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 دو زن، دو محكوم به اعدام و دو قربانی!  
 

در جزییزر   ۵۷۳۱تیر  ۵۱خبر این بود: افسانه نوروزی عصر یکشنبه 

کیش، بهیاد مظفرمقدم، سروان حفاظت اطالعات که قصد تجاوز بزه او 

را داشت، با وارد آوردن ضربات کارد آشپیخانه به قتل رسزانزد  اسزت  

میالدی یك بار دیگر پرونزد  ایزن زن بزه جزریزان  ۴۰۰۲  –  ۵۷۳۷سال 

افتاد تا حكم مرگ او توسط جانیان اسالمی صزادر رزردد  ظزا زرا  ز زه 

چیی به خوبی و خوشی پیش می رفت تا افسانه نوروزی را به چوبه دار 

بسپارند  اما با دخالت ك یته بین ال للی علیه اعدام و شخص مینا احدی و 

با جهانی شدن دفاع از جان و زندری ایزن زن رز زنزام، فزورا مزوجزی از 

   بستگی بین ال للی برای نجات افسانه به را  افتاد و      
 

 د  سال بعد از آن آن تاریخ      

زنی دیگر درست با   ان اتزهزامزات در یزك قزدمزی اعزدام شزدن، بزرای 

زندری می جنگد  و این بار  م نام مینا احدی در صدر ك پین جهانی ای 

قرار دارد كه برای نجات جان یك زن محكوم بزه اعزدام مزی جزنزگزد  تزا 

  ین حاال بیش از صد و  شت  یار نفر طومار نجات ریحانه را امضا 

 كردند 
 

 ۱در ادامه   ین مبارز  جهانی تلویییون كانال جزدیزد روز  یزكزشزنزبزه  

برنامه زند  ای علیه اعدام ریحانه جباری پخش   -فروردین ۵۳ –آوریل 

كرد  و در ادامه ت اس  ای مردم در دفاع از این زن محكوم بزه اعزدام، 

افسانه نوروزی روی خط آمد و در ح ایت از ریحانزه صزحزبزت کزرد و 

شخصا فراخوان ح ایت از ریحانه را داد  او بعنوان کسی که خودش در 

چنین شرایطی بود  و االن به خاطر   ین مبارزات آزاد شزد  از مزردم 

 خواست مبارز  برای نجات جان ریحانه را فراموش نكنند 
 

محكوم به اعدام سابق، به ك ك ما مردم انساندوست، نزه تزنزهزا از مزرگ 

حت ی نجات پیدا كرد  كه خود بزه کز زن انسزانزر دیزگزر كزه در  ز زان 

شرایط نفس ریر ررفتار آمد ، شتافته است  این قدرت و عظ ت مزبزارز  

ما است  به ك ك ریحانه بشتابیم تا جزان ایزن زن دربزنزد را نزیزی نزجزات 

 د یم * 

حوالی دو هفته پيش در مهر دشت کرج، دختر ورزشکاری بهه مهد  ” 

مى دويده است و عهده ا  کهه “  حجابی نامناسب” چند سال هر روز با 

از اين اوضاع ناراضی و خشمگين بودند، سهرانهجهام يهز روز بهه او 

 “تجاوز کرده و سپس او را به قتل رساندند.
 

سایت  ای خبری ای را که میشناختم زیرو رو کردم، اما بیشتر از ایزن 

پیام کوتا ، مطلبی دستم را نگرفت  این خبر را کسزی کزه در آن مزحزلزه 

زندری میکند، سربسته و کوتا  برایم فرستاد  بود و حزاضزر نشزد شزر  

 بیشتری از ماجرا بد د 
 

نزیزسزت  مزهزم زنزدرزی و جزان زنزان   اما دانستن جیییات این اتفاق مهم

بیگنا ی است که بدون وقفه اینطور وحشیانه در سکوت خبزری رزرفزتزه 

میشود  ض ن اینکه بر نهایت پریشان و متاسف شدم، )چرا که  رری به 

این خبر ا عادت ن یکنم( میتوانستم کل حادثه را بدون توضیح بیزشزتزری 

 در ذ ن بیاورم 
 

چه مفهومی دارد؟ برای زنانی که  زر روزشزان در “  حجابر نامناسب” 

