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  مقدمه 

. می باشد  1388خرداد تا پايان سال  22آنچه پيش رو داريد مروری بر اخبار مستند ايران از 

به نخست بازخوانی دوباره اين وقايع شايد از آنجهت خالی ازفايده نباشد که تلنگری بر ما باشد که 

آن با نگاهی عميق تر وفارغ از  وبعد ازياد آوريم شور حق طلبی وبهای پرداخته شده برای آن را ، 

خودخواهی برای  جستن راهکارهای خالی از خشونت و بررسی جنبش و حاشيه به نقد و هيجان و

سياسی ، عقديدتی ، (حکومتی که در آن هيچ گروهی بنا به هيچ دليلی . نيل به دموکراسی بپردازيم 

  . ديگری برتری نداشته باشد بر....) طبقه اجتماعی ، علمی ، 

خواند آنچه اين جنبش ، جنبشی که در ابتدا  چنانچه در مقاالت درج شده در اين گزارش خواهيد 

شايد برای بازپسگيری انتخاب يک فرد شروع شد ولی در ادامه به تالش به  بازپسگيری حق زيستن 

 : آزادی انديشيدن انجاميد ، را جهانی کرد  و

  شار جامعه در اين جنبشاقحضور تمامی 

  حضور زنان بصورت جدی و شايد رهبری گونه در اين جنبش 

تظاهرات سکوت، .(رفتار ناشی از بلوغ فکری مردم ايران که هيچ گاه خواهان تنش وخشونت نبودند

  ...)بامها ،  بر حرکت های آرام در سطح شهر، بانگهای اهللا اکبر

تنها  دانستند چه می خواهند وزنان ايران در اين دوره از حرکت مردم به سمت تغيير ، نيک می 

به با شروع خشونت پا پس زنند و  موجی نبودند که از سر هيجان  با سيل جمعيت همراه شوند و

  . در خانه های عقب روند پستوی نقش سنتی خود

توسط فعاالن حقوق بشر و کمپين يک ميليون امضا ،عليرغم تمام فشارهای حکومتی در  آنچه 

  .بود خردو آگاهی ليت آنان ،در بين زنان از قبل پخش شده بود ، سالهای گذشته برای فعا
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زنان در اين دوره ، مادرانی آگاه وتيز هوش برای فرزندان شجاع خودبودند  که آنجا که الزم بود 

در صف اول تظاهرکنندگان فريادزدند ، که بهای بسياری هم برای آن پرداختند ، وانجا که الزم آرام 

 باز هم بهای سنگينی پرداختند که اين نقطه خود موفقيتی برای جنبش بود که توحش وساکت  ، اما  و

اما بلوغ اين زنان آنجا پررنگ تر . خشونت نهفته در دل اين نيرويهای حکومتی را بر جهان نماياند

 در پی جستن داليل اين نيز به عنوان انسان نگاه می کنند و) سربازان حکومتی(که به اينها  می شود

يک سرباز که به سمت مردم گلوله می بندد ، . حد باالی از خشونت در وجوديک انسان می گردند

  .هم يک انسان است 

او هم جوان همين کشور است ، او هم در يک خانواده ، شايد شبيه بسياری از خانواده ها بزرگ شده 

 اما بر او چه  ميشودکه اين گونه رفتار می کند ؟ .باشد 

 يد همه ما بايد به آن فکر کنيم که در وجودکودکان خودچه می کاريم ؟ سوالی که شا

يلی آرام به فردی تبديل می کند با اين تفکر که هر که خودخواهی ، انقام جوئی ، کينه ای که او را خ

  ....چون من است ، با من است وهرکه نه بر عليه من 

 .ين رژيم ريشه دارد تفکری که بصورت بسيار پيشرفته وسازمان يافته در دل ا

 

خواسته هايمان  که تالشهای ما کمکی باشد نخست برای ارتقای آگاهی مان نسبت به خودمان و اميد

اين  کمکی برای حرکت بسوی جامعه ای که کسی در آن خود را برتر از ديگری نداند که در شايد و

دليلی برتر بداند منجر به استبداد صورت هر نظامی که بر سر کار باشد تا زمانی  که خود را به هر 

  ....همه نيک می دانيم که استبداد را عمر طوالنی نيست  است و

  

  الهه آسمانی

  کميته دفاع از حقوق زنان

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
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زخمی حاصل تيراندازی به سوی مردم بی هشت کشته و دست کم پنجاه 

 دفاع

  

 تن 50 شدن زخمی و شهروند 8 باختن جان کم دست موثق منابع گزارش به بنا:  هرانا خبرگزاری

  .ميشود تائيد تهران گذشته روز آميز مسالمت تظاهرات در

  
 شامل را زن 3 منجمله تن 8 مجموعًا که گان شده کشته اجساد انتقال يا باختن جان از پزشکی منابع

 شهروندانی بيمارستان اين در آگاه منابع همچنين. دادند خبر تهران اکرم رسول بيمارستان به ميشود
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 اجازه دريافتی، بنابرگزارشات.نمودند اعالم تن 50 حداقل را بودند شده زخمی گلوله اصابت با که

 از ای عده تنها نشده، داده بيمارستان مسئولين به شدگان کشته و مجروحين برای سازی پرونده

 شماره با شدگان، کشته و مجروحين های موبايل طريق از ها خانواده کردن پيدا جهت پرستارها،

  .اند گرفته تماس ها آن های تلفن در موجود تلفن های

  
 موسوم مامورين بيمارستا، اين به گان شده کشته و مجروحان انتقال از پس ساعتی و گذشته شب در

  .کردند منتقل نامعلومی مکان به و گرفتند تحويل را اجساد بيمارستان در حضور با گارد، به

 و شدگان کشته شمار ميرود احتمال و ميگيرد بر در را تهران اکرم رسول بيمارستان تنها فوق آمار

  .باشد تعداد اين از بيش زخميان

 بسيج پايگاه انتخابات، نتيجه به مخالفان آميز مسالمت و عظيم تظاهرات پی در است توضيح به الزم

  . نمود مردم سوی به مستقيم تيراندازی به اقدام عاشور 117 گردان به وابسته

 چند درگيريهای شعله بر موضوع اين و شدند زخمی و کشته حادثه اين در هموطنان از زيادی تعداد

 .افزاد تهران خاصه و ايران شهرهای روزه
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 ضرب و شتم شديد تعدادی از زنان و دختران با باتوم در مشهد

تجمعات پراکنده ديروز در مشهد که همزمان با راهپيمايی :سايت حکومتی آينده در گزارشی مينويسد

به  انتخابات رياست جمهوری برگزار شد، ميليونی مردم تهران در اعتراض به نحوه اعالم نتايج 

  .خشونت کشيده شد

به گزارش خبرنگار آينده از مشهد، چند تجمع فاقد مجوز در مناطق مختلف مشهد از جمله پارک 

راه هنرستان، به شدت توسط نيروهای پليس  آباد، ميدان احمد آباد، بلوار سجاد و سه ميدان ملک  ملت،

  .و بسيج سرکوب شد
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تر تهران در سايه تدبير نيروی انتظامی و ساير  حالی است که راهپيمايی بسيار بزرگاين در 

هرچند گويا پس از پايان آن . گونه برخوردی ادامه يافت نيروهای امنيتی، تا دقايق پايانی بدون هيچ

  .به داليلی که هنوز مشخص نيست، تيراندازی صورت گرفته است

ها تجمع کوچک از  بعد از ظهر، ده 4به از ساعت بر اساس همين گزارش، عصر روز دوشن

معترضان که عمدتًا طرفدار ميرحسين موسوی بودند، شکل گرفت که بالفاصله از سوی نيروهای 

  . ها برخورد شد انتظامی و غيره با آن

ها نفر دستگير و تعدادی مجروح و زخمی شدند، که حال چند تن از آنان  در جريان اين اغتشاش، ده

  .زارش شده استوخيم گ

آور در اين ماجرا که از سوی خبرنگار آينده در مشهد و چند تن ديگر از شاهدان  از نکات تأسف

عينی تأييد شده است، ضرب و شتم شديد تعدادی از زنان و دختران حاضر در محل، با باتوم بوده 

 .است
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  نظرآهاری شيوا وضعيت از کننده نگران خبری بی

 

امروز ماموران وزارت اطالعات با حضور در منزل شيوا نظرآهاری عضو , بامداد 1حدود ساعت

کميته گزارشگران حقوق بشر، اقدام به تفتيش منزل وی کردند و وسايل شخصی وی را با خود 

ه مأموران اطالعات که حکم تفتيش و بازداشت وی را از سوی دادستانی در دست داشتند، ب. بردند

  . ساعت به تفتيش منزل پرداختند 2مدت حدود 

  

  



 انتخابات، کودتا و زنان

    
18 

 
   

  

آنها اعالم کرده اند که وی بايد .اما به علت عدم حضور وی در منزل موفق به دستگيری او نشدند

نيروهای امنيتی گفته اند، او ظرف روزهای .هرچه سريعتر خود را به وزارت اطالعات معرفی کند

گفتنی است، .است، خودش را هر چه زودتر معرفی نمايد آينده بازداشت خواهد شد، بنابراين بهتر

  . شب گذشته بسياری از فعاالن سياسی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند

 200پيش بينی می شود، دامنه اين دستگيری ها همچنان ادامه يافته و شمار بازداشت شدگان بيش از 

 .نفر باشد

هاری عضو کميته گزارشگران حقوق بشر حوالی ساعت خرداد ماه ، شيوا نظر آ 24امروز يکشنبه 

 .درمحل کار خود توسط نيروهای اطالعاتی بازداشت شد 13:30

شيوا نظر آهاری از دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل است که در طول روزهای گذشته به 

ه صورت تحصن همراه ديگر دانشجويان ستاره دار، بارها اعتراض خود را نسبت به اين مسئله، ب

 .های آرام اعالم کرده بود

پيش . گفتنی است، شب گذشته بسياری از فعاالن سياسی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند

نفر  200بينی می شود، دامنه اين دستگيری ها همچنان ادامه يافته و شمار بازداشت شدگان بيش از 

 .باشد

  .د شداخبار تکميلی در گزارشهای بعدی اعالم خواه
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 شيرين عبادي خواستار برگزاري دوباره انتخابات شد 

  

  :گويد آه بشر و برنده جايزه صلح نوبل مي دان و مدافع حقوق شيرين عبادي، حقوق

المللي بر انتخابات نظارت  آه ناظران بيندولت بايد انتخاباتي جديد برگزار آند و اجازه بدهد  « 

  ».بكنند

راديو آزادي در مورد انتخابات رياست جمهوري ايران  /خانم عبادي در گفتگو با راديو اروپاي آزاد

  :هايي آه به نتايج آن مي شود گفت و اعتراض

ر آرام و اند، به شكلي بسيا آه مردم ايران در مورد نتايج انتخابات ابراز شك و ترديد آرده« 

 ».ها نفر به خيابان آمدند و خواسته خود را بيان آردند آميز، ميليون صلح

 

  ...مردم ما با سکوت فرياد ميزنند

  

 اعالميه جهانی حقوق بشر 19ماده 

آنست که از داشتن عقايد خود بيم و هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل 

اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و 

  .بدون مالحظات مرزي، آزاد باشد

  .حق طلبی زنان مبارز ايرانی را حمايت و ستايش می کنيم

  



 انتخابات، کودتا و زنان

    
20 

 
   

  

  .شدند بازداشت خود منزل در امويی احمدی بهمن و يعقوب بنی ژيال

خرداد ماه، پس از تظاهرات مردمی در  30بنا بر اخبار رسيده، در آخرين ساعات روز شنبه، 

خيابان انقالب و ميدان آزادی، ماموران به منزل ژيال بنی يعقوب و بهمن احمدی امويی، از روزنامه 

  .نگاران صاحب نام، رفته و پس از تفيش منزل، آن ها را بازداشت نموده اند

  
با يک هفته نامه مستقل اقتصادی به نام ميهن  1375بهمن امويی، فعاليت مطبوعاتی اش را در سال 

با انتشار مطبوعات اصالح طلب به روزنامه جامعه و . شروع نمود و پس از آن به همشهری رفت

  .پس از آن به توس رفت و با توقيف اين روزنامه ها به صبح امروز روی آورد

اقتصاد سياسی "وقايع اتفاقيه همکاری و دو کتاب  ،شرق ،وزنامه های خرداد، نوروزنين با راو همچ

تا  .را تاليف نموده است" مردان جمهوری اسالمی چگونه تکنوکرات شدند" و"جمهوری اسالمی 

زارش اوهنگام تهيه گ.دبيرگروه اقتصادی روزنامه غيردولتی سرمايه بوده است 1378شهريور ماه 

خرداد در ميدان هفت تير بازداشت شده و به مدت يک هفته  ٢٢لمت آميز زنان در از تظاهرات مسا

وی چند ماه بعد به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه  .برساس حکم دادگاه  بسر برد در اوين 

شش ماه حبس برای او در نظر گرفته و سپس به دو سال تعليقی تبديل  امنيت دادگاه انقالب محاکمه 

ژيال بنی يعقوب پيش از اين دبير سرويس اجتماعی روزنامه سرمايه بوده و از فعالين جنبش  ...شد

او جزء سی و سه زنی بود که سيزدهم اسفند سال گذشته در تجمع زنان در مقابل دادگاه  .زنان است 

  .امنيتی زندان اوين منتقل شد ٢٠٩انقالب تهران بازداشت و به بند 

  . در ايران است» کانون زنان ايرانی«ير وب سايت او گزارشگر مستقل و سردب

وی بارها به کشورهای منطقه خاورميانه سفر کرده و در باره زندگی زنان و پناهندگان در زمان 

  . جنگ گزارشاتی نوشته است 

موضوعات گزارشات ژيال بنی يعقوب، بارها موجب حمله، دستگيری و يا زندانی شدن وی شده 

  .برنده جايزه شجاعت در روزنامه نگاری شده است 2009او در سال . است

 کميته گزارشگران حقوق بشر
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 کند می مقايسه شرقی آلمان با را امروز ايران مرکل، آنگال

 

. آنگال مرکل اختناق درايران را با آنچه درآلمان شرقی گذشته بود، مقايسه کرد:   راديو فرانسه

درمقابل بوندستاگ، پارلمان کشورش اعالم کرد که صدراعظم آلمان امروزپنج شنبه درسخنانی 

 .هرروزبه افراد دستگير شده درايران می انديشد و تالش می کند آنها ازخاطره ها فراموش نشوند

خانم مرکل، که زادۀ بخش شرقی آلمان است ، افزود که از اهميت به ياد داشتن ونگران بودن  

شرقی کشورش يا جمهوری دموکراتيک آلمان، درمورد سرنوشت کسانی که درآن دوران دربخش 

صدراعظم آلمان که هفتۀ آينده دراجالس سران هشت کشوربزرگ  .به زندان افتاده بودند، آگاه است

پيام محکمی "صنعتی جهان در ايتاليا شرکت می کند، ابرازاميدواری کرد که اين نشست بتواند 

ارسال " قوق انسانی و شهروندی در ايراندرارتباط باآزادی شرکت درتظاهرات و برخورداری ازح

 .کند

 

 شيوا و اموئی احمدی بهمن و يعقوب بنی ژيال وضعيت از خبری بی

 زندانی نگاران روزنامه نظرآهاری،

خردادماه نيمه شب، ژيال بنی يعقوب و بهمن احمدی امويی زوج روزنامه  30در : مدرسه فمينيستی

از بازداشت اين دو می گذرد اما به جز يک بار تماس  دو هفته. نگار در منزل شان دستگير شدند

 .تلفنی ژيال بنی يعقوب از آنان خبر ديگری در دست نيست

ژيال بنی يعقوب که  پس از دو هفته هنوز از ژيال بنی يعقوب و بهمن احمدی امويی خبری نيست

نگاری است،  روزنامه نگار و عضو کمپين يک ميليون امضاء و برنده جايزه شجاعت در روزنامه

مادر بنی يعقوب می . از زمان بازداشت تاکنون تنها يک بار توانسته با مادر خود تماس بگيرد

همان يک بار هم که ژيال زنگ زد فقط دو دقيقه با من سخن گفت ان هم با عجله و من « :گويد

وين و دادگاه مراجعه های مکرر ما به زندان ا.نفهميدم که او و همسرش را به کجا منتقل کرده اند

