها را ن ز به شال م بستندر
ما  ۸ملاه اول دیلتلگل لرگ ام را در کلنل لتله
م.ترک ضد خلرابلکلارگ بلودم کله حلاال آنلرا
موزه عبر کردند و م گویند فلقلط ر یلم شلاه
از آ ایتراده کردر در حلا ل لکله خلودشلا ۱۳
یال از آ براگ شکنجه و اعتلراف گل لرگ از
زندان ا ایتراده کردندر بی .از ایا نسی کله
به موزه عبر م لره و آنلرا فلقلط یلک ملوزه
م ب ند نن داند که چه بسا یک از فام لیلهلایل و
یا انسایه اش در آنجا شکنجه شده و ر یم آثار
زندان ا بر روگ دیوارااگ آنرا پاک کردهر ما
ار روزگ که م گذشت روگ دیوار ییول ملا
خط م ک .دیمر انه آ خطلهلا و نلقلاشل الاگ
روگ دیوارالاگ یلیلو لهلا را پلاک کلردنلد کله
بازدید کنندگا از خلودشلا نلپلریلنلد ملریلم –
مجتب – مه ا – م طر – مهرگ – مکلنلود
و ازارا نام دیگر بر آ دیواراا چله کسلانل
بودند – و آیا زنده اند؟ آ زندان لا وقلتل ایلا
موزه شکنجه گاا.ا بود آنرا چطور دیدند؟
وقت ما به اویا منتقج شدم بل ل.لتلر زنلدانل لا
زیر  ۹۶یال بودندر در آ زما ار روز ۴۳
–  ۶۳نرر را اعدام م کردندر بعض از آنها را
آنقدر شکنجه م کردند که در حس ن ه اویلا در
ب ا زندان ا عی ه خود اعلتلراف کلنلنلد و بلعلد
اعدام م .دندر
بعد از اعدامهاگ ار روزه ما شااد قلتلج علام
زندان ا بودمر ازارا زندانل را کله بل ل.لتلر
آنها در زما دیتگ رگ زیر  ۹۶یال بودنلد –
یال  ۸۴اعدام کردندر
نسج ما ام که خ ی از آنها شلکلنلجله و اعلدام
شدند ان ا خوایته اای را داشلتلنلد کله نسلج
کنون دارد و برای مبارزه م کند و شلکلنلجله
و اعدام م .ودر
مینو همتی :تا آنجا که شنا با خبلریلد ،واکلنل
ااج قیم و دویتدارا کتاب و آزاد انلدی.لا بله
ایا جنلایلا فلتلوائل – تلروریسلتل چله بلوده
ایت؟
نسرین پرواز :خ ی از نویسنلدگلا ایلا علنلج
تروریست را مککوم کردندر
 jk_rowlingنویسنده کتاب ارگ پاتر نوشت
حا م خ ی بلدهر امل لدوارم حلال رشلدگ خلوب
ب.هر
یلک حللزب ا للهل بلله ایللم مل للر آیللف بللراش
نوشت :نگرا نباش تو بعدگ خواا بودر
روزنامه ااگ جنهورگ ایالم م ج ک لهلا –

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 106

ارته نلامله  ۱دگ – روزنلامله خلرایلا – و
ان.هرگ از حنلیله بله یلیلنلا رشلدگ دفلای
کرده اندر
مینو همتی :یینا رشدگ و تاری ایلا فلتلوا
چه م دان م؟
نسرین پرواز :یلیلنلا رشلدگ نلویسلنلده ۴۵
یا ه در اند بدن ا آمد و تابلعل لت انلگلیل لس را
داردر او خ ی زود اعتقادا ایالم را کنلار
گذاشتر او را براگ بزرگتریا ج.ا کتاب بله
ن ویورک دعو کرده بودند و در حا لکله او
را مللعللرف ل م ل للکللردنللد و قللبللج از ایللنللکلله
یینران ل را شلروی کلنلد یلک تلروریسلت
ایالم با چاقو به او حنیه کردر
در اعتراض به انت.ار کتاب آیه ااگ ش طان
برخ مسینانا در ک.ورااگ میتلیلف دیلت
به تظاارا زدندر
فتواگ خن ن عی ه یینا رشلدگ یل و یله
یال پ  -یک یال بعد از انت.ار کلتلاب آیله
ااگ ش طان بودر خن ن گرت یینلا رشلدگ
مرتد ایت و باید او را ک.تر
یک یال بعد از فتواگ خن ن فلردگ لبلنلانل
االصج که تبعه فلرانسله بلود در لنلد ق لد
داشت رشدگ را با عنی ا انتکلارگ بله قلتلج
بریاند و بلنلب او زودتلر ملنلرلجلر شلد و
خودش مردر
چللنللد تللا از مللتللرجللن ل للا ایللا کللتللاب تللویللط
تروریستهاگ ایالم به قتج ری دندر از جنیه
ا توش ایگاراش ملتلرجلم اپلنل آیله الاگ
ش ل للطللان ل یللال  ۹۱۱۹در دان.للگللاا ل کلله
فرانگ ایالم تدریس م کلرد ملورد حلنلیله
تروریست ایالم قرار گرفت و ک.ته شدر
مینو همتی :آیا وقت آ نری ده کله نلهلادالاگ
ب.ر دویت صاحب نروذ امکانا مبلارزه اگ
جللدگ و اللنلله جللانللبلله بللا عللوامللرللریللب ل ایللا
جنایتکارا ضدب.ر را یازما دالنلد و ایلا
دور باطج را از گردونه تاری خار کنندر
نسرین پرواز :نلهلادالاگ ب.لر دویلت پلا از
گی ن.ا فراتلر نلنل لگلذارنلدر بله طلور مل لال
چندگ پ ما با امنست صکبت کردم که در
مورد زینب جال ا که  ۹۷یلال بلدو یلک
در زندا ایلت کلارگ انلجلام
روز مرخ
داندر به آنها گرتم زینب ن لاز بله دکلتلر داردر
گرتند ما یال  ۱۳۹۱اطالع ه اگ در رابطه با
زینب دادیمر کارگ که امنست م کند اطالعل له
داد ایتر
نهادااگ دیگر ام تا حدگ فعا ت م کلنلنلد کله
با دو تها درگل لر ن.لونلدر وگلرنله یلرنلوشلت
جو ا آیانژ را پ دا م کنند که یا لهلایلت در
زندا ایتر چرا که تروریسم دو تهاگ غرب
از جنیه آمریکا را در ویک ی کلس اف.لا کلردر
جو ا آیانژ ب نار و از درما مکروم ایلتر
او را در زندان در انگی س نگه داشته انلد و

مدام در خلطلر فلریلتلاد بله آملریلکلا ایلتر
آمریکا او را م یوااد کله بلیلاطلر اف.لاگلرگ
اای در مورد ک.تلار ملردم بل لگلنلاه تلویلط
ن روااگ آمریکای مکاکنه کندر
یال  ۱۳۹۱خامنه اگ در صلرلکله تلویلتلرش
نوشت فتوا عی ه یلیلنلا رشلدگ یلر جلایل
استر نهادااگ ب ا ا نیی آنرا خواندنلد و بله
روگ خودشا ام ن اوردندر اگر م خوایتلنلد
م توانستند ننایندگا جنهورگ ایالم را از
نهادااگ ب ا ا نیی ب رو کرده و یرارتیلانله
اای را ببندند تا خامنه اگ تلرویلج تلرور را
کنار بگذاردر
مینو همتی :کالم آخر؟
اسالمیستههها از آزادی بهیهان وحشهت دارنهد.
چرا که با وجود آزادی بهیهان مهردم بهه ایهن
واقعیت که مذهب چرندیات است پی مهیهبهرنهد
و آنرا کنار میگذارند.
این حمله نشان از قدرت کلمه و نهظهر دارد.
اگر کتاب و نظر و بیان قهدرت نهداشهتهنهد مها
شاهد ترور رشدی ها نبودیم.
حمله به سلمان رشدی باعث میشه که کسانهی
که کتاب آیه های شیطانی را نخوانده اند آنرا
بخوانند .قدرت یک نویسنده خیلی بهیهشهتهر از
یک تروریست است .کتابهای سلمهان رشهدی
را مردم برای سالهای سال خواهند خواند .او
در نوشته ههایهش زنهده اسهت  -در حهالهیهکهه
هادی مطر که به او حهمهلهه کهرد بها مهرگهش
میمره.
چیزی که این تروریستها متوجه اش نهیهسهتهنهد
اینه که مردم فکر میکنند اگهه مهذههب بهاعهث
میشه که اینها از چند جمله بترسند  -این چهه
جور مذهبی است؟ و از آن مهذههب مهتهنهفهر
میشوند.
حمله به رشدی نشان میده که بهایهد از آزادی
بیان و آزادی نگارش دفاع کرد.
امهیههدوارم سههالمهتههی اش را ههر چهه زودتههر
بدست بیاره.
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جنس
علیه ربربیت ی معاصر رد تمام وجوه

عینک سیاه (داستان واقعی زندگی نویسنده)
نسرین موسوی ایلخچی علیا قسمت چهارم

شب قبج از خواب به مامانم گرتم ماما تو
صبح برو یركار ما حا م خوبه وقت مالقاتي
دوباره ب ا  ،چ.نامو بستم د م خ یي گرفته بود
د م م یوایت تنها باشم ا چكس بااام حرف
نزنه د م م یوایت یه خواب رنگي بب نم ر
خواب كوچنو و اینكه چ.نم خوب خوب
شده و دارم تو كوچه با بچه اا بازي م كنم و
ماما بزرگم بااام مهربو شده و دیگه دعوام
نن كنه ر
فرداي اونروز وقتي چ.نامو باز كردم
حسابي گرینه بودم د م م یوایت یه عا نه
خوراكي بیورم ر خانم پریتار یرم دیتنو
درآورد و گرت ار چي دویت داشتي م توني
بیوري فقط مواظب باش دیت.ویي كه م ري
یر گ ج نیوره كه ب افتي بدو بدو نكا ر
یعي كا ب .تر ایتراحت كني رخانم مهربو
تیت كناري صبکونه  ٦صبح رو برام نگه
داشته بود انگار خواب مونده بودم بعد از
فالیك چایي ش برام چاي رییت و كنارم
ن.ست  ،اینقدر تند تند م یوردم كه خنده اش
گرفت و گرت آروم تو گیو گ ر م كنه  ،و ي
ما دو روز بود ا چي نیورده بودم  ،خانم
ام تیت م گرت كالا چندمي گرتم پای ز كه
ب.ه م رم اول رااننایي  ،با تعجب گرت اول
رااننایي ما فكر كردم حتنا كالا چهارم یا
پنجني و ي باریكال خ یي شجاعي انه ي
پریتارا راجه به تو حرف م زنار
از اینكه به فكرم بود و صبکوننو نگه داشته
بود ت.كر كردم و بعد صبکونه بیند شدم تا
كني راه برم ،تو راارو خانم ادایت رو دیدم
كه داشت راارو رو تي م ك .د بهم گرت اگر
دیت.ویي م ري مواظب باش آینه شكسته
نري ب افتي انو دیت.ویي اول رو برو اال
كارم تنوم ب.ه م ام جارو م كنم ،دیت.ویي
نداشتم اما یهو یه فكري به ذانم ری د  ،به
ینت دیت.ویي رفتم انگار آینه از جاش
كنده شده بود ،افتاده بود زم ا و چند تكه شده
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بود یریه یك تكه آینه برداشتم و زیر پ رانم
قایم كردم یه نق.ه داشتم آروم به اتاقم
برگ.تم و یریه تكه آینه شكسته رو تو كندم
گذاشتم فردا قرار بود دكتر صادقي چ.نم و
باز كنه ر کظه اا خ یي ییت م گذشت
حوصیه ا چي رو نداشتم او شب اصال از
اتاقم ب رو ن ومدم فقط م یوایتم صبح ب.ه،
و چ.نام و باز كنم ر بالخره م ج ار صبکي
خورش د طیوی كرد و روز شد انتظارم زیاد
طول نك .د چو  ۶صبح دكتر صادقي با
انو گروه ش رااي گرینه ي درمانگاا
وارد شدند ر یالم كردم و م ج ان .ه جواب
یالمنو نداد و م.غول یه یري توض کا به
شاگرداش شد بعد آروم باند چ.نم و برداشت
احساا یبكي كردم ،و ي چند ثان ه بعد درد
شدیدي تو صورتم پ چ د  ،پریتار با یه ی ني
كه توش یه ظرف ایت ج كوچ ك باند و
بتادیا بود نزدیك شد و رو تیتم گذاشت و
كنار رفت نگاام تو صور پریتار خ.ك
شد نگاا اصال خبر خوبي نن داد دكتر
صادقي با پنس و گاز ایتریج داشت چ.ننو
تن ز م كرد و دائم حرف م زد و پسراا و
دختراا مرتب یئوال م كردند و تند تند یه
چ زایي تو دفترشو م نوشتا  ،دكتر صادقي
رو به یكي از شاگرداش گرت پانسنا
ف.اري بزار منكا خونریزي كنه و
انونجور كه داشت صکبت م كرد به ینت
ب رو اتا رفت یهو با صداي بیند پری دم
دكتر صادقي چ.نم خوب شد باز ام بي
توجه به یئوا م فقط یري تكو داد و با
شاگرداش از اتا خار شد  ،شاگرد دكتر
صادقي چسب آخر رو كه به چ.نم زد و
یایج رو جنه كرد وقتي داشت از اتا
خار م .د گرت عجول نباش صبر كا ر
و ي اینها ا چكدوم جواب یئوال ما نبود،
از تیت بیند شدم و به ینت راارو رفتم
جیوي در ایستادم و اطرافنو نگااي انداختم
دكتر صادقي و شاگرداش از بی خار
شدند  ،و كم كم بی از انهنه به یكو
م رفت پریتارا تند تند م.غول كاراشو
بود یراغ كندم رفتم و آیننه شكسته اي كه
قایم كرده بودم برداشتم  ،خانم ام تیت م
داشت قرآ م یوند و او یكي ام خواب ده
بود  ،ا چ كس حوای بنا نبود آروم از یك
طرف چسب روي صورتم رو برداشتم ر
و گوشه پانسنا رو بیند كردمرر صداي
یو گوشیراشي تو مغزم پ چ د  ،ج
ك .دم و باندا رو از صورتنو كندم یه
گوشه پرتاپ كردم گرمي خونو تو صورتم
احساا كردم شروی به ج زد كردم گریه
م كردم و م گرتم نه نه چ.نم چرا اینجوري
شده چرا بدتر شده ما اینو نن یوام اصال
انو چ.م قبی نو م یوام انوز آینه شكسته
تو م.تم بود اونقدر آی نه رو ف.ار داده بودم

