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هتتجر  در راستتیتتجر ا تتاار ستت تتجستت  

افزایش  مع  ، زایمجن طتيت تعت  در 

 ایاان رایگجن م  شود.

 

 افسجنه وحدت

ایتتی یتتد  تتمتتدر  تتدیتتد و طتت تتزر  تت تت  استت . 

هتج دتد  س سیمی  ه مجه یجً و در  تمتجمتی  ت تيته

   جرانه اس ، به ید بجره یتیتی و   جی   انسجنی

ار را  ه از  جمعه و از  از حقوق مس ّم و اول ه

خواهد در بتوق و  شامجنه می زنجن گافیه را بی

 انج   د و به آنتاتج  تد بتدهتد. آاتج اتاار است  

م   جرد دالرر  ه از  ۵۹  سه را شل   د و از 

المجل و سفاه مادم دزدیده اس ، اليیه آنقدر  ب  

 ه فقط زایمجن طي عی را در با گ اد، لطفی بته 

 .زنجن   د  ج باایش بچه ب جورند

زنت تد  ته تامت   هتجست   ته داد متی اليتیته ستجل

اسالمیت بجید زیجد شود. آاج سخ اانی فتامتود و 

دسیور ازدیجد  مع   داد. دیتد نته  ت تاتج گتو  

بدهیجر ن س ، ب یه س ا مت تفتی  تمتعت ت     سی

رو به افزایش اس  و بج و ود   شیجر مادم بته 

هتجر ختطتانتجه، چته  انحج مخی ف چه در  تجده

آلودگتی هتوا، چته  شتیتجر فتازنتدان متادم در 

هج، در آموز  و  اور  و در خ جبتجنتاتج  زندان

 ود جن زیجدر هم بته دلت تل  و  م شدن  مع  ،

متتادم متتیتتولتتد   ودتتعتت تت  مشتتقّتت  بتتجر زنتتدگتتی

 سر کيسه را شل مى کند!“ آقا”

 1ادامه در صفحه 
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های من در عرصه زنان تمام  فعاليت

 ام بود! لحظات زندگی

زن آزاد: سروناز سينائى عزيز ممنون از اينکه در اين مصاحبه شرکت 

 کرديد. ممکن است خودتان را به خوانندگان زن آزاد معرفى کنيد؟

 جزگتی بته ارو تج  طور  ه گفی د به بج سالم و  شیا از شمج همجن سروناز:

بج حزب  متونت تست   ٢٠٠٢ام و در  شور سوئد سج ی هسیم. از سجل  آمده

ستجل  ٢واسطه دوسیم )همسام( آشت تج شتدم و بتعتد از   جرگار ایاان به

مطجلعه و   یج ، فعجل یم را بتج حتزب آزتجز  تادم. از هتمتجن زمتجن بتج 

 تادنتد  هجر مدافع حقوق زن  ه در رابطه بج حتزب فتعتجلت ت  متی سجزمجن

ما يط شدم و در حجل حجدا بج فی ه )  يش باار رهجیی زن( هتمتیتجرر 

هجر س جسی مخی فی از مت ته ستجرا  تاتاانتی،  هج بج نجم   م. در ایی سجل می

بتج نتجم  ٨٨ ادم؛ امج از ستجل  نجزر آزادر، رهج  ااانی و ... فعجل   می

 هجیم افزودم. طور مسیما به حجم فعجل   سجرا  قور به

هايتان در ايران و در عرصه زنان براى خوانننندگنان  زن آزاد: از فعاليت

 بگوييد؟

ام بتود.  هجر می در عاصه زنجن  تمتجم لتحتزتجت زنتدگتی فعجل   سروناز:

ً اتوانت تی  ميجرزه بج افیجر خجنواده، همسجیه، دوس ، فجم ل و متختصتوصتج

 توانتم بتگتویتم  سجل در ایاان زنتدگتی  تادم امتج نتمتی ٠٠اسالمی  جمعه. 