دختر و داماد من يک سال گذشته . انقالب و ديگر نهادهای قانونی هم تاکنون نتيجه ای نداشته است 
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. در هيچ روزنامه ای کار نمی کردند من نمی دانم آنها با چه اتهامی در منزل شان دستگير شده اند 

 ».تبی خبری از محل نگهداری اين دو نيز برای ما واقعا نگران کننده اس

بهمن احمدی اموئی اما تاکنون هيچ تماسی با خانواده اش نگرفته است و خانواده او از اين بابت به 

انها از مسوالن می . مراجعه آنها به نهادهای قانونی هم تاکنون نتيجه ای نداشته است  . شدت نگرانند

 ..خواهند که به بهمن اجازه تماس با خانواده اش داده شود

 

نظرآهاری نيز پس از سه هفته بازداشت خبری در دست از شيوا 

 .نيست

 

 

  کنيد آزاد را زندانی نگاران روزنامه

 خانم مفيدی چند روزنامه نگار در جريان های اخير بازداشت و روانه زندان شده اند ؟

آنها چهل نفر در ابتدا . البته آمار دقيقی در اين باره نداريم چون تعدادی دستگير و سپس آزاد شده اند

نفر همچنان در زندان به  26يا  25اما اکنون آن طور که خبر داريم . بودند اما به تدريج آزاد شدند

 .سر می برند

 آيا بازداشت اين روزنامه نگاران بر اساس موازين قانونی انجام شده است ؟

ان غير قانونی بوده خير از همان ابتدا يعنی از روش بازداشت تا نحوه نگهداری اين روزنامه نگار

است تعدادی از اين روزنامه نگاران را شبانه و بدون حکم در خانه های شان دستگير کرده يا در 
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به همين دليل از همان نحوه دستگيری آنها ما به هيچ . خيابان به صورت نامعلومی بازداشت شده اند 

هم بی خبری از محل نگهداری و هم اکنون .وجه شاهد برخوردهای قانونی با اين افراد نبوده ايم 

تماس نگرفتن شان با خانوده هايشان يک مساله مهم است که نشان از نگهداری غير قانونی اين افراد 

 .دارد

به عنوان دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران فکر می کنيد که اين روزنامه نگاران به چه دليلی 

خاطر نوشتن مطلب خاص يا پوشش خبری  بازداشت شده اند می خواهم بدانم بازداشت آنها به

 حوادث اخير بوده يا داليل ديگری داشته است ؟

چون مسئوالن مربوطه تاکنون هيچ اظهار نظری درباره اتهام اين افراد نکرده اند دليل دستگيری هم 

ولی به دليل اينکه کار اين افراد روزنامه نگاری بوده و آنها حرفه ديگری جز اين .مشخص نيست 

ر بلد نيستند و با شناختی که ما از همکاران مان داريم می توان حدس هائی زد که آنها در ارتباط کا

اما نوع بازداشت اين افراد به خاطر شغل .با حرفه شان و يا شايد انعکاس اخبار بازداشت شده باشند 

ن آزادی همه ما خواها. شان آن هم به اين شکل و بدون حکم مشخص برای ما واقعا جای سوال دارد

 .آنها هستيم

انجمن صنفی روزنامه نگاران تاکنون چه اقداماتی را برای اين روزنامه نگاران زندانی انجام داده 

 است ؟

البته از ابتدا که در جريان اين مسائل قرار گرفتيم ما هم تحت فشارهائی قرار داشتيم وهيات مديره 

اما با اين همه بيانيه داديم و به اين دستگيری ها اعتراض کرديم و . انجمن هم در شرايط عادی نبود 

  خواهان آزادی فور ی همکاران مان 

م افتاديم که متاسفانه به دستور دستگاه های امنيتی فکر برگزاری يک نشست اعتراضی هبه .شديم  

يه لغو هم به اين بازداشتها اعتراض کرديم و آزادی فوری و رفع محدوديت از رسانه اطالع. لغو شد

همچنين انجمن سعی کرد با خانواده های زندانيان تماس برقرار کند و به آنها . ها را خواستار شديم

 .کمک کند

 مقام های قانونی به عنوان دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران چيست ؟ خواسته اصلی تان از

اين روزها ما شاهد حضور . آزادی فوری روزنامه نگاران و برداشتن محدوديت از مطبوعات 

ماموران امنيتی در چاپ خانه ها هستيم که موجب توقيف يک تا دو روزه مطبوعات می شوند و در 

 .. ن روند غير قانونی است و بايد متوقف شوداي. ايجاد می کنندار روزنامه ها خلل استمرار ک

 



 انتخابات، کودتا و زنان

    
24 

 
   

  زنان جنبش تازه شهایلوچا ، لرزاند را ايران که روزی 10

  
پس از شمارش آراء دهمين دوره رياست جمهوری و اعالم پيروزی نامنتظر آقای : مدرسه فمينيستی

در خيابانهای پايتخت » به رای مردماحترام «احمدی نژاد، جنب و جوشی گسترده با مطالبه حداقلی 

حق «اين اعتراض گسترده که در حقيقت، خواسته ی . و برخی ديگر از شهرهای کشور آغاز شد

را نيز در بطن خود داشت جنبشی بود که پس از اعالم نتايج انتخابات، به نقطه اوج » انتخابات آزاد

روز، به  10يران تنيده شد و در طول خود رسيد، با سرعتی حيرت انگيز در تار و پود کل کشور ا

از اين رو سخن . سال، وقايع و تجارب بسياری را در تاريخ معاصر کشورمان رقم زد 10اندازه 

گفتن در مورد جنبشی با ابعادی چنين گسترده، و تاثير بالمنازع آن بر همه ارکان جامعه و بر تمامي 

بی شک دشوار ) دکی از وقوع آن می گذردبه خصوص که زمان بسيار ان(جنبش های مدنی ايران، 

با اين حال در اينجا سعی می کنم با احتياط بسيار، . و با آزمون و خطا و گمانه زنی، عجين است

تاثير متقابل اين خيزش عمومی با فعاليت های جنبش زنان و برخی از چالش هايی را که اخيرَا در 

خود بازگويم، چالش ها و پرسش هايی که به زير پوست حرکت عمومی زنان ايجاد کرده، به سهم 

 .سبب شده که پاسخ به آنها به تعويق بيافتد» سرعت بيش از حد تحوالت«احتمال زياد، 

  شکاف در حاکميت و فوران جنبش مردم 
يکی از داليل جلوه گری و فرصت به صحنه آمدن جنبش های فراگير مردمی، ايجاد شکاف در  

تص و منحصر به کشور ما نيست چنانچه بحران های اقتصادی نيز حاکميت هاست و اين امر، مخ

. سبب تضعيف دولت ها و در مواقعی، به ايجاد جنبش های اعتراضی و اجتماعی منتهی می شود

بروز و فعال شدن گسل ها و شکاف های درون حکومت ها حتا اگر موقتی هم باشد خواهی نخواهی 

زير تاثير .و بازتاب آن در حوزه عمومی کمک می کند به ظهور جنبش ها و نارضايتی های مردمی

حوادث و رويدادهای اخير در آستانه انتخابات دوره دهم رياست جمهوری، شکاف هايی که در زير 

ساله اخير به وجود آمده بود، با شتابی سرسام آور به شکافی  15پوسته ی ساختار حکومتی در طی 

و مطالبات معوق مانده ی اقشار گوناگون جامعه و مدل  عريان و عظيم تبديل شد بی شک نارضايتی
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نيز ) حضور جنبش های مطالبه محور)تازه و مسالمت جويانه گسترش اين خواسته ها در کشور 

 .طی سال های گذشته اين گسل ها را به تدريج در ساختار حاکميت فعال تر کرده بود

با مشاهده فعال شدن اين گسل ها، سرانجام اکثر قريب به اتفاق نيروها و جنبش های اجتماعی به 

پی برده ووارد ميدان کارزار »  موقعيت سرنوشت ساز اين دوره از انتخابات « تاثيرگذاری و 

وزه بهره گيری از فضای انتخاباتی، مطالبات خود را در ح انتخاباتی شدندوبا بهره گيری از فضای 

عمومی مطرح و بر کانديداها و بر فضای گفتمانی جاری در انتخابات تحميل و بار مسئوليت 

نمايندگی بخش هايی از اين خواسته ها را بر دوش نامزدهای اصالح طلب رياست جمهوری قرار 

بی . دادند تا از اين رهگذر بتوانند به تحقق بخش های هرچند کوچک خواسته های خود اميد يابند

اميد به «يکی از مولفه های نيرومند و تاثيرگذار بر روندهای حرکتی درون يک جامعه، ايجاد  شک

برانگيختن اميد ـ به . است و بدون حضور اين مولفه امکان هيچ تحول مثبتی ميسر نيست» تغيير

قابل  طرزی که از دل آن بتواند حرکت و پويايی ايجاد شود ـ البته که نيازمند نشان دادن فاکتورهای

در فضای انتخاباتی نيز حاصل » اميد به تغيير«بنابراين . لمس در زندگی روزمره مردم است

حضور فعال کنشگران جامعه مدنی و تالش بی وقفه جنبش های اجتماعی گوناگون، و نيز تحت 

 آرام آرام در افکار عمومی» اميد به تغيير«تاثير تغيير آرايش در منطقه و جهان بود که سبب شد 

 .دورمانده از يکديگر بود» اميدهای کوچک«موسم تجميع  »انتخابات«ايرانيان ريشه بگيرد و 

از جمله کاهش تنش های (خوشبختانه در فضای متفاوت و متحول در داخل و در سطح بين المللی 

، که در ماههای منتهی به انتخابات رياست جمهوری )بين المللی به يمن سياست های باراک اوباما

م شاهد بوديم، و با توجه به هوشياری و توافق نانوشته و دسته جمعی گروه های مختلف فکری و ده

که طيف های قابل مالحظه ای از نيروهای درون حاکميت تا نيروهای گوناگون در (اقشار گوناگون 

بسيار توافق در ميان طيف . ، اميد به ايجاد تغيير، جان تازه ای گرفت)اعماق جامعه را شامل می شد

وسيع از نيروهای مختلف جامعه با هدف تغيير، باالخره سبب شد که حداقل بخش عمده ای از طبقه 

، بتواند انرژی و پتانسيل عظيم نهفته »اميد«متوسط شهری در کل کشور، در پهنه و پرتو مولفه 

 .خود را آزاد کند

ناگهان بخش هايی از جامعه که  اما پس از اعالم نامنتظر و شوک آور نتايج شمارش آراء انتخاباتی،

و در پيوند و همگامی با يکديگر سعی کرده بودند پروسه تغيير را از » تغييری مسالمت آميز«برای 

پی گيرند، با بن بستی بسيار پيچيده روبرو شدند، اما تجربه های مکتوب » صندوق رای«طريق 

به طور گسترده در حرکت های » مردم«بسياری نيز در جوامع گوناگون نشان می دهد که هر کجا 

دسته جمعی مشارکت کرده اند، توانسته اند فراتر از چهارچوب ها و ظرفيت های موجود، فضاهای 
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از بن بست ها عبور کنند و چارچوب های تنگ را  ،»اميد«تازه ای را بيافرينند و با ايجاد و تکيه بر

 .گشوده تر سازند

از پيش از انتخابات در جامعه انباشه شده بود و هنوز زنده  در هر صورت پتانسيل اميد به تغيير که

و جوشان بود، روند حرکت را چنان ارتقاء داد که پرتوهای پراميدش را به همه جای دنيا سرايت 

به شکل اقيانوسی بيکران از انسانها » احترام به رای مردم«آری خيزشی بسيار گسترده برای . داد

احترام  به رای وحق «:لی و مشترک همه، فقط يک چيز بودخواست حداق. وارد خيابان شد

 !»شهروندی شان 

که موتور محرکه آن نيز ارزش های انسانی و (در نگاه اوليه شايد حضور اين خيزش همگانی 

چه بسا ناگهانی و فی البداهه به نظر آيد ولی کنشگران جنبش های ) مدرن طبقه متوسط ايران است

ن موج عظيم و آرام مردمی، که از سازماندهی هوشمندانه ای هم برخوردار اجتماعی می دانند که اي

 .بود يک شبه به وجود نيامده و حاصل پروسه ای طوالنی تر بوده است

اما اين حضور گسترده که برآمده از خواسته های جنبش های مطالبه محور در کشور همچون جنبش 

انند روزنامه نگاران، کارگران، هنرمندان، زنان، جنبش دانشجويی، جنبش های صنفی گوناگون م

اين حرکت . دارد) و نه انقالبی(معلمان و نيز جنبش تاثيرگذار نوگرايی دينی است ماهيتی مدنی 

صندوق »يعنی انتخابات و » زمين بازی مشترک«بر بستر يک ) عملی توافقی(وسيع و آگاهانه 

البته آن (ت همه جنبش ها و اقشار اجتماعی سامان گرفته و توانسته مخرج مشترکی از مطالبا» رای

را در قالب يک شعار واحد ) خواسته هايی که با پتانسيل موجود در جامعه امکان پذير است

اين اولين بار در تاريخ معاصر ايران است که مردم تحت  .متبلور سازد» انتخابات عادالنه و آزاد«

صندوق «سال  30کشور، توانستند پس از تاثير نيروی آگاهی بخش جنبش های اجتماعی موجود 

را پس از سالها به » حق رای«اش خارج کرده و »تزئينی«و » تکليفی«را از شکل مرسوم » رای

بود که متاسفانه تهديد جدی برای » پروسه«اما همين . سازند» از آن خود«طور جدی و آگاهانه 

 .وب همراه گرديدتلقی شد و در نتيجه با خشونت و سرک» بخش هايی از حاکميت«

اکنون با اين مقدمه می خواهم به نقش جنبش زنان در اين پهنه کارزار بپردازم گرچه واکاوی اين 

پروسه نشان می دهد که جنبش زنان، به عنوان بخش فعال جنبش جامعه مدنی ايران، پيش از 

به خوبی برجای انتخابات تاثيرش را در پروسه شکل گيری تحوالتی که پس از انتخابات روی داد 

گذاشته است به ويژه با تعريف جايگاه مستقل خود در آستانه انتخابات رياست جمهوری در قالب 

 .»همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات«

 جنبش زنان در روزهای پر تب و تاب پس از انتخابات، کجا ايستاده بود؟
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پس از انتخابات، خود را درگير اين پرسش می بسياری از ما در جنبش زنان در روزهای ملتهب 

ديديم که به راستی ما به عنوان فعاالن جنبش زنان در ميانه ی جنبش وسيع کسب حقوق شهروندی 

کجا ايستاده ايم؟ هرچند اين پرسش پيش از انتخابات رياست جمهوری ) حق برگزاری انتخابات آزاد(

 .به نوع ديگری مطرح بود

مد جنبش اعتراضی مردم که پس از انتخابات به شکل وسيعی در خيابانها در حقيقت پيش از برآ

انتخابات «شکل گرفت، بحث و وظيفه مهم جنبش زنان پاسخگويی به چگونگی رابطه پيچيده اش با 

  . وصندوق رای بود»فضای انتخاباتی«، رابطه متقابل اين  جنبش با و » دوره دهم رياست جمهوری

نگامی که بخش بزرگی از فعاالن حقوق زن در اوايل اسفندماه سال گذشته پيش از وقايع اخير و ه 

فعاليت خود را برای نقش آفرينی و بهره گيری از فضای انتخاباتی به نفع مطالبات زنان آغاز کرد و 

همگرايی جنبش زنان برای طرح «از دل آن، ائتالف گسترده ای از فعاالن سکوالر و مذهبی، به نام 

 موجود همچون جنبش دانشجوئی و شکل گرفت مانند ديگر جنبش های» نتخاباتمطالبات در ا

و فضای انتخاباتی، شجاعانه تعريف کرد، از اين رو بخشی از پاسخ » انتخابات«رابطه اش را با ...

