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زن زندگی آزادی

در برلین پژواک فریاد زنان و مردان
آزادیخواه و برابری طلبلد در الراالر ایلران
باشیم! اطالعیه اازمان رهایی زن

این اعتراضات ات انقالب

جنبش رهایی زن با صدای بلند فرییرام زردر رد
این آخیین پدام است  ،هدف کل ظام است
زصاحبه ساززان رهایی زن با فرارانردرن حر ر
ز ان میا ا ازی ،سحی صازت و فییبا رشددی

سوم ،ات آزادی و رباربای

گ ارشی از تجمع صد ه ار فری برینردرن 22
اکتبی  2222مر حمایت از زبارزات زیمم اییان
گ ارش از شیار رضائی

سر بازایستادن ندارد
#مهسا_امینی

هم
مینو تی

مطالب

ی
همبستگ با فعالی جنبش ی
رهای زنان
توجه :نظر به اهمیت حمایت و
تر افغانستان و تر این برهه حساس تاریخ ده حاکمیت ارتجاع اسالیم
ی
زندگ و م،ارزه زنان تر راه ی
رهای سایه افکنده است و بسیاری رسانه
بر
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

"رهروان آزادی" شعر از :نوری شریفی
گ ارش سحی صازت از ترظراهریات هرلردره
کشی ه ار مر شهی گ تنب رگ

رل

گ ارشی از تجمع هازب رگ  8اکتبی  2222مر
حمایت از زبارزات زیمم اییان
گ ارش از ثییا خضیی
گ ر ارش از تررجررمررع مر اسررل ر مر حررمررایررت از
اهتیاضات سیاسیی زریمم ایریان گر ارش از
فییبا رشددی
“آبان ب م “..شای از بهاره شریفی
پیام همباتگی هدا خموش فعلا قلقلون زنلان
افغاناتان
طبق آزرار سراززران حر ر بشری تراکرنر ن 43
ک مک مر اهتیاضات سیاسریی ایریان بره رترل
رسدد د
کمپدن افغا تا ی های حازی خردر ش ز ران مر
اییان و ندنک ازضاء



ست ن ویژ خبیی

زایفی سایت های بری رازره هرای ترلر یر یر ری،
آرشد شییه ،تماس با زا

ر
رهای زن بپیوندید
به نشیه ی
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
Markazi@RahaiZan.org
فیلم های خوت را یم توانید به آترس ایمیل زیر ارسال دنید
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در برلین پژواک فریاد زنان و مردان
آزادیخواه و برابری طبد در اراار ایران باشیم!
حجاب اجباری ،ستون خیمه برده داری اسالمی است که اینبار بر سر نظام زن ستیز و کودک کش رشرود دمشدس نسش
جوان و بخصوص دختران با دت زدن حجاب که باعث قت مهسا توسط حاکمان زر و زور و تشزویشر ،شد ،درشتشر
مطالبه ررع حجاب اجباری را بستندس
و درتر جدیدی را باز کردند و با خون خود بر دن نو،تندس جمشهشوری
اسالمی نمیخواهیم س در سشراسشر ایشران هشزاران دیشوار نشویسشی و
رریادهای خیابانی و دان،گاهی و مشدرسشه ای و جشنشجشره خشانشه هشا،
گواهی میدهد که جامعه ایران از این نظام اسالمی قرون وسطائی کشه
توسط غرب و ،رق مجهز به ادوات سرکوب ،ده ،عبور کرده استس
حضور گسترده ما در بشرلشیشن بشایشد بشه سشیشاسشتشمشداران اروجشائشی ،بشه
،ریکان تجاری این نظام را،یستی اسالمی ،بفهماند که حتی یکروز تاخیر در قطع روابط و اخراج سفرا و بستن النشه
های جاسوسی جمهوری اسالمی میتوانند ،جای خود،ان را نیز به دادگاههای بین المللی بجرم همکاری با عوام جنایت
علیه ب،ریت بک،اندس
تظاهرات برلین باید یکبار دیگر به جهانیان ن،ان دهد مردم ایران یک د و یشک صشدا رشریشاد زن ،زنشدگشی ،دزادی و
برابری سر میدهند و در مسیر خود برای عبور از تمامیت نظام اسالمی مصمم هستندس جیشوسشتشن جشنشبش رهشائشی زن،
جنب دان،جوئی – دان دموزی ،جنب ررهنگیان و جنب کارگری به این سی خرو،ان ،نشور امشیشد بشه دسشتشیشابشی
دزادی و برابری را در د نس جوان امروز و دیروز ایران اسالمزده تابانیده و را،یستهای اسالمی حاکم را به وح،ت
انداخته استس
زن ،زندگی ،دزادی و برابری
زنان و مردان دزادیخواه و برابری طلب بازو در بازو به جی !

به کمتر از دزادی و برابری هم رضایت نمی دهیم!
سازمان رهائی زن
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زانن افغانستان علیه ارتجاع طالبان

جنبش رهایی زن با صدای بلند فییام زد د این آخیین پدام است  ،هدف کل ظام است
زصاحبه ساززان رهایی زن با فااندن ح

ز ان میا ا ازی ،سحی صازت و فییبا رشددی

http://www.rahaizan.tv/2222/12/
blog-post.html
ناگهان همچون یک زلزله ده ریشتری
ستونهای ساختار نظام اسالمی بلرزه
درآمد .دادخواهی قتل حکومتی مهسا امینی
همچون جرقه ای بر انبار باروت خشم مردم
از نظام گندیده و متعفن اسالمی در سراسر
ایران شعله ور شد و در بیش از دویست شهر
جهان زبانه کشید.
مبارزه ای که زنان و مردان آزادیخواه و
برابری طلب در اولین هشت مارس سال 75
در مخالفت با حجاب اجباری آغاز کردند و
طی چند دهه بطور آشکار و پنهان تداوم پیدا
کرد هم اکنون پژواک رهائی زن که همانا
معیار رهائی جامعه از چنگال یک رژیم
متجاوز است را در سراسر کره زمین پیچیده
است.
رژیم مرتجع و منفور اسالمی چهل و سه سال
مشغول تجاوز سیستماتیک به حقوق زنان،
دانشجویان ،فرهنگیان ،کارگران و دیگر
اقشار تحت ستم جامعه است .این رژیم
مالیخولیائی با اصل زندگی در تضاد است.
مردم و بخصوص نسل جوان برای دستیابی به
یک زندگی عادی در شان انسان امروز هیچ
راهی بجز عبور از روی نعش رژیم اسالمی،
لغو کلیه ای قوانین زن ستیز و ضد بشری
ندارد.
ساختن یک جامعه آزاد و برابر وقتی میسر
است که حتی یک خشت از این نظام قرون
وسطائی باقی نمانده باشد .نسلی که در خیابان
و مدرسه به میدان آماده و این رژیم تابه دندان
مسلح را به مبارزه میطلبد دیگر حاضر نیست
به حیات نباتی تحت حاکمیت اسالم ادامه دهد،
فریاد میزند "زن ،زندگی ،آزادی" و نهیب این
شعار لرزه بر اندام زن ستیزان پوسیده مغز