سجل   گ دم. ایی   گ   اج باار ختودم نتيتود  ٠٠زندگی  ادم. در وااع 

باار حقوق  مجم زنجن و دخیاانی بود  ه در اطاافتم از ااشتجر متختیت تف 

هج را  وص ف   م.  تج اتيتل  ار از ایی سجل  وانم لحزه دیدم. نمی  جمعه می

هتجیتم فتادر و ختجلتی از  فعجلت ت  خواهجنه زنجن  از آش جی م بج   يش آزادر

هاگونه ب  ش بود. از رفیجر مادان بج زنجن و  دران بج دختیتاان بته خشتم 

آمدم. در مدرسه هم شه دوسیجن می دخیاانی بودند  ه به نجم دختیتاان  می

شدند امج می دوس  داشیم بج آناج بجشم چتون از   سور مدرسه ش جخیه می

نزا می خالف  ایجن بودند. ایی احسجسجت بجعث شد  ه رشیه  حص  ت تم 

روانش جسی بجل  ی شود و به دنيجل اشار از زنجن و دخیاان باوم  ج شجید 

هجر ا یمجعی می ب شیا خ جبجنی بود. متيتجرزه  بیوانم  میشجن   م. فعجل  

بج رفیجرهجر ب مجرگونه خواهاان گش  ارشجد، مااسم مذهيی و عزادارر 

مجندگی ایی  ایجنجت بج دوسیجن. امج درزم  ٔه  و .... و بحث در مورد عقب

 تاد. نتوشتیتی متقتجلته و  تختش  هجر س جسی ودع  جمالً فتاق متی فعجل  

حتجتجب و عت ت ته  نشایجت. یجدم هس   ه آن مواع نشایته آزادر زن، بتی

ساونجز س  جئ  از فعجل ی حقوق زن و از فعجل ی   يش بااى رهجی  زن اس   ه اخ ااً 
ایتم  ار انتجتجم داده هجر ایشجن در ایاان مصجحتيته به ارو ج آمده اس . در رابطه بج فعجل  

 خوان د.  ه در ای جج می

 مصاحبه با سروناز سینایی
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خوانی و معافی  یيی  ته   ادم.  شی ل   سجت  یجب  يع ض را  خش می

بجیس  مسیق مج س جسی بجشد، چون امیجن داش    يه ام  یتی  تجر بته  نمی

ا یمجعی  ه بس جرر از دخیاان و -هجر س جسی خطا ب فید. خواندن رمجن

هتجیتی بتود  ته در   ساان را وارد عاصه س جس   اد، از عمده فعجلت ت 

 ایاان داشیم.

زن آزاد: زمانی که در ايران بوديد و فعالينت داشنتنيندو عنمنومنا  بنا  نه 

 هايی مواجه بوديد؟ مشکالت و محدوديت

اگا بخواهم صجداجنه  واب دهم در نفد  ش دن هتم مشتیتل و  سروناز:

محدودی  داشیم. عمده مشیل می  اس بود. نه باار ختودم بت تیته بتاار 

واسطه می وارد ایی عتاصته شتده   خجنواده و ب شیا از همه رفقجیی  ه به

بودند. احسجس مسئول   عتجت تيتی داشتیتم. متحتدودیت  اصت تی ودتعت ت  

گذاشیم  ج دو نتفتا  هج اناژر می ای یان  و خفقجن حج م با  جمعه بود. مجه

را به   يش ادتجفته  ت تم امتج بتج یتد  تاس از دستیتگت تار از  ت تيتش 

 ادند و حق هم داشی د. در ایاان مشیالت زیتجد بتود امتج  گ ار می   جره

 نش  ی شود. هج هاگز نیوانس  بجعث عقب محدودی 

زن آزاد: از نظر شما مسائل و مشكالت ويژه زننان در اينران کندامننند. 