 به پرسش های امروز در مورد نقش و جايگاه مستقل جنبش زنان در تحوالت پس از انتخابات را

همگرائی جنبش زنان برای طرح مطالبات در «های پيش از انتخابات، يعنی می توان از دل حرکت

» صندوق رای«و » انتخابات«يعنی ائتالفی که توانست نسبت اش را با  .جستجوکرد» انتخابات 

شکل گرفته پس از انتخابات نيز به » جنبش مدنی«و از اين رهگذر، نسبت اش را با . مشخص سازد

 .نوعی مشخص کرده است

همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در «حقيقت نظريه و عمل هوشيارانه ی فعاالن در 

که برای اولين بار در جنبش معاصر زنان ايران، توانست نسبت خود را با فضای » انتخابات

به طور آگاهانه و مستقل مشخص سازد، در عين حال موفق شد که در » صندوق رای«انتخاباتی و 

و در نتيجه ارتقاء آن از چهارچوب (اين حق شهروندی از سوی مردم » کردن از آن خود«پروسه 

اين ائتالف برنامه مند موفق شد که طيف بسيار گسترده ای . نيز آگاهانه مشارکت کند) های رسمی

 »آرايش دموکراتيک وتلفيقی « و با اين. از گرايشات متفاوت جنبش زنان ايرانی را متحد سازد

عنی پاسخ به معضلی معاصر که زنان ايرانی به ي.  کننده به اين پرسش بدهد توانست پاسخی قانع

مشرب فکری اما در فضای کارزارهای انتخاباتی و در استفاده از چنين ورغم داشتن هر مسلک 

فضاهای گذرا و موقتی، چه می توانند بکنند و چقدر می توانند از فرصت ها و حتا ثانيه ها به 

 .، بهره بگيرند»ت مستقل خودمطالبا«منظور گسترش 

جنبش همگرايی زنان ايران با حضور مستقل در خيابانها و با حمل پالکاردها و شعارهای مستقل و 

به اعضا و فعاالن خود ثابت کرد که حرکت متحد زنان اين ظرفيت را دارد که با  در قبل(زنانه اش 
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ن از چهارچوب های رسمی و گامی فضاهايی بيرو. »فضاهايی تازه را خلق کند«عمل مستقل خود 

همگرايی جنبش زنان همچنين .فراتر از مرزهای مرسوم و ظرفيت های تعريف شده ی انتخابات

موفق شد که همه کانديداهای رياست جمهوری را به ارائه برنامه ای مجزا درباره زنان، ملتزم سازد 

تصويری متعدد از اين گزارش های مکتوب و . (و اين پيروزی را نمی توان دست کم گرفت

کانون ، مدرسه فمينيستی :جنبش زنان، در هر سه سايت فعال کنش های مستقل و ابتکاریمجموعه 

 (.شده است منتشرثبت و  ميدان زنان.)زنان ايرانی

و با تالش و فعاليت جانانه ی ) نسل جوان پس از انقالب(ری ما زنان به همراه فرزندان جوان مان با

ديگر جنبش های مدنی و سياسی اصالح طلب، سرآخر موفق شديم که فضای انتخاباتی را از آن 

 ما مردم با حضور آگاهانه و مستقل مان، فضايی متفاوت از نظم محدودی که معيارهای. خود سازيم

آفريديم که تا سالهای آتی، » فضايی ديگرگونه«) نظمی که دولت معين کرده بود(انتخاباتی موجود 

 .همه نيروهای خواهان تغيير، در داخل و خارج از کشور از آن تغذيه خواهند کرد

هرچند مسير حوادث پس از انتخابات، پرسش ها و ابهام های جديدی را در مقابل جنبش زنان 

است که برخی از اين پرسش ها با تکيه به پاسخ های پيشينی، قابل اقناع است ولی مطرح ساخته 

 .برخی از آنها البته نياز به بازخوانی تجارب به دست آمده، و بحث و تبادل نظر مداوم و شفاف دارد

 »57انقالب «ذات پنداری با  هم

ونگی حضور جنبش زنان يکی از ريشه های مهم ابهام و سردرگمی برخی از فعاالن نسبت به چگ

و همين . باشد 57در اين خيزش عمومی شايد ناشی از مقايسه جنبش مدنی کنونی با انقالب سال 

به نظر می رسد برخی در اين روزهای . قياس شکلی، احتماال سبب ساز چنين قضاوت هايی است

يک خواست پر تب و تاب گذار سياسی، که بخش وسيعی از شهروندان مملکت پس از سالها، بر 

حداقلی ـ احترام به رای خود ـ يکپارچه شده اند و به صورت راهپيمايی های چند صد هزار نفری و 

خواهان احترام به حقوق شهروندی و رای خود ) و تداوم آن در پشت بامها با فرياد اهللا اکبر(ميليونی 

کاله يا روسری ديگری  سرمان«که  مبادا »  57انقالب «هستند ما زنان نيز مانند روزهای تب آور

» خواسته مشترک و متحد کننده«و با اين قضاوت، به ما گوشزد می کنند که بايد به جای ! »برود

اما اين تحليل و . در اين جنبش بپردازيم» خواسته های مستقل و زنانه خود«اين جنبش سراسری، به 

ی رسد ناشی از درک و قياس به نظر م 57با روزهای پر تب و تاب انقالب بهمن » همذات پنداری«

» پروسه های متفاوت شکل گيری اين دو جريان اجتماعی«مکانيکی اين دو رويداد و ناديده گرفتن 

 .است

اين دوستان به واسطه قياس ظاهری اين دو رخداد به اين نتيجه می رسند که اگر امروز زنان 

، غافل »رشان کاله خواهد رفتس« 57خواسته های خود را به طور مستقل مطرح نکنند مانند سال 
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معيارهای «ساله اخير توانسته اند،  15انتخابات و چه در طول از آن که زنان چه در همين پروسه 

و نيز بخشا در کل جامعه تا حد زيادی تحميل » گروه های مرجع«و » نخبگان«عموم ا بر رجنسيتی 

د و نه لزوما حرکت های مکانيکی همچون کنند و اتفاقا اين آن روند مبارکی است که بايد تداوم بياي

در يک تندپيچ بزرگ سياسی و مقطعی، که اکثر جنبش های » طرح خواسته های صرفا جنسيتی«

» خواسته معين و حداقلی«بر سر يک » زمين مشترک»اجتماعی و مطالبه محور کشور در آن 

 .توافق کرده اند

و خواسته های آنان ناديده » اله رفته استسر زنان ک«، 57می خواهم بگويم اگر در انقالب سال 

، زنان مثال يادشان رفته بود »اوج انقالب«گرفته شده است احتماال به خاطر آن نيست که در نقطه 

را در تظاهرات گسترده ای که به راه افتاد فرياد بزنند، بلکه احتماال ناشی » خواسته های خود«که 

 57انقالب بهمن (گيری آن تحول اجتماعی  دت شکلاز آن بوده است که زنان در پروسه بلندم

اساسا خواسته های مستقل خود را تدوين وعمومی نکرده بودند که بعد بخواهند با پشتوانه آن )

و البته با همياری نيروهای موجود در آن تحول » معيارهای جنسيتی«و شکل دادن به » پروسه«

يعنی اين ضعف و غفلت، ناشی از آن بوده . ننداجتماعی از بروز اقدامات زن ستيزانه جلوگيری ک

نداشته اند » مطالبات جنسيتی و مشخص«که در سی چهل سال پيش، اکثر زنان منتقد وضع موجود، 

يعنی آگاهی جنسيتی به صورت مستقل و گسترده در ميان زنان ايرانی اساسا وجود خارجی نداشته 

ن، بتواند در پروسه درازمدت شکل گيری خيزش است که اين آگاهی جنسيتی و مطالبات برآمده از آ

 .ثير جدی و تعيين کننده بگذاردتا »رهبری انقالب «های ميليونی مردم و حتا در پروسه شکل گيری

» سرنگونی شاه « و » ضديت با امپرياليسم « در حقيقت زنان در آن دوران، خواسته هايی غير از

  .را شکل نداده  وعمومی نکرده بودند 

اين درحالی است که زنان همچون ديگر اقشار و اصناف، در صورتی موفق می شوند خواسته   

ودر شکل ) »روزواقعه «پيش از (خود را پيش ببرند که بتوانند در پروسه ای بلند مدت  های مستقل 

عمومی واقعا تاثير گذار باشند و يا در شکل گيری رهبری جنبش نقش  گيری وجهت يابی يک جنبش

  . باشند داشته

را با حوصله ای شگرف و تالش پيوسته و خستگی » خواسته های مستقل خود«يعنی توانسته باشند  

 «جهت گيری جنبش«و نيز » کادرهای رهبری جنبش«انتخاب » معيارهای«ناپذير، به يکی از 

زنان شبيه عمل موفقيت آميزی که در اين دوره تاريخی به وقوع پيوست و جنبش . تبديل کرده باشند

طی بيش از يک دهه فعاليت جانانه و پرداخت هزينه های گزاف، سرانجام موفق شد که با اتکا به 

نيروی خود و در قالب يک جنبش نيرومند، مطالبات مستقل خود را حتا به رهبران اصالح طلب و 

 57 اگر انقالب بهمن. کانديدا های رياست جمهوری و بخش بزرگی از جامعه مدنی کشور بقبوالند
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فراروييد، اما جنبش مسالمت آميز » حضور خواسته های زنان«طی پروسه شکل گيری اش، بدون 

کنونی، بخشا حاصل تجمعات، حرکت ها و فعاليت های مستمر گروه ها و جنبش های مدنی مختلف 

هيچ نيروئی بدون گذر از فيلتر «ساله گذشته است که سبب شده امروز  15از جمله جنبش زنان طی 

 .نتواند مشروعيتی برای خودکسب کند» سته های زنان خوا

اما در دوران گذشته، وقتی که جامعه ما آبستن تحوالت سياسی شده بود زنان ايرانی به جای پيگيری 

سرنگونی (مطالبات حياتی خود، متاسفانه صرفا در شکل گيری همان خواسته های کالن سياسی 

به فکر چاره افتادند » از مرگ سهراب«و متاسفانه بعد . ننقش داشتند و نه خواسته های خودشا) شاه

پس از پيروزی انقالب و بعد از » اتحاد ملی زنان«برای نمونه . که ديگر نمی شد کاری کرد

می خواهم تاکيد . فعاليت جدی خود را آغاز کرد 1358تظاهرات بزرگ زنان در هشت مارس سال 

مشخص شده و جهت گيری های انقالب تعيين شده کنم که در موقعيت و زمانی که رهبری جنبش 

است ديگر کار از کار گذشته و ما زنان هرگز نخواهيم توانست در مقاطع پر تب و تاب و هيجانی 

که ميليون ها شهروند به خيابانها می آيند در تعيين مسير تحوالت و تحميل مطالبات مان به رهبری 

دم که همذات پنداری و تطبيق مکانيکی جنبش مدنی بر اين قياس، معتق. جنبش نقش داشته باشيم

 .، ناشی از تقليل گرايی و نشناختن بافت تحوالت معاصر ايران است57کنونی با انقالب 

 عبور از شعار اصلی اين جنبش

احترام به حق رای «در اين جنبش وسيع عمومی که ماهيتی مدنی و اصالح طلبانه دارد و هدف اش 

است در هفته دوم پس از رای گيری، يعنی پس از » ی از انتخابات آزادحق برخوردار«و » مردم

اعمال خشونت های دولتی و حاکم شدن جو تشنج در سطح جامعه، شاهد آن بوديم که برخی از گروه 

برخی از ياران جنبش . اين جنبش بودند» فراروی و عبور از مطالبه اصلی«ها بالفاصله خواهان 

و » گم شده«در اين جنبش عمومی » خواسته های مشخص زنان«د که زنان هم يادآوری می کردن

به نظرم هر دوی . خواسته های اين جنبش را مطرح می ساختند» راديکال کردن«برخی نيز بحث 

اين ديدگاه ها بعيد است که بتواند کمکی به اين جنبش بکند حتا بعيد است که به تعميق خواسته های 

 .عمومی نيز ياری برساندجنبش های فعال در اين خيزش 

اگر به پروسه شکل گيری اين جنبش مدنی نگاه کنيم اتفاقا می بينيم خواسته اين جنبش عمومی 

است که در يک زمين بازی مشترک » برآيندی از خواسته های جنبش های اجتماعی گوناگون«

يک زمين «يعنی همبستگی در » همبستگی بين جنبش هاست«شکل گرفته است و اين همان نقطه 

خيزش مردمی و مسالمت آميز اصلی  اين فرضيه اگر درست باشد که مطالبه . »بازی مشترک

است که از دل   برآيندی از خواسته هايی» احترام به رای مردم«و » انتخابات آزاد«  کنونی يعنی

تی چه به راس» مطالبه اصلی «دوباره اين » تجزيه«تالش های پيش از انتخابات شکل گرفته، آنگاه 
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کمکی می تواند به جنبش زنان و يا به خود اين جنبش عمومی بکند؟ چرا که برآيند خواسته ها به 

نيست بلکه خواسته ای است مشترک برای تسهيل » جمع عددی خواسته های مختلف گروه ها«معنی 

همانطور که مطالبات مطرح در . در رسيدن گروه های مختلف به درخواست های خاص خود

ی جنبش زنان، جمع عددی خواسته های گروه های مختلف زنان نبود، بلکه برآيندی از آن همگراي

 .خواسته های گوناگون بود

بدانيم و نه » مطالبه محور«از سوی ديگر اگر اين خيزش مردمی را يک جنبش وسيع و همگانی 

جنبش و حرکت ، البد بر اساس تجربه مان در جنبش زنان می توانيم بگوييم که هر »انقالب«يک 

 ظاهرا(ی ا شکل گرفته ، اگر توسط عده» مطالبه ای مشخص ومعين « دسته جمعی که بر محور

گيرد و موضوع مرکزی اش ـ که باعث وحدت و ب سوهای ديگری  بخواهد سمت و) »راديکال«

آن مشارکت داوطلبانه اقشار و گروه های مختلف شده ـ احيانا تجزيه و تکه تکه شود بی شک نه تنها 

رهنمون نخواهد شد بلکه همان جنبش به » راديکال تر«جنبش را به سمت درخواست ها و مطالبات 

 .راه افتاده را نيز از درون، متفرق و بالموضوع خواهد کرد

منظور آن نيست که هيچ جنبش راديکال و ساختارشکن نبايد در جامعه ايجاد شود يا جامعه حق 

ها در يک جنبش، گرايش پيدا کند بلکه می خواهم بگويم که هر جنبش »فرا موضوع«ندارد به مرز

معين شده ويا براساس توافقی نا نوشته وعمومی ، بر پايه مدنی يا سياسی که مطالباتش از پيش 

برای آنکه نيروهای خود را هميشه درکنارخودداشته باشد ونيز شکل ميگيرد،» البه ای خاصمط«

، ناگزير است که سطح مطالبه خود را در همان چهارچوبی که بتواند نيروهای جديد را هم جذب کند 

) و موضوع مرکزی اش(بی شک حفظ اين محور اصلی . توافق کرده و بر آن استوار شده، حفظ کند

ايط هيجان آور و نيز در وضعيت سرکوب شديد، البته که بسيار دشوار است، اما تجربه ما در شر

الاقل در دوره های (در جنبش زنان به دفعات ثابت نموده که تنها راه تداوم حرکت و انسجام جنبش 

در غير اين صورت . ، تا آن جا که مقدور باشد حفظ محورهای مورد اجماع و توافق است)آغازين

، سبب می )پيش از موقع و در مرحله اوليه(جنبش ی دور زدن توافقات و تحميل مطالبات جديد بريعن

 .شود که قبل از آن که جنبش رشد و عمق يابد اتفاقا تقليل يابد و در نهايت، پراکنده شود

 پااليش نمادهای جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان

اخير، بزرگترين حرکت مدنی و دموکراسی  اعتالی جنبش وسيع اعتراضی شهروندان در دو هفته

اين خيزش مسالمت آميز نشان دهنده . خواهانه در جامعه ايران پس از سی سال به شمار می رود

در حقيقت . پتانسيل متراکم و نياز سرکوب شده ی جامعه ما به دموکراسی و حقوق شهروندی است

يا بين  » مذهبی با نيروهای غيرمذهبینيروهای « چالش اصلی در اين جنبش مدنی و گسترده، بين 

چه مدافعان نتيجه (نيست ، کما اين که در هر دوسوی معادله »شهروند مسلمان با شهروند سکوالر«
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هم مذهبی ها و هم غيرمذهبی ها فعال بوده و هستند، و در همايش ها و  )انتخابات وچه مخالفان آن 