انداخته است.
رژیم فاشیست اسالمی بسوی معترضین آتش
میگشاید و از تهران تا شهرهای کردستان و
بلوچستان و اصفهان ،شهرهای شمالی ،تبریز
و اردبیل ،اهواز  ،شیراز ،و قم و مشهد و
دها شهر بزرگ و کوچک مردم و بخصوص
جوانان را به خاک و خون کشیده است و در
عین حال دربرابر اراده راسخ نسل دهه
هشتادی کمرش خم شده و بسیاری از
نیروهایش دیگر حاضر نیستند در سرکوب
مردم شرکت کنند.
همبستگی سراسری مردم در داخل ایران
باعث همگامی حمایت ایرانیان مقیم
کشورهای خارج شده و شرکت و همراهی
مردان و زنان آزاده کشورهای دیگر را نیز
بهمراه داشته است.
در برنامه امشب با فعالین جنبش رهائی زن
از انگلیس ،نروژ و سوئد بگفتگو مینشینیم تا
ابعاد این همبستگی جهانی با مبارزه حق
طلبانه مردم و بخصوص زنان و مردان
آزادیخواه و برابری طلب ایران ،را مورد
بررسی قرار دهیم.
زدن همتی دیانا نامی ،فریبا رشیدی و سحر
صامت عزیز به برنامه رهائی زن خوش
آمدید.
مایلم قبل از هر چیز از احساس خود در این
ایام تاریخ ساز بگوئید.
میا ا ازی ممنونم از فرصتی که به من
دادید مینو عزیز و تلویزیون رهایی زن .
سالم به تمام بینندگان عزیز و به کسانی که
واقعا در خیابانها هستند .درود میفرستم به
جوانان جسور و زنان و مردانی که دارند تن
به تن مبارزه میکنند .در واقع این وضعیت
تازه ای که پیش آمده برای من و همه نسل
های من  24سال است که منتظرش هستیم.
اجازه دهید از محل کارم چیزی تعریف کنم

تا شاید احساسم را بیشتر بیان کند .ما در
سازمان آکرو جلسات هفتگی داریم و جلسات
را بقولی من رهبری میکنم .روزی یکی از
بچه ها به من گفت :شما هر وقت که جلسه را
شروع میکنید میپرسید " چه خبر تازه ای ؟"
گفتم ما در کنسولر تعدادی دکترهای روان
درمان داریم ،مگر آنها جواب بدهند .من
همیشه منتظر یک خبر تازه ای بودم .مگر
اینکه شما بگید من منتظر چی هستم! ولی
این جریانات که پیش آمد باید بگم همان جرقه
ای بود که در قلبم هست .همان چیزی که
منتظرش هستم .این اتفاقات و این خیزشهای
مردمی نشان میدهد که این انتظار به پایان
میرسد .چیزی که منتظرش بودم پیدا کردم
چیه  .این منو خیلی خوشحال کرده و به من
انرژی داده  .هر چند که منو یاد انقالب 75
میندازه که من آنوقت در کردستان بودم و در
تظاهرات فعال بودم و جز سازماندهی اش
بودم .یادمه ما آنوقت شعار میدادیم که
جمهوری اسالمی را نمیخوایم .و این بختک
جمهوری اسالمی اومد و وسیله ای برای
شکست دادن انقالب شد و این انقالب شکست
خورد و آخوندها این انقالب رو گرفتند با
حمایت کشورهای غربی مثل آمریکا،
انگلستان ،فرانسه و آلمان .این بختک 24
ساله که داره به مردم فشار میاره .اذیت
میکنه  ،سرکوب میکنه و اعدام میکنه .زنان
را به جنس دوم  ،سوم و به یک غیر انسان
تبدیل کرده که فقط وظیفه اش تولید مثل و
بزرگ کردن بچه ها باشه و خدمات مالی و
جنسی ....نقش زن را تا اینقدر تقلیل داده .من
از این خوشحالم این انقالب و خیزشی که
روی داده زنان پرچم دارش هستند و معلومه
که با کشتن مهسا امینی شروع شد ولی شعار
زن ؛ زندگی ؛ آزادی دنیا را فرا گرفته و
حاال توی تمام دنیا اسم مهسا را میشناسند.
همه موقعیت زنان ایران را میدانند و زن ،
زندگی  ،آزادی  ،مساله همه آنهاست .این
شعار خیلی جالب و جامعی است که شما
برابری را به آن اضافه کردید و من خیلی با
آن موافقم .آرزوی ما آزادی و برابری برای
تمام مردم جامعه است .خیلی خوشحالم از
این وضعیت و امیدوارم موفق بشن و حمایت
کل مردم را داشته باشند.

من هم سالم دارم به شما
فییبا رشددی
مینو جان و بینندگان برنامه و تلویزیون
رهایی زن و درود میفرستم به زنان و مردان
و قشر جوان و مبارز در سراسر ایران و
کردستان و خوشحالم که شما را هم داریم.
این وظیفه خودم هست که فعال باشم .من یک
احساسی دارم  .هم خوشحالم از یک نظر و
هم ناراحتم از این نظر که می بینم جوانان
کشته میشن در کف خیابان و چطور سینه
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هاشونو در برابر گلوله دشمن سپر کردند.
خوشحالی من از اینه که واقعال این مردم
مبارز چگونه می ایستند در برابر یک رژیم
جنایتکار  22سال مبارزه میکنند 22 .سال
رژیم ایران خواسته که اینها رو سرکوب کنه.
جنایت کرده  ،اعدام کرده  ،شکنجه کرده .
زنان را سرکوب کرده با حجاب اجباری  .چه
زنانی که در کف خیابان کشته شدند .چه
دانشجویانی که کشته شدند .چه جوانانی که
اعدام که اعدام کردند .االن خوشحالم که زنان
و مردان در کنار هم مبارزه میکنند .به امید
پیروزی آنها و ما هم حامی هستیم .پشتیبانی
میکنیم و هم صدای آنان هستیم .اگر مبارزات
اینطور پیش برود مسلما پیروزی از آن مردم
و ملت است و این کابوس باید تمام بشه .
میدانم همه مثل من در آرزوی این هستیم که
روز ازادی و دموکراسی ملت مون را جشن
بگیریم و ببینیم که زنان و دختران در کنار هم
به دموکراسی رسیدند .به آزادی و برابری .
سحی صازت درود میفرستم بر مردم مبارز
ایران به خصوص زنان و مردم مبارز کرد.
ژینا مهسا امینی دختری اهل کردستان بود و
این اعتراضاتی که امروز ما در ایران شاهد
اش هستیم در کردستان شکل گرفت و از
همانجا آغاز شد .ایران سالهاست که درگیر
چنین اعتراضاتی بوده است .سالها حقوق زنان
به صورت سیستماتیک و از طریق قانون
اساسی که مبنی بر قوانین اسالمیست مورد
خشونت قرار گرفت .سالها صدای زنان در
ایران به گوش مسئولین نرسید و هزاران مانع
برای رشد و حضورش در جامعه سر راهش
قرار گرفت .در طول این سالها زن تبدیل به
کاال شد .از لحاظ قانونی زن و حقوق انسانی و
شهروندی اش نصف یک مرد محسوب شد.
یادی کنیم از ندا آقا سلطان که چند سال پیش
در همچین جو سیاسی قربانی خشونت های
دولت ایران شد .مردم خشمگین شدند ،صدای
اعتراض خود را بلند کردند اما رژیم
سرکوبگر حاکم صدای اعتراض مردم را خفه
کرد .بارها و بارها همین اتفاق برای مردم در
ایران افتاد .اما اینبار مردم در کردستان به
خاطر قتل یک دختر توسط نیروهای
سرکوبگر دولت واکنش تندی نشان دادند.
فرصتی می خواهم تا از طریق همین دریچه
درود بفرستم بر زنان مبارز کرد که همیشه
در مطالبات پیشقدم بوده اند .چه در خط مقدم
جنگ ،چه با قلم و چه از طرق دیگر .پدیده
همبستگی در مردم کرد بود که شور و اشتیاق
اعتراض به آنچه که امروز بر زنان در ایران
میگذرد یکبار دیگر زنده کند و همه با هم یک
صدا خواهان فروپاشی حکومت فاشیستی و
ضد زن در ایران شوند .همین فریادهای بلند
مردم سقز بود که دیگر مردم ایران را تشویق
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به دادخواهی کرد .برای منی که تعلقات به
ایران و افغانستان دارم و میبینم که در طول
این چهل سال چه بر زنان در این دو کشور
گذشته است و حضور گروه های اسالمی در
صحنه سیاست چه آسیب هایی زنان وارد
کرده است حس های خیلی عجیبی را تجربه
می کنم .اعتراضات در ایران حس مبارزه
طلبی را در من بیشتر کرده و همچنان
انزجار از حکومت های مرد ساالر و
اسالمی بیشتر از پیش در وجودم ایجاد شده
است .همزمان برای از دست دادن جوانان و
نوجوانان مبارز به شدت غصه می خورم و
سوگوارام و هم از طرف دیگر شجاعت این
جوانان را که آگاهانه در میدان مبارزه پا می
گذارند می ستایم .اینگونه انقالب ها با بهای
خیلی سنگینی به نتیجه رسیده است و خون
جوانان زیادی به صرف اعتراض ریخته
شده است .فقط میخواهم بگویم که حس های
درونی من به آنچه که در صحنه سیاست
ایران در این شبانه روز می گذارد توام با غم
و امید است .خیلی خوشحالم از اینکه سطح
شعور نسل جوان اینقدر باال رفته و چنان
مطالبات خود را بلند فریاد می زنند که نسل
های قدیمی تر نیز با آنها همصدا و هم نوا
شده اند .امروز نوجوانان  ۵۱و  ۵۱ساله در
مقابل رژیم ایران ایستاده اند ,نسلی که با
جهان تبادل نظر میکنند و مطالبات و
مبارزاتشان را در سطح جهان فریاد می
زنند .قطعا دولت ایران دیگر نمی تواند
طناب استعباد و بردگی را بر گردن نسل
جوان بی اندازد تا بتواند بر آنها حکومت کند.
نسل جوان نسل پرورش یافته با تکنولوژی و
تبادل افکار با هم نسالن خود در جهان است.
نسلی که امکانات و رفاه اجتماعی که حق
مسلم اش است را با جوانان دیگر در چند
کیلومتری سرزمین خود مقایسه میکند و
راحتتر متوجه می شود که چه ظلمی به
صورت سیستماتیک بر او و هم نسالنش در
ایران توسط حکومت روا داشته شده است.
زدن همتی با توجه به تجمعات وسیع و
گسترده ایرانیان مقیم خارج برای همبستگی
با معترضین در داخل ،چه تحوالتی را در
ذهنیت مردم کشور محل اقامت خود نسبت به
خواسته های مردم و بخصوص زنان در
ایران مشاهده میکنید؟
میا ا ازی میتونم بگم بعد از انقالب  75این
اولین باری است که مردم و جوانان جسور تا
این حد ریختند تو خیابون و دارند مبارزه
میکنند .در مقابل توپ و گلوله و زندان و
کتک زدن  ،مقاومت میکنند .و حاال  3هفته
گذشته و این خیلی مهمه .در دنیا سرو صدا
کرد و چشم دنیا مخصوصا انگلستان به ایران
هست که ببیند وضعیت ایران چی میشه.