را ی بجی مبارز  ن ی انزد  را زی   جامعه ای با چنین شرایطی میگذرد،

به جی دفاع از خود و دفاع از حقوق اولیه، از حق حیاتی که بزه  ز زیزن 

 راحتی از آنان سلب شد  است 
 

 نگامی که  یچ قانون و ح ایتی از طزر  دولزت و مزراجزعزی مزعزتزبزر 

وجود نداردو خوِد حاک ان وقت به ت امی معنا در زن سزتزیزیی و آزار 

آنها از  یچ را ی دریغ ن یکنند  بدون دادرزا  و بزدون  زیزچ دفزاعزی بزا 

بی ار و جانزی، بزرای زنزدرزی   افکاری قبیله ای و غیر انسانی، آدمهایی

 دختری جوان اینگونه تص یم میگیرند 
 

شزادی،   آنها از زن چییی بجی برد  ی جنسی ن یشناسند به   ین دلزیزل

شغل، تحصیالت، حق انتخاب در  ر موضوعی، حتر حق حزر  زدن 

 و نظر دادن و بیان افکار خود بطور آزاد را برای او حرام میدانند 
 

آنها تنها بی ارانی  ستند که با آموزش  زای غزلزط و ضزد زن، زنزدرزی 

میکزنزنزد  حزتزر دویزدن یزن دخزتزر تزا ایزن حزد آنزهزا را بزهزم مزیزریزید  

زنان در ین جامعه برای آنها شکستی بیرگ است  به  ز زیزن   موفقیت

اعتبار آنها را ی بجی کشتار ندارند و زنانی که بردری را ن ر پزذیزرنزد، 

 ر کدام به نوعی با آن مقابله میکنند و تا بدست آوردن آزادی و برابری 

 * و امنیت کامل در ین جامعه سالم این مبارز  را پایانی نیست 

 چه مفهومی دارد؟ “ حجاب نامناسب”
 

 ليال يوسفى

 

 از افسانه نوروزی محكوم به اعدام سابق تا ریحانه جباری محكوم به اعدام فعلی!
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ین طنی جالب در  فته  ای اخیر پیشنهاد روحانی در مزجز زم عز زومزی 