 .ه اندراهپيمايی های پيش و پس از رای گيری شرکت داشت

با گردن » گردن نهادن بر خواسته  مردم «  چالش اصلی در برآمد اين خيزش همگانی در واقع بين 

در مقابل » ايجاد فضای دموکراتيک«خواست : است و يا بهتر بگوييم »کشی در مقابل   مردم 

جنبش  بنابراين سمبل ها و نمادهايی که در اين. فضای استبدادی و کودتايی در جامعه بوده است

غير «اساس تقسيمات ايدئولوژيک  مدنی مورد استفاده قرار گرفت نيز بی شک نمی توانست بر

غير «باشد بلکه نماهی به کارگرفته شده بر اساس وپايه » سنتی/مدرن «ويا »مذهبی /مذهبی 

  .استوار شد ومورد بهره برداری همگان قرار گرفت» دموکراتيک /دموکراتيک 

/ اعتکاف «يا » ننگ بر ديکتاتور/ اهللا اکبر «ای ترکيبی همچون بانگ بهره گيری از سمبل ه

ناسيوناليستی (از سوی مردم، و از سوی دولت نيز بهره گيری از سمبل های ترکيبی » اعتصاب

ای « سرود (همچون استفاده از سرودهای ملی و سکوالر ) آميخته با ارزش های بنيادگرايانه مذهبی

دخترانی با آرايش و «و پرچم سه رنگ ايران، يا استفاده از تصوير  )»ايران، ای مرز پر گهر

 .به دفعات قابل مشاهده بود» رفتاری غيراسالمی که تصاوير آقای احمدی نژاد را در دست دارند

اسالمی «اين موارد همگی نشاندهنده آن است که تضاد و چالش اصلی در اين جنبش عمومی بر سر 

. است» دموکراسی خواهی با اقتدارگرايی«نيست بلکه در حقيقت بر سر » بودن و غيراسالمی بودن

آری، وقايع اخير آشکارا نشان داد که چالش اصلی و نياز عمومی اين مرحله از تاريخ ايران، 

 .يعنی استقرار دموکراسی است» حقوق دموکراتيک مردم«

ين جنبش دموکراتيک، و غير از نمادهای ا «مذهب زدايی«اما دغدغه برخی از افراد سياسی، برای 

شايد به اين دليل است که اين دوستان همواره تضاد و  (يکدست کردن نمادها(ترکيبی نمودن آن 

تعريف کرده اند و همچنان بر معيارهای ايدئولوژيک و » اسالم و غيراسالم»دعوای اصلی خود را 

لوژيک، متاسفانه به طرزی در نتيجه ی اين برخورد ايدئو. تک ساحتی گذشته خود پای می فشرند

اتفاق افتاد را به ) 1357انقالب سال (مکانيکی، خطر اسالمی شدن دوباره جامعه که در زمان آنها 

نسل ما گوشزد می کنند بدون آن که متوجه باشند که بن مايه و گوهر اين جنبش از اساس و به 

 .تفاوت دارد 57ماهيت، با انقالب سال 

ورد حذفی، نه تنها کمکی به اين جنبش وسيع دموکراتيک نمی کند روشن است که اين طرز برخ

بلکه باز هم به دليل نشناختن بافت فرهنگی جامعه معاصر ايران، خواهی نخواهی سبب تضعيف و 

طبقه «واقعيت آن است که در اين جنبش طيف گسترده ای از  .تشتت درونی اين جنبش می شود

آدمهای «در هيچ جای دنيا لزومااز » مدرن  ه متوسط طبق«فعال است و از قضا » متوسط مدرن

ارزشهای «ومفهوم  تفوق ارزشهای طبقه متوسط مدرن هم لزوما به معنا.تشکيل نشده »غير مذهبی 
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نخبگان اين طبقه، خواهان مشارکت در بلکه خيلی ساده به اين معنی است که » غير مذهبی نيست 

حق «در مديريت جامعه و نيز » عقالنيت «عنصر سرنوشت سياسی خود هستند و بنا دارند که 

می توان به طنز گفت که اگر طبقه متوسط (به رسميت شناخته شود » تعيين سرنوشت توسط مردم

مدرن سکوالر در زمان شاه توانست با همان ارزش های غيرمذهبی خود يک حاکميت دينی را بر 

اهد توانست با ارزش های دينی خود يک سر کار بياورد، البد طبقه متوسط مدرن مذهبی امروز خو

 !!!) نظامی را تبديل به دولتی عقالنی و سکوالر بکند –دولت دينی 

پيدا نميکند شايد به » المذهبی«يا » مذهبی « ربط مستقيمی به » مدرن«هيچکدام از اين مولفه های 

و صف کشی های می بينيم طبقه متوسط با فاصله گرفتن از ديوارهای زمخت همين دليل است که 

مرسوم، و نيز تحت تاثير تالش عظيم و بی سابقه جنبش های مختلف مطالبه محور، سرانجام از 

فرصت سياسی و لحظه ی تاريخی به دست آمده بهره گرفته و به خيزش عمومی در آمده است و 

 .خود قرار داده است» زمين مشترک«را » صندوق رای«

 بشتفکيک نمادها و کانال های ورودی جن

اما بدون شک اين يک جنبش مدنی و دموکراتيک است و برای آن که بتواند سمبل های خود از 

احتمالی، پاکيزه و استرليزه نگه دارد ناگزير است که معيارهايی منطبق با توافقات » آلودگی های«

معيارهای گروهی و جناحی و «جمعی و دموکراتيک اين جنبش مدنی به کار ببرد و نه 

اگر ما ابعاد و مضامين اين جنبش مدنی را به درستی بشناسيم و شکل گيری آن را . »يکايدئولوژ

در پروسه ای که در سال های اخير طی شد به خوبی تحليل کنيم متوجه خواهيم شد که خواسته 

است و نه خواسته ای » دموکراتيک«اصلی اين خيزش عظيم و شگفتی آور، خواسته ای مشخصَا 

از اين رو برای آن که سمبل ها و نمادهای دموکراتيک اين جنبش حفظ و تقويت  .سکوالر يا مذهبی

شود و بتواند گسترش يابد، به ناگزير بايد از قانون اصلی خودش پيروی کند يعنی از قوانين 

از اين روست که ما مردم نياز داريم هر سمبل جديدی که به اين جنبش وارد می شود . دموکراتيک

و » مدنی«، »مسالمت آميز»که خميره ای (رزش های بنيادی اين جنبش را با توجه به ا

اما اگر بخواهيم به جای آن که . جدا کنيم» سره را از ناسره«تفکيک سازيم و ) دارد» دموکراتيک«

مذهبی و «که بر معيارهای ديگری همچون » دموکراتيک«سمبل های اين جنبش را نه بر معيار 

 .موقع است که به گسترش و پايداری اين جنبش لطمه می زنيمتفکيک سازيم آن » غيرمذهبی

بخش هايی از آن چه که در روش و استفاده از سمبل ها در اين جنبش مدنی اتفاق افتاد ناشی از 

ارزش های «و بخش هايی نيز ناشی از » ارزش های سياسی جنبش دانشجويی و احزاب موجود«

اما به نظر می رسد تاثير ماندگار ارزش های . بود» مدنی جنبش زنان و جنبش سنديکايی کشورمان

، معياری است که می تواند با بن مايه اين )يعنی مسالمت آميز بودن و غيرتقابلی بودن(جنبش زنان 
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صحنه . جنبش عمومی و مسالمت آميز هماهنگ تر باشد و در آينده سبب تعميق و باروری آن گردد

لف در جنبش گسترده مردمی در اين دو هفته شاهد بوديم گاه هايی که ما در تجمعات و تظاهرات مخت

اين تناقضات که ای بسا سبب رنجش بعضی از دوستان هم می شد به نظرم از نوپا . متناقض بود

بودن و عدم تثبيت و عمق ارزش های دموکراتيک در آن حکايت داشت و گاه به سمت برخی از 

 ..گرايش پيدا کرد) ه معموال تقابلی استک(ارزش های ريشه گرفته در جنبش دانشجويی 

هرچند راهپيمايی سکوت و يا حرکت های مدنی در هفته اول بعد از رای گيری، به صورتی 

آگاهانه، منطبق بر ارزش هايی بود که ما زنان سال ها در جنبش دموکراتيک و مسالمت جويانه 

کشورمان، سعی در ترويج آن داشتيم خود بر آن پای فشرده بوديم و به عنوان بخشی از جامعه مدنی 

اما صحنه های خشونت در هفته دوم نشان داد که ما هنوز راه بسيار طوالنی تا نهادينه شدن ارزش 

 .ها و روش های بی خشونت و مدنی در پيش داريم

از اين رو آنچه که به نظر می رسد در اين جنبش می تواند معيار مناسبی برای سنجش و تفکيک 

نيست بلکه سمبل ها و ) غيرمذهبی/ مذهبی (سره از ناسره باشد حقيقتَا سمبل های دو بنی و ثنوی 

دموکراتيک بودن و «بی شک اين جنبش مدنی که همه ما بر .. حرکت های غيرخشونت آميز است

دموکراتيک وغير « و معيار خود رابر » حساسيت«آن تاييد داريم بايد نقطه » راسی خواه بودندموک

 .بودن نمادهايش بگذاردتا در اينده جايگزين نظام نمادين پرخشونت جامعه شود» خشونت آميز

تفکيک نمی شود چراکه  » غير مذهبی  /مذبی «سمبل های اين جنبش لزوما با معيار از طرفی، 

به همان غلظت وشدت يک سمبل مذهبی می تواندخشونت آميز يا صلح » غير مذهبی«ل يک سمب

در اين جنبش عمومی که پس از اعالن نتايج انتخابات به وجود آمد، هم گروه های  .طلبانه باشد

مذهبی و هم غيرمذهبی فعال بوده و هستند از اين رو خيلی طبيعی است که نمادهای اين جنبش نيز 

نمادهای مختلف و ترکيبی، و يکدست » حذف«شد از نيروهای سازنده آن، در نتيجه با» ترکيبی«

و خشن است، به همين دليل نمی تواند در » غيردموکراتيک«سازی نمادها، از اساس، رفتاری 

. قابل پذيرش باشد) يا مدعی چنين اهدافی است(جنبشی که اهداف و روش های دموکراتيک دارد 

آن خواهد » حذف افراد و گروه های«مختلف در اين جنبش، در آينده به  حذف نمادهای گروه های

را خواهد » خشونتی«شود، نطفه » حذف«انجاميد بنابراين هر فرد و گروه و دسته ای که خواهان 

از اين زاويه است که تصوير يک دختر به . کاشت که بعدها ممکن است دامن خودش را هم بگيرد

يا تصوير پسر جوانی بسيار امروزی در حالی که » نگ پرانیس«درحال » بدحجاب«اصطالح 

جنبش پذيرفته شود، بی شک اين جنبش را از » قدرت«موتوری را آتش می زند، اگر به عنوان نماد 

نيستند، اما از آن » مذهبی«درحالی که اين تصاوير لزوما . اهداف و بن مايه اش دور می سازد

با اين جنبش داشته باشد تا » ناسازتری«می توانند عملکرد  خشونت است،» تداعی کننده«جايی که 
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می خواهم بگويم حساسيت و پس زدن .می دانند» مذهبی«که برخی آن را سمبلی » رنگ سبز«مثال 

است که می تواند به اين جنبش کمک کند و نه حساسيت بر نمادهای » نمادهای خشونت آفرين«

از قضا متعلق به بخشی از نيروهای فعال درون اين که ) مثل رنگ سبز(غيرخشونت آميز مذهبی 

 .جنبش است

از سوی برخی » غيرخشونت آميز«اما مسئله مهم ديگر آن که متاسفانه می بينيم پذيرش روش های 

، تلقی و ترويج می شود، »تاکتيک«از فعاالن سياسی به صورت تقليل گرايانه يعنی صرفَا به عنوان 

ر رفتار مدنی و مقاومت بی خشونت بخواهد در جامعه ما ريشه درحالی که به نظر می رسد اگ

تقليل داد بلکه می ) تاکتيک(» ابزار«يک  بدواند و نهادينه شود، نمی توان آن را به محدوده تنگ 

مادام . مردم ايران ارتقاداد » هدف واالی جنبش دموکراسی خواهی«و» استراژی «بايست آن را به 

جموعه ای مخود قراردهيم  ميتوانيم آن را بعنوان  » هدف «شونت را که استقرار حرکت های بی خ

 برای» تاکتيکی«ما اگر صرفا آن را به عنوان م اتدوين و سپس ترويج کني» ارزش های اخالقی«از 

گران در نظر بگيريم بی شک اين روش در ضمير جامعه نهادينه نخواهد شد و خنثی کردن سرکوب

 .ی به خشونت مصون نخواهد کردجنبش های مدنی را از آلودگ

و ) احترام به حق رای(برخی از تحليل گران با توجه به نحوه حرکت اين جنبش و مطالبه اصلی آن 

آن را کامالمسالمت آميز وحتی  –که طبقه متوسط است –به پايگاه اجتماعی اش  نيز با تاکيد نسبت 

خيزش همگانی، در کليت خود، شک مجموعه اين جنبش و بی . توصيف کرده اند» گاندی وار«

غيرخشونت آميز بوده است و راهپيمايی عظيم ميليونی مردم در روز دوشنبه بيست و پنجم خرداد 

. ماه و ادامه اش در سه روز پس از آن، اين مدنيت و مسالمت را به طرز غير قابل انکاری نشان داد

ر دادن هم پرهيز کردند چه برسد به مردم در خالل راهپيمايی های چند صد هزار نفری، حتا از شعا

با اين وجود اما اين رفتار متمدنانه و بی بديل . شکستن شيشه يا صدمه زدن به اموال عمومی

از روز شنبه . تاريخی، تا لحظه ای تداوم داشت که با استبداد و خشونت دولتی رو به رو نشده بود

شدند و دست به خشونت آلودند برخی سی خرداد که نيروهای گارد ويژه و ضد شورش وارد صحنه 

يعنی تجربه متراکم شده از . از جوانان نيز به دفاع پرداختند و با پرتاب سنگ، به مقابله دست زدند

شيوه مقابله با نيروهای پليس که طی سی سال توسط تبليغات مداوم صدا و سيما به خورد جوانان 

  مقابل چشمان شان جان گرفت  داده شده بود بی اختيار و الجرم در حافظه شان در

در  57و مثل جوانان فلسطينی و تحت تاثير انبوه سريال ها و فيلم هايی که از روزهای انقالب 

 .تلويزيون ديده بودند ناخودآگاه و عكس العملي به سنگ پراکنی دست زدند

 روش های بی خشونت» زيبايی شناسی«ترويج اصول 
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روش «آن بود که ما فعاالن مدنی برای تعميق و گسترش  غرض از آوردن اين مثال ها و بحث ها

اين ) چند و چون در تکنيک های اجرايی(بيش از آن که به تشريح فنی » های دفاع بی خشونت

روش ها احتياج داشته باشيم بايد بتوانيم در مقابل پرسش های پرحرارت و عاجل جوانان پاسخ دهيم 

در هنگام دفاع از خود نيز نمی تواند کمکی به جنبش مدنی چرا خشونت حتا «و بگوييم که به راستی 

مردم سرزمين مان بکند يعنی هرگز نمی تواند ما را به جامعه ای دموکراتيک و عاری از خشونت 

برای آن که سنگ بنای ارزش های جامعه ای سالم و دموکراتيک را امروز و در همين »  برساند؟

اريم که بنيادهای عميق و انسانی فلسفه مبارزه بی خشونت را از لحظات ملتهب، بنا نهيم واقعا نياز د

اين جنبش سوق » بنيادهای اخالقی «و » هدف«، ارتفاع بدهيم و به سطح «تاکتيک«سطح نازل 

و در نتيجه، (پليس، سرافکنده و عصبانی می شوند » خشونت«بايد جوانانی که در برابر . دهيم

به طرزی آموزش ببينند که به دليل ) از خود نشان می دهند رفتار های غريزی و واکنشی در دفاع

کتک خوردن از پليس ضد شورش، احساس سر افکندگی پيدا نکنند و قانع شوند و مطمئن باشند که 

جوانانی که خواهان دموکراسی . افراد ضارب و ظالم هستند که در مقابل همه دنيا، سر افکنده اند