مخصوصا زنان که پرچم دار این مبارزات و
این تظاهرات و اعتراضات هستند .جالبه که
در این خیزش یا انقالب اینکه چقدر مردان
دارند با احترام به زنان نگاه میکنند اینکه
آنان پرچم دار این مبارزات هستند .با
قدردانی از زنان صحبت میکنند .این خیلی
مهمه و نکته جالبیه! و نکته دیگر اینکه
درباره شعارهاست .یادمه در دفعات خیلی
قبل مردم شعار هللا و اکبر می گفتند یا پوشش
زن و یا فقر  .اما شعارها خیلی باالتر از همه
اینها شده و همه گیرتر و همه جانبه تر شده .
شعار نابودی جمهوری اسالمی و مرگ بر
خامنه ای و دیکتاتور نمی خواهیم  ،چه شاه
باشه  ،چه رهبر  .شعارها خیلی جامع و
روشن هست و همه میدانند که تنها مساله ی
حجاب نیست .مهسا را بخاطر اینکه چند تار
موی آن بیرون بود کشتند و ظرف  4ساعت
جنازه ی بی جانش را تحویل بیمارستان
دادند .فکر میکنم این مساله مثل جرقه ای شد
که نه تنها تو ایران دل مردم را واقعا تکان
داد  .توی تمام جهان و توی انگلستان هم
همینطور .هر روز ما تظاهرات داشتیم .در
تمام شهرها مخصوصا توی لندن یا دم درب
سفارت یا کنسولگری ایران بوده و بیشتر در
مرکز شهر بوده .
زدن همتی مر زدیاها چه افکاری ماشتند ؟
آیا زیمم فهمدد د که ز انه ف ط حجاب د ت
بلکه هدف کل ظام ه ت؟
میا ا ازی مر امازه گفت از حجاب شروع
شد اما حاال کل نظام مورد حمله ی مردم
است و تمام دنیا اینو میدونه .خیلی از مردم با
سازمان کوچک ما تماس میگیرند و میپرسند
که باید چکار کنند یا چه کمکی میتوانند به
ایران بکنند .اینها میان تو تظاهرات و
پشتیبانی میکنند .ما خیلی از دولت خواستیم .
من در جلسه هفته قبل که مربوط به حزب
دولت بوده شرکت داشتم .از طرف
سازمانهای زنان اینجا دعوت شده بودم که
در یک کنفرانس جانبی شرکت کنم که خود
وزیر هیات قضایی هم انجا بود .من درباره
وضعیت زنان در ایران صحبت کردم و اینو
مطرح کردم که چرا دولت انگلیس و نخست
وزیر آن سکوت کردند .چرا پیام نمیده .چرا
هیچ حمایتی نمیکنند .این بختک  22ساله باید
از بین بره و اینو شما میبینید که جوانان و
زنان ایران در خیابانها هستند و شما باید از
این اعتراضات مردم حمایت کنید که اون
حتی تاکید کرد و گفت  :منم موافقم .دولت ما
سکوت کرده  .یعنی توقع ما این بود که
رئیس دولت کاری بکنه  .نه تنها وزیر
خارجه  .ولی مردم خیلی راضی هستند.
خیلی خوشحالن از این اتفاق تو ایران افتاده .
مرتب حمایت میکنند… .ادامه در ص 11
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گ ارشی از تجمع صد ه ار فی بیندن  22اکتبی  2222مر حمایت از زبارزات زیمم اییان
گ ارش از شیار رضائی

