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”آزادی د تگیرشدگان هفت تپه و روز جهانی کارگر ”

آزادی اسماعیل بخشی ،سپیده قلیان ،عاطفه رنگریز ،ساناز الهیاری ،امیرحسین محمدی فر،
امیرامیرقلی و مرضیه امیری بر تمام مبارزان راه آزادی و برابری و طبقه ی کارگر مبارک

"فردا از آن ماست"

****

دیروز،
بی شما  ،خورشید شرمنده بود از
طلوعش؛
بی شما ،ماه بر پشت ابرها رخ
می پوشاند؛
بی شما دل ها نای تپیدن نداشت؛
بی شما ،از غم گریستیم؛
بی شما ،فریاد زدیم؛
بی شما ،اما ندا سردادیم؛
بی شما ،دست هایمان گره خورد؛
بی شما ،ریشه زدیم و رشد کردیم
و دل هایمان باهم یکی شد؛
و امروز
عطر خوش رهائی تان از بند
به مشاممان رسید
با هم از شوق گریستم
با هم شکوه آزادی تان را جشن می گیریم
و فردا
از آن ماست!
و تاریخ را با هم
دوباره خواهیم ساخت
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ر
رهای زن بپیوندید
به نشیه ی
ی
ر
حقوق ،روانشنایس ،جااما اه یساناایس ،با ا ایس یار  ،گااااره و شایصارز هاای یسانانا از ز ا ز اان
رهای زن مطلب و مقاالت ”اجتمایع،
برای نشیه ی
د
(خااواگااانک و اااوا.ااان “  ،یس ا اار ،اخازااار ،ش ایصارز ،گاارج امااه ،م ا اارق ااتاااه و داه ال ا هااای خااوا را ا گااوا اه ا ااه ار ا اماه ا هااای زیاار ار ااا
Markazi@RahaiZan.org
انه

مطالب
از :شراره رضائی
شعر "فردا از آن ماست"
(تقدیم به آزادشدگان کارگران هفت تپه و حامیان
کارگران هفت تپه ورروز جهانی کارگر)
پیام امیرحسین محمدی فر لحظاتی پس آزادی
این تصویر را بر سردر جنبش کارگری و زنان
پروین اشرفی
بنشانیم
عکس دوباره با هم بودنماناز توئیتر :سمیرا امیری
ِ
زنان و تالش برای رهایی از بند اسارت
گفتگوی سحر صامت با لیدا عطایی
متن سخنرانى نادیه مراد ،دخترى كردى كه سه
ت داعش بود
سال تمام غنیم ِ
نامه ی تامل برانگیز "جمال عاملی" به همسرش
"ندا ناجی" از دستگیرشدگان روز جهانی کارگر
شرافت در اسارت

م .هستی

همجنسگرایان و شروع سال تحصیل اصغر کامروا
آیا با دانستن حقایق ،زنی حاضر است خود را
رحیمه سروری
مسلمان بداند؟
من شیما دختر لزبین ایرانیی بیه سیتیوه آمیده ام از
شیما مقدم
فشار جامعه ام
وضعیت حقوق بشر در ایران

مرضیه آدمی

بیانیه دبیرکل سازمان ملل در مورد اقلیت های
جنسی

صفحه ی ویژه ”آزادی“

به روایت تصویر

صفحه خبری



بازداشت سعید شیرزاد جهت تحمل ادامه
حبس



فیلم خانه پدری به کارگردانی و تهیهکنندگی
کیانوش عیاری بدستور دادستانی توقیف
شد



ابتالی ساالنه هزار زن به سرطان سینه در
خراسان رضوی



راه های تماس با سازمان رهایی زن و
نمایندگان آن در شهرها و کشورهای مختلف



معرفی سایت های برنامه های تلویزیونی،
نشریه ها و تلگرام
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از هفت تپه ات تهران ،زحمت کشان رد زندان
پیام امیرحسین محمدی فر لحظاتی پس آزادی
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امروز در کنار خوشحالی جمع کثیری از رفقا که هر لحظه همراه
با اعضای تحریریه گام و فعاالن هفتتپه بود؛ انتظار آزادی موقت
عسل محمدی عضو تحریریه گام و اسماعیل بخشی نمایندهی
شورای کارگران هفت تپه و رفیق ندا ناجی؛ جای خالی بودند که
به هیچ عنوان پر نشدند .مطمئنا همانطور که امروز از ما جمعیت
گسترده سوسیالیست ها حمایت کردند ،از آنها نیز چنین استقبال
گسترده ای خواهند کرد
مادامیکه اتحاد طبقاتی کارگران و همبستگی میان سوسیالیستها
برقرار است این انتظار بسیار کوتاه خواهد بود.
با تشکر
 ۴آبان ۸۹۳۱
امیرحسین محمدی فرد

این تصویر را بر سردر جنبش کارگری و زنان بنشانیم
پروین اشرفی
این تصویر لحظات آزادی زنی شجاع است کهه بهار دیهگهر سهربهاهنهدی را بهه
اعماق قاب های پر از عشقمان به جنبش عدالت خواهانه کهارگهری ،سهرازیهر
کرده است .به جنبهشهی کهه عهاهیهرزهو فهراز و فهرودههایهش ،بهدون تهوقه در
چهارگوشه سرزمینمان و در سرتاسر دنیا همچنان امیدوارانهه و بها افهق یه
زندگی در شان انسان ،به پیش میرود ،جنبشی که سیستو سرمایه داری نهاتهوان
از تههیمههیههن مههطههالههبههاتههش اسههت ،و بههرایههش پههاس ه ههی جههز سههرکههو نههدارد.
این تصویر زنی است که آرمان هایش امروز در خیابان های شهیهاهی ،لهبهنهان،
عراق ،برزیل ،اکوادور ،هائیتی و بسیاری از کشورهای دیگر بر عایهه فهقهر،
بیکاری ،نئولیبرالیسو ،نابرابری ،سیستو سرمایه داری ،بردگی و بهیه هانهمهانهی
فریاد زده میشود.
این تصویر زنی است کهه آزادی را یهکهبهار دیهگهر بها مهقهاومهت گهره زد ،و
تالشهای مذبوحانه برای به عقب راندن آرمان هایش و بهه شهکهسهت کشهانهدن
مقاومت را باردیگر به س ره گرفت.
این تصویر زنی است که هو متعاق به جنبش کارگری است و ههو مهتهعهاهق بهه
جهههنهههبهههش زنهههان .زنهههی کهههه نهههمهههاد پهههیهههونهههد ایهههن دو جهههنهههبهههش اسهههت.
سپیده قایان متعاق به جنبش طبقاتی ضهد سهرمهایهه داری در سهرتهاسهر جهههان
است .تصویرش را بر سر در این جنبش ح کنیو.
عکس دوباره با هم بودنمان
ِ
از توئیتر :سمیرا امیری
عکس دوباره با هو بودنمون رو میذارم به جای تصویرهایی که از مرضیه توی پوسترها
میدیدم .پوسترها یاد زندانی رو زنده نگه میداره اما کابوسی میسازه از اینکه زندانی بودن
عزیزانمون توی ذهنها ماندگار بشه.
▪این آزادیها مبارکمون و پیوندهای خواهریمون قویتر.
به امید آزادی خواهرمون ،ندا.
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زندانی سیاسی فورا ازاد باید گردند
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زنان و تالش برای رهایی از بند اسارت
گفتگوی ژورنالیست فعال حقوق زنان سحر صامت با لیدا عطایی