سازمان ملل متحد به تشکیل   ایش "جهان عزاری از خشزونزت" اسزت   

بنابر خبر اولین اجالس آن توسط دارو دسته  ای حزکزومزتزی در خزار  

اسفند برریار شزد   ۴۱یعنی توسط "شورای زنان بنیاد امید ایرانیان" در 

نکته قابل توجه موضوعات مورد بحث در این اجالس اسزت  از جز زلزه 

 زای  در این جلسه، چهار نشست تخصصی با محور ای مختزلزف چزالزش

 ای رفم خشونت در جامعه  خشونت از لحاظ فر نگی واجت اعی، چالش

 زای  زا در مزحزیزط اجزتز زاعزی، چزالزش  زای خشزونزت ال للی، چزالزش بین

 ای مدرن فر نگ خشزونزت،  زا در حقوق داخلی، بررسی جلو  خشونت

خشونت انسان علیه انسان و محیط زیست و نگزا زی بزه ابزعزاد خشزونزت 

علیه زنان در جهان برپا شد  است  بدین ترتیب  ج هزوری اسزالمزی کزه 

خود کانون خشونت علیه زن و علیه بشریت است، روحانی که کارنزامزه 

نفر بزود  اسزت، دارنزد  ۱۰۰یکسال ریاست ج هوری اش اعدام بیش از 

 وقیحانه از "جهان عاری از خشونت" سخن میگویند  
 

واقعیت اینست که خشونت علیه زن در حاک یت رژیم اسالمزی نزهزادیزنزه 

است و  ر روز  ع ل میکند  این حکومت به عقب ماند  ترین تزفزکزرات 

مردساالرانه میدان ع ل داد  و در نزتزیزجزه آن زنزان مزورد تزعزر  و 

خشونت  ر روز  در خانه و در جامعه قرار دارند  از جز زلزه  داسزتزان 

زندری سکینه دمحمی آشتیانی و ریحانه جباری زن جوانی کزه  زم اکزنزون 

زیر خطر اعدام قرار دارد، دو ن ونه مهم از ابعاد خشونت عزلزیزه زن و 

بشریت در آپارتاید جنسی ایران است  دو ن ونه اخزیزر کزه بزا کزارزاری 

جهانی، توجه جهانیان را بسوی خود کشیزد  و حز زایزت رسزتزرد  ای را 

 جلب کرد  است  آنوقت دارودسته  ای خار  کشوری این حکومت، با 
 

چنین کارنامه ای پر از جنایت، فراخوان د زنزد  چزنزیزن  ز زایشزی عزلزیزه 

خشونت در جهان و علیه زن شد  اند !!! ین  ز زایزش مسزخزر  کزه در 

پرتو بازی مسخر  دمکراسی و رفت ان  ای سازند  شان در دستور زیزر 

 مج وعه  ای سازمان ملل قرار میگیرد 
 

از نظر ما جهان عاری از خشونت یعنی جهان عاری از وجود حکومت 

 ایی چون رژیم اسالمی  جهان عاری از خشونت یعنی ریشه کزن شزدن 

بنیاد ای دیکتاتور ایی که ستم و بیحقوقی را در جزوامزم خزود نزهزادیزنزه 

کرد  اند   انیوای ج هوری اسالمی در سطح جزهزانزی و اخزرا  آن از 

ت ام مراجم بین ال للی  ین رام مهزم بسزوی جزهزان عزاری از خشزونزت 

است  سرنگونی رژیم اسالمی، کوتا  شدن دست مذ ب از زندری مزردم 

نه تنها جامعه ایران را امن و بدور از خشونت خوا د کرد، بزلزکزه خزود 

 ین فاکتور مهم در امنیت منطقه و جهان خوا د بود  *  
 

، مزیزیان ٢۴بنا بر خبر منتشر شد  از سوی مرکی آمار ایران در پزایزیزی 

بیکاری زنان دو و نیم برابر مردان بر آورد شد  است  تا   ین جا خزبزر 

تکان د ند  است و ابعاد تبعیض و بیحقوقی علیه زن در جزامزعزه را بزه 

ن ایش میگذارد  اما ابعاد این فاجعه عظیم تر از آنچییی است که در این 

 آمار  ا آمد  است 
 

در جوامم سرمایه داری، بسیاری از زنان خزانزه دار کزه آمزاد  کزارنزد، 

جیو نیروی بیکار محسوب ن یشوند  خصزوصزا در سزرمزایزه داری از 

نوع اسالمی آن که حضور زن در عرصه فعالیت اجت اعی عامزل فسزاد 

جامعه محسوب میشود، این موضوع آشکار تزر خزود را نشزان مزیزد زد  

 بگذریم که در آمار ای رژیم اسالمی بسیاری از مشاغل چون کار 
 

فصلی، دست روشی و حتی ین ساعت در کزار نزیزی اشزتزغزال مزحزسزوب 

میشود و در نرخ بیکاری در جامعه به حساب نز زی آیزد  از  ز زیزن رو 

آمار رژیم اسالمی به  یچوجه بیان کنند  ابعاد تکان د ند  و فاجزعزه بزار 

نرخ بیکاری در جامعه و خصوصا نرخ بیزکزاری زنزان در جزامزعزه را 

 بیان ن یکند   
  

درجوامم سزرمزایزه داری و در بزحزران  زای اقزتزصزادی اش،  ز زوار  

محرومترین بخش  ای جامعه از ج له زنان در خزطزر بزیزکزار شزدن از 

کار قرار میگیرند  در ایران این وضم به مراتب بد تر است و بزا وجزود 

قوانین ارتجاعی اسالمی، ابعاد بیکارسزازی زنزان  ز زوار  وسزیزعزتزر و 

رسترد  تر بود  است  این  م بخش دیزگزری از حزقزیزقزت اسزت کزه بزاز 

آمار ای حکومتی نسبت به آن ساکت است  ض ن اینکه ج عیت میلیونی 

بیکار زن و مرد از بی زه بزیزکزاری و  زر رزونزه تزامزیزن اجزتز زاعزی ای 

 محرومند 
 

  چنین در راستای قوانین اسالمی رژیم اسالمزی  ز زوار  تزالش کزرد  

است زنان را از عرصه فعالیت درجامعه خار  و خانه نشین کنزد  یزن 

ن ونه آن طر  "دورکزاری" یزعزنزی تزحز زیزل کزار 

 زنان بخش عظيم نيروی بيکار در ايران 

يز طنز تاريخ: پيشنهاد روحانی و برگزاری 
 "همايش جهان عاری از خشونت" 