تظاهرات صدهزار نفره در برلین
روز  ۲۲اکتبر ،هر برلین دلمان ،اهد تظاهرات عظیمی در حمایت از اعتراضات انقالبی مردم ایران بود ،تظاهراتی که در نیم قرن گذ،ته در خصشوص مسشئشلشه ایشران
بی سابقه بوده استس طبق بردورد های تخمینی بی از صد هزار نفر از ک،ورهای اروجایی در این مراسم ،رکت دا،ته اند.
خیابانهای منتهی به  Großer Sternمح برگزاری مراسم ،ساعاتی قب از ،روع مملو از جمعیت هزاران نفره ،رکت کنندگان ایرانیانی و خارجی ،ده بودس
،رکت کنندگان مت،ک از احزاب ،سازمانها ،جریانات ،گروه ها و ،خصیت های سیاسی و اجتماعی و رسانه های خبری از ک،ورهای مختلف بودند.
مار هزاران هزار نفره ابتدا در بلوک بندی های متعدد برای کنتر ازدحام جمعیت در سطح خیابانها مرکز ،هر برلین ،روع ،د و ،رکت کنندگان با ت،کی صشفشوف
خود در خیابانهای مرکز ،هر به حرکت دردمدند.
این تظاهرات از جهاتی در دنیا بی سابقه بودس تجمع از سراسر اروجا در یک ،هر با هدف دراع از مبارزات و خیز انقالبی مردم ایران بود و چ،شم مشیشلشیشونشهشا انسشان
دزادی خواه ،برابری طلب ،جنب های زنان و مردم ایران و دیگر ک،ورهای و از سراسر جهان با حساسیت باالیی به این گردهمائی دوخته ،ده بود .
صف نیروها و سازمان های ،رکت کننده همصدا با جوانان ت،نه دزادی در ایران و با نبض ایران همصدا ،دس این صف صدای جنب دزادیشخشوهشانشه مشردم ایشران عشلشیشه
دجارتاید جنسی ،علیه تبعیض و نابرابری و علیه ک قوانین قرون وسطایی و ک حاکمیت به صف ،ده استس
در مار دهها هزار نفره در برلین همصدا با ،عارهای مردم ایران صدای "نه روسر ،نه توسری ،دزادی و برابری" " ،نه ،اه میخوایم نه رهبری ،مرگ بر ستشمشگشر"،
"نان ،رراه ،دزادی ،اداره ،ورائی"" ،امسا سا خونه ،سد علی سرنگونه"  " ،رقر و رساد و بیداد ،مرگ بر استبداد"" ،از کاب تا تهران ،مرگ بر طالبشان" " ،مشن زاده
ایرانم ،بی مدرک و ارغانم" " ،رهائی حق ماست ،قدرت ما جمع ماست"  ،هرچه تبر زدی مرا ،زخم ن،د جوانه ،د" " ،هر یک نفر ک،ته ،ه ،هزار نفشر ج،شتش،شه" " ،نشه
به ـجارتاید جنسی"  " ،نه به دجارتاید" " ،نان ،رراه ،دزادی ،جو ،اختیاری" " ،حکومت ضد زن مرگت ررا رسیده" " ،حکومت استبداد ،میک،شیشمشت زیشر خشاک" " ،نشه
،اه می خوایم ،نه مال ،قدرت به دست ،ورا" " ،کارگر نفت ما ،رهبر سر سخت ما" را به زبانهای رارسی ،انگلیسی و دلمانی به گو جهانیان رساندند .
جنب دزادیخواهانه زنان ،جوانان ،کارگران ،معلمان و همه ی جوانان ت،نه ی دزادی و برابری عزم را جزم کرده که تا ساقط ،دن حکومت جشیش بشرود و سشازمشان
رهایی زن با تمام توان در جی،برد این اهداف صدای جوانان ،زنان و دان،جویان و جوانان استس
رهای زن
سازمان ی
زنده باد دزادی -برابری
دزادی زن معیار دزادی جامعه است
 ۲۲اکتبر ۲۲۲۲
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و زندگی آفریند

پس بیایید بنام زندگی بخوانیم

تمامی اریان زمین را

زن ،زندگی ،آزادی!

داغ رب داغ می افزایند

زن ،زندگی ،آزادی!

"ردفش کاویانی"

این انکسان و جانیان

***

مرا هب خود واننهید

ای همراهن

ای رهروان آزادی

من رد ستبر این شب اتر
با گیسوی خود هب رزم

دیو سیاهی رفته ام

دخترانم! ،خواهرانم

زلف افشان کنید

و سرود راهیی بخوانید
من

هب روی زخم هرتنم جواهن میزنم
و هرجواهن

نهالی گردد

خش
با م و فریاد

خون مهسا ،حدیث ،سارینا ،نی کا ،خون ما!

رنگین کرده است
سنگفرش اه را
و

جوی خون الله اهی گلگون
سه
بسان موجی مگین

رد خود فرو می ربد

ضحاکان و ژدخیمان

افرغ از اینکه

قهر و کین ما ،هم اینان را نقره داغ کند

و کوس رسوایی شان

ات سرزمیناهی دور
هب صدا رد آید

چنانچه هب صدارد آمده ااست
کاوه اهی سرزمینم!

با همصدایی ،هم زبانی ،همدلی
بج
نگیم ربای آزادی!

و
غاصبان اریان را
و

خواهران و ماردان داغدار
ردفش کاویانی رب دوش

رد می نوردندند
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ل کشی ه ار مر شهی گ تنب رگ

توسط هنرخود مردم را به همبستگی دعوت کنند.

صازت آیا شما به عنوان یهک آوازخهوان در
این شرایط کهدام ,بهه خصهوص بهرای مهردم
هزاره مان که اینگونه هدفمندانه توسط گهروه
تروریستی طالبان نسل کشی مهی شهونهد کهار
جدیدی را برای ایجاد همبستگهی روی دسهت
دارید؟ در حال حاضر روی یک قطعه آهنگ
کار میکنم و آن را تقدیم میکنم به مهردم رنه
دیده کشورم .من خیلی خهوشهحهالهم کهه پهرچهم
داران آزادی من اینبار زنان اند.

حمالت اخیر هدفمند گروه طالبان علیه قوم
هزاره در افغانستان به خصوص در غرب
پایتخت در این اواخر نشان می دهد ,مردم
هزاره قربانی خشونت های مداوم و سازمان
یافته اند .پس از وقوع رویداد حادثه دشت
برچی ,محلی که دانش آموزان دختر پس از
یک سال حصر خانگی و با وجود مسدود شدن
درهای مکاتب ( مدارس) به صورت
سیستماتیک از سوی طالبان ,بازهم برای
اشتراک در کنکور به آموزشگاه کاج رفته
بودند و قربانی حمالت از پیش طراحی شده
طالبان شدند .ویدیو ها و عکس های منتشر
شده از این حادثه بجا ماند و کدر فضای
مجازی بازنشر شد ,سند عمق بی رحمی
جنگ جاری در این مرز و بوم است .در پی
حادثه انفجار در آموزشگاه کاج تظاهرات و
تجمع هایی در بیش از  ۱۵شهر جهان
همزمان در تاریخ  ۸ام اکتبر برپا شد .مردم به
خصوص قوم هزاره این کنش های سیاسی را
نسل کشی علیه قوم هزاره خواهده ,همچنان
خواهان به رسمیت شناخته شدن این حرکت
سیاسی طالبان توسط جامعه جهانی شدند.
هشتگ نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید در
دنیای بازخورد فراوانی داشت ,توفان توییتری
برپا شد و همچنان معترضین با به دست
گرفتن پالکارد ها با همین هشتگ در تجمع ها
اشتراک کرده و برای مردم هزاره در
افغانستان دادخواهی کردند .شهر گوتنبرگ نیز
مانند  ۱۵شهر دیگر جهان همزمان شاهد
تظاهرات و شنیدن صدای فریاد های مردم
برای دادخواهی و به رسمیت شناخته شدن این
جنایت قومی در افغانستان بود .برگزار
کنندگان تظاهرات گوتنبرگ برای دو هدف
این تجمع را برپا کردند.
یک) به رسمیت شناخته شدن نسل کشی مردم
هزاره و توقف آن
دو) دادخواهی برای حقوق زنان اسیر در بند
طالبان