كه دیتم زخني شده بود ازش خو م ومد ،
پریتارا دیتامو گرفتا و آینه شكسته رو از
الي م.تم ب رو ك .دند و یه م.ت گاز
ایتریج گذاشتا الي م.تم  ،و ي ار كاري
م كرد یاكت نن .دم ج م زدم و گریه
م كردم م و ج و فریاد اام صدایي تقریبا
آشنا رو شن دم پریتار اینجا چه خبره ،
پریتارا اول كرده بود  ،پرفسور ببی .د
شوك ع بي نن دون م چي شده صداي آشنا
منه اینجا چ كار
نزدیك شد ایا كه مری
م كنه كي عنی كرده م و اشك و خو
صداي آشنا رو شناختم پرفسور پ روز بود
انو كه از  ۱یا گي ار  ٦ماه پ .
م رفت م و ان .ه به مادرم م گرت صبر كا
 ۹۶یا ه ب.ه با دید پرفسور پ روز گریه
ام ب .تر شد و بغی كردم باا یر دش
خوني شد پرفسور پ روز فریاد ك .د براي
چي وایستادیا ویایج پانسنا ب اریا و گرت
آخه ما چي بگم مگه قرار نبود صبر كن د،؟
اینجا چ كار م كن د ؟ ما انونجور كه گریه
م كردم گرتم دكتر صادقي گرت عنیت م كنم
خوب م .ي ما ما دو باره گریه ام ب .تر
شد  ،پرفسور صورتنو تن ز كرد و چ.نم
و بست و به پریتار گرت بب ا دكتر صادقي
كجایت ؟ بعد رو بنا كرد گرت آروم باش

با ج زد و به خود صدمه زد ا چ
چ زي عوض نن .ه  ،مادر كجایت؟
پریتار به جاي ما جواب داد مادرش بعد از
ظهرا م اد گویا شاغیه  ،پرفسور پ روز قبج
رفتا بهم گرت به مادر بگو ب اد اتاقم
امروز تا  ٥بعدازظهر ب ناریتانم و در حا ي
كه خ یي ناراحت بود رفت بعد از رفتا
پرفسور یكي از پریتارا نزدیكم شد و گرت
پرفسور بردي
امروز آبروي اننونو پ
بعد در حا ي كه بهم آمپول م زد گرت
آرومت م كنه اینقدر بزرگ شدي كه متوجه
كار بد شده باشي الزمه كه دیتاتو به تیت
ببندم ؟ تو فكر نكردي بی ه اا پاره ب.ه
چي م .ه و ما كه انوز گریه ام بند ن ومده
بود گرتم اصال بن رم مهم ن ست ما ایا
چ.نو نن یوام دكتر صادقي بهم دروغ گرت
خانم پریتار گرت آخه عزیزم ج.نت انوز
متورمه بی ه داره چاقو خورده چه انتظاري
داشتي انونجور كه گریه م كردم گرتم شنا
فكر كردیا ما بچه ام ما بزرگ شدم ۹۱
یا نه خودم م دونم چ.نم خوب ن.ده ر خانم
مهربو تیت كناري با گوشه رویري
اشكاش و پاك كرد گرت بن رم براي غ ه
ا به خدا توكج كا مادر ر او کظه اا
انگار انو آی نه شكسته تو قیبم فرو م رفت
 ،دن اي بچگ م رویااایي كه داشتم انه یكي
یكي جیوي چ.نام روي یرم خراب م .د
حسي عج ب بهم م گرت دیگه خوب نن .م،
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چند روز بعد وقتي فهن دم دكتر صادقي براي
پرفسور
جبازي وقتي فهن ده ما مری
پ روز استم منو به عنوا یك واحد دریي
جراحي كرده وا ه قرباني رو فهن دم  ،كودكي
تنها با مادري تنها تر با چ.ناني اشك آ ود و
د ي شكسته به خونه برگ.ت م ،پرفسور پ روز
به مادرم گرته بود كه با ایا جراحي ب ناري
ما فعال شده و بهتر فكر یه دكتر دیگه باشه
چو خودش ام حاضر ن ست درما منو
پ گ ر باشه ر مادرم از دكتر صادقي شكایت
نكرد و م ج ان .ه گرت آخه كي به حرف منه
ز تنها گوش م ده خدا جواب.و بده ر
و ي ما ا چي یادم نن رفت انه اتراقا م ج یه
نوار ضبط شده تو ذانم مونده بود و اي تو
ذانم تكرار م .در كم كم پای ز داشت م ری د،
مدریه اا باز م .د ما كه اینهنه عاشب
مدریه و درا و م.ب بودم تریي انراه با یه
غ ه عن ب تو قیبم ینگ ني م كرد ،آخه دیگه
او مدریه دویتا و بچه اا نبودند ،وارد
مدریه رااننایي م .دم با یه مک ط جدید و
خودم م گرتم
آدماي جدید آشنا م .دم ،پ
حتنا تا مدتها انه چپ چپ نگام م كنا و با
دیت بهم ن.ونم م د  ،شایدم انكالی ام نزار
تو ن نكت كنارشو ب .نم ،یا ان ازم
م پریا چ.نت چي شده ،تازه االنم كه چ.نم
خ یي بدتر از قبج شده ،با مرور تنام اینها
دیگه م ج یا هاي قبج د م نن یوایت اول مهر
بریه ،تازه اول مهر تو دم ام بود و ي امسال
داشتر
فر
دیگه
یاالي
با
او روز ع ر نزدیك یاعت پنج بعدازظهر
م ج عاد ان .ه كنار پنجره ن.ستم یا ها بود
زما برگ.ت مادرمو كنار پنجره به انتظار
م ن.ستم ،وقتي به ویط كوچه م ری د بدو بدو
م دویدم و خودمو به م ریوندم  ،معنوال یه
ناییو خرید دیت بود  ،منم خوشکال به
كنك م رفتمر پدرمو یادم نن اد او ما رو
ترك كرد و رفت و حتي یه خاطره تو دن اي
بچگي براي ما باقي نزاشت ،او به ار د یي
كه مادرمو ترك كرد حب پدری.و نسبت به ما
و برادرم ام ادا نكرد ،مادربزركم ما رو
بزرگ كرد و مادرم ام كار م كرد كه خر یه
خانواده چهارنرره رو پرداخت كنه ر
یاعت از پنج گذشته بود و خبري از مادرم
نبود از بس از پنجره آویزو شده بودم كه
مادربزرگم به اعتراض دراومد و گرت الاقج
یه رویري بنداز یر تا ن ف تنت از پنجره
آویزو م .ي تا ته كوچه م ب ننت ،خوب م اد
دیگه حتنا رفته خرید م اد ،در حا ي كه در
مورد رویري خودمو به كوچه عیي چپ زده
بودم براي منکرف كرد قض ه گرتم نی رم
یاد رفته دیروز انه خریدارو كرده بود،
خرید نرفته یعني كجایت؟ مادربزرگم یري
تكو داد با كج خیقي گرت رفته ی ننا  ،آخه
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او بدبیت كجا داره بره جز او كارخونه
بعدشم دنبال كم و كسریاي خونه اا تو
عوض بیبج زبوني چاي رو دم كا ،م دوني
كه مادر ری ده نری ده چاي م یوادر كنار
یناور كه داشت از قج قج خودك.ي م كرد
ن.ستم ،زیرشو كم كردم یه صدایي بهم گرت
حتنا از دیت ما فرار كرده ارته پ بود
وقتي ما و مهدي دعوا م كردیم ع باني شد
گرت نن دونم از دیت شنا كجا فرار كنم،
حتنا فرار كرده  ،حاال چ كار كن م از كجا
ب داش كن م؟ در افكار غوطه ورم باز صداي
مادربزرگم بیند شد پس چي شد ن.ستي به
دیوار نگاه م كني چاي و دم كار ش ر شناور
و باز كردم بیار كرم یناور با بوي مطبوی
چاي بیند شد و صداي د ن .ا آبي كه توي
قوري م رخت منو از افكار پری.ونم دور
كردر وقتي قوري رو رو یناور گذاشتم
صداي مادرمو شن دم كسي ن ست كنك كنه
آااي ااا ي خونه با خوشکا ي و بدو بدو
خودمو به راه پیه ریوندم و گرتم اومدي
ماما فرار نكرده بودي؟ مادرم كه با دو تا
ناییو پای ا پیه اا ایستاده بود گرت كجا فرار
كنم وقتي یه دختر خوشگج دارم كه ان .ه
منتظرمه حاال چرا پست نگهباني دم پنجره تو
ول كردي ؟ دیته ناییونو ازش گرفتم و گرتم
ماما بزرگ ان بهم غر م زنه رویري
یر كا چقدر دم پنجره م ري ان غر
م زنه ر مادرم اخني كرد و گرت زشته
درباره مادربزرگت دریت صکبت كا ،حب
داره تو دیگه بزرگ شدي بب ا داري م ري
مدریه رااننایي دیگه یه دختر كوچو و
ن ستي باید دیگه مواظب خ یي چ زا باشير
ناییونا رو زم ا گذاشتم پر بود از كتاب و
دفتر با خوشکا ي ج غي ك .دم و یكدفعه
ناییو و یرو ته كردم و ان رو رییتم
ویط اتا  ،مادرم خندید و گرت اینم از
كتابهاي یال اول رااننایي  ،دیگه از امسال
كتابا و باید از فروشگااهاي می و
بگ ریم ایا دفتر و قیم اا رو ام فروشگاه
خودمو آورده بود یه جند تایي خریدم تا
بب ن م بعدا چي الزم دارير حاال ام پاشو یه
برام بریز یه كم ایتراحت
چاي می و
كنم بعد كتاباتو با ام جید كن مر با خوشکا ي
كنار یناور رفتم و وا دیته دار بزرگي
كه می و مادرم بود رو برداشتم و براش
چاي رییتم  ،انوز ذو كتاباي دریي رو
داشتم تعداد كتابا خ یي ب .تر از كتاباي
ابتدایي بود ،انونجور كه داشتم یكي یكي
كتابها رو برانداز م كردم مادرم دیت به
ك ر برد و گرت امروز ك رنو بازریي
نكردي اگه گرتي یورپرایز بعدي چ ه؟ با
خوشکا ي دیتامو به ام كوب دم و گرتم كباب
حتنا كباب آوردي مادرم خندید گرت اي
شكنو نی ر كباب ن اوردم امروز نهارمو