چندی پیش دختری به نام سحر خدایاری که
خواسته اش حضور در استادیوم ورزشی و
تماشای فوتبال بود با مجازات قانونی در
ایران روبرو شد .او که کوشش داشت با
لباس مردانه وارد استادیوم ورزشی شود و
مسابقه ی تیو دل واهش را از نزدی ببیند و
آنها را با حضور خود تشویق کند ،از سوی
مامورین استادیوم فوتبال شناسایی شده و
کارش به قانون و محکمه کشید .سحر از
شدت عصبانیت و به رسو اعتراض از این
موضوع که بوی نابرابری جنسیتی در ی
جامعه را میدهد ،روبروی محکمه قبل از
برگزاری جاسه دست به خودسوزی زد و
این تصمیو جان او را گرفت .پس از این
رویداد وی به دختر آبی " رنگ تیو
دل واهش استقالل " معروف شد و مرگ
او با واکنش های جهانی روبرو شد و
سرخط اخبار روز شد .
دختران و زنان در افغانستان نیز به رسو
اعتراض از این رویداد با حضورشان در
استادیوم فوتبال در پایت ت این کشور به
حمایت از زنان ایرانی حقوق انسانی شان
برای حضور در استادیوم فوتبال ،با کازذ
هایی که روی آن دختر آبی نوشته بودند ،
حضور یافته و برای دادخوانی از این
موضوع عکس های خود را در شبکه های
اجتماعی منتشر کردند  .اما واقعا چقدر زنان
این مرز و بوم خود از آزادی در زمینه
ورزش برخوردارند؟
گفتگویی دارم با لیدا عطایی زن افغان
بدنساز که مقیو نیوزلند.
لیدا در ی فامیل تاجر چشو به جهان گشوده
است  ،پدرش تاجر و مادرش خانه دار
بود .او متولد شهر هرات است .عطایی از
س تی های دوران مکتبش در هرات که با
زمان اوج درگیری میان احزا سیاسی
داخای افغانستان بر سر قدرت مصادف شده

بود لب به س ن گشود  .او از پ ش کردن
شبنامه توسط مجاهدین س ن میگوید  :به یاد
دارم که شبنامه ها را در مساجد و امکان
عمومی پ ش میکردند و به خانواده ها
اخطار میدادند تا کودکان خود را راهی
مکاتب نکنند  ،زیرا کودکانشان جان خود را
از دست میدهند .به همین دلیل نمی توانستیو
به صورت منظو در صن حضور داشته
باشیو.
او می گوید پدرش در دوران مجاهدین به
قتل رسیده است و او در سن نوجوانی از
داشتن پدر محروم شد .اکثرا در جامعه سنتی
مانند افغانستان موضوع از دست دادن
سرپرست خانواده دختران نوجوان چالش
بزرگی برای آنهاست و به ازدواج زود
هنگام آنان ختو می شود .از سوی دیگر هو
حماه ی تعداد از مجاهدین به دختران جوان
و تجاوز به آنان زنگ خطری برای دختران
جوان و خانواده ها بود .همی دختر را به نام
نی به خانه ی ب ت بفرستیو که خدای
نکرده کدام بدنامی رخ ندهد .این جماه از
ی فرهنگ سنتی آمی ته با فرهنگ جنگ
می آید و تا امروزه دختران آن منطقه با
شنیدن این جماه دستکو  ،روزی یکی دو بار
روبرو می شوند .لیدا نیز مانند صدها دختر
افغان که قربانی سیاست های داخای کشور
شدند در سن نوجوانی تن به ازدواج داد .او
به مشکالت فراوان پس از ازدواج اشاره می
کند و میگوید تا قبل از ورودم به کشور
نیوزلند س تی های فراوانی را متقبل شدم.
لیدا می افزاید زندگی از دید من مثل ی
دانشگاه است  ،من از ت ت مشکالت
زندگی ام درس گرفته و ی سری مسایل را
بهتر آموختو  .او از دوره س ت پناهندگی و
انتظارهایش در این زمینه  ،مشکل زبان ،
ورود به محیطی جدید با فرهنگی کامال
متفاوت و تالش بی پایانش برای ادزام در
جامعه و مستقل بودنش س ن میگوید .اما پس
از مدتی راه لیدا از همسرش جدا می شود و
او به تنهایی فرزندان خود را پرورش می
دهد  .لیدا میگوید همیشه تالش کردم تا
مادری خو برای اوالدهایو باشو و در
قسمت تحصیالت و رشد اجتماعیشان به
خصوص در زمینه ورزش س ت بکوشو .او
پسر و سه دختر است
که صاحب ی
میگوید  :فرزندانو را از سن چهار یا پنج
سالگی با دنیای ورزش آشنا کردم و وقت
خود را در زمینه رشد کودکانو در ورزش
اختصاص دادم.
پسرم ایمان فوتبالیست است و همراهی او
در سفرهای ورزشی اش  ،حتی در کشورها

و قاره های دیگر و ورود به دنیای
ورزشکاران و زیبایی بدنشان پیش زمینه ی
این انگیزه را در من ایجاد کرد  .با خود
فکر کردم که من هو مانند دیگران از بدن
سالمی برخوردارم  ،حاال که کودکانو را
تشویق میکنو تا ورزش کنند ،سالو باشند و
بدنی زیبا داشته باشند چرا خودم این کار را
نکنو ؟ .پس از جدایی از همسرم برای مدتی
مبتال به افسردگی شدم اما به جای نشستن در
خانه هر روز به ساعت ها پیاده روی
پرداختو.
پیاده روی های منظمو نه تنها که مرا از
افسردگی نجات داد باکه مرا وادار پیدا کردن
راه حای مناسب و به گرفتن تصمیمی جدی
کرد .او به اولین تجربه ی ورزشی اش که
مسابقه ی دو استقامت با مسافت  ۱۸کیاومتر
بدون توق اشاره کرد  .اولین تجربه
پیروزی اش او را تشویق کرد تا به رفتن
باشگاه و تمرین بدنسازی روی بیاورد  .او
میگوید اوالدهایو  ،برادرم و همسرش
مشوقین اصای من هستند  .هفته یی ی بار
ایمان مرا در تمرین دوش همراهی میکرد و
دخترانو در باشگاه با من تمرین می کردند و
با گرفتن عکس و نشر آن مرا تشویق می

کردند .این عکس العمل از سوی فرزندانو
مرا وادارا به تمرین های س تتر و جدی تر
کرد .و اینجا بود که حس کردم اعتماد به
نفسو ده ها برابر بیشتر از قبل شده و می
توانو الگوی خوبی برای فرزندان و اطرافیانو
باشو.
لیدا جان عکس العمل مردم نسبت به این
سنت شکنی شما چگونه است؟
طبیعتا با عکس العمل های نامطاوبی روبرو
شده و می شوم .در جامعه یی که زن به کاال
تبدیل شده و جنس دوم و ضعی تاقی می
شود انتظاری بیشتر از این نمی توان داشت .
این گونه افکار نه تنها بر اذهان مردم در
افغانستان به عنوان ی کشور محروم از ..
ادامه در صفحه ی7
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از هفت تپه ات تهران ،زحمت کشان رد زندان
متن سخنرانى نادیه مراد ،دخترى كردى كه
ت داعش بود
سه سال تمام غنیم ِ