رئ ف سیخ ش یکتن از خوانندگان مشهههور
هزاره در این گردهمایی اشتراک کرده و پیام
خود را اینگونه برای همدلی و همبستهگهی بهه
گوش حاضرین این تجمع رساند.
با افتخار می گویم که امروز شما مهردم دانها
از تمام اقوام افغانستان ,از پشتون تا تاجهیهک,
ترکمن ,بلوچ و ایماق با مردم هزاره ههمهصهدا
شده و شعار نسل کشی هزاره ها را مهتهوقهف
کنید را سر می دهند .خواهشم از نسهل جهوان
در سراسر جهان این است که درس بخوانهیهد,
تاریخ را به فرزنهدانهتهان آمهوزش دههیهد و بها
هشتگ نسل کشی هزاره ها را متهوقهف کهنهیهد
در توییتر از سیاستمداران جهان بخهواههیهد تها
نسل کشی هزاره ها را به رسمیت بشناسند.
صازت تشکر که دعوت مرا برای مصهاحهبهه
پذیرفتید .سخنان بسیار مفیدی را ارائه دادیهد.
پیامتان برای مردم افغانستان چه در داخهل و
چه در خارج از کشور چیست؟

فاطمه یکتن از برگزار کهنهنهدگهان تهظهاههرات
گوتهنهبهرگ  :مها امهروز ههمهه از گهروه ههای
مختلف با طرز تفکر ههای سهیهاسهی مهخهتهلهف
اینجا گرد ههم آمهده ایهم تها صهدای قهربهانهیهان
حادثه ی اخیر باشیم .ما با دو هدف این تجمهع
را بههرگههزار کههردیههم .یههک دفههاع از حههقههوق
شهروندی مردم هزاره و اعهتهراض بهه آنهچهه
که بر مردم هزاره در افغانستان بهه صهورت
سهازمهانههدههی شههده مهی گهذارد .هههمهچهنههان بههه
رسمیت شناخته شدن نسل کشی مهردم ههزاره
توسط جهانیان .دو اعتراض به پهایهمهال شهدن
حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان.

صازت واضح است که امروز مهردم ههزاره
ما به صورت سیستماتیک مهورد ههدف قهرار
میگیرند و من ههم بهه نهوبهه خهود از طهریهق
همین تریبون بهه بهازمهانهدگهان قهربهانهیهان ایهن
حمالت غیر انسانی تسلیت عرض کرده و بها
این عزیزان ابراز همدردی می کنم .شمها بهه
نکته خوبی اشاره کردید .بهیهش از یهک سهال
می شود کهه حهقهوق زنهان تهوسهط طهالهبهان و
شریعت اسالمی پایمال و نهقهش شهده اسهت.
زنان به خصهوص قشهر تهحهصهیهل کهرده در
حصر خانگی بسر می برند و حضورشان در
جامعه محو شده است .چه پیامی و چهه گهفهتهه
ای برای دختران داخل افغانستان و مهردم در
بیرون از افغانستان دارید؟

سیخ ش پیامم به مردم ایجاد اتحاد بهیهشهتهر,
احترام به یکدیگر و ههمهدیهگهر پهذیهری ,رشهد
آگاهی و دانایی است .من خیهلهی دوسهت دارم
تا مردم یک بار دیگر همدیگر را در آغهوش
بگیرند و هیچ وقت منتظر ایجهاد ههمهبهسهتهگهی
توسط کهدام رههبهر یها کشهور ههای خهارجهی
فاطمه :بیش از یک سال است که حقوق زنان
نباشند و خودشان سرنوشت خود را بهه دسهت
در افغانستان بیشتر از پیهش و فشهرده تهر از
بگیرند.
گذشته پایمال شده است .تحصیل که حق مسلم
صازت به نظر شما نهقهش ههنهرمهنهدان بهرای شان است ازشان گرفته شهده اسهت .پهیهام مهن
آزادی یههک کشههور ,آزادی حههقههوق زنههان و برای دختران در افغانستان ایهنهسهت کهه ههیهچ
وقت از مبارزه برای تحصیل دست برندارید.
برابری جنسیتی در جامعه چگونه است؟
همچنان هیچگاه در مقابل ظلم سکوت نکنند.
سیخ ش نقش هنرمندان دراین زمینه خیهلهی
امازه مر ص12
موثراست .این ههنهرمهنهدان انهد کهه مهیهتهوانهنهد
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گ ارشی از تجمع هازب رگ  8اکتبی  2222مر حمایت از زبارزات زیمم اییان
گ ارش از ثییا خضیی

دیروز شنبه هشت اکتبر تجمعی با شکوه در حمایت از اعتراضات مردم ایران در هامبورگ المان برگزار شد.
این تجمع که از سوی سازمان ها ،تشکل ها و احزاب مختلف فراخوان داده شده بود در جلوی سرکنسولگری ایران انجام شهد و از اسهتهقهبهال
بسیار خوبی برخوردار یود.
ساززان رهایی زن
ز د بام آزامی و بیابیی
رهایی زن زادار رهایی جازاه است
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گ ارش فییبا رشددی از اسل

اعتراض در اسلو با حضور احزاب اپوزسیون ایرانی ،و کوردی و همچنهیهن
مردم آزادیخواه همه یکصدا و متحد با اعتراضات مردم ایران همراه شد.
این تظاهرات از جلوی وزارت امور خارجه اسلو شروع شد در طهول ایهن
اعتراضات با شعارهای ضد استبهداد” ،ژن،ژیهان،آزادی“” ،زن ،زنهدگهی،
آزادی“ ” خامنه ای قاتله ،حکومتش قاتله“ و با ادامه ی راهپیمایی تا جهلهوی
سفارت حکومت ایران ادامه داشت.
این تظاهرات بیشتر از  ۳سهاعهت بهطهول انهجهامهیهد و بها اسهتهقهبهال خهوبهی
برخوردار بود.
رهایی زن ،رهایی جامعه است

آبان ب م...
بهاره شریفی

سم
شمشاداه رد خیابان بد ر ی دیدند و هب جای بوهس جنازه رد خود نگه

آبان بود که ربلین ربای یک روز اریان شد

آبان بود و

کربال بیاورد.

داشتند

روی سر خاهن ی همه ی ما باران خون می بارید

حس
آبان بود که ین ما را ربدند.

که رد خاهن یمان هس موکش خوردیم

کدام آبان!؟

آبان بود

آبان بود ...

که جلوی تیربار ماهشهر بودیم

پن
آبان بود که انگهان با ژپمان قلی پور ج گلوله خوردیم

آبان بود

چش
بغ
آبان بود که م اهی ری را ات ابد ض گلویمان شد

آبان بود ...

چش چش
آبان ادامه دارد ات سرنگونی ضحاکی که م رد م ما گفت

آبان ادامه دارد ...

که ربای جان نوید التماس کردیم

آبان بود که مهسا را کشتند ...

که تماممواهی انهیدشیر پیشه یک شبه سپید شد

آبان بود که نی کای زیبایمان را ربودند ...

آبان بود

تهران خوزستان شد ...