ق نه بود ار وقت كباب باشه برا م ارم،
مادر بزرگم دوباره اخم كرد و گرت عادت
نده چرا یهم غذاتو م اري خود از ٥صبح
یرپایي مگه تو خونه گوشت پ دا نن .ه
براش دریت م كنم نااارتو ن ار خونه بعدم
یه چ.م غره بهم رفت ،آخه از اونجایي كه
ما عاشب كباب كوب ده بودم مادرم ار قت تو
كارخونه نااارشو كباب كوب ده بود اونو یه
ظرفي م رییت و براي ما م اورد ،ان .ه
ام ماما بزرگم دعواش م كرد كه اینكارو
نكنه ر براي اینكه قض ه ف یه پ دا كنه مادرم
گرت حاال چ.ناتو ببند تا نگرتم ام بازش
نكا ،دیتا رو ام ب ار جیو ،چ.نامو بستم
و بعد از چندثان ه كه مادرم گرت چ.ناتو باز
كا تو دیتام یه ع نك دیدم ایندفعه یه ج
بیندتر ك .دم ،كف دیتم یك ع نك قرمز
خوشگج با ش .ه ااي قهوه اي كه یكسري
نگ ا نقره اي درخ.ا در تا دورش رو
گرفته بود م درخ .د  ،از ج و ذوقي كه
كردم اشكام یرازیر شده بود ،مادرم گرت
بررما اینم ع نك دودي كه م یوایتي  ،تا
حقو گرفتم به قو م عنج كردم ،حاال راضي
شدي؟ بدو بدو خودمو به آی نه ریوندم و
ع نك و به چ.نام زدم اما انونجور كه به
خودم نگاه م كردم ع نك و از صورتم
برداشتم تو طاقچه كنار آینه گذاشتم و م.غول
جنه كرد كتابا از ویط اتا شدم  ،مادرم و
مادر بزركم كه متوجه تغ ر حا م شده بود
با تعجب پری د  ،وا چي شد چرا ب و
وچت آویزو شد  ،با ناراحتي گرتم ما ایا
ع نك دودي رو نن یوام ببر پس بده ،مادرم
با ناراحتي گرت خستگي روي تنم موند
م دوني چند تا مغازه رفتم تا خوشگیتریا
ع نك و برا بیرم  ،اصال كدوم یكي از
دویتا ع نك دودي داره ،ما كه كم كم
ناراحت م به گریه تبدیج شده بود گرتم ،دویتام
ا چكدوم.و چ.ن م ج ما ن ست ،تازه
اصال ایا كه ع نك دودي ن ست انوز ج.نم
معیومهر مادرم با كالفگي گرت ش .ه اش
تاریكتر باشه خطرناكه یه وقت ج.نت
نن ب نه م افتي دیت و پا م .كنه ،انوز
جواب مادرمو نداده بودم كه زنگ خونه
روزد از پنجره پای ا و نگاه كردم ،خا ه
ف روزه بود دویت نزدیك مادرم یه ز
مهربو ااج تبریز و ح ابي شوخ طبه كه
ارته اي چند بار به ما یر م زد  ،وقتي در
رو براش باز كردم جیوي صورت یه بسته
پرك گرفته بود وقتي ا ج عكس ا عنیي ندید
یه نگااي بهم انداخت و گرت باز چي شده عه
جرا گریه كردي و دیتم و گرفت ان نطور
كه از پیه اا باال م رفت م گرت ار كي اذیتت
كرده باشه با ما طرفهر
مادرم از جا بیند شدخا ه ف روزه خم شد و با
ادامه ی صفحه 22
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طراحی سوخته
تقدیم به تمام سپیده های مبارز
شراره رضائی
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که روز آزادی و راهیی ست

اگرچه انها را رد بند می کشند

از ارتجاع

و آنچه ما را نکشد

از ربربیت

شکنجه و اعتراافتی پوشالی

سپیده صدای همه ماست

قوی رتمان می کند

از ازنجار حجاب

خش
رد شعله اهی م اعتراافت اجباری

سرشار از سخنان انگفته است؛

از مقاومت و مبارزه

سپیده اهیی که هر روز رد خیابان

اعتراف زری شکنجه

***

#سپیده_رشنو

فریادی ست

طراحی سوخته،

از باوراهی نداشته ،

فریادی ست

کم
علیه کلیت حا یت

***

سپیده اهیی که طلوع می کنند
تک
ثیر می شوند

و فریاد آزادی که رب زبان نیامده

ربای تو و خویش،

#سپیده_قلیان

ح قی
و قتی که رد چشمانش نهفته است.

راهیی از اسارت و بندگی را

سپیده اه فراوانند

و من.

که صدای تمام زانن و آزادی خوااهن است

نیس
ما تمام شدنی تم

زبان اعتراف می کند

رد سر می رپوراند

حق
یقت تو

و فریادی

***

شجاعتی ستودنی

ربای تو و خویش

روزاهیی را رد سر می رپوراند

و صداقتی

#سپیده_فرااهن
ما را ز سر ربیده نتر سانید
تک
ما ثیر می شویم !

و فریادی که خاموش نخواهد شد
18

رباربی

جن س

ی و آزادی

سبزینه های نسل دهه پنجاه!

حامد شفاعتی

زیرتعریر استم با عنوا ِ "داه پنجاا
ماِ ،
اا"!
روزااگ نن ِو ما روزگار پر مکنت بودر
یک بر ما تدیُّا ُحقنه م کرد و دیگرگ نرر
از انه را براینا کادوپ چ م کردرم دانم
اگر ندیده باش د قطعا شن ده اید که "یه جورگ
صداتو بریه به
بگ د مرگ بر آمریکا که ِ
کاخ یر د"!و ما نوباوگا ِ خندا ِ ب دغدغه
چنا فریاد م زدیم و مرگ را شی ک م
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مکندپور،ناظم ان .ه خ.نگ ا
کردیم تا آقاگ
ِ
مقدارگ از خ.ن کایته شودر
م دانم اگر ندیده اید شن ده اید که در داه
ش ت نایزا گرتا به نهیه ااگ فکرگ یا
ی ای مقابج حکومت یک فض یت بود و ما
و ام نسال ما در ایا فض یت یاد گرفت م
نایزا گوی ان .ه ام بد ن ستر
به وا ه ااگ حکومت یاخته مزیا به فقه
مجهز شدیم و رفت م به نبرد با ار کس که با
"او" زاویه نظر داشت!
ما در ده یا گ چ زگ از روابط جنس نن
دانستم و آقاگ ااشن ما را توج ه کرد که
"انجنس باز" یعن چه!!(انجنس گرا غت
دریت ایت)ر
در انا دورا ح وانا را دویت داشتم اما
انا آقاگ ااشن یک ک نه کادو پ چ شده را
به ما ادیه داد به نام "یگ باز" و توض ح
داد چو فالن در ازار و یگ یال پ از
یگ خوش نن آمده پس ما ام از یگ
متنرریم و ار کس از یگ خانگ نگهدارگ
کند "یگ باز" ایت!!
وقت به رااننای رفت م یر راه مدریه
دخترا انسایه را م دیدیم که ع راا با ما
وا بال بازگ م کنند اما ظهراا از ما رو
م گ رند مبادا به گناه ب وفتندرمبادا ما و بق ه
به آنها بگویند؛ "خراب" ر

م دانم تعجب نن کن د اگر برایتا بگویم
اگر بر خالف باورآ جانورا فکر م
کردیم گنااکار بودیم و به تعب ر اوباش د داده
به ازار و یگ یال پ بر ما روا بود آنچه
بر یزید روا!
امروز خاطراتنا یر ف ج عبار پردازگ
ااگ روبروینا شده ایتربیه،کن پا به یا
گذاشته ایم و انگار پویتنا کیرت شده
روینا چه!؟آنها که
ایتراما نسج پ
باورشا ابتناگ ب .ترگ بر ایتقرا دارد به
مراا ن م ج مع ت و گناه م خنددرآنها
دو دوتای.ا را ماش ا منطب شا حساب م
کند نه آقاگ ااشن شا !
و آنچنا که نگارنده اعتقاد دارد دواگ تنام
ایا گسست ااگ بن ان انا طری ایت که
نام "شادگ"!!
گم شدهررطری به ِ
ب وجدا
با تو د شادگ ک نه و گناه و عذا ِ
م ردردر
کم زور شده،م
فقاات
"شادگ"،مردمان که از نسج ما باق مانده
اند در یرزم ِا دو دوتا چارتاگ ماش ِا منطب
آرامتر نرس م ک.ند و شاید درد حنجره و
صداگ گرفته شا را در ب هودگ فریادااگ
یرانجام مرده باد فراموش کنند!
ب
ِ
شادگ آ نَرَ ِس روح زاگ گن.ده جامعه
مایترر

قانونی بودن سقط جنین یک ضرورت است!
ما ،گروهاا و یازما ااگ زنا مستقج ایران در دیایپورا ،به طور جنع  ،ت ن م تکا دانده
و خطرناک دادگاه عا ایاال متکده آمریکا براگ غو قانون با یابقه تقریبا ً  ۵۳یا ه ،که از
حب انتیاب زنا در مورد باردارگ و آزادگ یقط جن ا مکافظت م کرد ،را مککوم م کن مر
ما معتقدیم ایا ت ن م نه تنها یک عقبگرد شدید حقو ب.رگ زنا ایت ،بیکه یالمت و زندگ
زنا را ن ز به خطر م اندازدر
حت قبج از غو قانو آزادگ یقط جن ا ،ایاال متکده باالتریا م زا مرگ و م ر مادرا را
در ب ا ک.ورااگ تویعه یافته داشته ایتر تکق قا یال  ، 2020به ناکاف بود ارائه
مراقبتااگ زاینان و مراقبتااگ بهداشت بارورگ اشاره م کند که با غو قانو آزادگ یقط
جن ا ،ایا خدما به مراتب آی ب پذیرتر م .ودر
اما ارگاه که زنا یازماندا م کنند ،وقت زنانراگ خود را به صندوقها م ریزند و راگ
م داند ،زنا پ روز م شوندر پ روزگ بزرگ در ایا ت کانزاا براگ قانون نگه داشتا یقط جن ا بارقه ام دگ براگ جنب بودر
زنا ایران در دیایپورا ک.ورگ را پ.ت یر گذاشتند که در آ حقو ب.ر زنا از جنیه حقو بارورگ و یقط جن ا به شد مکدود شده
ایتر در ب ان ه مطبوعات مورخ  53نوامبر  ،2025کارشنایا حقو ب.ر یازما میج از ایرا خوایتند که «قانو جدید گستردهاگ را که
دیتری به یقط جن ا ،پ .گ رگ از باردارگ ،خدما عق میازگ داوطیبانه و اطالعا مربوطه را به شد مکدود م کند ،غو کند ،که ایا
نق مستق م قانو ب ا ا نیی حقو ب.ر زنا ایتر".
ما معتقدیم که حب یک ز در ایرا و ایاال متکده براگ ت ن م گ رگ مستقج در مورد بد خود و فرزندآورگ ،استه اصی حب پایه اگ او
براگ برابرگ و حرظ حریم خ وص در مورد مسائج خ وص  ،و حرظ یالمت جسن و روان ایت
ما م نم است م که حب انتیاب یقط جن ا زنا را در ایاال متکده و در یرزم ا مادرگ خود مطا به کن مر ما با جنب
انبسته و خواارخوانده ایم ،زیرا تنها به صور جنع م توان م تغ ر را منکا یازیمر.

حقو ب.ر زنا
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دست مذهب از زندگی زانن باید رد کلیه شئون کواته شود