مادرم براى سكس شرعى بسیار پهیهر بهود و
طعو حوریان بهشتى را نمى داد ،او را كشتند
...
نام شان داعش بود ،آمده بودند ما را به جهنهو
ببرند و خود شان سر راه به بهههشهت بهرونهد!
دعوت نامه شان در دست چپ شان بود و بها
انگشت شهههادتهیهن دسهت راسهت ،آسهمهان را
نشان می دادند!
مادرم برای سکس شرعی بسیار پهیهر بهود و
طعو حهوریهان بهههشهتهی را نهمهی داد ،او را
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کشتند ،خواهر کوچهکهو را ههمهچهون بهره ای
تازه نگه داشتند .او باکره بود! همچون مریهو،
کمی معصوم تر ،کمی کهردتهر ،ههمهچهون آ
زالل!
خههواهههرم بههایههد زن امههیههر االکههبههر مههی شههد!
خدا شاههد بهود ،مها تهفهنهگ نهداشهتهیهو ،سهرود
"خههههوایههههه وه تههههه ن" مههههی خههههوانههههدیههههو!
خدا شاهد بود ما گادان ها را آ مهی دادیهو،
گاها را گل می دادیو!
خدا شاهد بود آمهدنهد پهدرم را بهه دو قسهمهت
نامساوی تقسیو کردند؛ سرش را بهرای وطهن
جاگذاشتند و بدنش را زیر خها دفهن کهردنهد
که نفت شود!
خدا شاهد بود برادر کهوچهکهو را له هت زیهر
آفتا نگه داشتند و بهه او شهههادتهیهن یهاد مهی
بههزرگههتههر اسههت!
دادنههد؛ بههایههد مههی گههفههت
خدا شاهد بود او از فهرط عهطهش و بهی آبهی
جان داد!
خههدا شههاهههد بههود سههیههاه بههودنههد ،مههردانههی از
سرزمین حجر و آتش و ما زبان شان را نمهی
فهههههههمهههیهههدیهههو ،امههها رفهههتهههار شهههان را!...
مردانی با ریش های باهنهد ،مهغهزههای کهوتهاه،
بههاورهههای سه ههت! نههام شههان عههقههر  ،مههاه ،
سهوسهمههار بهود! لشهکههری از لههجهن و پشهو و
اعتقاد!
آن ها آمدند ،آرزوهای من را کشهتهنهد ،آن هها
مهههن را زهههنهههیهههمهههت صهههدا مهههی زدنهههد!
آن زمان دیگر نادیا نبهودم ،آن روز دخهتهری

نامه ی تامل برانگیز "جمال عاملی" به همسرش "ندا ناجی" از دستگیرشدگان
روز جهانی کارگر
امروز  62مهرماه سالروز تولد "ندا
ناجی "از بازداشت شدگان روز جهانی
کارگر است .او صد و هفتاد و ی روز
است که در بازداشت است .متن زیر را
همسر وی "جمال عامای" نوشته و در
توئیتر خود منتشر کرده است
امروز تولد  03سالگی توست و صدوهفتاد و
یکمین روز از بازداشتات ️و من که باید
چیزی بنویسو برای تو ،برای دلتنگیهایو،
حاال که نیستی نوشتن برایو س تتر شده ،آن
وقتها که پیش هو بودیو ،هرچه مینوشتو،
اول به تو نشان میدادم؛ تو باید تش یص
میدادی که نوشتهام به درد ب ور است یا نه،
و حاال نیستی و من سعی میکنو اصال به این
فکر نکنو که این سطرها میتوانند چقدر
ضعی باشند
️پاییز هفت سال پیش بود که برای اولین
بار در پار ایرانشهر همدیگر را دیدیو و
من چقدر خوشب ت بودم که آن روز تو را
یافتو .از آن روز تنها دوبار از هو جدا

بودهایو و بیخبر از هو ،بار اول همان سال
 1031بود و دوهفتهای که من بازداشت بودم
و این بار  171روز است که تو در بازداشتی
و معاوم نیست این بازداشت لعنتی تا کی
قرار است کش بیاید

بودم با روحی زخمی که از نفس ههایهو خهون
میچکید ،آن روز هیوالی ظریفی بودم که بها
جهان قطع رابطه کرده بهودم ،در مهن انسهان
مرده بود و الشه ای بودم که حهتهی مهومهیهایهی
هزار ساله اش ارزش نداشت ،آن روز مرگی
بودم در روحی!
بعد از آن زنی می مرد ،زنی حاماه مهی شهد،
زنی خودکشی می کهرد ،زنهی خهودسهوزی...
زنی ههزار رکهعهت نهمهاز جهبهر مهی خهوانهد!
بعد از آن زنانی ،از رنج حاماهه شهده بهودنهد،
زنانی فقط ی تقویو می شناختهنهد :روز اول
تهههجهههاوز ،روزههههای بهههعهههد از آن عهههذا !
بعد از آن ،تاری به دو دوره تقسیو شهد :قهبهل
از فاجعه ی سیاه  -بعهد از فهاجهعهه ی سهیهاه!
بعد از آن زنان فقط ی خیابان را سر راست
باد بهودنهد ،خهیهابهان مهنهتهههی بهه بهیهمهارسهتهان
بیماران روانی!
بعد از آن زنان فقط ی آواز مهی خهوانهدنهد:
"ای مههرگ کههجههایههی؟ زنههدگههی مههرا کشههت".
بعد از آن زنان تابهوت بهودنهد و کهودکهان در
شهههکههههو شههههان مههههردگههههان هههههزار سههههالههههه!
بعد از آن زنان مجسمهه ای بهودنهد کهه وسهط
شهر برای عبرت تاریه نصهب شهده بهودنهد!
آن روز هوا گرم بود ،خدا شاهد بهود ،مهردی
آمد ،من را کشهت و بهاز دعها مهی خهوانهد تها
دوباره زنده شوم!

️آدمها توان عجیبی در عادت کردن دارند،
راستش را ب واهی از ی طرف میترسو
از اینکه به جای خالیات عادت کنو،
میترسو نباشی و من یادم برود که نیستی و
از طرفی دیگر ترس از دست دادنت و
نبودنت برای سالها مثل خوره به جانو افتاده
و هربار تو را به یاد میآورم که از پشت
شیشهی کدر سالن مالقات گفتی برای هفت
سال و نیو خودت را آماده کردهای و انقدر
محکو این جماه را گفتی که من مبهوت این
همه قدرت و ایمانی شدم که در تو بود و
نتوانستو بگویو که چقدر دلو برایت تنگ شده
و چقدر به بودنت نیاز دارم.
️ندای جانو ،تو بهترین رفیقو بودی و هستی
و میدانو که برمیگردی تا باز باهو سعدی
ب وانیو ،باز باهو فیاو ببینیو و بعد باهو سوار
موتور شویو و برویو بیرون و تو "سرود
کارگر" را ب وانی( :چرخ صنعت به گردش
فتد از سر انگشت زحمتکشان )...و من فقط
کارگر ،کارگر ،کارگرش را باد باشو که با
تو همراهی کنما
تولدت مبارک رفیق
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زندانی سیاسی فورا ازاد باید گردند
شرافت در اسارت
م .هستی

قباها که بچه بودیو داستان هها و قصهه ههای
بزرگان و کهتها هها را مهی خهوانهدیهو دنهیهای
قشنگ و باوری نا برای ما تصویر میشد،
پههدری داشههتههو کههارگههر خههانههواده روسههتههایههی،
محروم از هر گونه امکاناتی ,که كودكیهو را
با کار کردن از دست دادم ،واژگان وجمالتی
همچون کارگری نوعی جهاد است و عهبهادت
است امامهی مهیگهفهتهه قهبهل از ایهنهکهه عهرق
کارگر خش شود باید مزدش پرداخت شهود
بر دست پینه بسته و زحمتکش کارگر بهوسهه
زد ماکه ذهن هو نسایان ما بود ،یهادم هسهت
دستهای بابای من همیشه پینه بسته بود به هر
همجنسگرایان و شروع سال تحصیلي
اصغر کامروا