پس کس
آخر پویا ر ی بود

کس
وای هب حال ی که دیگر ربای ما عاشورا و صحرای

آبان بود که زاهدان تهران شد
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زنان افغانستان و ایران دهههاسهت کهه قهربهانهی خشهم نهظهامههای مهردسهااالرانهد،
همانطوریکه از نظر سیاسی؛ خاور میانه تبدیل به یهک بهنهگهاه خشهم و پهایهگهاه
بزرگ استخباراتی برای ابر قدرتهای جهان شده است؛ این پدیده بهه بهههانههههای
مختلف بیشتر از زنها در این جوامع قربانی میگیرد ،آن هم با اتکا به جهامهعههی
مردساالر و استیالی اسالم سیاسی .ما در صدد بازپسگیهری ومهطهالهبههی حهقهوق
مان هستیم .همه با هم یک صدا از برلین تا ایران و افغانستان.
#زن_زندگی_آزادی
#مهساامینی

و راستش همینطور که میگن واقعا زن  ،زندگی ،آزادی  .خیلی از
جنبش رهایی زن با صدای بلند فییام زد د … امازه ص 3
مردم در خیابانها اینو میگن .خیلی جالبه که این شعار سر زبانها
افتاده  .شعار با معنایی است و در همه جا دارند اینو میگن و این نوعی حمایت است از تظاهرات مردم در ایران که من در انگلستان اینو
شاهد بودم.
فییبا رشددی در نروژ هم انعکاس خیلی خوبی داشته  .مدیاها و تلویزیونهای رسمی هر شب گزارشی داشتند .مسئول پارلمان نروژ که آقایی
ایرانی هست واقعا ملت اش را حمایت میکند و دلسوز ،همصدای مردم بوده که آزادی و دموکراسی را میخواهند .امنستی اینترنشنال 4
گزارش داشتند با خانواده ژینا امینی و دیروز که جمعه بود حزب های مختلف سخنرانی داشتند که وزیر سابق نروژ هم آنجا بود که از زنان و
دختران ایران حمایت کرد و همینطور هفته ای  3یا  2بار آکسیون داشتند جلوی پارلمان و جلوی سفارت ایران که یکی دو بار منجر به
خشونت شد که به سفارت ایران حمله شد و آنها را دستگیر و بعد آزاد کردند.
چون مردم آنقدر خشمگین اند نمیتوانند جلوی خشم شان را بگیرند .در واقع میشه بهشون حق داد .شما در اول حرف تان اشاره کردید که
حجاب بهانه است .بله  ،درست است  .مردم در ابتدا بخاطر کشتن مهسا و حجاب اجباری معترض بودند .اما االن مردم نسبت به کل نظام
جمهوری اسالمی تنفر دارند  .این استبداد  22ساله باید تموم بشه  .این کابوس باید تمام بشه .در کل مردم از این متنفرند مخصوصا قشر
جوان  .این همصدایی که از کردستان شروع شد مثل یک جرقه بود اما االن مثل یک آتشفشان داره فوران میکنه و تمام دنیا را گرفته و این
شعار را همانطوری که دیانا جان گفتند ":ژن  ،ژیان ،ئآزادی " تمام دنیا را گرفته  .االن این شعارها خیلی همگانی شده  ،نروژی ها هم با
یک پالک می ایستند .امروز من در یک جلسه ای بودم  ،خیلی حمایت کردند .هفته گذشته در شهر خودمان یک آکسیون بود و مردم خیلی
حمایت کردند .به حرمت کرد بودنم خواستند که کردی صحبت کنم و صحبتهای منو به نروژی کردند .ولی در کل خیلی حمایت شد.
سحی صازت برگزاری تظاهرات علیه رژیم حاکم در ایران در سویدن بسیار به صورت برنامه ریزی شده و دقیق پیش می رود .ما نه تنها
شاهد برگزاری تظاهرات در کالن شهر های سویدن مانند پایتخت ,گوتنبرگ و یا مالمو ,بلکه حتی در شهر های کوچکتر مانند بورس هم
مردم ایران و حامیان حقوق زنان در ایران به صورت منظم گردهمایی و تظاهرات برپا می کنند .منتها در کالن شهر ها تقریبا هر چند روز
درمیان اما در شهر های کوچک هفته ای یک بار این تجمعات برپا می شود .مردم سویدن هم با مردم ایران هم نوا هستند در کنار ایرانیان
ایستاده اند .از اوقات کار و تفریح خود می کاهند تا صدای مردم در ایران باشند .سیاستمداران سویدن ابراز با مردم ایران ابراز همدردی
کرده اند .دانشگاه ها بنر های حمایتی از مردم ایران را به نمایش میگذارند ,رسانه سویدن نقش مهمی را در آنچه که در ایران می گذرد برای
اطالع رسانی به شهروندان خود ایفا کرده است .تلویزیون ایران یک مستند را به نام انقالب چاکر که ساخته ناهید سروستانی پرشون است
نشر کرد تا مردم را از آنچه که در ایران بر سر دیگر انسان ها می گذرد مطلع کنند .تمام این واکنش ها مبنی بر یک کنش است ,آنهم
همبستگی مردم ایران برای دادخواهی از حقوق زنان و مطالبه آزادی شان .مردمی که یکپارچه برای سقوط رژیم ایران فریاد میزنند .رژیمی
که نه تنها بر زن آن جامعه ,بلکه بر اقلیت های قومی ,مذهبی ,اقلیت های جنسیتی ,اقلیت های سیاسی و غیره ظلم و آنها را سرکوب کرد.
امروز اگر شما به تجمع های برپا شده در سویدن مراجعه کنید میبینید که گروه های سیاسی با پرچم های خود گرد هم شدند و یکپارچه
خواهان نابودی جمهوری اسالمی ایران اند .از سلطنت طلب گرفته را حزب های کارگری و سکوالر خواهان همه دست به دست هم داده اند
تا صدای مردم ایران باشند .این صدا ها چنان توجه غربیان را به خود جلب کرد که امروز از جوان ترین تا معروف ترین هنرمندان غربی با
وجود اینکه آشنایی خاصی از زبان ,فرهنگ و آنچه که رژیم ضد انسانی ایران بر مردم تحمیل می کند ,عکس مهسا امنیتی را در مانیتور ها
در کنسرت خود به نمایش میگذارند ,به احترامش سکوت می کنند ,با مردم ایران ابراز همدردی میکنند و از سیاستمداران کشور خود انتظار
دارند تا حامی مردم ایران باشند .مردم غرب به صورت اتومات سه کلمه زن ,زندگی ,آزادی که رمز این مبارزات است را بر زبان می
آورد .نام مهسا چندین میلیون بار توویت شد این طوفان توییتری زنگ خطری جدی برای دولت ایران است .دیگر دنیا میداند چگونه ملت
ایران توسط جمهوری اسالمی ایران سرکوب می شود ,چگونه مسولین از ترس خشم معترضین آنها را به رگبار می بندند ,چگونه یک تعداد
بسی می شوند که به صورت تک تیر انداز مردم حتی کودکان و نوجوانان به قتل برسانند.
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زدن همتی بنظر شما این نسل جوان بخصوص دختران جوانی که شیشه عمر هیوالی اسالمی را بر سنگ فرش مدارس خود سوزاندن و
تمامی نمادهای برده داری اسالمی را زیرپاهای خود خرد کرده اند ،آیا به کمتر از آزادی و برابری در تمامی شئون رضایت میدهند؟
سحی صازت این نسل تاریخ  ۴دهه قبل را به دقت خوانده و تحلیل کرده است .برای همین نمی خواهند که راه بزرگتر های خود را ادامه
دهد .دهه ای هشتاد و نود ایران نسلیست که بسیار آسیب های اجتماعی را تجربه و تحمل کرده است .با قرص های آرام بخش روز خود را
سپری کرده اند .با قرص های خواب شب سر خود را روی بالش گذشته اند .به خاطر فشار های سیاسی ,تحریم ها و فشار های اقتصادی و
اجتماعی بارها دست به خودکشی و خودزنی زده اند .اگر قرار بود خشم پس از به قتل رساندن مهسا فروکش شود ,پس از برگزاری چندین
گردهمایی و با تجربه خشونت های وحشیانه دولت ایران مردم دوباره مهر سکوت بر لب می زدند .اما اینبار آگاهانه ایستاده اند تا این غده
سرطانی را ریشه کن کنند.
میا ا ازی به نظرم این نسل رضایت نمیده چون این نسل در دورانی به دنیا آمده که از حاال با تمام حقوق خودش آشناست .یک نسل با اعتماد
به نفس و آگاه هست .نسلی نیست که تسلیم سنت های قدیمی مالهای دو هزار و چند ساله باشه .این نسل آزادی و مدرنیته خودش را میخواد.
برابری میخواد و دیگه تسلیم نمیشه .من بر این امیدم که این نسل از پا نمیشینه  .برای رفتن رژیم تاریخی نمیشه گفت ولی این رژیم باید بدونه
که زیر پاهاش خالی شده و هیچ راهی نداره .جوانان امروز به هیچ چیز کمتر از آزادی و برابری واقعی قانع نیستند و خوشبختانه نسل های
قدیمی از این نسل حمایت میکنند .در نتیجه من فکر میکنم چیزی که شروع شده استاپ نداره و ادامه داره و این راه حتما به نابودی رژیم ختم
میشه.
فییبا رشددی جوانان قطعا خواهان امنیت  ،آزادی و دموکراسی هستند .آنها خودشان را با بیرون مقایسه میکنند با کسانیکه در اروپا و
آمریکا هستند .االن عصر اینترنت و تکنولوژی است  .هر چه در مدرسه به ما گفتند ما قبول میکردیم .مقنعه سر کردیم  ،حجاب اجباری و
حتی مورد خشونت معلمان قرار گرفتیم .االن عصر پیشرفته است .جوانان امروز نمیخواهند مقنعه و عبای سیاه سر کنند .جوانان بیدار شدند.
آنها حق و حقوقشان را میشناسند .میفهمند که چه میخواهند .آنها میخواهند که آزاد باشند .به این نسل باید گفت " نسل مبارز" .آنها به این
خشونت ها تن نمیدهند .رژیم جمهوری اسالمی هم خودش خوب میفهمه که چاره ای جز این نداره که بره و گم بشه .االن پدرها و مادرها هم
همصدای فرزندان خود شده اند و همه عینک بدبینی را برداشته اند و خواهان دموکراسی و آزادی هستند.
گ ارش سحی صازت از تظاهیات هلده