زاینده رود و اتفاقهای آن (پیامدهای محیط
زیستی و فرونشست زمین)
امیرحسین باریک رو

رودخانه زاینده رود یکی از مهمترین
رودخانههای ایران است که شهر اصفهان را
به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم میکند.
پلهای متعددی از دیرباز تا به امروز روی
این رودخانه ساخته شدهاند؛ پلهایی که از
مهمترین جاهای دیدنی اصفهان به شمار
میآیند و نشاط و طراوتی مثالزدنی را برای
این شهر به ارمغان آوردهاند .بگونه ای که
می توان اذعان نمود که از دیرباز زاینده
رود؛ مایع زندگی بخشی بوده که در رگهای
اصفهان در جریان است .با اینحال زاینده رود
در سالهای اخیر با بحرانهای متعددی همراه
بوده است .بر اساس آمار مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی در سال  ۰۰۲۲میزان
فرونشست زمین در اصفهان به  ۰۱سانتی
متر در سال رسیده است همچنین حدود ۰۲
هزار کیلومترمربع یعنی  ۰۲درصد از
مساحت اصفهان ،در شرایط خطرناک
فرونشست قرارگرفته است؛ این آمار حاکی
از اهمیت بررسی علل و راهکارهای این
معضل زیست محیطی است.
فرون.ست زم ا بر اثر برداشت ب رویه آب
از آبیوا اا و منابه آب زیرزم ن اترا
م افتد ،ایرا در م ا ک.ورااگ بکرا زده
رتبه چهارم را داشته و اصرها با حدود ۳۹۹
تا  ۵۹۱م ی و متر مکعب متویط برداشت
یاالنه و  ۷و ن م م ی ارد متر مکعب ذخ ره
آبیوا در رتبه چهارم از کاظ کسرگ میز
آب م باشدر از  ۳۵دشت ایتا اصرها
ا.ت دشت آزاد ایت ،دشتاای مانند
چوپانا و ب اضه آب ندارند و  ۹۴دشت
مننوعه و  ۹۳دشت دیگر ن ز مننوعه بکران
ایت .با اشاره به اینکه در حوضه زاینده رود
از دشت نجف آباد ،فالورجا  ،دشت اصرها
برخوار و دشت کواپایه و یگزگ تراکم
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چاهااگ آب وجود دارد :تراکم چاهااگ حرر
شده در دشت نجف آباد بس ار زیاد ایت
درحا که ضیامت آبرفت در ایا دشت تا
 ۹۵۳متر ،در دشت اصرها -برخوار تا
 ۱۱۳متر و کواپایه -یگزگ حت تا ۳۵۳
متر ایت ،از یوگ دیگر توده متیییج خوب
وجود دارد که با توجه به چاه زیادگ که حرر
شده و یطح آبیوا در ایا مناطب
فرون.ست اترا م افتد .انچن ا یطح آب
زیرزم ن در آبیوا نجف آباد ب ا  ۴۳تا
 ۶۳متر و در برخ نقاط آ تا  ۹۳۳متر
کاا یافته ایت؛ تراکم چاهااگ حرر شده در
دشت دامنه -دارا ن ز زیاد ایت و افت
یطح آب زیرزم ن در برخ نقاط ایا دشت
دامنه تا  ۴۳متر ایتر
علل فرونشست زاینده رود :پژوا ااگ
جهان ن.ا م داد که  ۴۴درصد عیج
فرون.ست زم ا ،عامج انسان دارد و ۱۳
درصد دالیج زم ازاد ایت یعن به
فعا تااگ زم اشنای یا تکتون ک زم ا
برم گردد .در حوضه زاینده رود م زا
بارندگ کاا و ا گوگ بارش تغ ر یافته
ایت ،دماگ متویط در ف ول یرد افزای
و م زا تبی ر باال رفته ایت ،و از یوگ
دیگر شااد افزای جنع ت و کاا یرانه
آب تجدیدپذیر ن ز است م که از جنیه مهنتریا
عیج فرون.ست در منطقه استندر بی
عظ ن از رودخانه زاینده رود در مس ر
خ.ک شده ایت و کاا شدید ذخ ره
میاز آب یطک در ید زاینده رود رخ
داده ایت که از تبعا نبود تعادل ب ا منابه و
م ارف ایت؛ فعا تااگ مهندی که
حساب شده یا حساب ن.ده تاکنو انجام شده،
تویعه ک.اورزگ ،موضوی خودکرای و نبود
توجه به آب مجازگ و آمای یرزم ن ،
یاختار نامنایب حکنران و م.کال
قانون  ،از عوامج نبود تعادل ب ا منابه و
تر در حوزه
م ارف بوده اندر اگر پ
مک ط زیست و ک.اورزگ براگ تأم ا آب
م.کج وجود داشت ،اکنو در حوزه شرب
م باشد و حاال در کنار انه ایا تبعا ،
فرون.ست زم ا و پ امدااگ آ ایت که در
عنده دشتااگ حوضه زاینده رود گزارش
شده ایت .در مناطق که ب .تریا م زا افت
یطح آب زیرزم ن وجود دارد ب .تریا
م زا فرون.ست اترا م افتد ،بگونه اگ که
م زا فرون.ست در دشت نکوآباد زیر
حوضه آبریز زایندهرود  ۸۴م ی نتر در یال
بوده ایت .اگر خاک ن.ست کرد دیگر قابج
جبرا ن ست و اگر آبیوا مسدود شد دیگر
تغذیه نن شود خطر وجود دارد و فرصت کم
ایت؛ پج خواجو ،ی و یه پج و م دا نق
جها انه درگ راند و خ.ک زاینده رود
شد فرون.ست را ب .تر کرده ایت.

پیامدها :کاا آبدا چاهاا و ک ر ت منابه
آب زیرزم ن  ،تن ااگ درو ایتان و
باالدیت حوضه ،بروز م.کال زیست
مک ط و آثار بر یالمت و بهداشت عنوم
از پ امدااگ نبود تعادل ب ا منابه و م ارف
ایت و فرون.ست ایتر فرون.ست عالوه بر
پ امدااگ زم ا شنای  ،پ امدااگ اجتناع و
اقت ادگ ن ز دارد چراکه بی عظ ن از
مردم ،مکج یکونت و ک.ت و کار خود را
از دیت م داند و دچار فقر شده و به حاش ه
ن .ن در شهرااگ دیگر روگ م آورندر
راهکارها :یک از رااکاراا قطه برداشت
از چاهااگ غ رمجاز و عدم صدور مجوز
براگ حرر چاهااگ اضافه ایت؛ براگ اح اگ
آبیوا اا باید برنامه ریزگ منظم صور
گ رد چراکه ایا کار بس ار زما بر ،ازینه
بر و م.کج ایتر باتوجه به اینکه چا
اصی نبود تعادل ب ا منابه و م ارف ایت،
باید تعادل شکج بگ رد ،م ارف را کاا
داده یا منابه را افزای دادر جریانا یطک
و زیریطک ارتباط م.یص و واضک با
فرون.ست زم ا دارند؛ زاینده رود باید اح ا
و پایدار شود انانطور که خدا آ را آفریده و
باید به قوان ا حاکم بر طب عت احترام گذاشت
و زاینده رود را به شکج اول بازگرداندر
چراکه رااکار اصی کنترل فرون.ست
اصرها جریا زاینده رود ایتر ایتراده از
پساب فاضالب شهرگ با توجه به تعداد
ت ر هخانهاگ که در شهر اصرها وجود
دارد ،م تواند یک از رااکاراا براگ تغذیه
ابیوا اا باشد و باید ی ایتگذارگاا به
گونهاگ باشد که پساب آب شرب در حوضه
زاینده رود به آبیوا باز گرددر انچن ا
ا گوگ ک.ت باید رعایت شود و به پی س آب
ن از ایت ،در زم نه انتقال آب ن ز ،م.کج
ایتا اصرها با  ۶۳۳تا یک م ی ارد متر
مکعب آب حج م شود ،و انتقال آب ب ا
حوضهاگ م تواند کنک کننده باشدر
بطورکی م توا اذعا ننود که اصرها
کالن.هري ایت که ح ات وابسته به جریا
دائني آب زاینده رود ایت؛ جریا زاینده
رود آبیوا اا را تغذیه کرده و از فرون.ست
جیوگ ري ميکند/.
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دولت و آموزش و رپورش باید از مذهب جدا شود
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جها خ ی وقت ایت که دیگر بزرگ ن ستر
ما تیتر خبرهای فردا صبح هستیم
ما نزدیک به نهُ م ی ارد شده ایم و توگ ام دیگر ول م خوریمر
بهاره شرفی
اما اندیگر را نن ب ن م و اندیگر را گم م کن مر
جنو ِا تیرااگ نهرته از م ز کوچک یک اداره فکسن البه الگ قوان ا ب مایه و غ ر انسان
زده ایت ب رو و جها آنها را موجه جیوه م داد ر
قوان ا ضد انسان که آدم را از ح ار ام دوارگ به ناچارگ ک.انده ایتر
به کجاگ ایا جها خوش ب ا باش م وقت اییکه اا با نظم و برنامه تو د م شوندر در
یرب مانند شکال در ور ااگ طالی براگ
کاورااگ تن ز پ چ ده م شوند و با گیو ه ااگ ُ
ج.نواره انرجار و خو کادوپ چ م شوند و در م دا ااگ زور و جنگ روگ آدم اای از
تا اییکه فروشا شی ک م شوندر
جنس ِ
آدم اای با گوشت و ایتیوا و چ.م و ب اای که در حافظه خود بیند دارندر
فاش سم در دل دموکرای ااگ پوپو ست پ.ت م زااگ گرا ق نت م ن .ندر
از خط معو مرزاا عبور م کند و انسا ااگ ِک.ت شده را برداشت م کند تا باز ارجا که
د خوایت انسا بکارد براگ اییکه ااگ جدید تر
تا ما نرهن م ما یک نرر را با اییکه ااگ جدیدما م ُک .م تا یک نرر دیگر را به دن ا ب اوریمر
بعد اگر ننردیم به خانه برم گردیم و م دان م آنهای که ُمردند ارگز به خانه بر نن گردندر
و ار دوگ آنها ما است مر
مای که م ُک .م و مای که م م ریمرگاا با اییکه و گاا با اندی.ه ااینا ررر
و باز با یناجت،انسا م کاریم ،م ُک .م و م ن ریمر
ما ت تر خبرااگ فردا صبح است م ر انه ما مرده ایمر
In the first step, I would like to tell the women of Afghanistan
جهان در های خود را به  ...ادامه صفحه 58
that you are extremely praiseworthy despite all the terrible
actions that the Taliban regime has taken against you. It is commendable that you are bravely standing up to
them and demanding your rights.
Secondly, I want to tell you that we, the religion of the world, are completely horrified that how a regime can
come to work like the Taliban has a wrong view of human rights, especially women’s rights.
As I mentioned in my speech, we did not even think that the political situation was going to be so dangerous.
But now the situation has become very terrible and unbearable and we in Sweden naturally do everything we
can to save the human rights of the Afghan people, so that we can move against the wishes of the Taliban
regime. The oppression of women in Afghanistan is unbearable.
Tony Haddou, a member of the Left Party in Parliament and also a spokesperson for the Left Party’s
immigration policies.
ما تون ااددو نناینده حزب چپ در پار نا یوید و
انچنا یینگوگ ی ایت ااگ مهاجر حزب چپ استم
ما م یواام حنایت از طرف حزب ما در پار نا یوید از
زنا در افغانستا را اعالم کنم و بگویمر حزب ما ار روز
براگ حقو شنا تالش م کند تا شنا به امن ت بری در م یواام
بگویم که یوید براگ حقو شنا ییت تالش م کند تا
قدر را از طا با بگ رد و شکا زنا خودتا قدر را
بدیت بگ رید و براگ خود و حقوقتا ت ن م گ ر باش در ما
براگ برابرگ تالش م کن م و انچنا م یواام بگویم ار ما
حام تنام انسا اای است م که دیت به مهاجر م زنندر
ما ان .ه با شنایمر ت.کر
I am Tony Haddou, a member of the Left Party
in Parliament and also a spokesperson for the
Left Party’s immigration policies.
I want to announce and say the support of our
party in the Swedish parliament for women in Afghanistan. Our party works every day for your rights so that
you can reach security. I want to say that Sweden is working hard for your rights to take power from the
Taliban, and I doubt that you women will take power and decide for yourself and your rights. We strive for
equality and I still want to say that we are all supporters of all people who want to migrate.
We are always with you.
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معترضا در مقابج مکج برگزارگ ایا ن.ست درمقابج یاختنا یلازملا ملیلج و
پیرامون سفر رئیسی به نیویورک  ...ادامه صفحه 55
انچن ا در شهرااگ خودا به جها ن.ا دا م جنهورگ ایا ن ب مهابا النلواره
راا تکت عنوا اخال گرای ا دیا و ایدئو و گ توج ها و از ایا طریب قدر خود را ب .تر و جلایلگلاه خلود را مسلتلکلکلم
یع کرده تبع
به رغم نق قوان ا انسان ب ا ا نیی ا در قوان ن ثبت شدهر در ایرا و بسل لارگ از ک.لورالاگ جلهلا ا قلانلو الاا
کرده ایتر ایا تبع
ی ایت ااا ینت اا و باوراای نهادینه شده که مانه از دیتری زنا و کودکا دختر به حقو شا م شودر
درایرا تکت حاکن ت ارتجای ایالم ا موقع ت زنا ار روز بنا به اقت ادگا ایرناکتر م .ودر با نهادیلنله نلنلود قلوانل لا پلویل لده ضلد ز
جنس ت و طبقات بر زنا اعنال شده و از نظر اقت ادگ ای ای و اجتناع آنها را در موقعل لت درجله دوم قلرار دادالانلدر
ب .تریا تبع
بازگرداند زنا به کنج خانه و مکروم یاختا آنها از اشتغالا وابسته کرد ارچه ب .تر آ اا از نظر اقت ادگ به مردا ا عدم حلب انلتلیلاب
پوش ا حب انتیاب تو د م ج و فرزندآورگا عدم اجازه تناشاگ مسابقا ورزش ا ملکلدودیلت در اجلراگ ملویل لقل و انلتلیلاب رشلتله الاگ
اجتناع ا فرانگ خ.ونت و یرکوب روز افزو بر آ ااا نهادینه شلد کلنلتلرل ملردا بلر
تک ی ا وراثتا حب نگهدارگ فرزندا تبع
زندگ زنا ا روا وی ه کودک انسرگ و تا فروش زنا ا مردیاا رگا نابرابرگ فزاینده اگ را بر زندگ زنا حاکم ننوده ایلت املکلانلا
ایتیدام زنا در اغیب رشته ااگ صنعت به خ و صنایه بزرگ و خدمات بس ار مکلدود شلده ایلت و از النل لا رویلت کله بلنلا بلر
آمارااگ دو ت نرخ ب کارگ زنا چندیا برابر مردا ایتر اما با تنام ایا تبع ضا ا اجکاف ظیم و ب عدا ت در مورد زنا تاکنو اعنلال
شده ایتا آنها یاکت نن.سته اند و به مبارزه بر عی ه ایا نابرابرگ اا پرداخته اند و به طور مستنر شلاالد ملبلارزا و اعلتلراضلا گسلتلرده
مداوم و رو به رشد زنا است مر
م نو انت  :در پایا اگر یین با ب نندگا راائ ز دارید بررمائ در
پروانه عظ ن  :یرا جنهورگ ایالم از جنیه رئ س ا رئ س جنهور غ ر منتیب مردم ایرا ا به ن رو و پتانس ج زنا بله علنلوا جلنلبل.ل
بس ار مهم از انا آغاز پ برده و به دریت فهن ده اند که با تنام یرکوب اا نن توانندا ایلا نل لروگ علظل لم را نلادیلده بلگل لرنلدر زنلا در
آم ز عی ه زنا ب از پ به ایا ضرور مهر تای د زده و
اعتراضا برعی ه نظام یرمایه دارگ جنهورگ ایالم و ی ایت ااگ تبع
جنس ت و طبقات تا ری د به پ روزگ خاموش نیوااد ن.ستر
بر عی ه یتم و تبع
داستان عینک  ...ادامه صفحه 51
مادر بزرگم روبویي كرد و بدش مادرمو بغج
كرد شروی به خوش و ب و شوخي كرد و
یكدفعه خا ه ف روزه انگار چ زي یادش افتاده
باشه یه چ.نكي به مادرم زد و گرت خوب
حاال بگ د بب نم كي دختركنونو اذیت كرده
مادرم با ناراحتي گرت خا تو بگو ایا ع نك
زشته  ،خا ه ف روزه یه نگااي به ع نك كردو
چند باري اونو باال پای ا كرد و گرت به به جه
رنگ ق.نگي چه نگ ناي خوشگیي  ،نسریا
جا تو كه خوش یی قه بودي تو به ایا م گي
زشت ،ما كه جم گرفته بود گرتم اصال
ا چكس نن رهنه ما جي م گم با ایا ج.نم
معیومه ما ع نك ی اه م یوام و دوباره شروی
به گریه كردر خا ه ف روزه كه تازه داشت اصج
ماجرا رو م رهن د یه آاا ك.داري گرت و
ن.ستر و به پ.تي تك ه داد ،انونجور كه
چ.ناشو ریز كرده بود م ج موقه اایي كه
داره انركري م كنه یا م یواد یه ج زي رو به
یاد ب اره دیت تو ك ر كرد و یه قوطي
درآورد و دكن و باز كرد و از توي او یه
ع نك درآورد و انونطور كه اونو به مادرم
ن.و م داد گرت فكر كنم نسریا منظورش از
ایا مدل ع نكهاار انه نگااها به دیت خا ه
ف روزه بود كه ما با یه جه ناگهاني ویط
پریدم و م ج ك ف قاپاي حرفه اي ع نك و رو
اوا از دیت خا ه ف روزه دآوردم ،دیت خا ه
ف روزه رو اوا مونده بود و داا مادر و مادر
بزرگم باز ،كه ما ع نكو به چ.نم زدم و با یه
جه دیگه خودمو به ب طاقچه ریوندم تا
خودمو تو آی نه بب نم ،بیند رضایت به بهام