با نزدیك شدن به سال تحصیاي خانوادها و
دانش اموزان خود را اماده شروع یك سال
پر از اتفاق و تالش و حركت به جاو میكنین
و با تهیه لوازم مورد نیاز براي شروع یك

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 75

بهانهای دست هایش را می بوسیدم و دل هوش
از عبادتی بودم که می گفتند اما االن بهعهد از
گذشت سالهای سال و فهمیدن ایهنهکهه گهویهنهده
این جهمهالت خهیهاهی بهه ایهن جهمهالت بهاوری
نداشتند و همیشه دنبهال ههمهوار کهردن راههی
بوده برای سوء استفاده از درد و رنج قشهری
ضعی و رنجبر .
اما این روزها بوسه ها شدن قل و زنهجهیهر و
بند و شکنجه و زندان برای دست ههای پهیهنهه
بسته ،قدرشنهاسهی و حهرمهت تهبهدیهل شهده بهه
بیحرمتی و توهین و تهدید به جای دادن مزد
قبل از خش شدن عرق ،ندادن حهداقهل مهزد
برای ماهها و سالها بستن دهان آنها و نسهبهت
دادن جرم و دادن جهریهمهه و خهفهه کهردن و
نابود کردن بود و نهبهودههایشهان و آرزوههای
کوچ خهود و عهزیهزانشهان و تهیهره کهردن
روزگار کهودکهی کهودکهانشهان اسهت گهرفهتهن
لحظه لحظه زندگی شان زندگی انسهان ههایهی
که برای زندگی شرافتمندانه خود از وجهود و
جسو خود مایه گذاشته اند و شرافتهمهنهدانهه تهر
از آن برای رسیدن به حقوقشان صدایشان را
باند کرده اند و فریاد حقطابی سر داده انهد،
اما همانهایی که تا چندی قبل منادی حهرمهت
کارگر بودند خواهان قهطهع دسهت ههای پهیهنهه
بسته ،خفه کردن صداهای باند شده ،زدن سهر
های برافراشته انهد ایهن قصهه تهاه روزگهار
جامعهای است که زالو صفت هایی کهه سهیهر
نشدنی هستند بر پیکر انسان هایی که کمتریهن
چشو داشت بهه زنهدگهی دارنهد چهنهبهره زده .
اسماعیل ها و سهپهیهده هها نهمهاد ههای واقهعهی
سال تحصیاي به پیشواز این رویداد بزرگ
میروند.
دانش اموزان و خانوادهاي بیشترین دزدزه
و استرسي كه دارند در مورد خرید و
پرداخت هزینه ها و ثبت نام وووو زیر
میباشد كه براي بسیاري از خانوادها و دانش
اموزان بسیار شور انگیز و زیبا میباشد.ولي
در كنار همه این شور و هیجان و انتظار و
حركت همیشه یك گروه از دانش
اموزان نادیده گرفت شده و میشوند و انها
گروه دانش اموزان و دانشجویاني هستن كه
از نظر نوع هویت جنسي به اقایت جنسي و
همجنسگریان تعاق دارند.
با شروع سال تحصاي این دسته از دانش
اموزان و دانشجویان عالوه با مواجه شدن با
مشكالت رایج براي همه میبایستي با
مشكالت در مورد موارد تبعضاتي حاكو بر
سیستو اموزشي و تربیتي نیز مبارزه كنند .
مشكالت و قوانین كه همگي بر ضد حس
عاطفي و جنسیت انها میباشد  .انها در این
دوران از هر نظر مورد سركو و تحقیر
قرار میگیرن چه از طرف دانش اموزان

رهبرهای واقعی مردمی هستند که در مهقهابهل
ظاو و بیداد صدا بر آورده و صدای کهه مهدت
هاست زیر عنوان های م تا از قبیهل دفهاع
مههقههدس جهههههاد مههقههدس سههازنههدگههی مههبههارزه بهها
استکبار ،اسالم و دین و زیهره در گهاهو خهفهه
شده خفگی نهاشهی از تهرس یها اعهتهراض بهه
نمایندگان خدا روی زمین کسانی که باورهای
مههردم سههاده ای را سههالهههای سههال اسههت بههه
اسارت بردند و قدرت فکر کردن و تجزیهه و
تحایل و نقد کردن و تصمیو گرفتن را از آنههها
گرفته اند.
آری صدای اسماعیل هها صهدای بهیهداری از
خوا بی خاصیتی است که دهها سهال مهردم
این سرزمین را کرخت کرده ،جرقهه ای در
تاریکی مطاق است کهه نهدیهدن را بها نهبهودن
اشتباه گرفتهاند جهرقهه ای اسهت کهه تصهویهر
واقعی منادیان دروزین دینمدار و اخالقمهدار
تمام هستی انسان های این ما را بهه دسهت
گرفتن  .پس شایسته است در گیر و دار خهبهر
های روزمهره  ،روزمهرگهی ههو شهامهل درد
ورنج اسماعیل ها نشود که اگهر ایهن طهوری
شود اسماعیل و اسماعیل ها را فراموش کنیهو
آزادگی و دادگری در ماها خهواههد مهرد پهس
بر همهه افهراد ایهن سهرزمهیهن رواج کهه ایهن
جرقه نه تنها نگذارند خاموش شهود بهاهکهه آن
را تبدیل به آتش و در نهایت به روشنایی کنند
و روشنایی که به سبب آن کرامهت انسهانهی و
اخالقیات از دست رفته دوباره بر گردد.

دیگر و چه از طرف مسولین و متصدیان
اموزشي در مراكز م تا سازمان اموزش
و پرورش.
انها تنها دانش اموزان و دانشجویاني هستن
كه به هیچ عنوان نمیتوانند براي حفط ارامش
و گرفتن ابتداییترین حقوق انساني و
شهروندي خودبه سازمان و یا اركاني مراجع
كنن و از مشكالت و مسائل خود شكایت و یا
درخواستي كنند.
و چه بسیار دختران و پسران همجنس خواه
كه ب اطر همین مسائل در مدارس و
دانشگاهها مورد ضر و شتو و اهانت و
تجاوز قرار میگیرند و هیچ دستي براي یاري
انها دراز نمیشود و هیج پناهگاهي براي انها
وجود ندارد و همین مسائل در بسیاري از
موارد باعث ترك تحصیل و حركت به سوي
سرنوشتي تا براي انها شده است .حركت به
سوي سرنوشتي كه خود انها هیچ اختیار و
ارادي براي نرفتن به سوي ان نداشته اند و
قوانین و دولتمران سوار بر تانك و موشك و
منبر براي انها فراهو اورداند.به امید امدن
روزگاري پر ازبرابري و انسانیت
5

دست دین  ،مذهب و شریعت از زندگی انسان اه کواته
آیا با دانستن حقایق ،زنی حاضر است خود
را مسلمان بداند؟
رحیمه سروری
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نامحدودی در اختیار داشته باشند(نساء،)۸۱/
آیا این همان کرامت زن در اسالم است؟