شان دادن بردباری و مسالمت جويی در مقابل خشونت سرکوبگران، هستند بايد يقين حاصل کنند که ن

» واکنش خشونت آميز«نه در » قدرت«و معنای واقعی . عين شجاعت و استواری و بزرگی است

 .است» تحمل و بردباری و تداوم راه«که اتفاقا در 

فلسفه اين بی شک اگر حرکت های غيرخشونت آميز از سطح تاکتيک، به سطح زيبايی شناسی و 

تصاويری «به » تصاوير سنگ پرانی«اين جنبش از  «سمبل های قدرت«حرکت ارتقاء يابد آن گاه 

برای نمونه تصاويری بسيار زيبا و قدرتمندانه از زنانی که با  .، ما را رهنمون می کند»ديگر

 بردباری و شجاعتی در خور تحسين، به بحث با پليس های ضدشورش می پرداختند و زيبايی

به نظر می رسد . در برابر آنان به تصوير می کشيدند» خشونت«و » مرگ«را به جای » زندگی»

بنابراين، وظايف خطيری در  .اين جنبش باشد» قدرت«چنين تصاويری است که می تواند نماد 

مقابل همه ما قرار گرفته است تا جايی که ناگزير هستيم نسبت به شمار انبوهی از مفاهيم مرسوم و 

گرفته در فرهنگ سياسی و مذهبی مان، تجديد نظر کنيم و صدها و هزاران کليد واژه و صفت  يادبن

از جمله معنای . و تفسيرها را با تکيه به ارزش های مدرن بی خشونت، از نو مفهوم سازی بکنيم

، »می کشم، آنکه برادرم کشت«، »خون در مقابل گلوله«، »شهادت«، »غيرت«، »شجاعت«

در روابط اجتماعی  ...، و صدها نوع ديگر از اين واژه ها و شعارها و نمادها»...غيرت ايرانی با«

ما که به لحاظ تاريخی، با ارزش های خشونت آميز، به طرزی عميق درآميخته، روشن است که 

تدوين و ترويج اصول زيبايی شناسی حرکت های بی خشونت، گسترش مبانی فلسفی آن، و استقرار 

ز ارزش های نوين اخالقی و دينی و خيلی چيزهای ديگر نياز هست تا بتوانيم آرام نظامی فربه ا
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بی شک جنبش زنان . جنبش مدنی و بی خشونت کنونی نائل شويم» اهداف دموکراتيک«آرام به 

يکی از جنبش هايی است که می تواند در اين مورد کمک بزرگی به جنبش دموکراسی خواهی مردم 

ر طول قرن ها و هزاره ها همواره مورد خشونت بوده اند، با گوشت و پوست چرا که زنان د. بکند

خود و در زندگی روزمره، سرکوب و استبداد را لمس کرده اند، در نتيجه آموخته اند که 

برخوردهای واکنشی و خشونت آميز لزوما نتوانسته است زندگی صلح آميز و بدون خشونت برای 

 .آنان فراهم سازد

خش معيوب مردابی است که اگر به طور ريشه ای با آن مبارزه نشود همه ما ، چر»خشونت»

آنان که حق دارند و «ايرانيان را در مغاک عفن خود فرو می برد، چه دولتمردان و چه مردم، چه 

زيرا ما زنان عميقَا درک کرده ايم که حتا اگر به لحاظ فيزيکی و فردی و . »چه آنان که حق ندارند

توان مقابله خشن با خشونت هايی که به ما تحميل می شود داشته » يت برتر حرکتیموقع»يا در 

حتا در مقام (از روابط اجتماعی، ريشه کن نمی شود زيرا خشونت ورزی » خشونت«باشيم باز هم 

توانايی های «ماهيتی چنان شوم و لزج و ديرپا دارد که زندگی ما را فارغ از داشتن يا نداشتن ) دفاع

باالخره به لجن زار فرو می برد، از اين روست که طی قرن های متمادی درک کرده ايم » فيزيکی

که تنها در جامعه ای که هرگونه خشونتی تقبيح شود امکان دارد وضعيت زندگی ما زنان و ديگر 

ما با همه هستی خود درک کرده ايم که رفع خشونت در حوزه فردی امکان . شهروندان بهبود يابد

چراکه اساسا . »امکان فردی«است و نه يک » مسئوليت و امکان جمعی«ست و اين کار يک پذير ني

و در يک سيستم چنداليه و بسيار گسترده اعمال می شود و » چرخه ای جمعی«اين خشونت توسط 

هنگامی که شور و حرارت جوانانی را می . قادر به دفع آن نيست» تنهايی«از اين رو هيچ کس به 

می توانند خشونت و تحقيری » واکنش خشونت آميز لحظه ای«و » انتقام«ور می کنند با بينيم که تص

را که از سوی پليس به آنان اعمال می شود دفع کنند و دق دل شان را خالی کنند، بالفاصله به نقش 

به دليل موقعيت زنانه ـ مادرانه شان، و فرودستی (و ضرورت ارزش های صلح طلبانه جنبش زنان 

 .بيشتر پی می بريم) نان در همه جهان دارندکه ز

 اکنون چه می توانيم بکنيم؟

امروز يکی از مهم ترين وظايف فعاالن مدنی به ويژه کنشگران جنبش زنان، آموزش و بسط روش 

های مدنی و مسالمت آميز مقابله با خشونت پليس، و انتقال مسئوالنه ی آن به جوانان هوادار 

 .ه نياز به کمک همه انديشمندان جامعه دارددموکراسی است، که البت

می توانيم به فرزندان مان، به نسل جوان امروز، با امانت داری و صراحت بيشتری تجارب 

مبارزات مان را انتقال دهيم و به آنان نشان دهيم که اگر واقعا خواهان جامعه و روابطی عادالنه 

جگر خسته بستن، با دل خونين لب خندان نشان هستند، شرط اول اش، بردباری است، دندان خشم بر 
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. دادن، و تحمل صبورانه سختی های متعددی است که در راه طوالنی مبارزه، بر ما تحميل می شود

همچنين می توانيم به جوانان سرزمين مان خاطر نشان کنيم که ما زنان برای يک کار کوچک و 

سه سال درگير ) آن به مجلس شورای اسالمی جمع کردن يک ميليون امضاء و بردن(پيش پا افتاده 

داغ و درفش و زندان و بدنامی شديم ولی با صبر و بردباری، اين سختی ها و تحقيرها را تحمل 

به آنان يادآوری کنيم که هر بار تجمع مسالمت آميز برگزار کرده ايم با باتوم و کتک روبرو . کرديم

حتا وقتی به زندان رفته ايم با اميد فزاينده تری تجارب و . شده ايم ولی هرگز مقابله به مثل نکرده ايم

آگاهی مان را با زندان بانان خود تقسيم کرده ايم زيرا آنان را نيز همچون خودمان، دربند و حصار 

 .ديده ايم

بايد از گسترش . ايران خانه مشترک همه ما ايرانيان ـ با هر مذهب و مشرب متفاوت فکری ـ است

ما بايد درک کنيم که مقاومت مدنی، هرچند . لوله و کين ورزی واقعا جلوگيری شودفضای خشم و گ

به دست آوردن پيروزی در . شيوه و روشی انسانی و اخالقی است ولی با سختی بسيار همراه است

حرکت کنيم، پس روشن است که هنوز راه » آهسته و پيوسته«واقعا ممکن نيست، بايد » کوتاه مدت«

زيرا می دانيم که فرهنگ و سنت های سياسی جامعه، بسيار آهسته و بطئی . داريم درازی در پيش

اگر مهاتما گاندی توانست جامعه متکثر و به شدت تحقير شده ی هند را از ميان . تغيير می کند

منجالب حقارت و توهين و سرکوب خشونت بار، با روشی صلح جويانه و غيرخشونت آميز به سر 

د حاصل سالها و دهه ها آموزش چهره به چهره، انتشار صدها کتاب و هزاران منزل مقصود برسان

برای آن که جنبش مدنی ما . خطابه و تدوين صبورانه ادبيات اين شکل از مبارزه بوده است

رگ های «، »مشت های گرده کرده«، »خون«آن، نه از » قدرت«غيرخشونت آميز باقی بماند بايد 

يعنی از خود » تفکر«، »تداوم»، «تحمل«ناشی شود بلکه بايد از .. .و» غيرت«و » برآمده گردن

 .نشات بگيرد... و» زندگی«

بی شک، آينده اين جنبش عمومی و دموکراتيک در گرو استقرار چنين ارزش های صلح طلبانه ای 

 .است
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 ايرانيان تظاهرات شاهد هزاران از يکی تنها فرانسوی دانشجوی دختر

  بوده

  

بازداشت وی . فرانسوی، از سوی دولت ايران به اتهام جاسوسی بازداشت شده است يک دانشجوی

که روز اول ژوييه و در هنگام خروج وی از فرودگاه تهران صورت گرفته، روز گذشته توسط 

  .وزارت امور خارجۀ فرانسه اعالم شد

کۀ سوم تلويزيون برنار کوشنر، وزير امور خارجۀ فرانسه با تأييد بازداشت کلوديد ريس، به شب

که بمدت پنج ماه به عنوان استاديار مشغول به تدريس در دانشگاه  - فرانسه گفت که اين دانشجو

 .بهنگام بازگشت به فرانسه، بازداشت شده است - اصفهان بوده است
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  کردند توقيف فرودگاه در را بانوان ملی تيم سبز پيراهن

سبز تيم ملی فوتبال بانوان ايران در آستانه مسابقه های در حرکتی عجيب پيراهن های : سرمايه

 .آسيايی توسط مقامات فدراسيون فوتبال توقيف شد

يک توليدی که پس از برکناری علی دايی مسووليت تامين وسايل و پيراهن تيم های ملی فوتبال 

سبزرنگی را برای تيم ايران را به عهده گرفته، براساس رسم موجود در فوتبال ايران، پيراهن های 

 .ملی فوتبال بانوان ايران آماده کرده بود

اما فدراسيون فوتبال در حالی که ديشب تيم ملی بانوان ايران برای شرکت در مسابقه های آسيايی 

تايلند راهی اين کشور شد، جمعه پيراهن های سبزرنگ آن را توقيف و از تحويل آن به تيم اعزامی 

 .جلوگيری کرده است

نظر می رسد فدراسيون فوتبال در تالش است تا پيش از شروع مسابقه های فوتبال بانوان آسيا،  به

 .پيراهن های جديد را با رنگ سفيد و قرمز به تايلند ارسال کند

 

 
 

  اعتراضات اول صف در ايراني زنان

 

ري در زنان عادي چه چادري چه با روسري ، چه جوان و چه مسن، به اقدامات شجاعانه بی نظي

 .ايران امروز دست مي زنند

. زنان در صف اول تظاهرات آرامي هستند که توسط بسيجي ها به خشونت زياد سرکوب مي شود

ژوئن شد و نقش زنان  20اين سرکوب ها منجر به قتل فجيع ندا آقا سلطان در جريان تظاهرات در 

 .را در تظاهرات بعد از انتخابات روشن تر کرد

نشجويان زن هستند، آمار تقاضاي طالق از سوي زنان افزايش پيدا کرده است درصد دا 62امروز 

 .و مشکالت زنان جزو مسائل مورد توجه رهبران کشور قرار گرفته است
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فعاالن حقوق زنان در ايران کپين يک مليون امضا را به راه انداخته اند که در پي تغيير قوانين 

اعضاي کمپين بدون درنظر گرفتن طبقه اجتماعي، يا . استتبعيض آميز عليه زنان دز قانون اساسي 

 .مدرک تحصيلي يا مذهب، به زنان اطالع رساني مي کنند

استان فعال است و حتي اعضاي محافظه کار مجلس هم به تقاضاي زنان واکنش نشان  16کمپين در 

اختالل در امنيت  اما رئيس جمهور محمود احمدي نژاد عزمش را جزم کرده تا تحت عنوان. داده اند

دشمنان "ملي اين تقاضا ها را رد کند و به همين دليل ادعا کرده است که فعاالن حقوق زنان را 

فعال حقوق زنان را دستگير کرده  70دولت او در چهار سال گذشته، . تحريک کرده اند" کشور

 .ي شوداما هرچه تعداد دستگيري ها بيشتر مي شود، تعداد داوطلبين هم بيشتر م. است

زنان منشور تقاضا هاي خود را يک ماه پيش از انتخابات به چهار کانديداي رياست جمهوري ارائه 

کردند و اين باعث به عضويت درآمدن ايران در کنوانسوين رفع تبعيض عليه زنان شد و باعث 

 .اصالحاتي در قوانين تبعيض آميز عليه زنان در قانون اساسي شد

حسين موسوي کانديداي رياست جمهوري، که در حال حاضر در حبس  زهرا رهنورد، همسر مير

خانگی بسر مي برد، گفت که کابينه موسوي از کنواسيون پيروي مي کند و براي احقاق حقوق 

او يکط : جميله کديور، سخنگوي مهدي کروبي، حتي از اين هم فراتر رفت. زنان، تالش خواهد کرد

 .اجباري بود، زير سووال برداز تابوهاي نظام را که همان حجاب 

احمدي نژاد هم به نوبه خود از قانوني کردن چند همسري در ايران سخن گفت و اين درحالي است 

او همچنين خواستار کم شدن تعداد دانشجويان زن . که اين موضوع در جامعه ايران پذيرفته نيست

رنامه هايي درباره جايگاه تلويزيون ملي که تحت کنترل مستقيم رهبر است، پشت سر هم ب. شد

 .واقعي زنان در جامعه اسالمي پخش کرد

. پس خيلي هم عجيب نيست که تعداد بيشماري از زنان نسبت به تقلب در انتخابات معترض باشند

چهار سال ديگر رياست جمهوري احمدي نژاد، . موارد زيادي براي اعتراض زنان وجود دارد

ن ها مي ريزد تا فشار بيشتري بر روي زنان و فعاالن حقوق گشت هاي ارشاد بيشتري را به خيابا

 .زنان بياورند

اعتبار . آنها نمي خواهند شاهد خونريزي در خيابان ها باشند: حتي زنان مذهبي هم نا اميد شده اند

آيت اهللا علي خامنه اي بعنوان رهبر مذهبي و يک مقام شيعه در ميان هوادارانش که او را مسئول 

 .ر مي دانند، بخطر افتاده استبحران اخي

به گفته کمپين يک ميليون امضا، روز يکشنبه گروهي از مادران براي بزگداشت ندا اقا سلطان و 

ژوئن در جريان تظاهرات آرام توسط بسيجي ها شهيد شده اند در پارک الله  12همه کساني که از 

نيروهاي . الله حرکت کردندبعد از ظهر به سمت پارک  5زنان در حدود ساعت . تجمع کردند
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نيروهاي امنيتي و لباس . امنيتي به تجمع آرام آنها حمله کردن و وحشيانه با باتوم انها را کتک زدند

آنها را به زندان زنان ر خيابان وحدت . شخصي ها بيست نفر از معترضين را بازداشت کردند

 .اسالمي، منتقل کردند

اهرات مي کنند و براي نجات جان جوانان که مي خواهند امروز، زنان ايراني در خيابان ها تظ

صدايشان را از طريق تظاهرات صلح آميز به گوش ديگران برسانند، ، خود را جلوي نيروهاي 

يک زن ميانسال به يک بسيجي ياد آور مي شود که جمهوري اسالمي وعده . بسيج مي اندازند

 .را به آنها داده بوداجراي عدالت و آينده اي روشن تر براي نسل بعدي 

 .چهره خونين ندا وعده هاي انقالب را منتقل مي کند، منتها درست برعکس آنچه بايد اتفاق مي افتاد

 ژوئن 30سانفرانسيسکو گيت : منبع

 

  

  مروری بر نقش زنان در وقايع قبل و بعد از انتخابات 

  

در فاصله يک ماه و نيم اخير کشور آبستن وقايع متعددی بود که چه از منظر کيفی و :ميدان زنان 

از شکل گيری فضای جديد در عرصه . چه از نقطه نظر کمی در دهه های اخير بی سابقه بوده است

عی از تبليغات انتخاباتی گرفته تا وقايع اعتراضی پس از اعالم نتايج انتخابات، همگی دامنه وسي

فعاليتهای خاص و در نوع خود بزرگی را شامل می شوند که در شرايط کنونی و با فروکش کردن 