نس.ت و گرتم ما ا نو م یوام بب ا ما ان نو
م یوام و رو كردم به یه تاشو و رفتم
ینت خا ه ف روزه كه پام به ی ني چاي ویط
اتا گ ر گرد و افتادم ویط ی ني از یوزش
داغي چاي روي بدنم ج بیندي ك .دمر خا ه
ف روزه دیتي كه رو اوا مونده بود رو زیر
چونه اش گذاشته بود و به ما نگاه م كردر
مادر برگم داشت مرتب هللا اكبر م گرت،
مادرم ام كه منتظر انچ ا اتراقي بود گرت
بررما حاال فكر كا ایا ع نك و تو خ ابو
بزنه مطنئا باش ار روز تو جوي آب
م وفته و حتي ماش نا رو ام نن ب نه ،خا ه
ف روزه بالخره یكوت رو شكست و گرت نه
زیبنب اینقدرا ام تاریك ن ست ب .تر از
ذوق پاش گ ر كرد اما مسا ه ایاا اینه ایا
ع نك منه و ام براي صورتت بزرگه و ام
منكنه ج.ناتو ضع ف كنه چو خ یي
تاریكه ،منم به خاطر اینكه چ.نام به نو
حسایه اینقدر ی اه انتیاب كردم ،به ینت
خا ه ف روزه رفتم و كنارش ن.ستم و در
مظیوم تریا حال منكا گرتم نن .ه به جاي
پرك اینو بهم بدي تازه ما ایا عبنك قرمزه
رو ام بهت م دم فقط تو رو خدا اینو بده به
ما قول م دم مواظب باشم ،بب ا ب رو انه
مسیرم م كنا ان منو با دیت بهم ن.و
م د و م گا ج.م دخترو بب ا خوب اگر
اینو بزنم دیگه نن رهنا ما چه شكی م ،با
یادآوري خاطراتم باز گریم گرفت  ،اینبار
خا ه ف روزه بغیم كرد و گرت م دوني كه تو
رو اندازه فرنازم دویت دارم االنم گریه نكا
اگر مادر راضي باشه ما حرفي ندارم ،یه
نگاه به مادرم انداختم انونطور با گریه گرتم