آیا در این تملک چیزی جز لذت جنسی
گاهي شده كه در جمعي نشسته ام و در خالل مردان مد نظر است؟
صحبتها س ن از حقوق زنان و آزادي یا مالکیت مرد بر زن؛ در طول مالکیت او بر
عدم آزادي آنان به میان مي آید و در این احشام و جامدات است.
هنگام مشاهده میكنو كه یك زن مسامان
چگونه داد س ن سر داده که اسالم دین قرآن در آیه ۱۸سوره روم میگویدَ « :و ِم ْن
برابری و آزادیست و در آن برعکس سایر آیَاتِ ِه أ َ ْن َخاَقَ لَ ُكو ِ ِّم ْن أَنفُ ِس ُك ْو أ َ ْز َوا ًجا ِلِّتَ ْس ُكنُوا
جوامع ،باالخص جوامع زربی به عنوان ِإلَ ْی َها َو َجعَ َل بَ ْینَ ُكو َّم َودَّة ً َو َرحْ َمةً»
کاال به زن نگاه نمیشود و دارای کرامت
اینگونه که از آیه برداشت می شود ،ضمیر
انسانی است،
و ابراز میدارد که در اسالم به زن بسیار «لَ ُك ْو »خطا به مردان است اما آنچه مهو
ارزش گذاشته شده و از حقوق باالیي است« ،الم »ماکیتی است که بر ضمیر
برخوردار است بي آنكه بداند در قرآن و در « ُك ْو »داخل شده است و مفید این مطاب است
احكام اسالمي چه تعاری و جایگاهي براي که أزواج برای شما خاق شده اند ،نه اینکه از
بانوان در نظر گرفته شده است و حیرت من خود استقالل وجودی داشته باشند و نه برای
از این جهت بیشتر میشود كه وقتي براي او خودشان ،آنگونه که شما به خاطر وجود
از جایگاه واقعي زنان در اسالم میگویو و به خودتان خاق شده اید.
قرآن و احادیث معتبر استناد کرده و براي او
نمایان میكنو با اعتمادي زیر قابل باور تمامي این نوع ماکیت نظایر فراوانی دارد .از
آنها را تفسیر به راي كرده و به عبارتي سر جماه:
زمرَ « :۶/وأَ ْنزَ َل لَ ُك ْو ِمنَ األ ْن َع ِام ثَ َمانِ َیةَ
خود كاله شرعي میگذارد.
در نوشتار ذیل سعي بر واشكافي دقیق برخی أَ ْز َواج »که ضمیر «لَ ُك ْو »در صدد بیان
آیات قرآنی شده است تا جایي براي ماکیت انعام برای انسانهاست.
ِف ٌء َو َمنَافِ ُع
ام َخاَقَ َها لَ ُك ْو فِی َها د ْ
نحلَ « :۵/واأل َ ْنعَ َ
تفسیرهاي ش صي باقي نگذارد.
امید است كه روشنگري الزم براي َو ِم ْن َها ت َی ْ ُكاُونَ »که باز بیان می کند که
حیوانات را خاق کردیو ،که برای شما منافعی
خوانندگان عزیز فراهو آید.
در بر دارد و می توانید از آنها تغذیه کنید.
قرآن به صراحت تمام زن را کاالی جنسی « َخاَقَ لَ ُك ْو؛ یعنی برای شما یا به نفع شما »که
مدلول التزامی آن همان «برای استفاده شما »
در خدمت مردان میداند .
ن ست مرد را می باشد .بنابراین تا اینجا اثبات شد که أزواج
اصوال از نظر این دین،
آفرید و چون او آرامش نداشت زنش را از برای مردان آفریده شده اند .موضع عبارت
وی خاق نمود تا به آرامش برسد(اعرافِّ ِ « /لت َ ْس ُكنُوا ِإلَ ْی َها »این است که «به واسطه آنها
 ،)۸۱۳این موضوع همواره در جامعهی آرامش بگیرید» .پس اولین هدف خاقت زن
اسالمی صادق است ،در چند همسری عبارتست از «آرامش مردان».
نگاهی که به زن میشود نه شری زندگی
باکه کاالئی جنسی در جهت ارضاء شهوات زن ،کاالی جنسی برای مردان است که به
مرد است(آل عمران .)۸۴/بارها شنیده شده بهای مهریه فروخته میشود.
که زن در جوامع زربی کاالست ،کاالئی قرآن در سوره آل عمران بیان میکند:
اس حُبُّ ال َّ
ساء َو ْال َبنِینَ
ش َه َوا ِ
جنسی که در خدمت مردان است .آنچه در ُز ِیِّنَ ِلانَّ ِ
ت ِمنَ ال ِِّن َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ض ِة َوال َ ْی ِل
ب َوال ِف َّ
اینجا بطور م تصر بررسی خواهد شد ،این َو ْالقَن ِ
یر ال ُمقنط َرةِ ِمنَ الذ َه ِ
َاط ِ
ْ
ْ
َ
َ
ث ذلِكَ َمت َا ُ
س َّو َم ِة َواأل ْنعَ ِام َوال َح ْر ِ
ع ال َحیَاةِ
ْال ُم َ
امر است که ،آیا در اسالم زن کاالست؟
ْ
ّللاُ ِعندَهُ ُح ْسنُ ال َمآ ِ .
الدُّ ْنیَا َو ِّ
برای مردم(انسانها) لذت شهوت از زنان و
آیا در اسالم زن بردهی جنسی است؟
مهمترین مسئاهای که در اسالم ،زنان رکن داشتن پسران و سرمایهی زیاد از طال و نقره
اساسی آن را دارا هستند ،به یقین ازدواج و اسبهای ممتاز و دامها و کشاورزی ،جاوه
است ،در این دین مردان میتوانند تا چهار داده شده است ،اینها کاالهای زندگي دنیا
زن و یا بینهایت صیغه به طور همزمان در هستند ،و سرانجام نیك ،نزد است.در این
از دید خود ،امیال م تا انسان را
تما داشته باشند .اسالم به پیروانش اجازه آیه
داده است که عالوه بر امکان در اختیار بیان نموده و برای هرکدام راهحای را ارائه
داشتن چهار زن بطور همزمان ،زنان و یا داده است او برای آرامش جنسی انسان(در
دختران به اسارت گرفته شده یا کنیز به تعداد اینجا مرد) ،زن را آفریده و در ادامه بیان