ل کشی … امازه ص 8

صازت پیامتان برای افغان های مقیم اروپا ,جایی که آزادی بیان و
دموکراسی حرف اول را می زند چیست؟

فاطمه  :به زنان و دختران در اروپا و یا حتی خارج از افغانستان می گویم ,کوشش کنید صدای زنان و دختران در داخل افغانستان شوید و این
صدا را به گوش جهانیان برسانید.
ماریا یوسفزی؛ فعال حقوق زنان با اشتراک در این گردهمایی گفت:من و تک تک آنهایی که امروز در این تجمع اشتراک کردیم برای تقبیح
جنایتیست که علیه مردم هزاره مان صورت گرفته است .این جنایت سیاسی و عمل وحشیانه طالبان نابخشودنیست و ما خواهان توقف نسل
کشی مردم هزاره هستیم .گروهی که امروز به زور و بدون حق انتخاب ملت بر مردم افغانستان حکومت می کنند .این گروه حقوق تمام اقوام
افغانستان به خصوص قوم هزاره و همچنان حقوق زنان و کودکان را نیز پایمال می کنند .ما با حضور خود در این گردهمایی ها و حرکات
اعتراضی همبستگی خود را با مردم هزاره اعالم میکنیم .وی افزود پس از ابراز تسلیت به بازماندگان قربانیان حادثه آموزشگاه کاج می
خواهم بگویم ,دختران قربانی در رویداد اخیر مبارزین علیه جهل و نادانی بودند .می خواهم یادآور شوم که نسل جوان مردم هزاره ما افتخار
آفرین و مدال آوران افغانستان در عرصه های گوناگون بوده و هستند .قوم هزاره همیشه برای فرا آموختن دانش در سختترین شرایط تالش
کرده اند.
صازت تعدادی از مردم افغانستان چه در داخل و چه در خارج معتقد اند که ایجاد چنین تجمع هایی دردی را دوا نمی کند و کدام بازخورد
سیاسی اجتماعی ندارد .چه پیامی برای این دسته از مردم دارید؟ همین که امروز در بیش از  ۱۹شهر جهان همه برای دادخواهی فریاد می
زنیم و صدای مردم می شویم ,به خودی خود نشان می دهد که این حرکت فاقد از تاثیر نیستند .همین اعتراضات مردمی باعث شد تا جهان
طالبان را به رسمیت نشناسد .ما نیاز به اتحاد داریم تا قدرت فریاد هایمان بیشتر شود و باعث شود تا سیاستمداران جهان پنبه ها را از گوش
خود در آورده و با شنیدن صدایمان پاسخگو باشند.
صامت :دقای کما ناطقی لطفا در مورد رعالیت های خود و دلی ا،تراکتان در این تظاهرات را بیان کنیدس
من احمد کما ناطقی هستم مسئو خبرگزاری رصد و عضو ،بکه تحلیلگران بالقس رعالیت من در راستای حقوق ب،ر به خصوص حقوق اقلیت ها و نظارت از نس
ک،ی که در ارغانستان جریان دا،ته و استس به همین سبب ما در،یوی از نس ک،ی مردم هزاره را دو روز جی از این تجمع رونمایی کردیمس دلی ا،تراکم در
تظاهرات امروز نیز این است که بتوانم یارته هایی که از طریق تحقیقات بدست دوردم را با حضار این تجمع درمیان بگذارم و همچنان صدای قربانیانی که حادثه اخیر
در کاب جان های خود را از دست داده اند با،مس
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صامت :جیامتان برای مردم ارغانستان که بیرون از ک،ور زندگی میکنند و از دزادی بیان و دموکراسی برخوردار اند چیست؟

ناطقی :به نکته خوبی ا،اره کردید؛ رسالت کسانی که در خارج از ارغانستان زندگی میکنند ,با استفاده از رضای مسالمت دمیز و دموکراسی که در اینسوی دبها جریان
دارد ,در قدم او باید به انسان ها در ارغانستان رکر کنند و در قدم دوم تال کنند تا همین رضایی در داخ ارغانستان جهاد ،ودس ما باید زمینه زندگی مسالمت دمیز در
ارغانستان را برای همه به خصوص کسانی که نس ک،ی می ،وند ایجاد کنیمس همچنان راه حلی برای ررع م،کالت و چال های ارغانستان جیدا کنیم.

طبق آزار ساززان ح

بشی تاکن ن  43ک مک مر اهتیاضات سیاسیی اییان به تل رسدد د
حک زت ک مک کش زیگت فیا رسدد
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کمپدن افغا تا ی های حازی خد ش ز ان مر اییان