 روی كدام مشكالت بيشتر بايد انگشت گذاشت؟

 ایی مشیل زنجن در ایاان نگجهی است   ته  تجمتعته بته  اص ی سروناز:

مجنده حج م ن س . نتگتجهتی  آناج دارد. م زور می از  جمعه   اج نزجم عقب

 ه خود مادان  جمعه و حیی زنجن به هم دارند. نگجهی س تیتیا از نتزتا 

هجیی هستیت تد  ته فتقتط  ار  ه داشیم زنجن ایاان دچجر عاف می و بج جابه

حججب بجش د امج بجید ا تد  خواه د بی نزجم باایشجن درس  نیاده اس . می

ام     جنی را بزن د. باار نمونه بس جرر از زنجن ایاان س گجرر هسی د 

ب  د  ته دارد در خت تجبتجن  امج همجن زن س گجرر وایی زن دیگار را می

 شد، نگجهی م فی به او دارد. زنجن در ایتاان بت تی متدرنت تیته،  س گجر می

انتد. از  شتده گت تا افتیتجده  س   و مذهيی  ه از  ود ی در ذه شجن  زریق

نزا می بجید رور از ب ی بادن بجیدهج و نيجیدهج انگش  گذاش . بتجیتد بته 

خواه د مدرن بجشد یجد داد  ه از  جرر  ه انججم  ید زن و دخیار  ه می

دهد بجید دفجع   د، نه ای یه خود  هم ماا  جئت تد بته ا تاتجمتجت بتزنتد.  می

اصل مط ب فاه گ اس  و گجم اول  غ  ا نگجه زنجن به خودشجن و زنجن 

 دیگا.

 کنيد؟ زن آزاد: موقعيت امروز جنبش زنان را  گونه ارزيابی می

یتجفتیته نت تست  امتج    يش ميجرزا ی زنجن ایاان اگاچه ستجزمتجن سروناز:

وس ع اس . زنجن در ایاان ها روز در حجل   گ و ميجرزه هسی د. هتا 

ار  ته در  روز در حجل اعیااض هسی د و به نزا می ب شیتایتی متيتجرزه

ایاان شجهد آن هسی م در مت تجن زنتجن است . متی بته ایتی  ت تيتش  تجمتالً 

ام دوارم و مطمئی هسیم  ه روزر خواهد رس د  ه زنجن بتجعتث بتو تود 

آمدن ید انقالب در ایاان ختواهت تد شتد زیتاا زنتجن در ایتاان بتختجطتا 

 اند. شاایط مو ود نجخود آگجه راه و شیل ميجرزه را یجد گافیه

زن آزاد: آيا به نظر شما مبارزه زنان براى تغيير قوانين در دل شنراين  

 موجود در ايران ميسر است؟

در نزجمی  ه ب  جد و اص ش مذهب اس  اوان ی هاگتز  تغت ت تا  سروناز:

 وانتد بستیتار را ایتجتجد  ت تد بتاار یتد  نخواه د  اد. ميجرزه زنجن می

مجنده مذهيی  غ  ا ایجتجد  ت تد. واتیتی   واند در اوان ی عقب انقالب امج نمی

در اسالم حق طالق بج ماد اس ، حق حضجن  بچه بج ماد است . واتیتی 

 ه ماد حق گافیی زن دوم و  چ زر به نجم س د ازدواج و ود دارد وایی

ار را دارد وایی زن حیی باار سفتا بتجیتد از  تدر یتج شتوهتا  زن ص غه

شود انیزجر داش   ه در ایی اتوانت تی متذهتيتی و  ا جزه بگ اد چگونه می

هج یع ی نقض ااآنی  ته  اسالمی  غ  ار ایججد  اد؟  غ  ا ها دام از ایی

 اسجس حیوم  اسالمی اس .

زن آزاد: بار ديگر از شما به خاطر شرکت در اين مصاحبه تشکر 

 

ایی خياهج را به دا  بخوان د. نگوئ د  كتاارر 

اس  و ها روز از ایی حاف هج متی شت تویتم. 