 .تقريبی فضای ملتهب، جا دارد تا از منظری تحليلی به آن نگريست

چه از . دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، تفاوتهای فاحشی با دوره های پيشين خود داشت

چه از لحاظ ترکيب کانديداها و نوع مطرح کردن برنامه ها و همچنين با نظر جنبه های تبليغاتی و 

حضور بی سابقه طيف های مختلف فعالين جامعه مدنی از جمله زنان که با مطرح کردن مطالبات 

خود به عرصه انتخاباتی وارد شدند و حتی مردمی که اينبار با سطح وسيع تری از آگاهی به ميان 

ها در سطح کلی تر، همه و همه نويد رشد يافتن جامعه مدنی و نزديک شدن به اين تفاوت. آمده بودند

اميدواری به تغيير شرايط به نحو مطلوبتری که . سطح تاحدودی مطلوب از دموکراسی را می دادند

 .با اعالم نتايج انتخابات از ميان رفت

ی نسبی چند هفته پيش از اما ياس ناشی از اعالم نتايج ديری نپاييد و مردمی که به واسطه آزاد

. انتخابات با مطالبات بيشتر و متوقع تر از هميشه به عرصه آمده بودند، نتايج اعالم شده را نپذيرفتند

البته نمی توان نقش کارنامه چهارساله پيشين دولت را که سبب ساز مخالفتهای وسيع مردمی، جامعه 
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همه اين وقايع سبب شد تا تجمعات و . يده گرفتمدنی و حتی سياسيون داخلی را فراهم آورده بود، ناد

تجمعاتی که در ابتدا بسيار . تظاهراتهای وسيعی در سطح کشور به خصوص پايتخت، آغاز شود

مدنی و آرام برگزار می شد و با ورود نيروهای امنيتی و پليسی به درگيری و زد و خورد و قتل و 

مطلب قصد پرداختن به آن را دارد، نقش غير قابل اما آنچه که اين  .دستگيری های گسترده انجاميد

به طور کلی می توان حضور زنان و نقش . انکار زنان به عنوان نيمی از جامعه در اين وقايع است

آنان را در يک ماه و نيم گذشته در سه دوره پيش از انتخابات و عرصه تبليغات، پس از اعالم نتايج 

 .خشونت بررسی کرد و تجمعات اعتراضی آرام و دوره آغاز

 دوره پيش از انتخابات

از نيمه های ارديبهشت ماه و به طور جدی تر از آغاز خرداد، تبليغات انتخاباتی و مطرح شدن 

در اين دوره زنان از طبقات و طيف های متفاوت فکری به طور . برنامه ها و مطالبات آغاز شد

با امضای جنسيتی خود و در قالب همگرايی از زنانی که . وسيعی به فعاليتهای متفاوت پرداختند

زنان برای انتخابات به چانه زنی برای مطالبات جنسيتی خود به عرصه آمدند تا زنانی که در 

در اين دوره حضور ... قالبهای کلی تر چون گروههای دانشجويی، هنرمندان، سياسيون، مردم و

را مطرح کرده بودند و دعوی جنسيتی برای تحليل گروه اول که مطالبات مشخصی  .فعالی داشتند

اين گروه با شکل دهی ائتالفی از ميان گروههای متفاوت فعالين  .داشتند، مسئله کمی ساده تر است

جنبش زنان و همچنين افراد فعال اين حوزه با انديشه های متفاوت از سکوالر گرفته تا زنان عرصه 

می توانست کليه اعضای اين ائتالف گسترده را  سياست و هنرمندان و توافق برسر مسائل حداقلی که

به اجماع بکشاند از جمله پيوستن به کنوانسيون رفع همه گونه اشکال تبعيض عليه زنان و تغيير 

آنها فعاليتهای خود را با . چندين اصل قانون اساسی مرتبط با زنان، وارد فعاليتهای انتخاباتی شدند

آگاهی دهنده درباره مسائل زنان بين مردم، حمل پالکاردهای  ارائه چندين بيانيه، پخش بروشورهای

ما به مطالبات زنان رای می دهيم، چانه زنی با کانديداهای منتقد، تحليل شرايط و مقاالت و نقدهای 

پشتيبانی کننده از ائتالف در داخل و خارج شکل دادند و به نحو شايسته ای در قامت يک جنبش 

 .دمدنی در عرصه حضور يافتن

. اما وضعيت برای زنانی که در قالبهای کلی تر در اين جريان شرکت جستند، کمی پيچيده تر است

گروههای مختلف جنبش دانشجويی که دراين دوره از سياست تحريمی خود فاصله گرفته بودند، 

مطالبات خود را مطرح کرده و پس از چانه زنی، قسمت عمده ای از آنها از يکی از کانديداها 

زنان جنبش دانشجويی در  .در ميان آنها انچه مشهود بود حضور گسترده زنان بود. ايت کردندحم

ظاهر شدند و نسبت به سالهای پيشين فعاليت جريانهای ... قالب سخنگو، منتقد، تحليلگر و

زنان هنرمند در کنار مردان اين صنف با حمايت از کانديدای . دانشجويی، حضور قابل قبولی داشتند
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خب خود چه در بيانيه حمايتی جمعی، چه به طور فردی و چه با ساخت تبليغات خالقانه و حتی منت

زنان حاضر در عرصه سياست نيز از طيف های . همپای مردم در جريانهای خيابانی شرکت جستند

متفاوت چه حاميان دولت و چه منتقدين آن حضور جدی و فعالی داشتند که تا کنون بی سابقه بوده 

آنها با فعاليتهای انتخاباتی، ارائه بيانيه ها، شکل دهی حرکتهای تبليغی و مصاحبه ها و تحليل  .است

اما  .در هر دو سوی طيف موافقان و مخالفان دولت به صورت تاثيرگذاری حضور فاعالنه داشتند

ی شود، زنانی که به جريان يا نهاد خاصی منسب نبوند و عموما تحت عنوان مردم به آنها پرداخته م

در دوهفته پايانی تبليغات در سرتاسر کشور . پررنگ ترين حضور انتخاباتی خود را تجربه کردند

تجمعات و راهپيمايی های وسيعی در حمايت از کانديداها برگزار شد که نقش زنان در اين حرکتها 

ی برای هر زنان با حضور پرتعداد خود تقريبا در تمامی برنامه های خيابان. حداکثری بوده است

چهار کانديدا حضور داشتند و می توان گفت که در اين مقطع ما با طيف خاصی از انديشه مواجه 

زنان متفاوت چه از لحاظ پراکندگی . نيستيم و اين دقيقا وجه تمايز اين دوره از دو دوره بعدی است

ا در کنار دختران خيابانه. سنی، چه از منظر حوزه انديشه و چه در ظاهر و پوشش به عرصه آمدند

جوانی که برای اندک آزادی فردی و اجتماعی اميد خود را به کانديداهای اصالح طلب بسته بودند، 

زنان مسن و حتی سالمند زيادی را به خود جلب کرده بود که همگی خواسته هايی داشتند و اين 

اقلی ترين نيازهای زنان بلکه در بيشتر موارد حد. خواسته ها برخالف گذشته انتزاعی و کلی نبودند

در اين دوره چون هنوز انتخابات انجام نگرفته بود و با فضای سياسی باز بی .را شامل می شدند

سابقه ای در کشور مواجه بوديم، همه شرکت کنندگان در عرصه های مختلف خواسته هايشان را 

ه تا مخالفت با حجاب همراه با شادی و نشاط فراوان مطرح می کردند از حق داشتن شغل و سرپنا

دوره پيش از انتخابات دورانی شاد بود که تقريبا تمامی انديشه های مختلف را در کشور  .اجباری

مردم در خيابانها به رقص و پايکوبی پرداختند، سرود خوندند، خواسته هايشان را . دربر می گرفت

 .مطرح و با مخالفانشان بحث و گفتگو کردند

 نتايج و تجمعات آرام هفته اول پس از اعالم

خرداد درپای صندوقهای رای و به فاصله چندين ساعت  22پس از حضور پرشور مردمی در جمعه 

اعتراضاتی که در روز اول خيابان . پس از اعالم نتايج، اولين اعتراض های خيابانی شروع شدند

لين ساعات اعتراض از همان او. های حومه وزارت کشور را در برگرفته بود و بعدها وسيع تر شد

زنان زيادی به خيابان آمدند که در ابتدا بيشتر دختران جوان و فعالين ستادهای انتخاباتی را شامل 

شده و روز بعد و با شکل گيری اولين تظاهرات بزرگ خيابانی يعنی برنامه حرکت از ميدان انقالب 

هفته هرروز عصر خيابان های به مدت يک . تا ميدان آزادی، اليه های مختلف زنان را دربرگرفت
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شهر مملو از معترضانی بود که در سکوت شعارهای اعتراضی خودرا به نتيجه انتخابات حمل می 

 .کردند و ايران شاهد يکی از بزرگترين اعتراض های مدنی بود

نيروهای پليسی حاضر در خيابانها به جمعيت تظاهر کننده در ساعات اصلی تجمع حمله نکردند و 

مله جدی به تظاهر کنندگان در روز شنبه در ميدان آزادی و با تير اندازی به چندين نفر انجام تنها ح

زد و خوردها . شد که نهادهای پليسی از ان تبری جسته به نيروهای غير از خودشان منتسب کردند

 و دستگيری های مردمی اين هفته در ساعات پايانی شب و در درگيری های خيابانی رخ دادند که

جمعيت بسيار کمتری به نسبت روزها در آن حضور داشته و از اين منظر می توان گفت که مردم 

 .در تجمعات روزانه احساس امنيت بيشتری داشتند

در اين هفته زنان مختلف از طيف های گوناگون که همگی منتقد به وضع موجود بودند، خيابانها را 

اين زنان که .... تحصيلکرده، هنرمند، دانش آموز، فعال سياسی وپير، جوان، خانه دار، . پر کردند

به طور قطع نيمی از جمعيت تظاهر کننده را شامل می شدند، عموما با يک شعار کلی به خيابان 

 .آنها به دنبال رای گمشده خود بودند و انتخابات و نتيجه آن را نمی پذيرفتند. آمده بودند

تظاهراتها آرام و بدون . روزنامه نگار و فعال جامعه مدنی بازداشت شدنددر اين دوره چندين زن 

شعار کالمی بود و زنان نشان دادند که با وجود سالها سرکوب و تربيت پرده نشينی، می توانند به 

در اين دوره مطالبات خاص جنسيتی مطرح نشد و . نيروی بالقوه ای در عرصه سياسی بدل شوند

مچون باقی طيف های جامعه مدنی به واسطه شوک عمومی حرکت خاصی با گروههای زنان نيز ه

بسياری از اين گروهها ترجيح دادند که در اين هفته در کنار مردم و . امضای گروهی انجام ندادند

تحت سازماندهی آنها و برنامه های اعالم شده در خيابان ها و يا توسط دو کانديدای اصالح طلب ، 

 .نها به وضع موجود اعتراض کنند و خواستار بازپس گيری رايشان شونددر قالب مردمی ، ت

از نکات جالب تجمع های اين هفته می توان به تجربه جديد اعتراض خيابانی و نهادينه شدن فرهنگ 

مردمی که هرروز نسبت به روز قبل بالغ تر و آگاه تر به خيابان . تجمع در ميان ايرانيان اشاره کرد

ابتدا تنها سکوت بود و جمعيت، ولی به تدريج پالکاردهای حامل شعارهای مختلف به در . می آمدند

خيابان آمدند که اين حمل شعارها در نهايت در تجمع ميدان توپخانه به جنسيتی شدن شعار انجاميد و 

در اين تجمع برای اولين بار در طول هفته با زنانی مواجهيم که شعارهای مطرح شده در ميان مردم 

شعارهايی چون ای خواهر شهيدم رايتو پس می . ا با نگاه کامال جنسيتی و زنانه به خيابان آوردندر

گيرم، در واکنش به شعار همه گير برادر شهيدم رايتو پس می گيرم که در سطح وسيعی در بين 

د مر= مردم شايع بود و حتی بسياری از زنان هم همين شعار مردانه را حمل می کردند و شعار زن

 .در برابر کودتا که نشانگر جمعيت عظيمی از زنان بود که در اين دوره به خيابان ها آمده بودند
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زنانی با پوششهای کامال مغاير با خواست . تلويزيون نيز در اين هفته از زنان استفاده متفاوتی کرد

تراض بودند و زنانی که مخالف تظاهرات و اع. رسانه ملی در برنامه های تلويزون حاضر می شدند

خط . رسانه ملی نشان داد که هرکجا که به صالحش باشد می تواند از خط قرمزهای خود بگذرد

در حقيقت در اين دوره ما با حضور  .قرمزهايی که گذر از آنها به واسطه زنان امکان پذير می شود

اه طبقاتی و يا زنانی که برای آنها خواستگ. جدی و پرتعداد زنان منتقد به وضع موجود مواجهيم

مردمی که با . آنها در معنای واقعی کلمه مردم بودند. فکری مشخصی را نمی توان در نظر گرفت

وجه تمايز اين . وجود شايعه های گسترده در باب دستگيری و تهديدهای زمزمه شده به خيابانها آمدند

ه منتقد بودن به وضع موجود دوره با دوره قبل تر يعنی پيش از انتخابات را شايد بتوان به طور عمد

به  .يعنی ترکيب جمعيتی مردم همچون دوره قبل همه حوزه های عقيده را در بر نداشت .دانست

طور خاص حاميان دولت و رای دهندگان به رييس جمهور فعلی به جز روز خاصی که برای 

می توان تمرکز بر  شادمانی به خيابان آمدند، در اين دوره حضوری ندارند و وجه تمايز دوم آن را

در اين دوره خبری از . يک خواسته واحد، ابطال انتخابات و پرهيز از ارائه ساير مطالبات دانست

 .زنان برای زنان نيست و زنان در خدمت انديشه کلی تر ابطال انتخابات به عرصه آمدند

 دوره خشونت و سرکوب

فصل . خرداد آغاز شد 30تظاهرات شنبه  اين دوره که با حمله گسترده نيروهای امنيتی و پليسی به

در روز شنبه چون همه روزهای هفته گذشته زنان و مردان . جديدی از اعتراض را در کشور گشود

مردمی که با حمله . زيادی برای حرکت از ميدان انقالب به سمت ميدان آزادی به خيابان آمده بودند

حمله به مردم با باتون . س شخصی مواجه شدندشوک آور نيروهای پليسی اعم از يونيفرم پوش و لبا

و گاز اشک آور و اسپری فلفل و کتک زدنهای وحشيانه و دستگيری های گسترده که تا نيمه های 

شب به طول انجاميد، تهران را به صحنه درگيری های خونينی بدل کرد که در تمامی سالهای اخير 

 .آقا سلطان به ضرب گلوله کشته شدند در اين روز چندين تن از جمله ندا .بی سابقه بود

پس از روز شنبه و با استقرار وسيع و دائمی ماموران امنيتی در قالب گاردهای مسلح در خيابان و 

شکل گيری فضايی به شدت امنيتی که هيچ تجمع و حرکت گروهی را بر نمی تافت و برخورد قاطع 

. ، جمعيت تظاهر کنندگان کاهش يافتآنها با مردم در کنار دستگيری های گسترده و پرتعداد

درروزهای پس از شنبه تجمعاتی به صورت پراکنده در سطح تهران شکل گرفت و در اکثر 

روزهای هفته و در ساعات بعد از ظهر در ميدانهای خاصی شاهد تجمع مردمی بوديم که با دخالت 

 .نيروهای امنيتی پراکنده شده و در صورت مقاومت دستگير می شدند

اين هفته نيز ما با حضور زنان در خيابان ها در ساعات اعالم شده برای تجمع مواجهيم و حتی  در

 .در درگيری های خيابانی نيز تعدادی از دختران جوان وحتی گاه زنان ميانسال شرکت دارند
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زنانی که سنگ  .حضوری که می توان از خالل فيلم های منتشر شده در سايتها آن را پی گيری کرد

ت می کنند، در کنار مردان در دفاع از خود شرکت می کنند و حتی در چند صحنه از فيلم ها پر

 .شاهد حمله چندين دختر به گاردهای امنيتی هستيم

اما آنچه که دراين ميان شايان توجه است، کاهش يافتن تعداد زنان در صحنه های خشونت آميز و 

بار و درگيری های شديد خيابانی زنان از  در واقع با شکل گيری فضای خشونت. درگيری است