ماما تو رو خدا ،قول م دم مواظب باشمر
مادرم یري تكو داد و گرت پاشو پاشو او
پناد یوختگي رو از ییچال ب ار تا تاول
نزدي ،تازه او موقه یوزش دیتام و ی نم
و حس كردم ،به ینت ییچال رفتم مادرم
گرت خود م دوني ما گرتن ارو گرت ،باید
یه قو ي ام بدي وقتي ما پ .ت ن ستم ایا
ع نك و نزنير تا حداقج چ.نا به عاد
كنه قبو ه؟ با خوشکال ي گرتم ار چي تو
بگي قبو هر
مادرمر پناد رو به دیتامو و ی نه ام ما د و
پ .ون نو بوی د و گرت یاد باشه تو انه
كاراي خدا یه حكنتي است ،با ناراحتي پناد
و ازش گرفتم كه بزارم ییچال وقتي از اتا
خار م .دم گرتم ،چرا انه ي اتراقاي بد و
مریضي حكنته اونم براي ما ،ما حكنت
خدا رو نن یوامر و زود از اتا خار شدم
صداي زمزمه خا ه ف روزه رو جبا مادرم
م .ن دم ،كه م گرت چ كارش داري اال او
تو ایا شرایط حكنت م رهنه و كا بچه
رو دو رو ع نك و م زنه بعدم م زارت كنار
 ،مدریه اا باز ب.ه یرش گرم درا و
مدریه م .هر
اما قسنت جا ب ماجرا ایا بود دایتا ع نك
ی اه ما از اینجا شروی شد نه تنها كنارش
نذاشتم او ع نك ی اه یاده  ۹۱یال روي
چ.نهاي ما موندگار شد و یه عا نه ماجرا
رو به دوش ك .در
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درنگی بر چرایی سقوط به سیاهی
 ۹۵آگویت ،یکیا گ یقوط حکومت فاید
و نام.روی "اشرفغن " در افغانستا ن ستر
فراتر از آ ایت و ویرا کنندهترر اگر بک
یقوط حکومت فاید اشرف غن باشد،
واقع ت ایا ایت که اشرف غن از انا
ابتدا ،پایهااگ م.روع ت مردم اش م نگ در
درد فقدا م.روع ت تا روز آخر براگ
"غن " ایتیوا یوز بودر حکومتدارگ او
چنا غر در فساد و غار دارای عامه بود
که از نگاه م.روع ت اخالق به معناگ واقع
کینه نزد افکار عنوم یقوط کرده بودر
ی ایتورزگ اشرفغن  ،خودکامگ ریوا و
فاقد حداقج ا زامااگ اخالق را به انراه
داشتر برخوردگ که انۀ دار و ندار
افغانستا را قربان یوداگ ییطۀ تبارگ کرده
و ان ا حکومت غن چند یال پ تر از
۹۵آگویت  ۱۳۱۹دچار فروپاش و یقوط
اقتدار شده بودر
 ۹۵آگویت ،نباید یکیا گ یقوط جنهوریت
در افغانستا معنا شودر چو واقع ت امر ایا
ایت که ارزشااگ ایای و بن ادیا نظام
شد و
جنهوریت در انتیابا  ۱۳۹۷نق
قا ب ته کردر جنهوریت پس از ریوای در
انتیابا  ۱۳۹۷در افغانستا یک ایم
نبودر نظام جنهورگ منهاگ
ب مسنا ب
ا زام ت رأگ و ارادۀ ی ای مردم ،معنا
نداردر نظام جنهورگ منهاگ حاک ن ت قانو و
به مردم،
ان اگونه منهاگ پاییگوی
نن تواند چ زگ غ ر از یک پوشۀ خا باشدر
حاکن ت قانو و اصج پاییگوگ دو ت و
حکومت به مردم انانند م.روع ت انتیاب ،
از  ۱۳۹۷به بعد در افغانستا رینا ً تعط ج
شده بودر قانو ایای یک جوک ب مزه بود
و یی قۀ یکا دار قدر ر نباید مردم و
فراموش کنند که
افغانستا
شهروندا
ارزشااگ نظام جنهوریت چنا قربان یی قه
و خودکامگ بود که در یالااگ اخ ر،
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اصطالح "جنهوریت یه نرره" به عنوا نام
دیگر حکومت فاید اشرفغن در افکار
عنوم جا افتاده بودر براگ ان ا جنهوریت
ن ز قبج از ۹۵آگویت قا ب ته کرده بودر
۹۵آگویت ،یکیا گ یقوط یک یرزم ا
با ب از ۳۳م ی و انسا اش در کام یک
گروه تروریست ایتر گروا که با تنام
ارزشااگ حقو ب.رگ یر دشنن داردر اما
درد بزرگ ایا ایت که ان ا گروه
به پ.توانۀ تعامج ی ای
تروریست
ایتیبارات با دو ت آمریکا و متکدیا غرب
آمریکا بر افغانستا حاکم شده و ایا ک.ور
را به کام نابودگ و ویران یقوط دادهاندر
ایا یکیا گ را اگر از منظر مردم
افغانستا و آ چه بر یرنوشتشا آمدهایت
از ار امر دیگر،
بب ن م۹۵ ،آگویت ،پ
یکیا گ خ انت دو ت آمریکا به مردم
افغانستا ایتر
۹۵آگویت ،پ امد و برآیند پ.ت کرد
دو تااگ اروپای به تعهدا ا زام و
اخالق شا در قبال ارزشااگ حقو ب.رگ
ایتر مبارزه با تروریزم و حنایت از حقو
ب.ر ،شعارااگ اصی بودند که در ب ستیال
حضور نظام _ی ای دو تااگ اروپای
در افغانستا را در افکار عنوم مردم
اروپا توج ه م کردر اما در پایا ایا حضور
ب ستیا ه ،دو تااگ اروپای به ی ا
خ انت دو ت آمریکا به مردم افغانستا  ،تنام
تعهدا شا به کنوانس و ااگ ب اا نیی
مرتبط به حقو ب.ر پ.ت کردند و افغانستا
را یکبار دیگر به کام یک گروه تروریست
یقوط دادندر درد بزرگتر ایاکه اک ریت
قدر ااگ اروپای در اناانگ با آمریکا،
ایا یکیال ی اه که مردم افغانستا امچو
قربان ا ب دفای ،ای ر یک گروه تروریست
از آ که به نگران ااگ
شدهاند ،پ
حقو ب.رگ در ایا ک.ور ری دگ کنند ،در
پ یر دکارگ و با دا به طا با اندر چک
یر د براگ اعنال قدر جام گس یته عی ه
مردم افغانستا ر اریال صداا م ی و دالر
پول نقد ،زیر نام کنکااگ ب.ردویتانه به
ادف تکک م حاکن ت یک گروه تروریست و
زم نهیازگ یرر و مانورااگ دیپینات ک
براگ یرا یک گروه تروریست در اروپا و
ک.ورااگ منطقه ،انه از ننونهااگ با دا
و یر دکارگ طا با تویط آمریکا و
قدر ااگ مطرح اروپای در یکیال اخ ر
بودهایتر
۹۵آگویت از منظر مردم افغانستا  ،یادآور
یک روز شوم و ی اه ایتر یادآورگ روزگ
که افغانستا با تنام دار و ندارش به کام
وح.ت و ویران یقوط کردر به کام وح.ت
که امچنا جریا دارد و جهان ا تناشاچ ا
انسا ک ، .شکنجه ،خ.ونت ،تجاوز ،کوچ
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اجبارگ و گونهااگ دیگر از جنایتااگ ایا
وح.ت حاکم شده بر افغانستا اندر
آمریکا و متکدیا غرب اش
ب ستیال پ
در یازما نظام ناتو ،به ادف مبارزه
شدندر
عی ه تروریزم وارد افغانستا
بازیازگ ،ایجاد نظام ی ای مردم یاالر،
حنایت از ارزشااگ حقو ب.ر و تویعۀ
ب.رگ از مواردگ بود که به عنوا
مأموریتااگ دوم آمریکا و ک.ورااگ غرب
در افغانستا تعریف شده بودر از ان ا رو
 ۱۳یال گذشته براگ افغانستا یک فرصت
طالی براگ عبور از جنگ و بکرا به
امن ت ،صیح ،ثبا و تویعه بودر در ایا
فرصت اترا ااگ بس ار مهم و ارزشنند در
افغانستا رخ دادر براگ او ا بار در تاری
ی ای ایا ک.ور قانو ایای تدویا و نافذ
شد که حب رأگ را براگ شهروندا افغانستا
به رین ت شناختر م.ارکت ی ای را یک
اصج تعریف کرد و فعا ت احزاب ی ای و
ریانهااگ آزاد را مکترم شنردر رعایت و
احترام به اعالم ه جهان حقو ب.ر در متا
قانو ایای جدید در و اذعا شدر
اما فقدا تعهد جدگ آمریکا و متکدیا
غرب اش به آ چه مأموریتشا تعریف
م شد ،یبب شد که در پایا کار انۀ
فرصتاا و دیتآوردااگ ب ستیا ۀ
افغانستا را قربان یک تعامج ایتیبارات با
گروه تروریست طا با کنندر
حاکن ت دوبارۀ طا با بر افغانستا یکیا ه
شدر در ایا مد افغانستا چ زگ جز
ایتبداد ،خ.ونت ،وح.ت جنع و فقر و
فالکت تجربه نکردهایتر اما دشنن و
رویکرد ظا نانۀ طا با در قبال زنا چنا
ویرا گر بوده که فقط زنا افغانستا به
عنوا قربان ا اصی جنایت طا بان آ را
درک م توانندر چو زنا در ایا یکیال
نه تنها مورد حذف مطیب اجتناع و ی ای
قرار گرفتهاند که بهصور فاجعهبار مورد
شکنجه ،قتج و تجاوز با یاحت عز و
کرامت انسان شا ن ز قرار گرفتهاندر حاال
درد مکروم ت از حب تک ج ،مکروم ت
از حب کار ،مکروم ت از حب یرر ،حب
حضور اجتناع و ی ای بناند بهجاگ
خودشر
با تنام خ.ونت و رفتار وح .انۀ طا با ،
زنا تنها ن روااگ مبارزۀ مدن عی ه گروه
تروریست طا با در جادهااگ کابج و چندیا
والیت دیگر بودهاندر حضور اعتراض که به
ا چ عنوا براگ زنا یاده نبوده ،بیکه
ینگ اتریا قربان ااگ منکا را از زنا
گرفتهایتر یرکوب خ ابان  ،شکنجه،
ب حرمت و قتج ،تاوا و بهاگ کنر شکا
مبارزۀ مدن براگ زنا بودهایتر در تنام
23
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ایا یک یال ی اه ،نه گروه تروریست طا با دیت از دشنن و حذف زنا برداشت و نه زنا آگاه افغانستا از مقاومت و مبارزۀ مدن عی ه
طا با من رف شدندر آ ام در روزگارگ که انۀ احزاب و جریا ااگ ی ای که در ب ستیال گذشته تنام فرصتاا و امکا اا را در اخت ار
داشتند به یکبارگ  ،انگار ذوب شدند و به زم ا رفتندر
در یکیال گذشته ،مبارزۀ مدن زنا عی ه طا با مکدود به خ ابا ااگ داخج ک.ور نناندر زنا افغانستا در یرایر جها عی ه گروه
تروریست طا با صداگ اعتراض بیند کردهاندر از جامعۀ جهان خوایتهاند یک گروه تروریست را به عنوا دو ت م.روی افغانستا به
رین ت ن.نایندر
***
ریانۀ ن نرخ در یکیال گذشته را امزما که دیتخوش فاجعۀ یقوط و آوارگ ناخوایته بود ،انواره تالش کرد صداگ اعتراض و فریاد
دادخوااانۀ زنا افغانستا را بازتاب دادر از حضور ارزشنند و معنادار زنا حنایت کندر رویداداا و جنایتاای که طا با در حب زنا
افغانستا روا داشت را ثبت و از طریب خبر ،گزارش و تکی جااگ روزانه اطالیریان کند تا مبادا ظیم و جنایت طا با عی ه زنا در یایه و
ی اا وح.ت طا بان فراموش شودر
از ان ا روز ن نرخ با درک تنام درد و داغ که زنا افغانستا دچارش شدهاند ،به پاا حضور اعتراض و مبارزۀ مدن ارزشنند زنا و به
پاا امصدای با زنان که در ایا راه قربان ااگ ینگ ا پرداختهاند ،نام و عنوا ایا ویژهنامه را "یک یا گ مبارزۀ مدن زنا عی ه گروه
طا با " ماندهایتر نن رخ تالش کردهایت در گزارشااگ ایا ویژنامه ،مهمتریا رویدادااگ زندگ زنا در یک یال ی اه طا بان را مرور
کندر فرما اا و احکام که ایا گروه تروریست براگ انکار و حذف زنا ب رو دادهاند را بازخوان کندر از شکنجه ،قتج و ب حرمت به
شی ت و کرامت انسان زنا افغانستا تویط طا با تا آ جا که منکا باشد پرده برداردر در م احبهاا ،روایتاا و تکی جااگ ایا ویژهنامه،
تالش شده به کی ت یک فاجعۀ بزرگ و ویرا گر پرداخته شودر
فرمانهای گروه طالبان
دخترا دورهااگ متویطه و سه ،به تاری
علیه زنان
 ۴جوزاگ  ۹۷۳۹گروه طا با اعالم کردند
وش مهربان
که یک کن ته به ریایت عبدا کک م حقان ،
رئ س دادگاه عا طا با ایجاد شده تا روگ
گروه طا با در طول یکیال گذشته براگ برنامۀ بازگ.ای مکاتب دخترانه کار کنندر
کنترل ک.ور به جاگ تدویا و تطب ب قوان ا ،اما مکاتب دخترانه انوز بستهایتر
بر فرما ااگ کتب و شراا متویج شدند که
از کاظ منبه نااناانگ ،از کاظ مکتوا ضد  .۱منع زنان از کار بیرون خانه و مشارکت
انسان  ،تبع آم ز و از کاظ بازخورد سیاسی
اجتناع باع گسترش نرر و تررقه در در دو ت جنهورگ  ۱۶درصد کارکنا
جامعه بودندر
خدما میک دو ت را زنا ت.ک ج م دادندر
ن نرخ به طور ننونه به  ۹۱فرما ایا گروه پس از روگ کار آمد گروه طا با  ،بدو
در بی ااگ میتیف اشاره م کند که بهخاطر الیکه و فرما رین زنا از کار در
مکدودیازگ فعا تااگ زنا و مکروم ت بی ااگ نظام  ،خدما میک  ،اوانوردگ،
آنا از م.ارکت در امور ی ای  ،اجتناع  ،انر ،ورزش و تجار منه شدندر اما زنا
اقت ادگ و فرانگ صادر و اعنال شدهاندر
در بی ااگ آموزش و صکت امچنا
داشتندر
نو  :ایا فرما اا در جریا یکیال بر حضور
ایاا ن.ر فرما ااگ رین رابر و یا کاب نۀ کن س و اصالحا ادارگ در کابج۹۹۳ ،
طا با از یوگ یینگویا و شبکهااگ خبرگ کارمند ز را در ماه حنج  ۹۷۳۹و ریایت
تکت کنترل ایا گروه و یا در مواردگ به کار و امور اجتناع والیت بی  ۹۵۳کارمند
گزارشااگ مستند ریانهااگ داخی نگاشته ز را که آموزگارا و مدیرا مهدکودکاا
شدهایتر
بودند در ماه جوزاگ  ۹۷۳۹به شکج
 .۹منع آموزش دختران
کردندر
اخرا
دیتهجنع
وزار معارف گروه طا با به تاری  ۱۸روزنامه گاردیا روز دوشنبه ۱۴ ،یرطا ،
ینبیه  ،۹۷۳۳پس از  ۳۳روز تعط ی گزارش داد که وزار ما ۀ طا با به
مکتباا فرما داد« :به اطالی تنام مکاتب کارمندا ز در ایا وزار دیتور داده به
ابتدای  ،سه و مدارا رین طبقۀ ذکور جاگ خود یک مرد از اعضاگ خانوادهشا
ریان ده م شود ،تا روند آموزش خوی را را برریتند ،یینگویا طا با ایا گزارش
یر از تاری  ۱۴ینبیه آغاز کنندر بنابرایا را تأی د کردندر
تنام ایتادا و شاگرا طبقۀ ذکور باید به
حاضر
خوی
مکاتب
شوندر»  .۳حجاب اجباری
بر ایاا ایا فرما  ،مکاتب ابتدای دخترانه وزار تک ال عا طا با  ۱۳ینبیه
ن ز بازگ.ای شد ،اما دان آموزا دختر در  ۹۷۳۳با ن ب بنراا در دان.گاهااگ دو ت
دورهااگ متویطه و سه (از صنف ش.م تا حجاب عرب با نقاب ی اه را پوش اجبارگ
دوازدام) از حب آموزش مکروم شدندر براگ دان.جویا دختر و شرط بازگ.ای
پس از حدود  ۱ماه از مننوع ت آموزش دان.گاهاا به روگ دخترا اعالم کردر

کارزار حجاب اجبارگ طا با  ۹۸جدگ
 ۹۷۳۳با ن.ر پویترااگ تبی غات در
جادهااگ شهر کابج آغاز شدر در پویتراای
که طا با توزیه کردند ،به یه زبا
( فاری  ،پ.تو و عرب ) نوشته بود» :بر
ایاا حکم شریعت ،ز مسینا باید حجاب
ننایدر«
رعایت
را
در ایا فرما  ،طا با دو نوی پوش براگ
زنا تع ا کردند :چادر برقه و حجاب
عرب با نقاب ی اهر
رابر طا با  ۹۴ثور  ۹۷۳۹فرما داد:
چادرگ (برقه) بهتریا نوی حجاب شرع
ایتر باا و چادر ی اه ام حجاب شرع
ایت اگر تنگ و چسب نباشدر اگر زن
حجاب شرع را مراعا نکند ،باید خانهاش
شنایای شود ،یرپریت آ ز احضار و
یه روز زندان شود و به مککنه معرف
گردد تا رینا ً جزا داده شودر»
 ۱۱ثور  ۹۷۳۹مجریا ز در شبکهااگ
تیویزیون با صور پوش ده ظاار شدندر
یپس ریانهاا اعالم کردند که وزار امر
به معروف و نه از منکر طا با شبکهاا
را مجبور کرده تا مجریا ز را اخرا کنند
و یا با صور پوش ده با مایک و حجاب
ی اه عرب ظاار شوندر
 .۷لغو نهادها و قوانین حمایت از زنان
گروه طا با به تاری  ۱۷اید  ۹۷۳۳به
کابج ری د ۱۳ ،روز بعد به تاری  ۹۸ینبیه،
کاب نۀ یرپریتاش را اعالم کرد که در آ
وزار امور زنا وجود نداشتر وزار
امر به معروف و نه از منکر گروه طا با
به تاری  ۱۸ینبیه  ،۹۷۳۳با  ۴۳۳۳مأمور
در یاختنا وزار امور زنا فعال شدر
صاد عاکف مهاجر ،یینگوگ ایا وزار
در ماه یرطا  ۹۷۳۹به روزنامۀ وموند
24