نگوئ د انیزجر ب شتیتار از حتكتومت  استالمتی 

ن س   د بگذار ها چه می خواه تد بتگتویت تد، 

كو گو  ش وا. یك بجر دیگا بج حوص ه متاور 

ك  د. بي   د چاا زن ایی همه  و در ایتی ابتعتجد 

در ماكز  و ه ایی  تمتجعت   تاست تج  است . 

چاا نيجید ساسار از ایی حافاج گذش  و بجیتد 

 دیشجن گاف . بس جرر از مادم ایی تآی  هللا 

هجر واال متقتجمت را دست  متی انتدازنتد و بته 

الطجئالت عتقتب متجنتده و دتد  تمتدنشتجن متی 

خ دند، انگجر  جر فت ت تم هتجر چتجرلتی چتج ت ت تی 

نشسیه و از ه انمجئی آن نتجبتغته بتزرت لتذت  

 می باند. 
 

شجید نه. دوسیی در  فس ا ف ت تم هتجر  تاست تج  

می گف .  مجشجر ایی ف  م در خ وت امی ختجنته 

و دیدن آن همته  ت تجیت  شت ت تع بتجعتث انتیتقتجل 

ه ججن به ب   ده می شود. می گف  وایی انستجن 

آن همه وحش  را می بت ت تد و مت تدانتد وااتعتی 

ن س  و خود در امجن است  بته ایتی دلت تل یتك 

نوع ام د كتجذب بته زنتدگتی در او بت تدار متی 

 شود. 
 

امج میجسفجنه آنچه كه در ایاان متی گتذرد فت ت تم 

ن س  كه اگا دوس  نداشیه بجشتی متی  توانتی 

  چ   ویزیون را بتيت تدر یتج كتجنتجل را عتوض 

ك ی. ایی یك فج عه در  ایجن اس . یك   جی  

سجزمجن یجفیه، یك  اس دائمی.  اس از ایت تكته 

زن بجشی و حكوم  اسالمی بتج  تمتجم  توان و 

همه اوا و بتج صتاف بتود ته هتجر عتزت تم و 
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 از سایت فتنه دیدن کنید
از طریق سایت فتنه مى توانید به نشریات فتنه، مطالب و آخرین اخبار 

 مروبط به زنان دسترسى پیدا کنید!
 

www.fitnah.org 
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اسیفجده از ن اور نزجمی و انیزجمی، اطالعج ی و بس جی و ... ع  ه  تو 

فیوا صجدر ك د و همه آن فیواهج را   جده ك تد. ایتی حتكتومت  و ایتی هتم 

 زنجن در هفیه ار كه گذش . بج هم بخوان م:
 

 نيازی نيست دختران به دانشگاه بروند

 عفا سيحجنی، تما ع  ق  د ش ع جنت: ن جزر نت تست  هتمته دختیتاان بته 

دانشگجه باوند او بج انیقجد از تموج ورود بجنوان به دانشگجهت گفیه است  

 ه  سی مخجلف  حص ل دخیاان ن س ، امج اماوز بجید مص ح   شور 

و مسجئل دی ی را در نزا داش  و زنجن ن ز بجید بدان د خجنته دارر آنتاتج 

نو ار ن س ، ب یه خدم  به  جمعه و خجنواده است  و مستئتوالن نت تز 

 هج را در نزا بگ اند.   بجید در  ذیا  دانشجو اولوی 

*** 

 زنان به جايگاه و عظمت مادری خود واقف باشند

آم ی گف : زنجن بجید به  جیگتجه و عتزتمت  متجدرر ختود  هللا  وادر آی 

وااف بجش د چاا ه روح جت و خ ق جت متجدر  تجرت تا انتیتجرنتج تذیتار بتا 

 فازند دارد.