 ۴ادامه در صفحه 

 شهال دانشفر

 خبر و نظر
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کنترانی خانگی به زنان کاررر و استفاد  از نیروی کار آنان در انزدرون 

خانه  ا و در کنار کار شاق خانگی بی جیزر  و مزواجزب اسزت  نز زونزه 

دیگر از   ین دست طر   ا که اخیرا بحثش باال ررفت "طر  ج عیزت 

و تعالی خانواد " بود که بدنبال اعتراضات رستزرد  ای کزه بزر پزا شزد، 

فعال بایگانی شد  است   د  آن نیی خانه نشین کردن زن و تبدیل آن بزه 

جوجه کشی است  در عین حال نتیجه چنزیزن “ ین برد  خانگی و ماشین 

 طرحهای بیکار شدن بیشتر زنان از کار است 
 

بدین ترتیب حکومت اسالمی   وار  تالش کرد  اسزت،  زم از نزیزروی 

ارزان کار زنان بعنوان بردران میدی سود جوید،  م آنها را از حزق و 

 حقوق خود محروم نگا دارد و زیر فشار دائ ی خطر اخرا ، بیشترین 
 

کار را با ارزانترین بها از ررد  آنها بیرون بکشد  میخوا زم بزگزویزم کزه 

پدید  بیکاری زن در ج هوری اسالمی را باید در چهارچوب حزاکز زیزت 

ین آپارتاید جنسی ت ام عیار باید دید تا بتوان ابعاد فاجعه بارش را ل س 

 کرد و شناخت  
 

در عین حال با دیدن کل این تصویزر اسزت کزه مزیزتزوان مزتزوجزه قزدرت 

جنبش ر ایی زن در ایران و حضور فعال اجت زاعزی زنزان در جزامزعزه 

شد  بطوریکه آمار ای رژیم اسالمی نارییر زنان را در خزود جزا داد  

 است  
 

واقعیت اینست که تالش زنان برای رفتن به دانشزگزا زهزا و اخزتزصزا  

درصد باالیی از مییان دانشجویان و فارغ التحصیزالن بزخزود، تزالش و 

مبارز  زنان برای را یابی به فعالیت  ای اجت اعی و اشتزغزال بزه کزار، 

  ه و   ه به فاکتور ای مه ی برای نیاز سرمایه داری حاکم در ایزران 

به این نیرو در بازار کار تبدیل شد  اسزت  امزروز بزا وجزود تز زام ایزن 

پیشروی  است که دارند از آمار دو و نیم برابر بودن مییان بیکاری در 

 میان زنان نسبت به مردان سخن میگویند 

 

در  ر حال ین نکته روشن است  آنهم خواست بی ه بیکاری برای   زه 

زنان و مردان آماد  به کار است  این خواست مه ی است که زنزدرزی و 

معیشت ج عیت میلیونی بزیزکزاران بزه آن رزر  خزورد  اسزت  بزایزد ایزن 

خواست را به ین رفت ان وسیم در جامعه تبدیل کرد  باید زنزان بزیزکزار 

بعنوان بخش عظی ی از این ج عیت میلیونی بزیزکزار، در صزف جزلزوی 

اعترا  علیه بیکاری و خواست بی ه بیکاری باشند  بعالو   ز زانزطزور 

که امروز کاررران از حداقل دست ید دو میلیون تومان سخن میزگزویزنزد، 

مییان بی ه بیکاری نباید از حداقل دو میلیون تومزان کز زتزر بزاشزد و در 

کنار   ه اینها،   ه بیکاران باید از بی ه  ای اجت اعی ای چون درمزان 

و بهداشت رایگان و تحصیل رایگان در ت ام سزطزو  تزحزصزیزلزی بزرای 

فرزندانشان برخوردار باشند  خالصه کالم ایزنزکزه امزروز زنزان بزخزش 

 مه ی از نیروی جنبش علیه بیکاری  ستند  این نیرو باید سازمان یابد * 

 خبر و نظر از شهال دانشفر     ادامه از صفحه ۷

 