رباربی کامل زن و مرد رد تمامی وجوه ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی
گرت :وزار امر به معروف و نه از منکر
«مهمتریا »وزار خانۀ طا با ایت و حت
«در جایگاا باالتر از وزار ااگ ر»داخیه
و دفای »ایا گروه قرار داردر
کتاب «امار ایالم و نظام آ »نوشتۀ
عبدا کک م حقان  ،قاض ا قضا طا با در
 ۳۹۱صرکه به زبا عرب منت.ر شد و حکم
مانر ست ایا گروه را دارد که در آ زنا از
حقو ب.رگ ،آزادگااگ مدن و م.ارکت
شدهاندر
مکروم
ی ای
مال ابتهللا آخندزاده ،رابر طا با  ۵اید
 ۹۷۳۹در قنداار در مورد قوان ا فرما داد
که «قوان ا نوشته شده از یوگ ب.ر قابج
تطب ب ن ستر م ج دورۀ جنهوریت ایجاد
قوان ا به خوایت مردم امکا نداردر فقط و
فقط حکم هللا قابج تطب ب ایت و حج تنام
م.کال بر ایاا شریعت ایت و تنام
ت ام م مطابب به شریعت گرفته م شود
ر مکدودیت بر یرر و گ.توگذار زنا
وزار امر به معروف و نه از منکر گروه
طا با  ۵جدگ  ۹۷۳۳اعالم کرد که رانندگا
ویایط نقی ه حب ندارند زنا بدو حجاب
شرع (برقه و حجاب عرب با نقاب ی اه) را
کنندر
یوار
در ایا فرما تأک د شده بود که زنا بدو
یک مرد مکرم حب ندارند به فاصیۀ ب از
 ۱۴ک یومتر یرر کنندر
ذب حهللا مجااد ۶ ،حو  ۹۷۳۳در یک ن.ست
خبرگ در کابج اعالم کرد« :دخترا بدو
مکرم نن توانند به بوری ۀ تک ی بروند،
حضور مکرم در یررااگ خار از ک.ور
براگ زنا 'حکم شرع ' ایتر»
 .۸ممانعت از خرید و فروش زنان در بازار
مأمورا امر به معروف و نه از منکر گروه
طا با  ۱۷جوزاگ  ۹۷۳۹در شهر ارا  ،به
فروشگاهاا و حت ما کا فروشگاهااگ وازم
زنانه ا.دار دادند که پس از ایا زنا بدو
مکرم را به دکا ااگشا اجازه نداند و به
آنا چ زگ نرروشندر

 .۴محدودسازی دسترسی زنان به خدمات
صحی
ریایت امر به معروف و نه از منکر گروه
طا با  ۹ ،جدگ  ۹۷۳۳ورود زنا بدو
مکرم به مراکز صک در والیت غزن را
مننوی کردر یپس در و سوا مقر ایا والیت
انراا ز ب نار تویط ز دیگر خانواده در
شراخانهاا را «غ راخالق »و «غ رشرع »
اعالم کرده به دکتراا دیتور دادند تا از معاینه
و تداوگ زنا ب نار بدو مکرم خوددارگ
کنندر
وزار امر به معروف و نه از منکر
طا با  ۱۶ثور  ۹۷۳۹با ن.ر اعالم هاگ
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گرت :به مسئوال صک و سوا نازگ گروه طا با  ۱۱جوزاگ  ۹۷۳۹در و سوا
والیت ننگراار دیتور داده شده که زنا دشت قیعه والیت تیار به ریتورانتاا و
ب نار بدو مکرم و زنا بدو حجاب ش ری فروش اا دیتور دادند که «به زنا
شرع را اجازۀ داخج شد به شراخانه غذا و ش ری ندا د ،شرعا ً حرام ایتر»
نداندر
 .۹۱فرمان ویژۀ رهبر طالبان در مورد
حقوق زنان
 .۶منع دسترسی زنان به عدالت
مککنۀ ایت ناف گروه طا با در والیت طا با  ۹۱قوا  ۹۷۳۳فرما ویژهاگ
ارا  ۱۵جوزاگ  ۹۷۳۹اعالم کرد که منسوب به مال ابتهللا آخندزاده ،رابر ایا
«زنا حب ندارند عی ه شوارا شا در گروه در مورد حقو زنا را در ش ماده
دادگاه شکایت کنند ،چو مکاکم طا با به و چهار جزء منت.ر شدر
شکایتااگ زنا در مورد خ.ونتااگ رابر طا با در فرما ویژهاش حقو ب.ر،
آزادگااگ مدن و خوایتااگ ایای زنا
خانوادگ ری دگ نن کندر»
را نادیده گرفته در مورد ش موضوی
 .۱منع انتقاد و اعتراض علیه طالبان و مرتبط به ازدوا  :نکاح ،مهر ،بد داد ،
عد  ،م راث و چندانسرگ منک حقو
تعیین مجازات
پس از روگ کار آمد گروه طا با زنا تنها شرع و ایالم زنا تأک د داشتر
ن روگ مدن معترض و منتقد طا با بودند رابر طا با در نیست ا مادۀ ایا فرما
که به گزارش عرو ب اا نیج و یازما میج گرتهایت« :رضایت دخترا با ( یا بیوغ
متکد ،طا با با زنا معترض از طریب طبب قوان ا ایالم براگ دخترا  ۱یا گ
اعنال خ.ونتااگ حاد امچو اختطاف ،ایت) در انگام نکاح ضرورگ ایت ،کس
بازداشت خودیرانه ،شکنجه ،اعتراف حب عقد نکاح یک ز با با جبر و اکراه را
اجبارگ ،تهدید خانواده و قتج برخورد کردندر نداردر»
در حا که مردم و جامعۀ جهان از خرقا رابر طا با «بد داد »را مننوی کرده گرت
آزادگ ب ا در افغانستا نگرا بودند ،گروه «ز مال ن ست ،انسا آزاد و اص ج ایت،
طا با به تاری  ۳۳یرطا در فرما جدید به بد داده ن.ودر»
شرع
منسوب به مال ابتهللا آخندزاده ،رابر ایا رابر طا با بر حرظ مد
گروه گرت« :براگ انۀ افراد و ریانهاا براگ نکاح مجدد زنا تأک د کرده گرت:
انتقاد از طا با 'شرعا ً حرام و مننوی' ایت «ارگاه ایا عد کامج شود ،مردا خانوادۀ
و نقد و انتقاد از ایا گروه 'مجازا ' در پ شوار فو شدۀ یک ز حب ندارند بدو
رضایتاش او را به نکاح بگ رندر»
داردر»
رابر طا با در مورد مهر گرت« :گرفتا
مهر از شوار جدید ،حب شرع ز ب وه
 .۹۳منع زنان از ورود به مسجد
براگ نیست ابار در تاری دیا ایالم ۱۴ ،ایتر»
جوزاگ  ۹۷۳۹طا با در شهر ارا فرما در مورد حب م راث ،رابر طا با گرت که
دادند که «نناز خواند زنا در مسجد حرام ز «به طور فرض ت و ع ب ت »حب دارد
ایتر »جنگجویا طا با در چندیا مسجد از مال شوار ،فرزند و پدرش یهم ببردر
از اشتراک زنا به نناز جنعه جیوگ رگ و رابر طا با در مورد چندانسرگ گرت:
اعالم کردند که «زنا حب خواند نناز در »کس که چند ز دارد ،مکیف ایت حقو
انۀ زنا را مطابب حکم شرع بداد و در
جناعت را ندارندر»
ب اشا عدل قائم کندر»
 .۹۹منع زنان از صرف غذا در رستورانت
مأمورا امر به معروف و نه از منکر

زن ،زندگی ،آزادی
کم
از کردستان ات تهران ات افغانستان  ،زانن علیه کل حا یت و قوانین قرون وسطایی
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ستون آزاد

بازتاب تظاهرات مدنی و خبرهای سررکروب و
شکنج ٔه زنران مرعرتررض از سروی طرالربران و
دروغگویی طالبان در دست داشتن بره ربرودن
و بازداشت زنان مرعرتررض ،تروجره نرهرادهرای
حقوق بشری و رسرانرههرای بریرنالرمرلرلری را
بهخود جلب کرد و این باعث شد کره کشرورهرا
در "رسمیت شناسی طالربران" تر مرل کررده و
حقوق زنان و دختران افغانستان را پیششررط
به رسمیتشناسی طالبان تعیین کنند.

حلداقللج ده جلنللبل زنللانله؛ ملتلل.لکللج از زنللا
معترض افغانستا به علنلوا اسلتلها ملقلاوملت
عی ه طلا لبلا و افلراطل لت ،در اعلتلراض بله
ی ایتااگ تکجنس ت و افراطگرایانها طا با
دهاا بار به خ ابا ااگ کابج رییتنلد و صلداگ
اعتراض و میلا لرلتشلا را بلا طلا لبلا بلیلنلد
کلردنلدر نلیلسلتل لا اعلتلراضلا زنلا در مللاه
یپتامبر ،پانزده روز بعد از آملد طلا لبلا در
کابج آغلاز شلد و تلاکلنلو ادامله داردر زنلا
معترض در طول مبلارزا یلکیلا لهاشلا از
یوگ طا با تهدیلد و یلرکلوب شلدنلد ،شلال
خوردند ،شکنجه ،زندان و تلرور شلدنلد؛ املا
برگ برندها ایا م دا ملبلارزا ملدنل  ،زنلا
بودند و نگذاشتند طا با از یلوگ ک.لورالاگ
ب رون به رین ت شناخته شوندر
جنب ااگ زنانها مکتب انتقادگ کلابلج ،جلنلبل
زنللا بللراگ عللدا للت و آزادگ ،جللنللبل زنللا
عدا تخواه ،جنب خودجوش زنلا ملعلتلرض
افغانستلا  ،جلنلبل خلودجلوش زنلا ملبلارز،
یازما روزنها ام د افغانستا  ،جنب تلغل ل لر،
جنب اتکاد و انبستگ زنلا  ،جلنلبل زنلا
مقتدر افغانستا و جنب زنا علدا لتجلو الر
کدام با برگزارگ دهاا گردانای اعتراضل و
تظلاالرا خل لابلانل در کلابلج و والیلا  ،بله
ی ایت تک جنس تل و افلراطگلرایل طلا لبلا
اعتراض کردند و از جلهلانل لا خلوایلتلنلد کله
طا با را بهرین ت ن.نایندر
چگونگی شکلگیری جرنربرشهرای اعرترراضری
زنان
طا با پس از ت لرف افلغلانسلتلا در او ل لا
اقدام ،وزار امور زنا را حلذف و تلابلیلوگ
وزار امر به معروف و نه ازمنکلر را بلر
روگ درواز اه ایا وزار ن ب کردند و یپس
کاب لنلهاگ ملتل.لکلج از چلنلدیلا ملو لوگ بلدو
تی ص و دان مسیک با اک ریت قوم پ.تو
را اعللالم کللردنللد کلله در آ زنللا و دیللگللر
اقی تااگ قوم جایگاا نداشتندر
پس از چند روز خرقا و اجوم مردم بر م دا
اوای کابج براگ فرار از چنگ طلا لبلا  ،ایلا
گللروه از تللنللام کللارمللنللدا مللیللکل و نللظللامل

خوایت که بر ایاا عرو عنوم  ،کارمنلدا
بدو تلرا بله وظلایلفشلا بلرگلردنلد و از
مردم خوایتند که به زندگ عادگ خود ادامله
داندر بر ایاا یک دیلتلورا لعلنلج از یلوگ
طا با  ،زنا کارمند خدما میک و نظلامل
تا ش ماه اجاز اه حضور در دفلتلر کلارگشلا
را نللداشللتللنللد و پللس از گللذشللت شل مللاه در
شلللنلللارگ از ادارا دو لللتللل  ،زنلللا از
وظایفشا برکنار و افراد طلا لبلا بله جلاگ
آنا به کار گناشته شدندر
نخستین اعتراض مدنی و خیابانی زنان در اعتراض
به تشکیل کابینهٔ بدون زنان و حق کار در ماه سپتامبر
 ۲۲۲۰شکل گرفت .اعتراضات زنان مؤفقانه پایان
یافت و افراد طالبان تنها مسیر راهپیمایی آنها را
مسدود کردند اما پس از بازتاب گسترد اه ایا

اعتراضا در ریانهااگ می و ب اا نیی ،
طا با خ.نگ ا شدند و اعتراضا مدن
زنا را یرکوب ننودندر
زنا معترض از آغاز ت رف طا با بر
ک.ور در برابر ار فرما طا با براگ
مکدودیت زنا اعتراض کردندر « و ا
پاری » یک از زنا معترض که با آمد
طا با وظ رهاش را از دیت داده و دو
دخترش ن ز از حب آموزش مکروم شده ،به
ن نرخ گرت :براگ حب کار و آموزش
دختران و آزادگ دیگر زنا و دخترا
افغانستا به صف اعتراضا زنا پ ویت
و در ت.ک ج جنب ااگ اعتراض زنانه عی ه
ی ایتااگ طا با یهم گرفتر او م گوید:
از ترا برگ.تا زنا به ب ستیال قبج و
مکروم ت از تنام حقو ایای شا دیت به
اعتراض زدهایتر
»شنایج توانا ناصرگ« یک دیگر از زنا
معترض و مسئول جنب اعتراض زنا
براگ عدا ت و آزادگ ،به د ج حذف زنا از