 *** 

 در صدی ازدواج موقت در ايران ٣٣افزايش 

احمد  ویسا جنی، رئ د سجزمجن رتيت  است تجد و امتاله  شتور، گتفت  

درصد رشد  ٠٠، ۵٩، در مقجیسه بج سجل۵٢ازدواج هجر موا  در سجل 

 .داشیه اس 

در بارسی دالیل افزایش ازدواج موا ، مصطفی فاو ی، آس ب ش جس 

ا یمجعی، گفیه اس   ه مام  ایی دل ل گاایش زنجن بته ازدواج متوات  

 دالیل اایصجدر اس .

انقالب اسالمی  جیگجه زن را در  :دمحمر گ پجیگجنی رئ د دفیا خجم ه ار

هجر اخالای   جمعه اح جء  اد، طورر  ه بجنوان  وانسی د بج حفظ ارز 

هجر ع می و ا یمجعی حضورر مورا و اتجبتل  تو ته  و دی ی در صح ه

 داشیه بجش د.

 *** 

 حسن روحانی: تبعيض را نمی پذيريم

 ماور حكوم  اسالمی در  مع  جرگاان: زنجن و متادان بتجیتد   رئ د

از امی جز و حقوق باابا باخوردار بجش د. او  جك د كاد تمتج در دنت تجر 

  ذیایمت.   جر،  ال  و  ول د،  يع ض   س یی را نمی

 *** 

دو خيا آخا شجید ب زا ب جید نسي  به سه خيا اول   شافیی در حكوم  

اسالمی بجشد. مگا نه ای كه دمحم گ پجیگجنی از اح جء  جیگجه زن در استالم 

هتجر دیت تی و اختالاتیت    د و ای كه زنتجن بتج تحتفتظ ارز  صحي  می

اند؟ و مامیا مگا نه ایت تكته رئت تد   جیگجه مامی در ا یمجع كسب  اده

 ماور حكوم  اسالمی ع  جً و در   شگجه مادم و بتج استیتفتجده از هتمته 

هجر اجنونی خود حكم با تحقوق بتاابتا در دنت تجر كتجر  ابزارهج و اهام

شود ام تدوار بتود اگتا اودتجع بته  دهدت.  د می ب ی زنجن و مادان می

هم ی م وال   ش باود و زنجن صيا   شه ك  د و به ام د خدا و بج یتجرر 

س صد ستجل  -امثجل هم ی رئ د دول  ت دب ا و ام دت انشجهللا  ج دویس  

 دیگا ودع   زنجن در ایاان مط وب می شود. 
 