نموده است که داشتن پسر هو میای است که
در انسانها قرار داده است و دختر را این
قاعده مستثنی نموده است ،در ادامهی آیه،
سایر امیال انسانها را بر شمرده ،از میل به
داشتن سرمایهی طال و نقره که در آن زمان
سکههای رایج بوده تا اسب (برای
سوارکاری) ،برخی از انسانها هو میل دارند
که دامدار باشند و برخی دیگر هو
کشاورزی.
در واقع در اینجا “ال َّ
ساء
ش َه َوا ِ
ت ِمنَ النِِّ َ
َّ
َ
ب
ه
ذ
ال
م
ة
ر
ط
َ
نَ
ِ
َو ْال َبنِینَ َو ْالقَن ِ
ِ
ِ
یر ْال ُمقَن َ
َاط ِ
ْ
س َّو َم ِة َواأل َ ْن َع ِام َو ْال َح ْرث“،
م
ال
َو ْال ِف َّ
ض ِة َو ْال َ ْی ِل ُ َ
به “ ُحب” میباشد؛ یعنی “ ُحب
عط
شهوت” از زن و همچنین “ ُحب” داشتن پسر
برای انسانها(در اینجا
و … از سوی
مرد) زینت داده شده است .در آیهی پس از
این آیه بیان مینماید که آیا به شما از نعمتی
بهتر خبر ندهو؟ این نعمت چیزی جز بازی با
تمام امکانات و زنانی پا نیست!
محمد بن سنان گوید :حضرت امام رضا در
جوا مسائل من نوشت:
عات وجو مهر بر مردان و عدم وجو آن
بر زنان از این جهت است كه هزینه زندگى
در گردن مردان است ،و نیز به جهت این
است كه زن در حقیقت خود را به مرد
میفروشد و مرد خریدار آن است ،و خرید و
فروش بدون ثمن نمیباشد(!!!) ،عالوه بر
اینكه زنان از معامالت و داد و ستد نیز
ممنوع هستند!!!
زن ،در واقع کنیزی است خریداری شده!
در كتا وسائل الشیعه(شی حر عامای) با
نکاح آمده :از مجاشعى از حضرت رضا از
پدران (بزرگوارانش) روایت شده كه رسول
خدا فرمود :نكاح بمنزله كنیزى باشد .پس هر
گاه كسى از شما دختر خود را بنكاح مردى
در آورد مانند آنست كه او را بكنیزى داده،
پس البته باید هر یك از شما توجه و مالحظه
نماید كه فرزند گرامى و عزیز خود را
بكنیزى چه كسى در مى آورد!
جنس درجه ی ب رید!! (با عرض پوزش):
عای گفت :زن بزرگ چشو ،گندم گون،
بزرگ كپل ،چهارشانه بگیر و اگر چنین زنى
را ن واستى صداقش و مهرش با من!!!
آری؛ زن آن موجودي است كه به اعتقاد
محمد ،مي بایست فقط به او سوره نور و ن
ریسي را آموخت ،زن آن موجودي است كه
به اعتقاد عای  ،در صورت عقیو و نازا بودن
ارزشش از گایو مندرس و پاره جاو آستان
كمتر است زن آن موجودي است كه مطاقا ً
نمي تواند داراي استقالل اقتصادي باشد.
آری؛ اولین شكل برده داري با برده شدن
6
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امام عاى عرضه داشت :حصیر خانه بهتر از زن نازاست.
امام صادق گفت :زن نمیتواند كارى مثل بنده آزاد كردن ،و ب شش ،و نذر در مال خود انجام دهد مگر با اجازه شوهر ،مگر در حج واجب و
زكاة ،و نیكى به والدین و صاه رحو.
رسول خدا از اصحا خود پرسید :زن چیست؟ گفتند :عورت .گفت :زن چه وقت به خدا نزدیکتر است؟ ندانستند .فاطمه این را شنید و گفت:
زن آنگاه به خدا نزدیکتر است که در قعر خانه باشد.
رسول خدا گفت :زنان عورتند ،آنها را در خانه حبس کنید .حاال خود قضاوت کنید اسالم با زنها چه کرده است!
با دانستن اینها آیا زنی حاضر است خود را مسلمان بداند ؟
من شیما دختر لزبین ایرانی به ستوه آمده ام از فشار جامعه ام
شیما مقدم
طرز فکرهای پوچ نا آگاهانه با تعدادی از مردم که دم از روشهنهفهکهری مهی زنهنهد و مها را چهنهدش آور فهاسهد و گهنهاههکهار مهی خهوانهنهد
ما در کنار این افکار به دنیا می آییو بزرگ میشویو و زندگی می کنیو.
مردمی که چشو بسته می پذیرند که ما فاسدیو و حتی حاضر به اندکی مطالعه نمی باشند
مردمی که حتی زمانی که عده ای سعی به اطالع رسانی می کنند آنها را مباغ همجنسبازی می نامند و دشنام می دهند که فساد را رایج نکنید.
ما از کشوری با تمدن چند هزار ساله میباشیو که حتی جوانان ما حاضر به کسب اطالعهات نهمهی بهاشهنهد و پسهران ههمهجهنهسهگهرای مها را بها
ناسزاهای زیر قابل تحمل می نامند.
ما بیماران جنسی نیستیو که عده ای از شما مردم سعی در مداوای ما دارین و متاسفانه عده ای می گویند همجنسگرایان یا باید مهداوا شهونهد یها
نابود شوند.
همجنسگرایی ما ریشه در فرهنگی زربی ندارد به خاطر جدا شدن مهدارس دخهتهران و پسهران نهیهسهت اطهالع رسهانهی درایهن مهورد تهبهاهیهغ
همجنسبازی نیست.
ما همجنسباز نیستیو ما بچه باز نیستیو ما ترسنا نیستیو ما مردمی عادی همانند شما هستیو که تمایل جنسیمان به ههمهجهنهس خهودمهان اسهت و
چون اقایت هستیو برای شما زیر عادی به نظر می رسیو.
ما هو همانند شما حق زندگی داریو انسانیو اگر نمی خواهید ما را بپذیرید حداقل آتش به جانمان نزنید ما هیچ آزاری برای شما نداریهو مها فهقهط
می دانیو که عشق عشق است و جنسیت نمی شناسد تنها جرم ما عشق است.
زنان و تالش برای رهایی از بند ......ادامه صفحه ی 3
آزادی ها حاکو است باکه بر افکار کسانی که سالهاست به اینسوی آبها
آمده اند و جنگهای افغانستان را تجربه کردند نیز هنوز درگیر این مسایل
است .اکثرا ی تعداد از زنانی که در اطراف من هستند سعی میکنند من را قانع کنند که از ورزش کردن و نشر ویدیوها دست بکشو .
چقدر حوصاه داری ! با باشگاه رفتن چی حاصات می شود .از اولین جمالتیست که در مهمانی ها با آن روبرو می شوم  .نگاه های تحقیر
آمیز زنان و مردان به من ب شی دیگر این داستان است.
ی تعداد از کسانی که مرا از نزدی میبینند کوشش میکنند از طریق مسایل دینی متقاعدم کنند که زن اجازه ی انجام دادن چنین ورزش ها
و نشرتصاویر خود را ندارد .ی زن با عفت هیچگاه بدن خود را به نمایش نمی گذرد ؛ این جماه از اعتقادات زنان و مردان سنتی فکر است
که کوشش میکنند من را از دیدگاه خودشان دوباره به راه درست هدایت کنند .
در اوایل تاثیر بسیار بدی روی من داشت  ،زیرا از دیدگاه جامعه ما زن مطاقه زنیست ناسازگار که حتما مرتکب جرمی ناب شودنی شده که
اینگونه از سوی همسر مجازات شده است و از سوی دیگر دست به تابو شکنی بزنی و با نشر عکس ها از دید آنها بدنت را حراج کردی و
اجازه دادی که دیگر مردان از دیدنش به اوج لذت برسند پس تو زنی سالو نیستی.
از نشر تصاویر س ن گفتید آیا واکنش دوستان دنیای مجازی تان با دیدن این تصاویر چیست؟
خب ی تعداد محدود تشویقو میکنند از اینکه ی زن از ی جامعه سنتی لباس در اینسوی آبها چنین سنت میشکند و مدرنیته زندگی میکند و
به خود افت ار میکند .اما از سوی دیگر با تهدید  ،تحقیر و دشنام ها روبرو شده و هر روز انواع خشونت ها را تجربه میکنو  .ی تعداد از
مردان س ت نگران این اند که مبادا زن یا دخترشان با دیدن تصاویر من تصمیو به ورزش در امکان عمومی گرفته و با نشر عکس و
ویدیوهای خود آبرویشان را به خطر بیاندازند .
ی تعداد چنان از این موضوع عقده به دل گرفته اند که به هر گونه و در هر زمان کوشش ترور ش صیتی ام می کنند .اکثر پیام هایی که
در شبکه اجتماعی فیسبو دریافت میکنو بوی زن ستیزی میدهد و با نفرت و کینه آزشته است اما من راهو را ادامه می دهو تا تصویر
متفاوتی از زن افغانستان را به فرزندانو  ،جامعه ام و مردمان دیگر کشورهای جهان ارایه دهو.
او امیدوار است که با تالش دسته جمعی زنان برای حقوق اجتماعی شان به زودی افکار عموم در حوزه ی زن و حقوق انسانی اش تغییر
می کند.
امروز لیدای پر انرژی در ی مجتمع ورزشی مشغول به کار است و در کنار آن در بنیادی برای کم به مستضعفین در افغانستان و برای
کودکانی که به بیماریهای س ت مبتال اند می کوشد و با کم تیمش آنها را به کشورهای همسایه برای درمان انتقال میدهد.
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وضعیت حقوق بشر در ایران
مرضیه آدمی فعال حقوق بشر و فعال و مدافع حقوق زنان