ما جمعی از زنان و مردان افغانستانی سراسر جهان هستیم؛ از کابل و هرات و
هزارهجات تا مشهد و تهران و زاهدان ،از پاکستان و استانبول و یونان تا جای جای
اروپا و امریکا .ما در این کمپین میخواهیم از خیزش زنان و مردان در ایران علیه
حجاب اجباری و علیه جمهوری جنایتکار اسالمی ایران حمایت کنیم .ما خود را بخشی
از این خیزش میدانیم و قلبهای ما با عصیانگران ایران و صدای ما با صدای شان همسو
است.
ما از خیزش زنان در ایران به دالیل زیر دفاع میکنیم:
مبارزات مردم در هر جای جهان علیه ستمگران و دشمنان آزادی را مبارزه خود میدانیم
و بر این باور هستیم که مرزها و سرحدات جعلی هستند و انسانها از یک نژاد و تبار
مشترک و همسرنوشتند .بنائا ً جهان به قسمی است که هر کجا درختی از آزادی برآید،
شاخه و ثمرش در قلب مردمان دیگر جا خواهد رویید.
خیزش زنان ایران بخش مهمی از مبارزات زنان جهان علیه سیستم جهانی پدر/
مردساالری است .زنان امروزه پیشگامان و رهبران مبارزات سیاسی و اجتماعی در
برابر دولتهای استبدادی ،فاشیستها و اسالمگرایان هستند .از افغانستان و ایران و کردستان تا ترکیه و شیلی و آمریکا زنان در جبهه اول مقاومت و
مبارزه ایستاد شدهاند و در هر جا که پیروز شوند ،تعادل مبارزه را در دیگر جا به نفع آزادیخواهان و برابری جویان تغییر خواهند داد .پیروزی زنان در
طالبان تباهی خواهد داشت.
ایران بر رژیم اسالمی ،تاثیرات کالن و الهام بخشی بر مبارزه زنان شجاع افغانستان بر علیه
ِ
طالبان آدمخوار تا داعش و دیگر کتله های بنیادگرای
جمهوری اسالمی ایران ،پدرکالن تمام اسالمگرایان زنستیز و ضد بشر از احزاب جهادی افغان و
ِ
اسالمی است .کنسر (سرطان) بنیادگرایی اسالمی در منطقه ما با تشکیل جمهوری اسالمی ایران جهش کرد و مروج شد .بریدن سر این جرثومه و برآمدن
جامعه ای بر اساس آزادی ،عدالت اجتماعی ،برابری زن و مرد ،برابری کل باشندگان آن جغرافیا و جدایی دین از دولت ،به ضعیف شدن بنیادگرایان
اسالمی در کل منطقه منجر خواهد شد .ما از یاد نمیبریم که رژیم ایران به سهم خود چه حمایتها از طالبان و دیگر دستهجات بنیادگرای اسالمی در این
چهل سال جنگ و جگرخونی در افغانستان کرده است.
ما میلیون ها زن و مرد افغانستانی چهار دهه است که در ایران زندگی و بود و باش داریم و تا به امروز بر اساس فیصلههای قانون جمهوری اسالمی از
حقوق اولیه شهروندی و وطنداری محروم بودهایم و در تبعیش و بیحقوقی گذران کردهایم .سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و برآمدن جامعهای بر
اساس برابری حقوقی همه شهروندان به شمول افغانستانی-ایرانی ها خواست ما است و آن را طلیعه یک جهان مقبولتر میدانیم.
زنان عصیانگر شهرهای ایران! خواهران و برادران شورشگر و مردم قهرمان کردستان! صدای بلند خشم و خروش شما علیه جمهوری جهل و جنایت
اسالمی را به گوش جان شنیدیم .تصاویر شورانگیزتان وقتی حجاب اجباری اسالمی را زیر پا لت کرده و در آتش سوختاندید ،عزم و شکوهتان وقتی در
مقابل از لشگر تاریکی ایستاد شدید ،عکسهای تان از مهسا و حنا و غزاله و مینو تا بهنام و فواد و جواد و زکریا وقتی مرمیهای مرگآفرینان بر جان
های پاکتان نشست ،و امید الیزال چشمهایتان که خود سرود و روشنی و فتح فرداها است.
افغانستانی-ایرانی های ساکن ایران! شما سالها است در آن جغرافیا زیر سرکوب و جگرخونی و تبعیش جمهوری اسالمی زندگی میکنید .شما نه
«مهاجر »که بر اساس تمام قوانین انسانی و بین المللی «شهروندان »آن ُملک هستید .شما همسرنوشت با میلیونها زن و مرد شجاعی هستید که همین لحظه
در سرک ها و شهرهای سراسر ایران مصروف جنگیدن با جمهوری اسالمی هستند .به این خیزش بپوندید! رژیم چهل سال رن و تبعیش علیه خودتان،
جمهوری شکنجههای اردوگاه و پاسگاه و رد مرز ،نظام اقامتهای موقت و بی حقوقی که مکتب و تذکره و تیکت و کارت بانک را هم از شما دریغ کرد را
دفن کنید.
ما جمعی از فعالین جنبش زنان افغانستان ،احزاب و سازمانها و کنشگران سیاسی و مدنی ،هنرمندان و نویسندگان افغانستانی هستیم با مفکورات و
نظرات متنوع و گوناگون و حتی متضاد با یکدیگر ،اما در این کمپین به سر چند محور زیر توافق داریم:
ما از مبازرات زنان و مردان ایران علیه حجاب اجباری ،قوانین زنستیز در قانون اساسی ایران و جمهوری اسالمی دفاع میکنیم.
ما همچون قیام آفرینان شهرهای ایران خود را مخالف کلیت جمهوری اسالمی و تمامی جناحهای مختلف آن به شمول اصالحطلبان میدانیم و خواهان
سرنگونی این نظام هستیم.
ما مخالف تمامی دولتها ،احزاب ،سازمانها ،گروهها و دستهجات بنیادگرای اسالمی در افغانستان ،ایران و کل منطقه و جهان هستیم .هر گروه و سازمان
و جنبش و حرکتی که بخواهد با تکیه بر قوانین مذاهب مختلف شریعت اسالمی و آموزههای دینی ،جامعه را اداره کند را به درجات و سطوح مختلف،
همدست و همذات جمهوری اسالمی ایران میدانیم.
ما مخالف کلیه قدرت های جهانی (به شمول آمریکا ،روسیه ،چین ،اتحادیه اروپا و اسرائیل و هند) و دولتهای مرتجع منطقهای (به شمول پاکستان ،ایران،
ترکیه ،سعودی ،قطر و…) که بنائا ً موجودیت و عملکردشان جز جگرخونی و جنگ و فالکت برای مردم ما در سراسر دنیا نداشته است ،هستیم .هرگونه
مداخله قدرتهای جهانی و منطقه ای در خیزش مردم ایران ،جز به بیراهه بردن این جنبش و پتانسیل آن نیست .تجربه شکست خورده بیست سال جمهوری
اسالمی افغانستان و پس آمدن طالبان پیش چشم همه ما است و نباید بمانیم که خیزش زنان در ایران هم به چنین سرنوشت دردناکی دچار شود .تجربه
شکست انقالب  ۱۵ایران و برآمدن ضدانقالب اسالمگرا را هم باید پیش چشم داشت و کوشش کرد اجازه نداد تا یک بار دیگر امید و شور و آرزوی مردم
برای آزادی و برابری بر باد برود و نیروهای ضدمردمی و پدرساالر و ستمگر نویی جایگزین جمهوری نکبت اسالمی شوند.
ما با هرگونه سکسیسم ،مردساالری ،ال.جی.بی.تی.کیو ستیزی ،نژادپرستی ،شوینیسم و خودبزرگبینی و سلطه ملی و نژادی و تباری در افغانستان،
ایران و هر جای دیگر جهان مخالف هستیم و آن را مغایر و در ضدیت با پتانسیل های جنبش جاری می دانیم.
بر اساس اصول فوق در هر جای جهان که مظاهره ،مبارزه ،تجمع و خیزشی در دفاع از خیزش زنان ایران در جریان باشد ،اشتراک خواهیم کرد و از
اهداف مترقی و پتانسیلهای این خیزش ،خاصتا ً خواست و شعار ضدیت با حجاب اجباری و زن ستیزی ،حمایت میکنیم .لینک امضاء:
https://www.daadkhast.org/
ز د بام زبارزات ز ان هصدا گی و زیمان ش رشی مر اییان هلده جمه ری اسالزی و مر افغا تان هلده ازارت اسالزی!
زیم بام جمه ری اسالزی اییان و ازارت اسالزی افغا تان!
ز د بام آزامی و بیابیی و رهایی!
کمپدن افغا تا یهای حازی خد ش ز ان مر اییان .زد ان  ،۱۰۴۱سپتمبی ۲۴۲۲
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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
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