با اين وجود نقش زنان در اين . ورود به عرصه، خودداری کرده و در سطح حداقلی باقی می مانند

آنان همچنان پرتعداد در ساعات اعالم تجمع همگانی به محل . هفته نيز به هيچ روی کمرنگ نيست

آنها فقط در سطحی کلی . صحنه محو نمی شوند تجمعات می روند و با آغاز تشنج و درگيری نيز از

به در گيری نمی پردازند و در عوض با تغيير کوچکی در نقش خود به شکلی تيمارگرانه در نقش 

به عنوان نمونه در اکثر دفعاتی که نيروی امنيتی در ميان مردم، کسی را  .حمايتی ظاهر می شوند

ی کسی را داشتند، زنان به ميان آمده و از او مورد ضرب وشتم قرار می دادند و يا قصد دستگير

دفاع می کردند و يا با ايجاد سرو صدا و فرياد کمک خواهی نيروهای گارد را در بسياری از موارد 

زنهای زيادی با باز کردن درب خانه هايشان مردم در حال فرار را . مجبور به کوتاه آمدن می کردند

تيمار و کمک رسانی به مجروحين می پرداختند و خالصه پناه می دادند و زنهای ديگری که به 

زنهايی که در پشت بام ها اهللا اکبر می گفتند و چه عجيب که اين بانگ در سطح شهر بيشتر به 

 .صدای زنان آراسته بود

ندا آقاسلطان از کشته شدگان . اين هفته پر حادثه تر از آن است که بتوان به سادگی جمع بنديش کرد

که صحنه مرگش به طور کامل فيلمبرداری شده، به نمادی از کشته شدگان اين روزها و در اين هفته 

زنان بسياری چه از  .سطحی وسيع تر به سمبلی از حرکت های اعتراضی در ايران و جهان بدل شد

زنان بسياری کتک خوردند و بسيار . فعاالن و روزنامه نگاران و چه از ميان مردم بازداشت شدند

يگر نيز که به بازتاب صدای مردم به کمک اينترنت و دوربين های موبايل و گفتگو های زنان د

وجه تمايز اصلی اين دوره با دوره های پيش از خود را می توان در کاهش يافتن . تلفنی پرداختند

تعداد معترضين به خصوص زنان، نداشتن هيچ گونه شعار و در خواست به دليل نداشتن فرصت 

تنها بر اعتراض به وضع موجود، امنيتی شدن شديد فضای کشورو باال رفتن هزينه  بيان، تکيه

 .اعتراض، دانست

*** 

در سطح کلی می توان حضور زنان را در يک ماه و نيم گذشته حضوری فاعالنه و متفاوت از 

به تناسب و . دآنها اينبار به ميانه ميدان آمدند و تنها نظاره گران منفعل در حاشيه نبودن. گذشته دانست

فراخور وضعيت و شرايط، سياستهای عملياتی خود را تغيير داده و آگاهانه پرشور چه در عرصه 
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مطرح کردن مطالبات و چه در زمان پی گيری آن و چه در دوره اعتراض جدی و حتی خونين 

ه و از حضوری قابل قبول داشتند و همچنين نشان داند که بيشتر خواهان اعتراض مدنی و آرام بود

حضوری تازه از زن ايرانی که شايد نويد بخش دوران تازه ای  .درگيری و خشونت اجتناب می کنند

دورانی که خواسته های اين زنان را فراموش نکرده و صدايشان را در . يرای زنان اين ديار باشد

 .ميان همهمه ها گم نکند

  

  

  شدند بازداشت زنان جنبش فعاالن از تن 600 حدود

  

بيانيه زير را فعاالن جنبش زنان با توجه به محدوديت هاي ارتباطي کنوني  - براي برابري  تغيير

به همين دليل در چند مرحله . امضا کرده اند ممکن است بسياري هنوز اين بيانيه را نديده باشند

 . امضا منتشر شد

آزادی برخی از آنها آمار های متعدد از تعداد کثيربازداشت شدگان خبر می دهند که هنوز به رغم 

از ميان فعاالن جنبش زنان ژيال بنی يعقوب ، مهسا امرآبادی و شيوا . تعداد زيادی در بند هستند 

نظر آهاری همچنان در زندان هستند، از ميان وکالی مدافع حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی، محمد 

تيرماه  18م مجددا امروز کاوه مظفری ه. نيز در زندان اند...علی دادخواه ؛ کامبيز نوروزی و

برخی از بازداشت شدگان کنونی پيشتر برای بازداشت شده . توسط لباس شخصی ها بازداشت شد

 .گان پيشين امضا کرده بودند

 ايران پايان دهيد، کليه بازداشت شدگان را آزاد کنيدبه سرکوب زنان و مردان 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=cno1RFhESUs2Y2MyR

kktWnItU0hkSkE6MA.. 

 مردان ايران پايان دهيد به سرکوب زنان و 

 کليه بازداشت شدگان را آزاد کنيد

انتخابات غير دمکراتيک دهمين دوره رياست جمهوري گرچه از پراقبال ترين انتخابات اين دوره 

 .براي ايجاد تغيير مسالمت جويانه بود، آنچه در پي آن آمد اعتراض همگاني را برانگيخت

کمپين ها و گرايشات مختلف، در کنار فعاالن دانشجويي، طيف وسيعي از فعاالن جنبش زنان، در 

در انتخابات شرکت کردند تا به دولت ... کارگري، مدني و سياسي، قوميتي، روزنامه نگاران، و

 .بگويند، و خواهان رفع تبعيض هاي جنسيتي عليه زنان شوند" نه"تبعيض نگر 
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ندوق هاي راي کشاند، اما نتيجه شمارش اميد به تغيير وضعيت، ميليون ها زن و مرد را به پاي ص

اعتراضي که پاسخ . آرا اين اميد را به ياس بدل کرد و اعتراض گسترده ي مردمي را برانگيخت

حاکميت به آن خشونت عريان، ضرب و شتم ومجروح کردن و کشتن شهروندان عادي، بازداشت 

ان، فعاالن دانشجويي و قوميتي فعاالن و وکالي حقوق بشر، فعاالن سياسي و مدني، روزنامه نگار

 .بود... و

دامنه خشونت هاي خياباني توسط نيروهاي سرکوبگر، اعم از آمر و عامل، بار ديگر دانشگاه ها و 

تير کوي دانشگاه در ذهن خسته  18خوابگاه هاي دانشجويي را به خاک و خون کشيد تا خاطره تلخ 

خبر ها حاکي از آن است که تعداد قابل توجهي از  .از خشونت ايرانيان انعکاسي پايان ناپذير يابد

يا مفقود االثر شده /دانشجويان دختر و پسر در شهرهاي مختلف ايران کشته، مجروح، بازداشت و

 .اند

قطع همه مسيرهاي تلفن و اينترنتي در کنار موارد باال، دسترسي نسبتا آزاد به اطالعات و ارتباطات 

حاکميت با در دست داشتن . زايش تشويش اذهان عمومي شده استرا به حداقل رسانده و باعث اف

مهم ترين رسانه ها، به ويژه صدا و سيما، منتقدان و معترضان به اقدامات قهري و تماميت خواهانه 

در عين حال، . خود را اغتشاش طلب و اراذل و اوباش مي خواند و خشم مردم را دامن مي زند

 .ردم بيشترين خشونت را به انواع مختلف به آن ها اعمال مي کندهمچنان با ناديده گرفتن حقوق م

ما، جمعي از فعاالن جنبش زنان، ضمن محکوم کردن تمامي اقدامات خشونت بار و تحقير آميزي 

که در اين سال ها عليه زنان و مردان ايران و در جهت سرکوب آن ها صورت گرفته است و مي 

براي احقاق خواسته هاي جنبش زنان که نقش مهمي در اين سال ها در گيرد، با تاکيد بر تداوم تالش 

افزايش آگاهي و مبارزات مدني داشته است، همبستگي خود را با معترضان به نتايج انتخابات اعالم 

مي داريم، و خواستار آزادي بي قيد و شرط بازداشت شدگان چند روزه اخير، و تامين وتضمين 

 .در ايران هستيمآزادي هاي مدني و سياسي 

 1388بيست و نه خرداد 

 اسامی کامل امضا کنندگان

آرزو حسيني ، آرش ضيايي ، آرش انواري، آرش نصيري، آرش نصيري اقبالي، آرش مهدوي، 

آريا مهدوي،آزاده اميري، آزاد مراديان، آزاده خسروشاهي، آزاده فرامرزيها، آزاده نعمتي، آزيتا 

شهسواري، آيدا سعادت، آيدا کريمي، آينده آزاد،آمنه شيرافکن، شرف جهان، آسيه اميني، آنوشا 

آذرخش صادق زاده، آينا قطبی يعقوبی،آدرينه صفاريان، آدلين کارزی، آذر حامو، آرش حافظی، 

آزيتا ايرانی، آنا نوری، آيدا خمان، آيدا شاهرخ شاهی، آيدا کريمی، آيدا ورشويی، ابرا سامی،ابراهيم 

، احسان نجف زاده، احمد بيگلو ،احمد صادقي، اخوان، اشکان ضيايي اشكان طاهري، احترام شادفر



 انتخابات، کودتا و زنان

    
50 

 
   

مسيبيان، اعظم ابطحي، افرا شکرلو،افسر قلعه مياندوابي، اکرم خير خواه، اکرم سلح جو، الناز 

انصاري، الهه اماني، اميد حسين زاده، اميد کالنتري، امير رشيدي، ايليا ماهان،اکرم مينويی، افشين 

رم مصباح، البرز محبوب خواه، الناز بابايی، الناز محمدی، الهام قيطانچی، الينا کامران، زمانی، اک

بابك غياثي، باربد گلشيري، باوند بهپور، بالل مرادويسي، بهاره  اميد کوهی، امين حصوری،

هدايت، بهجت حسيني، بهرام زنگنه، بهروز صحت لو، بهرنگ شاهين فر، بهزاد نيک فر، بهزاد 

، بهمن احمدي امويي، بهمن صحت لو، بهناز شکاريار، بيتا طاهباز،بيژن مشاور، بهاره خوشحالي

علوی، بهناز يوسفی، بهنام اميني، بهزاد خوشحالی، بهزاد شمس، بهزاد هوشمندی، بهناز مهرانی، 

بهنام سلطانی، بيژن سيادت،پرتو نوري اعال، پرستو اله ياري،پروشات شکرلو، پروين 

نا،پروين ذبيحي،پروين ضرابي، پريا نعمتي، پريسا ربيعي، پريسا کاکائي، پويا اردالن،پروين دا

حبيب خواني، پويا عزيزي، پرستو عاليی، پرنازعظيما، پروشات عاليی، پرينوش آريمي، پريسا 

انصاری، پريسا جعفريان،تارا آغداشلو، تارا نجداحمدي، ترانه بني يعقوب، ترانه صادقيان ، ترگل 

ه باستانی، تينا فصيح،ثريا قزل اياغ، ثريا فالح،جمشيد آيين دار، جميله هاشمي، جواد مصباح، تهمين

صفوي زاده،جلوه جواهری، جواد صفری زاده، جواد مهدوی،حسن ماهان، حسن قمي، حسن نايب 

هاشم، حسين صحت لو، حسين فصيحي، حسين الجوردي، حشمت صفايي، حميد ساغي،حميده 

حسن عزبزاده حجازی، حسن کنگرلو، حميد  قاضيان، حامد سلطان، نظامي، حامد صادقی، حسين 

ايرانی، حميد رضا عسگری نژاد،خالد توکلي، خديجه مقدم، خسرو تجربه کار، خشايار جهانيان، 

 خديجه مقدم،داريوش حببي خاني، داود داوودي ، دکتر هوشنگ سبحاني، دالرام علي، دياکو مرادی

ار منوچهر زاده، ربابه عظيمي، رزيتا شرف چهان، رضا افتاده، احله حسيني، راضيه نعمتي، رامي

رضا رازي، رضا يزدي زاده مطلق، رضا ماهان، رضا نعمتي، رکسانا ستايش، رعنا هاشمي، 

روجا بندري، روحي افسر، روشنک قريشي،رويا درشتي، رويا صحرايي ، رويا کاشفي، رويا 

عسگری زاده، رامين امن گستر، رامين محمدي، رضوان مقدم، روزبه ميرچرخچيان، راحله 

ناصح، رزا حسامی، رزيتا رجايی، رزيتا رجايی، رضا شاهرخ شاهی، رضوان مقدم، روجا 

ارا امجديان، زانيار مراديان، زويا تتفرجی، روحا هرمزبانون، رويا کاشفی، ريحانه رجايی،

د پور، زهره امين، زهره اسکندريان، زهرا فتا، زهرا محمدي، زهرا نبوي، زهره ارزني، زهره اس

عراقي، زينب پيغمبرزاده، زينت مقدم، زيبا مرندي،ژاله ساالري، ژيال بني يعقوب، ژاله کامل، ژينا 

مدرس گرجی،سارا اسديان، سارا صباغيان، سارا محمدي، سامان شاه محمدي، سپهر ساغي، ستاره 

عيد موسوي، سعيده هاتف، دباغ، ستاره سجادي، سجاد سلطان زاده، سحر سجادي، سحر صنيعي، س

سمانه عابديني، سعيد عبدي، سمانه فريد، سمانه موسوي، سميرا افخمي، سميه رشيدي، سميه فريد، 

سودابه سيرجاني، سوزان ذاکر، سوسن طهماسبي، سولماز احمري، سهراب آريمي، سهراب 
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خاني مهدوي، سهيال مرعشي، سياوش منتظري، سيمين بهبهاني، سيمين مرعشي، سوسن محمد

غياثوند، سوسن نصيري، سونيا غفاري، سهيال ستاري، سارا ايمانيان، سامره مرادی، ساناز غالمی، 

ستاره هاشمی، سعيد صحرايی، سمانه فدايی، سورش دوانی، سولماز ايکدر، سولماز شکوهی، سونا 

هرزاد ياسمی، سينا انصاری،شقايق درخشان، شهاب الدين شيخي، شهرام آقامير، شهرام شيدايي، ش

جهانيان، شهرزاد هاديان، شهال شفيق، شيرين اردالن ، شيرين عبادي، شيرين فاميلي، شعله ايراني، 

شورانگيز داداشي، شهال انتصاري، شيوا نجو، شكوفه سخی، شهال الهيجی، شيوا بديهی نژاد، سيما 

المی، حسين زاده، سميه جدی، شهرزاد قهرمان، شهرزاد مسعودی، شهال فروزانفر، شهناز غ

شيرين دليلی، شيما کلباسی،صبا دباغ، صدف عدل گستر، صديقه مقدم، صفا پوينده، صبری بهمنی، 

صبريه نجفی، صديقه فخرآبادی، صفورا نوربخش،طاهره ماشاهللا، طلعت تقي نيا، طاهره نجف 

زاده، طليعه نجف زاده، طيبه نجف زاده،عذرا صمدي، عفت ماهباز، علي اخوان، علي اکبر 

واعظي پور، عاطفه   هي، علي صادقي، علي طايفي، علي عبدي، علي مشمولي، عليخسروشا

اسديان، عباس ابراهيمي، علي روح الهي، علي عابدي، علي محمدي، علي هاشمي، عليرضا 

رهبري، علی فتوتی، عاليه مطلب زاده ، علی نيکويی، عبداللطيف عبادی، عشا مومنی، عفت 

خسرو شاهی ، علی رضا عاليی، علی قاسمی،غزال اميري،  گوهری، علي باريكاني، علی اکبر

غزال شولي زاده، غزاله نيک نيرويي،غزل قهقايی،فاطمه شاه نظري، فتانه عباسي فر، فتانه 

فراهاني ، فخري شادفر، فخري نامي، فراز يکيتا، فرانک فريد، فرحناز جمالي، فرخنده برکسه، 

طاهري، فرشاد شعباني، فرشيد محمودي تهراني، فرهاد فرخنده جبارزادگان، فرزاد طلوعي، فرزانه 

داودي، فريده جاللي، فريده غائب، فريده فرهنگ، فريده مقدم، فريده ميرزايي، فرين حسين 

روحانيان، فريناز آزادفر، فيروزه مهاجر، فاخته رازي، فاطره رازي، فاطمه خاني، فرحناز 