مج كه ایی حكوم  را می ش جس م. چاا روحتجنتی متجتيتور است  چت ت تی 

بگوید؟  دالیل سجده اس . اگا زنجن در ایاان در دانشگتجهتاتج و متااكتز 

ع می و  حق قی و در عاصه كجر حضور فعجل دارند، فقط بج یك  ت تگ 

 مجم ع جر ع  ه كل حكوم  اسالمی و عقب راندن و شكتست  دادن ایتی 

حكوم  به چ  ی  جیگجهی دس  یجفیه اند. مج بخوبی م دان م اگا امتاوز 

روحجنی حیی به ش وه و شگاد آخوندر از حقوق باابا زنجن در تدن جر 

كجر و  ول دت حافی به م جن می آورد، دا قج بخجطا نياد عز تمتی است  

كه كل  جمعه مدرن و   شاو ع  ه  مجم   حكوم  استالمتی  ت تش متی 

باد.  جمعه و مادمی  ش ه مدرن سم و زندگی اماوزر و  ش ه حضتور 

حداكثار در همه عاصه هجر ا یمجعی.  جمعه ار كه شجدر و باابار 

می خواهد.  جمعه ار كه از  يع ض   س یی عجصی شده اس .  تجمتعته 

ار كه ع  ه همه م جسيجت اسالمی به س م آختا زده است . حتكتومت  از 

 د ایی مادم بانمی آید. ایی مادم از مذهب و از حكوم  مذهيی و از 

مشیی مجف جر م   جردر و عقب مجنده دد زن می فااند. حتكتومت  از یتك 

سو نمی  واند در باابا مادم و خصوصج زنجن كو جه ب جید چون مت تدانتد 

ها در ه عقب نش  ی، یع ی   شاور مادم و زنتجن و از ستور دیتگتا 

بخشی از حكوم  خود را مجيور متی بت ت تد وعتده هتجر ستاختامتی و 

 وخجلی بدهد  ج شجید بیواند ایی طوفجن را  ش  سا بگذارد. تخدا رحت تم 

اس ت. شجید در آی ده بشود باگش  و ع  ه كل  جمعه و خصوصج زنتجن 

 یك بجر دیگا حمجم خون راه انداخ  و چ د صيجحی دیگا مجند. 
 

امج حكوم  اسالمتی در  تجیتجن راه ختود اتاار دارد.  دراكتوال است تا 

اابجن جن خود شده اس . دابجت سخ  و س گت تی، ایتی هت توالر ختون 

آشجم را خون ی و مجل ی كاده اس . هتا چت تد بتج  تمتجم اتوا دارد  ت تگ 

آخا  را بج مادم می ك د، امج به صح ه ب گاید  سد ن مه  جن حكوم  

 را زیا دس  و  جر مادم خواه د دید.* 

 

وید
 جا

وان
کی

 

 با نشریه زن آزاد
 همکارى کنید! 
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شود. در حتقت تقت  نستل آیت تده از  نمی

متت تتجختتا متتختتیتت تتف در ختتطتتا استت . 