رسیدن ین زن محجبه به مقام شهرداری یکی از شزهزر زای تزرکزیزه در 

 زا را بزرانزگزیزخزت  آنزچزه  انتخابات محلی اخیر این کشور، توجه رسانزه

را بزرانزگزیزخزتزه، “ تاری اشپیزگزل” ای آل انی زبان، از ج له  توجه رسانه

 سررذشت اوست 
 

به ریارش این روزنامه، بریوان الیزف کزیزلزیزچ کزه بزه مزقزام شزهزرداری 

در منطزقزه کزردنشزیزن جزنزوب شزرقزی  - یار نفری کوجاکوی  ۵۳ شهر

رسید ، دوران کودکی و جوانی سختی را سزپزری کزرد  اسزت   -ترکیه 

سزالزگزی  ۵١ سالگزی وادار بزه ازدوا  اجزبزاری شزد  و در ۵۱ وی در

نخستین فرزندش را به دنیا آورد  است  در ت ام مدت زندری مشترک از 

شو رش کتن خورد  و تحقیر دید  است  پس از آن، به رفزتزه خزود او، 

 کامالً ً شخصی اش شروع شد  و سرانجام طالق ررفته است  “جنگ”

وی اعالم کرد  است که در مقام جدید پیش از   ه خود را وقف حزقزوق 

 زنان خوا د کرد 
 

تحصیالت کیلیچ تنها تا سال چهارم دبسزتزان بزود ر چزرا کزه پزس از آن 

توسط خانواد  از مدرسه بیرون کشید  شزد  و بزه عزقزد مزردی در آمزد  

روید  داند و از ج له می است  وی خود را سرمشقی برای زنان دیگر می

شزود کزه کزتزن خزوردن و تزحزقزیزر رزویزا  که   وار  به زنان تلقیزن مزی

 سرنوشت آنان است، اما این حقیقت ندارد 
 

سزال اسزت، امزا در مزوارد  ۵۳ در ترکیه حد اقل سزن ازدوا  دخزتزران

سالزگزی  زم بزد زد  رقزم  ۵١ تواند رأی به ازدوا  در استثنائی قاضی می

  یار نفر تخ ین زد  می شود  ۵۳ عروسان خردسال در ترکیه حدود
 

خوا د برای زنان دور   ای آمزوزشزی دایزر کزنزد    این شهردار زن می

بسیاری از زنان ترک که مورد اذیت و آزار قرار می ریرند، از طزالق 

می ترسند، چرا که بدون آموزش، بزه آزارد زنزدرزان خزود وابسزتزه مزی 

 مانند 
 

کیلیچ   چنین رفته است که   ین چند سزال پزیزش در شزهزر کزوجزاکزوی 

دختری به خاطر رابطه با مردی، توسط برادرش به قتل رسید  و قزاتزل 

پس از سه سال از زندان آزاد شد   است و "این خصلتی اسزت کزه بزایزد 

 منبم: شهرزاد نیوزتغییر کند"  

کتز خوردن و تحقير زن، سرنوشت زن 
 نيست

 
 
 

 

 زن آزاد

 سردبير: سيامک امجدى
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ههای پهزشهکهی  وزار  بهداشت: ورود زنهان بهه رشهتهه

 شود محدود می
 

امززیززرمززحززسززن ضززیززایززی مززعززاون آمززوزشززی وزیززر بززهززداشززت، درمززان و 