با درودی گرم خدمت شما همنوعان عزیزم
در جای جای جهان پهناور.
دریغ و درد که هر بار مجبورم از ظامهای
شدیدی و زیرانسانی که توسط رژیو
دیکتاتور جمهوری اسالمی بر زنان و
دختران ایران زمین روا میدارند س ن بگویو
 ،و اینبار در باره عاطفه رنگریز دانشجوی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی و فعال
کارگری است که تنها جرمش دفاع به حق از
حقوق کارگران است که هرگز در ایران
حقوقشان رعایت نشده و نمیشود.
بنده حقیر فکر میکنو که وقت آن رسیده که
ما ایران در هر جای این دنیا هستیو به
حمایت از کارگران و دیگر هموطنانی که از
هر لحاظ تحت فشارند و یا زندانی هستند به
پا خیزیو و صدای مظاومیت همه آنها باشیو .
اعتصا زذای عاطفه رنگریز دانشجو
وفعال کارگری در زندان
عاطفه رنگریز ،دانشجوی کارشناسی ارشد
جامعهشناسی که از تجمع روز جهانی کارگر
تا کنون در بازداشت به سر میبرد ،دست به
اعتصا زذا زدهاست.
در ارتباط با نویسنده نامه گفتنی است،
عاطفه رنگریز روز چهارشنبه ۸۸
اردیبهشتماه  ،۸۹۳۱همزمان با روز
جهانی کارگر ،به همراه دهها تن از شرکت
کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل
ساختمان مجاس در پی ورود نیروهای
امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع
بازداشت شد .روز دوشنبه  ۸۴مردادماه
 ،۸۹۳۱عاطفه رنگریز از زندان قرچ به
شعبه  ۱۱دادگاه انقال تهران منتقل و جاسه
دادگاه وی به ریاست قاضی مقیسه برگزار
شد .طی این جاسه قرار وثیقه  ۱میایارد
تومانی برای آزادی ایشان تعیین شد .از

آنجایی که خانواده این شهروند بازداشتی
امکان تامین آن را نداشتند وی به زندان
بازگردانده شد و با وجود تالش خانواده و
تامین قرار مجددا از آزادی وی جاوگیری شد
منابع کارگری میگویند این فعال کارگری
در طول  ۵ماه گذشته ،بارها با رویههای
زیرقانونی از حقوق خود محروم شدهاست و
در طول این مدت ،تمام راههای ممکن برای
بازگشت دادرسی خود به روند عادالنه را
دنبال کرده است.
عاطفه رنگریز« :بدن خود را سالحی میکنو
در برابر این همه بی عدالتی که بر ما
گذشت»
عاطفه رنگریز ،فعال کارگری در زندان
قرچ ورامین در ارتباط با روند دادرسی
خود نامه ای سرگشاده نوشته و از اعتراض
خود در ارتباط با برخورد زیرقانونی با
پرونده اش گفته است .خانو رنگریز که از
روز چهارشنبه در اعتراض به این موضوع
دست به اعتصا زذا زده در ب شی از این
نامه با اعالم این اعتصا گفته است“ بدن
خود را سالحی میکنو در برابر این همه
بیعدالتی که بر ما گذشت و میگذرد و
اعتصا زذای خود را در اعتراض به عدم
پذیرش زیرقانونی وثیقهای که تاکنون پنج بار
با در بسته و دیوارها روبرو شد و همچنین
صدور احکام ناعادالنه و نگهداری
زیرقانونی در زندان قرچ اعالم میکنو .
نی آگاهو که جان من برای آنان که به
بازیاش گرفتهاند ارزش محافظت ندارد ،و
این رنج را برای شکستن این دیوار سکوت
که قتل خاموش جامعه مدنی و صدای حق
طابی ما است ،تحمل میکنو”.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،عاطفه
رنگریز ،فعال کارگری در زندان قرچ
ورامین روز چهارشنبه  ۱۴مهرماه  ،۳۱نامه
ای سرگشاده نوشته و در آن ضمن اعتراض
به روند زیرقانونی بازداشت و دادرسی که تا
کنون متحمل شده است اعتصا زذای خود
را اعالم کرده است.
متن کامل این نامه که نس ه ای از آن جهت
نشر در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه
می آید:
“از درسهای دانشکده جنگ زندگی :هر
آنچه مرا نکشد ،قویترم میسازد.
در تجمع روز جهانی کارگر در تاری یازده
اردیبهشت نود و هشت بازداشت شدم و پس
از  ۴روز با وجود صدور قرار کفالت ۹۱
میایونی از آزادی من جاوگیری شد و پس از
 ۱۱روز بازجویی و چندین بار انتقال از

زندان قرچ به اوین با پروندهسازی کامالً
مشهود روبرو شدم با آنکه بارها و بارها در
پاس های خود گفته بودم که فعالیتهای من
کامال قانونی
بوده و درکی از سواالت شما ندارم
در ادامه این روند ناعادالنه قرار وثیقه من به
 ۵۱و  ۰۱میایون تومان افزایش یافت و این
بار نیز دادسرا از قبول قرار کفالت سرباز
زد و باز خانواده به دیوارهای ناعادالنه
برخورد کرد؛ آنها در بیرون سرگردان
شدند و من نیز در داخل زندان
.این سرگردانی همچنان ادامه یافت تا آن که
دادگاه بدویام در تاری  ۸۴مرداد ماه در
شعبه  ۱۱دادگاه انقال برگزار شد .دادگاهی
که امکان دفاع و پاس گویی به آن نبود و
رنگ و بوی فرمایشی داشت .قاضی مقیسه
مباغ قرار وثیقه را به دو میایارد تومان
افزایش داد .با این وجود ،خانواده با این در و
آن در زدن باالخره توانستند این وثیقه سنگین
را فراهو کنند اما بار دیگر طی روندی کامالً
زیر قانونی با قبول وثیقه م الفت شد و در
نهایت حکو یازده سال و نیو زندان به وکیل
من ابالغ شد .حکمی که نه بر اساس ادله
موجود در پرونده که بیشتر به اتهامات ردی
شده بازجویان بازمیگشت.
این جانب بارها به روند زیر قانونی پروندهام
از جماه عدم قبول وثیقه ،عدم اجرای اصل
تفکی جرائو ،صدور احکام ناعادالنه به
اعتراض کردهام و این
طرق م تا
خالصهای است از روند زیرقانونی وضعیت
من در این  ۵ماه و  ۸۹روز و سردواندن
خانواده در بیرون و من در داخل زندان.
بازیدادنی که گران میآید ،زیرا گویی
عدالتی در کار نیست و پرسش اینکه چگونه
دستان من در این بند بی عدالتی میتواند
خودش را آزاد کند ،کماکان پابرجاست .این
بندها دستان مرا به دستان بسیاری گره
میزند ،دستان خواهرانو که جز برای
حقطابی گره نشده بود و شدیدترین ستوها هو
نتوانسته گره آنها را باز کند ،دستان
دلسوزترین جانهای این سرزمین بالخیز که
کودکی ربوده شده،
برای آموزش بهتر ،برای
ِ
برای حداقلهای زندگی شایسته باند شدند و
داس بیعدالتی هو نتوانسته از رویش آنها
جاوگیری کند ،دستان خشکیدهی زندانیانی که
قربانی چرخ دندههای بیرحو انواع تبعیضها
و بیعدالتیهای اجتماعی شدهاند
ازاینرو بدن خود را سالحی میکنو در
برابر این همه بیعدالتی که بر ما گذشت و
میگذرد و اعتصا زذای خود را در
اعتراض به عدم پذیرش زیرقانونی وثیقهای
که تاکنون پنج بار با در بسته و دیوارها
روبرو شد و همچنین صدور احکام ناعادالنه
و نگهداری زیرقانونی در زندان قرچ
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اعالم میکنو .نی آگاهو که جان من برای آنان که به بازیاش گرفتهاند ارزش محافظت ندارد ،و این رنج را برای شکستن این دیوار
سکوت که قتل خاموش جامعهی مدنی و صدای حق طابی ما است ،تحمل میکنو.
“یا مرگ یا آزادی”
از این رو ،نوشتهام را با دو کامه تمام میکنو که پژوا آن در سرتاسر تاری ما فرودستان پیچیده است:
https://www.hra-news.org/letters/a-770/?fbclid=IwAR0GYb7NdLI9T0yGyoH4IWP-M7Csd2AvFq5RHkhnqHmBkpbB5J8ArnL71A
بامید آزادی ایران و ایرانیان از چنگال این دیکتاتوران
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صفحه ی وژیه ” آزادی هب روایت تصوری“
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زندانیان سیاسی فورا ازاد باید گردند