  بت ت تی  مع یی  ه  جرش جسجنشجن  ت تش

بته  ٨۹ اده بود ااار بتود در ستجل 

 ۰٠م   ون باستد هت توز در حتد  ۵٠

   .مجنده اس   م   ون بجای

ها چه  وانسی د  ادند. بج  افت تدهتجر  

شود،  وانجن دخیا  هج  میا می دیدند ازدواج شاعی و ز اشاعی. ولی

شوند.  دار هم نمی    د و بچه می  و  سا بدون عقد و ازدواج بجهم زندگی

سجل گت تور  ٠۹هجر آاج و آخوندهجر دیگا  ه  ا  با خالف دسیور همه

خود را  جره  ادند، باایش  تول ختاج  تادنتد، حتدیتث، آیته و ستوره 

آوردند و ورد خواندند،  میی نیاد. گفی د  جر زن در ختجنته است  و 

بتود  تج  تعتداد   دارر و دانشگجه مجل مادان اس . هم ی  جفی  جر  بچه

هتجر  تدیتد  زنجن آن ادر در دانشگجهاج زیجد شود  ه مجيور شدند چتجره

شتود  ته  هجر دانشگجه را به رور زنجن بي دند. آخا نتمتی خ ق    د  ج در

 دار نشدن و به دانشگجه رفیی اعدام    د. همه زنجن را به خجطا بچه

هج حتق  نجگفیه نمجند حیوم  اسالمی بج رایگجن  ادن زایمجن طي عی، ده

هتجر  ت تش از  اتاار است  آمتوز    د. از  تمت ته را از زنجن س ب می

هجر   شگت تار از بتجردارر  ته بته طتور نتجات  در  ازدواج و رو 

هجر   شگ ار از  هج و ود داش  حذف شود. راه  هج و درمجنگجه دانشگجه

متمت توع  ابزار  تجهتش  تمتعت ت شود.  بجردارر )واز یومی( مم وع می

اند  ه تبتجیتد  تجرر  تاد  شود و گفیه سزاریی دارد مم وع می  شود. می

و بته  ".هج نگجه داشیه شتود  ه سزاریی  جرر حاام به شمجر آید  ج عف 

هج و افااد در انتیتختجب آزادانته آنتاتج در  حق آزادانه خجنواده  طور   ی

گ ار باار آی ده و داشتیتی فتازنتد بته انتحتجء متختیت تف، گتافتیته   صم م

 شود. می

حجال گ ایم  ه زایمجن طي عی رایگجن شود،  غذیه ا ثای  متجدرانتی  ته 

زیا خط  فقاهسی د، بضجع  خاید گوش ، ش ا و  خم ماغ را ندارنتد 

ا  را  مجه  وده را بج بایایی نحور  غذیه    د  ج رشد طي عی ۵و بجید 

به دن ج م تجیتد چتطتور؟ آیتج   شود؟  غذیه  وده وایی  ضم ی   د، چه می

بجید به خ ل عز م  ود جنی  ه دچجر سو  غذیه هسی د بتپت تونتدنتد؟ یتج بته 

شوند؟ آمتوز   توده  هج  وده  جرگا  ه ها سجله بجز ول د می م   ون

م   ون  ود ی  ه از چاخه  حتصت تل  ۰شود؟ آیج بجید به ب ش از  چه می

اند بپ وندند و خوشحجل بجشد  ه مجدر  او را رایتگتجن بته دنت تج  بجزمجنده

 ته   هج زایمجن رایگجن است ؟ آیتج زنتی آورده اس ؟  جزه باار  دام زن

ید شب ص غه مادر شود و از او حجم ه شود و ماد او را رهتج  ت تد 

ا  از نتزتا  هم م   واند فازند  را رایگجن به دن ج ب جورد؟ او  ه بچه

هوی  اس ؟ اگا شجند ب جورد س گسجر نشود. آیتج  شمج نه مشاوع و بی

زنتجنتی  ته  هتجر متذهتيتی حتق زایتمتجن رایتگتجن را دارنتد؟ زنجن آا   

شوهاانشجن تماج ات هسی د چطور؟ زایمجن رایتگتجن شتجمتل آنتاتج هتم 

  شود؟ می

متجه گتذشتیته، از  ٩٨هجر  جزه سجزمجن  أم ی ا یمجعی در  ب جبه بارسی

هزار زنی  ته از متاخصتی شتش متجهته زایتمتجن استیتفتجده  ٩۴۹ن   م ج

انتد.  هزار نفا آناج از سور  جر فامجیجن خود اختااج شتده ۴۰اند،   اده

دار خواه د شد؟     د ایی زنجن به دل ل زایمجن رایگجن بچه وااعجً فیا می

 .دریغ از ید  و ام    شغ ی

ميجرزات دائمی زنجن چه آشیجر و چه   اجن ام دبخش است . بته دست  

 .*هم ی زنجن بسجط فجسد و  ث فیجن باار هم شه نجبود خواهد شد

 

 از صفحه اول
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جنبش براى رهائى زن  -نشریه هفتگى فتنه   زن آزاد زن آزاد  

 سردبیر: سیامک امجدى
Sahand.motlagh@gmail.com همکار سردبیر: سهند مطلق 

دارر باار بقجر  از زمجنی  ه سامجیه

خود و  ول د هتا چته بت تشتیتا ارز  

ادجفه، زنجن را ن ز مجيور به فاو  

ن اور  جر خود  اد و از طافی هتم 

زنجن طيقته  تجرگتا بته دلت تل  تجهتش 

شدید دس  مزد همساانشجن  ی به ایی بت تگتجرر ا تیتمتجعتی دادنتد  تدیتده 

 ه  ج آن مقطع ب شیا مابوط بته زنتجن طتيتقتجت  - دیدر در   يش زنجن 

شیل گاف  و آن   يش آزادیخواهجنه زنجن طيقه  تجرگتا بتود.  -دارا بود

ار بج فم   تستم  هجر  در   يشی  ه  ج به اماوز ادامه دارد و به مازب در

  اج مجن د فم   سم خواهجن حقوق  یجفیه اس .   يشی  ه نه بورژوایی دس 

هجر بتاابتا بتج متادان است  بت تیته بست تجر فتاا تا از آن اصتد  و آزادر

 دگاگونی ميجنی اایصجد و س جس   وامع بورژوایی را دارد.