پیشکی، با اشار  به طر  محدودیت این وزارتزخزانزه در قزالزب  آموزش

سزازی نسزبزت جزنزسزیزتزی در   طرحی که از آن تحزت عزنزوان  "تزعزادل

نام بزرد، اعزالم کزرد: در حزال حزاضزر بزا  پیشکی"   ای علوم دانشگا 

توجه به تغییرات در نیاز ای نظام سالمت و افیایش تعداد دانشزجزویزان 

آموخته پسزر در  دلیل ک بود دانش  پیشکی به  ای علوم دختر در دانشگا 

اعیام نیروی پیشزکزی بزه مزنزاطزق دور دسزت مشزکزالتزی ایزجزاد شزد  

است "      "بنابراین الزم است وزارت بهداشت با ایجاد تغیزیزراتزی در 

پیشکی نظام ارایه خزدمزات   ای علوم پذیرش نیروی انسانی در دانشگا 

 را تنظیم کند "* 

* * * * * 
 

دلیل اول این معاون خان آبكی تر از آبكی است  ك بود دانزش آمزوخزتزه 

پسر برای اعیام به مناطق دور دست فقط می تواند در مزنزطزق بزیز زار 

اسالمیون بگنجد  به این دلیل سزاد  كزه زن و مزرد مزی تزوانزد در  زر 

منطقه،  ر چند دور دست كار كنند و شاغل باشند  با منطق دور دسزت 

 بودن، زنان نباید فضا نورد شوند چون خیلی دور دست است  
 

اما ماجرا این نیست  حكومت اسالمی باید چهر  مردانه خزود را حزفز  

كند  زنان نباید با كار و فعالیت اجت اعی خود مهر خزود را بزر فضزای 

سیاسی و فر نگزی جزامزعزه بزكزوبزنزد  زنزان بزایزد مزطزیزم و سزربزرا  و 

 فرمانبردار باشند تا منافم و خواست حكومت ضد زن تامین شود 
 

  را  استقالل اقتصادی زن، فر نگ برابری طلبزانزه نزیزی در جزامزعزه 

شیوع خوا د یافت و حكومت اسالمی ن ی تواند ببیند زنان در عزرصزه 

اجت اعی وزن باالئی داشته باشند  اما در جواب سازندران این حكومزت 

باید رفت، سد كا  رلی ش ا ضعیف تر از این است كزه تزاب تزحز زل در 

 مقابل طغیان زنان در عرصه زندری اجت اعی داشته باشد *
 

 

 به جای گشت ارشاد زمايش جريمه ارشادی
 

این طر   م اکنون در استان قزم بزا نزام "جزریز زه ارشزادی" از سزوی 

عوامل انتظامی حكومت در حال اجراست تا در صزورت مزوفزقزیزت در 

بزه نزوشزتزه یزن سزایزت در   سطح کشور به مرحله اجرا رذاشته شزود 

استان قم، این جری ه  ا پس از آن جای "تذکر لسانی" را ررفته که بزیزم 

 افیایش برخورد بین مردم با عوامل تذکر د ند  بسیج باال ررفته است 
  

اح د صادقی، معاون اجت اعی فرماند ی انتظامی استان قزم از صزدور 

پنج  یار برگ جری ه ارشادی در ایام نوروز در استزان قزم خزبزر داد  

او می روید: "اکنون چشم جهان بزه قزم دوخزتزه شزد  و ارزر ایزن  است 

تزوانزد یزن الزگزو  استان بتواند به درستی در خود امنیت ایجزاد کزنزد مزی

  باشد" 

* * * * * 

طنین دلنشینی دارد  دوخته شدن چشم دنیا به یك واقعه ای بسزیزار مزهزم 

در قم كه مقامات امنیتی و اطزالعزاتزی و فزر زنزگزی حزكزومزت اسزالمزی 

انتظار دارند در صورت پیروزی در  سراسری جهان جاری رزردد تزا 

امنیت جهانی برقرار رردد  این ج اعت حاكم دیگر دارند مشا یر شزان 

را از دست مید ند  بقول معرو  طر  را به د  را  ن ی دادنزد سزراغ 

خانه كدخدا را می ررفت  جهان پیش كش  حتی   ه ایران  زم ارزانزی 

 یار نفر  ۱ش ا باد  در   ان شهر قم در ایام نوروز مجبور شد  اید به 

برگ جری ه كذائی بد ید    ین واقعیت ساد  نشان ن ی د زد كزار شز زا 

در مواجهه با جامعه ساخته شد  است؟ نشان ن ی د د حكومت اسزالمزی 

الشه متعفنی بیش نیست و فقط ماند  كاررران ح ل زباله محزتزوای ایزن 

سطل آشغال را در جای مناسب خود دفن كنند؟ فقط بزایزد بزه ایزن دلزقزك 

 ای اسالمی رفت این طر  كزاغزذی تزان نزیزی مزثزل  ز زه طزر   زای 

 دیگرتان به بایگانی سپرد  می شود  شاید   را  خودتان *

 
 

دانهم مهومهوريهت گشهت ارشهاد چهه  احمدی مهقهدم: نهمهی

 ارتباطی با مسئوليت خانم موالوردی دارد

 