بازداشت سعید شیرزاد جهت تحمل ادامه حبس خبرگزاری هرانا

سعید شیرزاد ،زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج ساعتی پیش جهت تحمل ادامه حبس بازداشت شد .آقای شیرزاد ،در تاری  ۱مهرماه
برای ن ستین بار به مرخصی چند روزه اعزام شده بود .اعزام آقای شیرزاد به مرخصی ،دو هفته پس از درگذشت مادرش صورت گرفته و
این زندانی طی این مدت به دلیل کارشکنی مسئولین زندان مراسو خاکسپاری مادر و
همراهی با خانواده اش را از دست داده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،امروز
یکشنبه  ۵آبان ماه  ،۳۱سعید شیرزاد ،زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج ،با پایان
دوران مرخصی بازداشت شد.
سعید شیرزاد ساعاتی پیش در شهرستان پرند بازداشت و به بازداشتگاه نیروی انتظامی
رباط کریو منتقل شده است .گفته می شود آقای شیرزاد روز آتی به زندان رجایی شهر
کرج منتقل خواهد شد.
سعید شیرزاد ،روز دوشنبه  ۱مهرماه  ،۳۱از زندان رجایی شهر به مرخصی کوتاه مدت
اعزام شده بود.
اعزام آقای شیرزاد به مرخصی در حالی صورت گرفته بود که در دوران حبس تاکنون به
مرخصی اعزام نشده بود و دو هفته پس از درگذشت مادرش با تعال فراوان از سوی
مسئولین با مرخصی وی موافقت شده بود.
مادر سعید شیرزاد ،زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج روز دوشنبه
مورخ  ۱۵شهریورماه درگذشت.
فیلم خانه پدری به کارگردانی و تهیهکنندگی کیانوش عیاری بدستور دادستانی توقیف شد
این فیاو که در سال  ۸۹۱۳ساخته شده و به موضوع قتلهای ناموسی و خشونت عایه
زنان میپردازد پیشتر در اولین اکران در سال  ۸۹۳۹توقی شده بود.
همزمان با نمایش فیاو خانه پدری پس از  ۳سال توقی  ،فشارها برای توق مجدد نمایش
این فیاو در رسانههای اصولگرا افزایش یافت تا جایی که جواد شمقدری معاون اسبق
امور سینمایی وزارت ارشاد اکران این فیاو را "جنایت فرهنگی" نامید.
احمد سال نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون فرهنگی مجاس فیاو را ضد ارزش خواند
و روزنامه کیهان نیز نوشت که این فیاو "تصویری موهن و متوحش از ایرانیان نمایش
میدهد".
ابتالی ساالنه هزار زن به سرطان سینه در خراسان رضوی
ساالنه هزار و  ۹۱۱زن در استان خراسان رضوی به سرطان سینه مبتال میشوند.
ایهههن مهههطهههالهههب را مهههدیهههر گهههروه پهههیهههشهههگهههیهههری از بهههیهههمهههاری ههههای دانشهههگهههاه عهههاهههوم پهههزشهههکهههی مشهههههههد بهههیهههان کهههرده اسهههت.
محمدجعفر صادقی گفته «سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان و دومین سرطان شایع به شمار می رود که مبتالیان به ایهن سهرطهان
در خراسان رضوی رو به گسترش است».
صادقی «افزایش سن ،چاقی ،ژنتهیه  ،سهابهقهه خهانهوادگهی و مصهرف
الکل »را از فاکتورهای خطر ابتال به سرطان پستان برشمرده است.
وجود توده در پستان و زیر بغل ،تغییر شهکهل در پسهتهان و نهو آن،
تغییرات پوستی ،دردهای زیرعادی ،زخو و ترشح در ایهن نهاحهیهه از
بدن از عالئو سرطان پستان به شمار میرود.
براساس آمارها ساالنه حدود  ۸۵هزار نفر مبتال به سرطان پسهتهان در
ایران شناسایی میشوند که بین  ۴هزار تها  ۶ههزار نهفهر آنهان مهعهادل
حدود  ۴۱درصد ،دیر شناسایی میشوند.
 ۳۳درصد مبتالیان به سرطان پستان را زنان و ی درصد را مهردان
تشکیل میدهند .در ایران نیز ساالنه چیزی حدود  ۱۱۱تها  ۱۵۱مهرد
به سرطان سینه مبتال میشوند.
پیشتر رضا ما زاده ،معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت اعالم کرده بود سالیانه حدود  ۸۸۱هزار مورد ابتهال بهه سهرطهان در کشهور
مشاهده میشود و حدود  ۵۱هزار نفر بر اثر ابتال به سرطان فوت میکنند.
سرطان سینه به همراه سرطان معده ،رکتوم ،ریه ،مثانه ،پروستات و خون هفت سرطان شایع در ایران هستند.
با اینکه این سرطان قابل درمان است ،بسیاری از زنان به دلیل ناآگاهی از روشهای تش یص به موقع آن ،جان خود را از دست مهیدههنهد یها
با عوارض شدید آن روبهرو میشوند.
در سالهای اخیر کارزارهایی برای افزایش اطالعرسانی در اینخصوص شکل گرفتهاند# .اخبار_ایران #زنان #خراسان_رضوی
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید

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

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:

آرشیو مقاالت
http://rahai-zan.blogspot.com

Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 00444
Pol V
FEC 4.6

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
سوئد-استکهلم :رعنا کریم زاده

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 440682ُ086800 :

تلفن تماس4408ُ4080408 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس4406844808482 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

4406844808482

تلفن تماس848-421-1200 :

ایمیل verya.1264@gmail.com

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

تلفن تماس44068400ُُ842 :
ایمیل sara_tina0442@yahoo.com

جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از
طریق فالیر و ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.

تلفن تماس 440ُ1828028428 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@gmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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