ر عطف  جریخی مامی بود. انتقتالبتی  ته  در ایی م جن انقالب ا یيا نقطه

خواهجن ب شیایی باابار و آزادر باار زنجن و رفع هتاگتونته  تيتعت تض 

انقالب ا یيا بود مسیقل از ای یه در آیت تده  هجر آرمجنهج    س یی بود. ایی

چه م زان  داوم   دا  اد و به چه سانوشیی مت تجتا شتد؛ امتج نتفتد ایتی 

 حول در سطح  واع بشای  در سااسا  اجن  أر اگذار بود  ج  جیی  ته 

هجیی در ایی زم  ه   جر زابی هم نجچجر به انججم رفورم هجر محجفزه دول 

هتج و  شدند و  د از آن   يش زنجن عمالً وارد فجز  تدیتدر از ختواست 

دارر استجس و مت تشتأ هتمته   عادجت شد. مع وم شد  ته نتزتجم ستامتجیته

هج در سطح ا یمجع از م ه نجباابار  ت تست تیتی است . در ایتی  نجباابار

هتجر متادستجالرانته و  م جن مذهب و نجست تونتجلت تستم و ستجیتا ایتدئتولتوژر

مجنده در خدم  سامجیه و ابزار  تو ت ته و  تحتمت تل نتزتجم نتجبتاابتا  عقب

 اند. مو ود عمل  اده

رفت  از   امج در ها صورت و در  مجمی نقجط دن ج مام  ایتی راه بتاون

شاایط مو ود  مع شدن به زیا  اچم اعیااض طيقه  جرگا و  تذیتا  

هجر زنتجن   ي  ی ایی طيقه از آزادر زنجن اس . در ایی راسیج ایججد  شیل

ار باخوردار  هج و مطجليجت باحق   يش از اهم   ویژه و طاح خواس 

هتجر  اس . ميجرزه باار آزادر و رهجیی زنجن ن ز متجنت تد ستجیتا عتاصته

ار  یتجفتیته نتیت تجته ميجرزا ی بدون  شیل و آگجه گتار و متيتجرزه ستجزمتجن

ار آزاد و باابا   اج  نخواهد داش . رفع  يع ض   س یی و سجخیی  جمعه

آیتد.  خواهجنه زنجن ميجرز و انقالبی  مون س  بامتی از عاده   يش آزادر

باااارر ید نزجم سوس جل سیی به رهيار طيقه  تجرگتا  ت تاتج  ضتمت تی 

مو ود باار رفع  مجمی اشیجل سیم و نتجبتاابتار از تمت ته در عتاصته 

 رهجیی زنجن اس .

 تایتی  توامتع  اماوزه زنجن در  مجمی  شورهجر  اجن از م ه   شتافتیته

گتت تتانتتد و  تت تتيتتش  دارر متتورد ستتیتتم و نتتجبتتاابتتار اتتاار متتی ستتامتتجیتته

خواهجنه زن باار رفع ایی  يع ضجت ادامته دارد؛ امتج داستیتجن در  آزادر

مجنده و مذهب زده از م ه ایاان حیجی  دیتگتار است .   شورهجر عقب

گایيجن هسی د  ته  تجر   به  زنجن ایاان بج شاایط و مشیالت خجصی دس 

هتج بته متاا تب  ميجرزه چه در اسیاا ژر و چه در  تج تیت تد را بتاار آن

  م مشخصجً به  جریت  و    د. در مقجله بعد سعی می  ا می مشیل و   چ ده

  عم یاد   يش زنجن در ایاان بپادازم. *

 

 (1داری ) جنبش زنان و نظام سرمایه

 میالد رابعی
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