اس اعیل احز زدی مزقزدم، فزرمزانزد  نزیزروی انزتزظزامزی در واکزنزش بزه  

اظهارنظر موالوردی مسئول معاونت زنان در ریاست ج هوری مبزنزی 

رزفزت: مزن نز زی دانزم  ٢۷بر تغییزر مزومزوریزت رشزت ارشزاد درسزال 

موموریت رشت ارشاد با مسئولیت مزعزاونزت زنزان ریزاسزت جز زهزوری 

 چیست؟
 

 موالوردی: رشت ارشاد نیازمند بازبینی است
 

"معاون رئیس ج هور در امور زنان و خانواد " رفت: نیروی انتظامی 

آخرین دستگا ی است که باید در مورد حجزاب و عزفزا  اقزدام کزنزد و 

طر  حجاب و عفا  که تزحزت "قزانزون را زکزار تزوسزعزه و رسزتزرش 

 حجاب و عفا " قرار دارد نیازمند تجدید نظر و بازبینی است   
 

* * * * * 
كل ماشین سركوب اسالمی "رل ریجه" ررفته است   ر یك سازی مزی 

زنند و را ی برای مواجهه با "فتنه" زنان پیشنهاد می كند  اما تا جو ر 

را  حلشان خشك نشد  مردم و در پیشاپیش   زه زنزان مزهزر بزاطزل بزر 

 "را  حل" حكومت اسالمی می كوبند  
 

مبارز  زنان در ایران با بساط خرافه و ارتجاع اسالمی بیشك یزكزی از 

درخشانترین مبارزات بشریت با مذ ب و اسالم در اسزت  ایزران آیزنزد  

یكی از المذ ب ترین كشور ای جهان خزوا زد بزود  ایزن را حزكزومزت 

 اسالمی تض ین كرد  است *
 

 کیوان جاوید

 خبر و نظر



 ٦صفحه                                                                                                                                             ٨٣زن آزد شماره     

 ایی به رنزگ صزورتزی  پوشند، چ اق رنگ می این زنان ساری صورتی

 زای دولزتزی را اشزغزال  ن  ای پلیس و سزاخزتز زا ریرند و پاسگا  دست می

کنند تا به فریادشان رسیدری شود  زنان "باند صزورتزی" در  زنزد بزا  می

 کنند  عدالتی علیه زنان مبارز  می بی
 

اعضای "باند روالبی" که در زبان  نزدی بزه مزعزنزای "بزانزد صزورتزی" 