بدنها دو ت ،مکروم ت از حب آموزش ،کار
و آزادگ تویط یک گروه جااج و ب یواد به
م دا مبارزا به خ ابا رفتهایتر
»مارگ حسا« یک دیگر از دخترا
معترض با وجود میا رتااگ خانواده ،یهماه
پس از خانهن .ن و ب کارگ به صف
اعتراضا زنا پ ویتر او م گوید :ما
اعتراض و میا رتم را با ی ایتااگ طا با
در شبکهااگ مجازگ منت.ر م کردم اما با
خود گرتم":وقت تنها تریبو ما زنا و
دخترا اکنو خ ابا ایت! چرا در خانه
بنانم؟"
مارگ حسا در اعتراض به فرما مکدودیت
یرر و گ.ت و گذار زنا در یطح شهر با
مکرمشرع یا انراه مرد ،با شعار" ما ز
استم ،ما به خودم مکرم استم" در صف
اعتراضا زنا در مقابج درواز اه وزار
امر به معروف و نه از منکر طا با رفتر
برخورد طالبان با زنان معترض؛ از خشونت
و شالق تا زندانی و ترور دختران
اعتراضا زنا از کابج شروی و به والیلا
گسترش یافتر گروا از دختلرا ملعلتلرض
در مزارشریف ن لز در بلرابلر یل لایلتالاگ
طا با دیت به اعتراض زدند اما در دومل لا
اعللتللراضشللا از یللوگ نل للرواللاگ طللا للبللا
یرکوب و زندان شدندر در یپتاملبلر ۱۳۱۹
حدود ارتاد معترض بله شلنلول چلهلج ز و
دختر ،پس از یلک تلظلاالرا خل لابلانل در
مزارشریف بازداشت و زندان شلدنلد و پلس
از مدت جسدااگ شلنلارگ از پسلرا جلوا
بازداشت شده از حومها شهر مزارشریف پ لدا
شللدنللد ،بللر دخللتللرا زنللدان ل تللجللاوز شللد و
شنارگ از آنلا بله شلرط جلایلویل بلراگ
طا با آزاد شدند و شنارگ از دخترا
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م شدند و انگام گرفتا موبایجالاگ دخلتلرا
مللعللتللرض بللا آ اللا درگل للر شللده و تللعللرض
مل کللردنللدر مللرجللا امل للرگ بللعللدا ً از یللوگ
طا با بازداشت و در زندا طا با شلکلنلجله
شلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدر
اخ را ً در یک گردانای اعتراض در پل لونلد
به حجاب اجبارگ زنا با شنارگ دیگلرگ از
دخترا معتلرض در شلهلر نلو کلابلج کله از
یوگ طا با براگ دو یاعت ملکلاصلره شلده
بلللودنلللد؛ آنلللا را وادار بللله پلللوشلللانللل لللد
صور شا م کردنلد و بله یلوگ آ الا بله
دید اه تکق ر م دیدندر و ا پاری م گوید« :
در آ موقه درک کردم که طا با نن توانلنلد
زنا را در افغانستا تکنج کنندر آ اا بله ملا
م گرتند :صور ک فتا را بپوشان لد و از
ما دورتر ایستاده شوید تا ما شنلا را نلبل لنل لم،
چو شنا مسینا ن ست در شنا زنا افغانستلا
را بدنام کردهاید ،پاکستا ایالم تریا ک.لور
دن ایت و ملا نل لز بله زودگ افلغلانسلتلا را
ایالم م یازیم ».مارگ حسا که در جلنله
زنا مکاصره شلده و در نلزدیلکل وزار
امر به معروف طا با در شهرنلو کلابلج بلود
م ل گللویللد ":بللراگ حللدود یلله یللاعللت در
مکاصره ،طا با از ما زار چ.م م گرفلتلنلد
و ما را با ا قاب زنا فلاح.له و پلرو هاگ و
جایوا غرب اا صدا مل کلردنلد؛ بله ملرگ
تهدید م کردند و یپس م گرتلنلد :شلنلا زنلا
خوب نل لسلتل لد ،زیلرا زنلا خلوب در خلانله
م ن .نندر شنا یلک لکلها نلنلگ بلر پل ل.لانل
حکومت ما است در آ اا با اشاره به زنلدا و
شکنجه شد براگ ما م گرتند که نتلریل لد ملا
شنا را اذیت نن کن م شنا یک ملدتل ملهلنلا
ما است د ،ما شنا را بله یلک ملکلا رویلایل
م بریم و غذاااگ متلنلوی مل دال لمر تلا لذ
ایلللالم و مسلللیلللنلللا شلللد را بلللبللل لللنللل لللدر"
مارگ م گوید پس از حدود یله یلاعلت یلک
گروه دیگر از طا با یر ریل لدنلد ،یلکلایلک
دخترا معترض را برانداز کلرده و پلس از
گرفتا توبه و تعهد زبانل و گلرفلتلا فل لیلم و
عللکللس از جللریللا تللعللهللدشللا  ،آنللا را در
گروهااگ دو نررگ از ملکلج اعلتلراض دور
کردندر

معترض پس از آزادگ از یلوگ خلانلوادهالا و
اشیا نامعیوم ترور شدندر
پس از ایا رویداد ،اعتراضا زنا المچلنلا
دوام یافت تا ایاکه در یک اعتراض مدنل در
پ وند به پوش اجبارگ زنا از یوگ طا بلا ،
گروا از دخلتلرا یلک بلرقله یلرل لد را در
جللریللا اعللتللراض آت ل زدنللد و آ را یللک
فرانگ واردات و قب یهاگ خواندندر آتل زد
برقه بهلانلهاگ دیلت طلا لبلا داد و بلرچسلب
توا ا به مقدیا به زنا زده شد کله در پل
آ در جنورگ  ۱۳۱۱مل لالدگ ،الرلت تلا از
دخترا معترض ( تننا زریاب پریلانل بلا یله
خواارش ،پروانه ابراا م خ ج ،مریج ع ار و
زارا مکندگ) بازداشت و زندان شدنلدر ابلتلدا
گللروه طللا للبللا اللر نللوی دیللت داشللتللا در
بازداشت آ اا را رد کردند اما یلپلس ذبل لحهللا
مجاالد یلیلاگلوگ گلروه طلا لبلا بلر خلالف
ارگونله دیلت داشلتلا در بلازداشلت آنلا از
راای پروانه ابراا م خ ج و تننا پریان خلبلر
دادر ایا دختلرا بله شلرط علدم اشلتلراک در
برنامهالاگ اعلتلراضل و یلکلو در بلرابلر
آ چه که در زندا ااگ طا لبلا ک.ل لدنلد ،آزاد
شدندر پس از ایا رویلداد ،دخلتلرا ملعلتلرض
اللمچللنللا گللاا ل در خ ل للابللا و گللاا ل در
مک طااگ یربسته ،اعتراضلا شلا را ادامله
دادنللد تللا ایللاکلله تللهللدیللد دخللتللرا از یللوگ
ایتیبارا طا با شد گرفت و شلنلارگ از
ایا دخترا و زنا با خانوادهالای.لا بله یلک
خانها اما منتقج شدندر
در فبروگ  ۱۳۱۱افراد طا با بله یلک خلانل اه
اما در کابج یورش بردند و  ۱۱ز ملعلتلرض
به شلنلول کلودکلا و ملردا النلراا.لا را
بللازداشللت کللردنللدر طللبللب مللعللنللول طللا للبللا
دیتگ رگ ایا زنا را امچنا رد کلردنلد املا
پللس از مللدتل وزار داخللیل اه طللا للبللا  ،یللک
ویللدیللوگ اعللتللراف اجللبللارگ از ایللا زنللا را
منت.ر کرد و یپس ایا زنا و خانوادهالای.لا
پس از داد ضنانت و تلعلهلد ملبلنل بلر علدم
اشتراک در گلردالنلایل الاگ اعلتلراضل آزاد
شدندر
ن ل للرواللاگ ایللتللیللبللارا طللا للبللا در اللنللگللام
اعتراضا زنا در خ ابا بلر آ الا تلعلرض
کرده و آنا را به ملرگ تلهلدیلد کلردنلد و در
مواردگ پس از ختلم گلردالنلایل اعلتلراضل  ،تهدید و یلرکلوب زنلا ملعلتلرض از یلوگ
براگ پ دا کرد خانهالای.لا آنلا را تلعلقل لب طا با در خ لابلا الا بسلنلده نلبلوده! آنلا در
نللنللودنللدر «مللرجللا ام ل للرگ »یللک ل از زنللا فضاگ مجازگ و بلا تلنلااالاگ تلیلرلنل نل لز
معترض ،نیلسلتل لا کسل بلود کله در جلواب
تعرض و رفتار خ.ونتبلار طلا لبلا بلا زنلا
مللعللتللرض بللر صللور یللک طللا للب ی ل للی ل
زدهایتر مرجا ام رگ در آ زما به ن نرخ
گرته بود که ن روااگ طا با براگ خرله کلرد
صداگ زنا  ،آ اا را با شال و قندا تلرلنلگ
م زدند و بلراگ جلیلوگل لرگ از صلکلنلهالاگ
خ.للونللتبللارشللا  ،مللانلله ف ل للیللمبللردارگ زنللا

ستون آزاد

آرام دختلرا و زنلا را بلهالم مل زدنلدر
مارگ م گوید :پس از رالایل از ملکلاصلر اه
طا با  ،در چهارراه ان ارگ کابج متوجه دو
جلنللگجللوگ طلا للب شللدم کله مللا را تللعللقل للب
م کردند تا خانهاما را پ دا کلنلنلد املا ملا و
یک دویت دیلگلرم ،مسل لر خلانله را علوض
کرده با ایتراده از فرصت در یلک ملارکل لت
تللجللارتل چللادر و للبللاااللایللنللا را عللوض
ننودیم و به راه افتادیم تلا ایلاکله از تلعلقل لب
طا با نجا یافتندر

شنایج ناصرگ ن ز باراا در فضلاگ ملجلازگ
از یوگ افراد طا با تهدید شدهایتر یک از
افراد طا با با ن.ر ت اویر شنایج در توی تر
از طا با خوایته بود که معترض ا نظامشا
را ترور کنند تا دیگر کس جرأ و جسلار
اعتراض نداشته باشد و یکروز پلس از ایلا
رویداد افزود :طا با به درواز اه خانها شلنلایلج
رفتند اما شنایلج قلبلج از آ الا از آ ملکلا
کوچ ده بلودر و ل لا پلاریل نل لز از طلریلب
تنااااگ تیرن افراد طلا لبلا ملورد آزار و
اذیت قرار گرفتهایتر او مل گلویلد :پلس از
گردانای الاگ اعلتلراضل  ،وقلتل بله خلانله
م رفتم ،تلنلااالاگ نلاشلنلایل از اشلیلا
نللاشللنللاا دریللافللت مل کللردم کلله مل گللرللتللنللد:
اعتراض نکند و گرنه ک.ته م شودر
نقش زنان معترض در معرفری سریراسرتهرای
افراطگرایان ٔه طالبان به جهانیان
بازتاب تظاارا مدن و خبرااگ یرکوب و
شکنج اه زنا ملعلتلرض از یلوگ طلا لبلا و
دروغگوی طا با در دیت داشتا به ربلود
و بازداشت زنا معلتلرض ،تلوجله نلهلادالاگ
حقو ب.رگ و ریلانلهالاگ بل لاا لنلیلیل را
بهخود جیب کرد و ایا باع شد که ک.لورالا
در "رین ت شنای طلا لبلا " تلأملج کلرده و
حقو زنا و دخترا افغانستا را پ شرط
بله ریللنل للتشللنللایل طللا للبللا تللعل ل للا کللنللنللدر
حذف زنا  ،قتجالاگ الدفلنلنلد و زنلجل لرهاگ
کارکنا یابلب دو لت ،بسلتله کلرد ملکلاتلب
دخللتللرانلله ،گسللتللرش فللقللر،خ.للونللت ،تللهللدیللد،
بازداشت ،شکنجه و تلرور زنلا ملعلتلرض،
ی ایت افراطگرایان اه طا با را بله جلهلانل لا
ن.ا داد و به رین ت شناخته ن.لد طلا لبلا
از یوگ جهان ا یک از دیتاوردالاگ زنلا
ملللللعلللللتلللللرض بللللله شلللللنلللللار مللللل رودر

نبرد انسانیت با ربربیت
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید
تلوزییون راهیی زن از ”کاانل یک“ روی ماهواره ”اهت ربد” هرهفته دوشنبه ساعت

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 106

نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می توانید از طریق آردس

پخ
02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربانمه هب وقت تهران می توانید بیننده

اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

تلوزییون راهیی زن باشید.

سایت نشریه رهایی زن

https://rahaizanorg.blogspot.com

فرکانس ماهواره:
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 33003 vertical
Symbol Rate: 77444
Pol V
FEC 0.6

آرشیو مقاالت

http://rahai-zan.blogspot.com
برنامه های تلویزیونی و مصاحبه ها

https://www.rahaizan.tv
تلگرام رهایی زن
@rahaizan

مخ
ربای هم کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
آلمان :شراره رضائی

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 44073909709400 :

تلفن تماس440974090479 :

ایمیلshararehrezaei.p@gmail.com :

ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

سوئد-استکهلم :رعنا کریم زاده

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

تلفن تماس 4406907706007 :

تلفن تماس000-003-3000 :

تلفن تماس4406940077000 :

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122

گوتنبرگ سارا مرادی
ایمیل sara_tina7440@yahoo.com

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلminohemati@gmail.com :
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