تزریزن و فزقزیزرتزریزن  است، در ایالت اوتار پرداش، یکزی از پزرجز زعزیزت

عدالتی   ای  ند با باالترین آمار تبهکاری در سراسر کشور، با بی ایاالت

 کنند  علیه زنان مبارز  می
 

سوادی، ازدوا  در سن پزایزیزن، زوررزویزی  خشونت جنسی و جس ی، بی

خانواد  شو ر و نابرابری اجت اعی، نقطه مشترک سزرنزوشزت بسزیزاری 

 اند  بضاعت  ند متولد شد   ای بی   از زنانی است که در خانواد
 

روید که در  ند طالم کسزی کزه  سامپات پال دوی، فعال حقوق زنان، می

کم به  طبقات پایین اجت اعی تعلق دارد نحس است، اما زن بودن  م دست

 ای بسزیزاری را در زنزدرزی    ین انداز  سخت است  او که خود سختی

د د که برای ررفتن حزقزوق   ا پیش ررو ی تشکیل می تجربه کرد ، سال

 کند  زنان مبارز  می
 

این ررو  که ش ار اعضای آن اکنون، به رزفزتزه سزامزپزات پزال دوی، بزه 

 یار زن رسید ، به "باند صورتی" معرو  اسزت  اعضزای ایزن  ۵۲۰

 ایی به رنزگ صزورتزی در  پوشند و چ اق رنگ می باند ساری صورتی

 ریرند  دست می
 

روید، ایزن  البته در  ند صورتی رنگی زنانه نیست  سامپات پال دوی می

 ای سیاسی ضبط نشد   رنگ تنها رنگی بود که توسط  یچ کدام از ررو 

 بود 
 

 قدر  تبليغاتی، بزرگترين سالح باند صورتی

 ای  نزد  باند صورتی که اکنون نامی شناخته شد  در مطبوعات و رسانه

 ای نامتعار  اما موثر بزرای رسزیزدن بزه ا زدا  خزود  است، از روش

 کند  استفاد  می
 

، ش ار باالی اعضای آن است کزه وقزتزی  بیررترین نقطه قوت این ررو 

 ایی به   زیزن رنزگ وارد یزن پزاسزگزا    ای صورتی و چ اق با ساری

شوند تا به بازداشت "غیرقانونی" زنی اعترا  کزنزنزد، نزادیزد   پلیس می

 شان م کن نیست  ررفتن
 

 ترسد    ا یا حضورشان در محل ن ی البته کسی از آنها به دلیل چ اق

سال  این زنان که افسران بیکار پلیس، ن ایندران فاسزد یزا جزنزایزتزکزاران 

 آورد، قدرت تبلیغاتی آنهاست  رحم را به زانو درمی بی
 

ولزه تزوکزیزد  ای بزا دویزچزه در مصاحبه ۴۰۵۵سامپات پال دوی خود سال 

ریرند و  کرد  است که آنها چ اق را تنها برای دفاع از خود در دست می

شکنی کنند، بلکه تنهزا حزق  دوست ندارند دست به خشونت بینند یا قانون

 خوا ند  خود را می
 

ای که چند سالی را با باند صورتی رذرانزد ،    خان، نویسند -آمانا فونتانال

کنند  روید که این زنان با داد و فریاد از خود در برابر مردان دفاع می می

 د ند  و با س اجت خالفکاران را تحت تعقیب قرار می
 

 زای سزامزپزات پزال،  او کتابی با عنوان "انقالب ساری صورتی− داستان

اش برای زنان  ند" در مورد این باند نوشته که بزه  باند روالبی و مبارز 

 تازری به زبان آل انی منتشر شد  است 
 

د د که اید  زنان شورشی چ اق بزه دسزت کزه  او در این کتاب شر  می

اند، در جزامزعزه و مزطزبزوعزات  زنزد   ساختار سنتی حاکم را در م شکسته

اند و  ح ایت بسیاری را جلب کرد  است  این زنان از قربانی بودن خسته

 خوا ند زندری و سرنوشت خود را در دست بگیرند  می
 

کنند تزحزت تزوثزیزر  شان خشونت اع ال می نه تنها شو رانی که علیه زنان

انزد، بزلزکزه حزتزی از کزارمزنزدان دولزتزی رزرفزتزه تزا  این زنان قرار ررفته

بزرنزد  بزانزد صزورتزی بزا  رتبه نیی از آنهزا حسزاب مزی سیاست داران عالی

تواند ن ایندران پرنفوذ مزجزلزس  زنزد را  زم  قدرت تبلیغاتی خود حتی می

 ررفتار کند 
 

 سواد و "نجس"، اما توثيرگذار بی

سزواد  سزتزنزد   جالب اینجاست که بسیاری از زنان "بزانزد صزورتزی" بزی

تزریزن طزبزقزات اجزتز زاعزی  ش ار قابل توجهی از اعضای ررو  از پزائزیزن

 شوند   ستند که "نجس" خواند  می
 

 دختران این طبقه  یچ امکانی برای مدرسه رفتن ندارند 
 

سوادی خزود را بزا  ز زبزسزتزگزی و سزازمزانزد زی  اما این زنان ضعف بی

پوشانند و در شرایطی کزه خشزونزت عزلزیزه زنزان در  زنزد حزتزی در  می

ال للی نیی به عنوان معضلزی جزدی مزطزر  اسزت، عزلزیزه   ای بین رسانه

 کنند  مردساالری مبارز  می
 

شد   کنند که در  ند، کسانی حقوق پای ال ای مبارز  می   آنها به   ان شیو

کنند: آنها که حقوقشان تضییم شد  و از دستگا  قضایزی  از آن استفاد  می

نزارزهزان دور  زم   کشورشان انتظار اجرای عدالت ندارند، با برآشفتزگزی

 شوند  ج م می
 

 ا،  کنند، وارد ساخت ان دادرا   ای پلیس را اشغال می  ا پاسگا  این ررو 

کزس  شزونزد و اجزاز  خزرو  بزه  زیزچ  زا مزی  ا یا حتی کارخزانزه دانشگا 

 DW.DEد ند تا زمانی که ین نفر به داد آنها برسد   برررفته از  ن ی

عدالتی پوش هند با بی  مبارزه زنان صورتی  

 