ازي، فرشته فصيحي، فرشته قاضي، فروغ محمدي، فردوس شهبازي، فرزانه فصيحي، فرشته شير

سميع نيا، فرهاد شهبازي، فرهنگ نيک فر، فريبا داوودي مهاجر، فريدون مهربان، فريده جعفري، 

فريده يونسي،فرشته قاضی، فاطمه بهادری، فاطمه خضری، فرزاد پورمرادی، فرزانه دارابی، 

يزدی، فريما کشاورز صفييی،قدسي  فريده فرزانه محجوب، فرشته شيرازی، فرناز فالحت باسمنج، 

سرمست،کاظم علمداري، کامبيز گرمستاني، کاوه رضايي ، کيوان اميري الياسي، کيومرث حکيم، 

آاوه قاسمي آرمانشاهي، آاوه ماهان، آبري آريمي، کاوه آهنگري، کالرا مراديان، کويستان 

گلنازملک، گيتا طاهباز، گيتي خير گالله بهرامي، ،گاداني، کاوه مظفری، کتايون بقايی، کيانا کريمی

خواه،گلناز بهگو، گلی اريا، گيسو جهانگيری،ليال وثوقي، ليال هاشمي، ليال صحت، ليلي بهبهاني، 

الدن بازرگان، الدن المناتی، ليال ايرجی فر، ليال خاپور، ليال هاشمی، ليلی تاجعلی،مارال فرخي، 

ه وفا مهر، مريم پناهي، مريم حسين خواه، مجيد ملکي ، محبوبه کرمي ، مرضيه محجوبي، مرضي
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مريم رضوي، مريم زندي، مريم مالک، مژگان ثروتي، مسعود شکري، مسعود آرمي، مصطفي 

عبدي، معصومه پريدار، معصومه عراقي، معصومه مسعودي، ملوک مالحسيني، مليحه رزازان، 

مرعشي، مونا منصور تيفوري، منصوره شجاعي، منصوره مسعودي، منوچهر فريد، منيژه 

عليخواه، مهدي مجتهدي، مهرانگيز کار، مهرنوش اعتمادي، مهسا خيرالهي، مهسا شکرلو، مهشيد 

جوانمرد، مهين رضوي، مينا زندي، مينا کريمي، مينا ماني، مارال ابراهيمي، مجيد محدوي، 

زي، محبوبه عباسقلي زاده، محمد جعفري، محمد رازي، محمد رحمتي، محمد ضيايي، محمود شهبا

مرتضي صادقي، مرضيه آريان فر، مريم اقا ربيعي، مريم بهرمن، مريم بهشتي، مريم رحماني، 

مريم سطوت، مريم فراهاني، مريم ياسمين شيرازي، مژگان جعفريان، مسعود حکمتي، مونا فتا، 

ه مهدي آقايي، مهدي فتاپور، مهري قلعه مياندوابي، مهين خانبخش، ميترا شجاعي، ميثم رحمتي،منير

کاظمی، محبوبه محبی، مريم امی، مريم مجد، مهناز محمدی، مريم قنبری، محسن مالجو، محبوبه 

حسين زاده، مهرداد ترابی، مريم کسايی، مريم خدا رحمی، مرضيه بخشی زاده مرسده هاشمی، 

مجيد اينانلو، محسن عيسی پور، محمد شوراب، محمودی احمدی، مرسده هاشمی، مرضيه بخشی 

پاک نهاد، مريم روزبهانی، مريم شيرانی، مريم کاظمی، مريم معتمدی، مريم هادی زاده،  زاده، مريم

مژده کامل ، مسعود خاکبازان، مسعود رسا ، معصومه مسعودی، معصومه وطني، مليحه شريف 

پور، منصور تيفوری ، منصوره مسعودی، منظر الف ، مهتاب بارانی، مهدی حيدری، مهرداد 

سان، مهری معمارحسينی، مهسا حاتمی نژاد، مهناز خزائی، مهناز دشتی، مهين حمزه ، مهرداد دادر

شکراهللا پور، ميترا يوسفی، ميثم طالبی، مينا کريمی،نادر حاجي محسن، نازلي فرخي، ناصر 

کالنتري، ناهيد جعفري، ناهيد کشاورز، ناهيد ميرحاج، نرگس خسروي، نرگس طيبات، نسترن 

سياوشي، نسرين صمدي، نسيم خسروي مقدم، نسيم سرابندي، نسيم  موسوي، نسرين ستوده، نسرين

سلطان بيگي، نسيم کريمي، نفيسه آزاد، نگار نهاوندي، نوشين احمدي خراساني، نوشين خاکي، نويد 

محبي ، نيره توحيدي ، نيکزاد زنگنه، نيلوفر انسان ، نيلوفر کشميري، نيلوفرگلکار، ، نرگس 

م ساالري، نوا عليخاني، نوشين پرند، نيک دوره، نيما قاسمي، نينا عاددي، نرگس کرمانشاهي، نسي

وباب، نريمان رحيمی، ناهيد توسلی، نوشين آشاورزنيا، ندا رستم پور، نرگس خسروشاهي، نسا 

حسينی، نسيم کريمی، نيکی ايرانی،وجيهه مقدم، وهاب دوستي دوآشكاني، ويدا بيگلري، وجيهه 

امينيان، هما کاوياني، هما مداح، هنگامه مشهدي االصل، هديه  هايده تابش، هدي،الزمان معتمد

رفيعی، هژير پالسچی،ياسر عزيزي، ياسمن گرمستاني، ياشار گرمستاني، ياور خسروشاهي،ويدا 

کانون ره اورد ، ،قنبرپور، هدی کيانی راد، ياسمن دادور، ياور خسرو شاهی، يحيی صوتی خيابانی

 بشر در ايران، کميته گزارشگران حقوق بشر، کميته زنان کانون دفاع از حقوق
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 درخواست و ملل سازمان کل دبير به نوبل صلح جايزه برندگان نامه

  ايران به ويژه نماينده فرستادن

 دبيرکل سازمان ملل جناب آقای بان کی مور، - تغيير برای برابری 

از وضعيت مغشوش و خشونت ما برندگان جايزه صلح نوبل به اين وسيله نگرانی عميق خود را 

ما خشونت و . اعالم می داريم) بيست و دوم خرداد(آميز ايران پس از انتخابات روز دوازدهم جون 

سرکوب اعتراضات غير خشونت آميز، افزايش محدوديت های آزادی های مدنی و به زندان افتادن 

يم تا هر چه در توان داريد ما از شما تقاضا دار. عده زيادی از رهبران مدنی را محکوم می کنيم

بکار بنديد تا دولت ايران را از نقض شديد حقوق بشر منع کنيد و خواستار آزادی تمامی زندانيان 

به عالوه، ما ازشما تقاضا داريم تا فرستاده مخصوصی را برای تحقيق درباره . سياسی باشيد

 .وضعيت فعلی منصوب کنيد و در کمترين فرصت به ايران بفرستيد

ر روزهای پس از انتخابات، مليون ها نفر در خيابان های تهران و ديگر شهرهای بزرگ ايران به د

ولی پاسخ دولت ايران به اين تظاهرات . پياده روی و تظاهرات غير خشونت آميز پرداخته اند

خشونت مفرط و دستگيری، کشتار و زخمی کردن معترضان، مسدود کردن رسانه ها و نقض حقوق 

شبه نظاميان دولتی تا آنجا پيش رفتند که به فعاالن دانشجو در خوابگاه ها حمله ور . ه استبشر بود

 .شدند و حداقل پنج دانشجو را در تهران کشتند و بيش از سيصد نفر را زخمی کرده اند

ما بخصوص از شما تقاضا داريم تا با استفاده از مقام محترم خود آزادی تمامی زندانيان سياسی، 

 .سرکوب معترضان و احترام به حقوق بشر و آزادی های مدنی را خواستار شويدتوقف 

. و در پايان، ما بشدت نگران امنيت همکارمان دکتر شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل هستيم

خبرگزاری فارس و ديگر رسانه های تحت کنترل دولت نامه ناشناسی را چاپ کرده اند که در آن 

ندگان جنگ و ديگر شخصيت های بر جسته ايرانی خواستار محاکمه خانم عبادی ظاهرا وکال، بازما

 .به اتهام نقض قوانين اسالمی و قانون اساسی شده اند



 انتخابات، کودتا و زنان

    
54 

 
   

تمامی اين اتهامات بی اساس می باشند و بهانه ای هستند از طرف حکومت برای دستگيری و 

داريم به مقامات ايرانی هشدار دهيد ما از شما تقاضا . زندانی کردن خانم عبادی بطور غير قانونی

که بازداشت دکتر عبادی بدليل فعاليت های انساندوستانه وی در حکم نقض آشکار منشور سازمان 

ما از شما قويا تقاضا داريم تا از تمام توان خود استفاده . ملل درباره مدافعان حقوق بشر می باشد

ادی و همکارانش را که برای پيشبرد حقوق بشر و کنيد و از دولت ايران بخواهيد که امنيت خانم عب

پيشاپيش از توجه و پاسخ بموقع شما تشکر  .عدالت بطرز خستگی ناپذيری تالش می کنند تامين کند

 می کنيم،

 با احترام،

 بتی ويليامز

 می ريد مگواير

 وانگر ماتايی

 ريگوبرتا منچو توم

 جدی ويليامز

 رييس جمهور کيم دای جونگ

 يمبللرد ديويد تر

 آدولفو پرز اسکويول

 آرک بيشاپ دزموند توتو

 پروفسو الی ويزل
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شيرين عبادی / اکنون بايد از اميد و عشق سخن گفت : نرگس محمدی 

 ه نرگس محمدی را به جای او دريافت کردزجاي

  
دوم جوالی در مراسمی که با حضور شيرين عبادی در شهرداری و سالن  - تغيير برای برابری

فرمانداری شهر بولزانو ايتاليا برگزار شد شيرين عبادی، برنده نوبل صلح ضمن سخنرانی در باره 

را به جای نرگس محمدی که برنده اين  2009وضعيت حقوق بشر در ايران ، جايزه الکساندر لنگر 

نرگس محمدی روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و حقوق . ود دريافت کردجايزه و ممنوع الخروج ب

زن و نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، يک ماه پيش چندی هنگامی که قصد شرکت در 
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دليل اهدای جايزه الکساندرلنگر به . کنفرانس زنان در افريقای جنوبی را داشت ممنوع الخروج شد

تالش و دفاع او از حقوق دانشجويان، زنان، و ديگر فعاالن  نرگس محمدی به خاطر شجاعت او در

 .مدنی است

  

 
 

هنگام اهدای جايزه الکساندر لنگر، تماس تلفنی نرگس محمدی با خانم عبادی فضای مراسم را به 

نرگس محمدی . هيجان درآورد و جمعيت با دست زدن های طوالنی احساسات خود را بروز دادند

 .نی اش برای قرائت در مراسم، خود نيز تلفنی با جمعيت حاضر سخن گفتضمن ارسال متن سخنرا

شيرين عبادی ضمن تشکر از بنياد الکساندرلنگر همبستگی مردم ايتاليا را به مردم ايران موثر 

او باتشريح وضعيت فعاالن حقوق بشر و اظهارنگرانی از وضعيت حقوق بشر در ايران ، . خواند 

 .اعمال خشونت دست بردارد و انتخابات را مجددا تکرار کند از دولت ايران خواست از
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  داغدارند ايرانی مادران: مشارکت جبهه زنان شاخه بيانيه

  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 انا هللا و انا اليه راجعون

و  روزهايي آه بايد به آام همه فرزندان ايران، در پي حضورسبز. روزهاي سختي را مي گذرانيم 

  .ايام رجبيه است و مناجات و اعتكاف و دعا. پرنشاطشان، شيرين باشد اما نيست

داغدار بهترين، . اما افسوس آه مادران ايراني داغدارند. روزهاي نزول برآات الهي و گشايش ها 

غيور جواناني آه طي اين سي سال پس از پيروزي انقالب . فهيم ترين و آوشاترين فرزندان ايران

اسالمي باليدند و چون سرو سهي ايستا و سبز در خاك وطن ريشه دوانيدند و متأسفانه اين  شكوهمند

روزها در نهايت ناسپاسي به ناحق در معرض تيغ آين قرار گرفتند و ايستاده در مسير حق طلبي 

 .جان باختند و روحشان از پيكر پاآشان به ملكوت اعلي پرواز آرد

نگران فرزندانشان، بهترين فرزندان ايران آه در مكتب امام راحل دل . مادران ايراني دل نگرانند

درس آزادگي و ظلم ستيزي آموختند و براي جلوگيري از انحراف از راه و مسلك و مرام امام به 

صحنه آمدند و هم ميهنان اسالم خواه و وطن پرستشان را به صحنه آوردند و شور و نشاط آفريدند و 

اداششان ناجوانمردانه سلول هاي سرد و تاريكي شد آه جز با خدايشان حماسه حضور آفريدند و پ

 . نجوا آردن نمي توانند

تعلق خاطرشان به انقالب و نظامي . مادران ايراني چشم هايشان پراشك و دل هايشان پرخون است

چيز آه خود و فرزندان سلحشور و قهرمانشان در برپايي آن نقش ايفا آرده اند، آنان را بيش از هر
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به تالطم مي آورد و جوشش درون به خيابانشان آشيده و مي آشد تا سپربالي جگرگوشگانشان 

بي اعتنايي به اعتراضات قانوني، خون . باشند و لحظه اي دغدغه هاي مادرانه رهايشان نمي آند

هاي به ناحق ريخته شده، محبوس آردن بهترين هاي وطن اعم از زنان و مردان، ضرب و شتم و 

جوانان و سالخوردگان و حتي آودآان و مفقود االثر شدن تعداد زيادي از هم وطنانمان، همه  جرح

 .ايرانيان آزادمنش و بيش از همه مادران را جريحه دار آرده است

آميسيون زنان و شاخه زنان جبهه مشارآت ايران اسالمي با ابراز تأثر و تأسف شديد از به سخره 

رآت طلب و آزادي خواه و از آن اهانت بارتر حضور معترضانه شان، گرفتن آراء واقعي مردم مشا

خواستار پاسخگويي مقامات مسئول در اين زمينه است و ضمن سپاس از احساس مسئوليت 

شهروندان غيرتمند ايراني در سراسر آشور براي حفظ همبستگي و حضور سبز و مستمرشان با 

وزان نظام آه متأسفانه هنوز شاهد اثرات آن نبوده ايم، خويشتنداري آامل و نيز تشكر از اقدامات دلس

استمرار اين اقدامات را تا حصول نتيجه ضروري مي داند و با ابراز هم دردي با خانواده هاي 

داغديده و متألم از ضرب و جرح و حبس مفقود شدن عزيزانشان، سامان يافتن امور را در اسرع 

ح نظام مي داند و از عقال و صاحبان تدبير انتظار دارد وقت براثر رسيدگي عاجل مسئوالن به صال

به نقش تاريخي خود آگاه گشته با سلب مسئوليت از خود در تبعات و عواقب بي اعتنايي به خواست 

 . واقعي مردم و ضرورت بازگشت امنيت و اعتماد و سالمت به جامعه، سهيم و شريك نگردند

 اللهم اجعل عاقبة امورنا خيرا
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  ! 209 آقايان

   صدر شادی

چند دقيقه پيش با يكي از آزاد شده ها . تير است و من در دفترم نشسته ام و به شيوا فكر مي آنم 18

حرف زدم و او گفته آه شيوا را ديده است، آي؟ آجا؟ همه اينها مي ماند براي مالقاتي  209از بند 

 .شوندآه قرارش را مي گذاريم؛ تلفن ها آنترل مي 

بوده، در بند نه چندان خوشنام تحت آنترل وزارت اطالعات در زندان  209شيوا قبال هم در 

اين دفعه سوم است براي زن جواني آه تازه دانشگاه را تمام آرده . دوبار هم بوده. معروف اوين

د، فعاليت بود، تازه آاري يافته بود و آرام و صبور، آنچنان آه از سن و سالش بعيد به نظر مي رسي

 .حقوق بشري اش را پي مي گرفت

حضورش در همه جا، هوشيارانه است اما نه مانند خيلي ها در اين . شيوا آم حرف است و پرآار

شيوا را سالهاست مي شناسم، خيلي پيش از روزي آه بيايد دفتر من، . روزها و سالها، خودنمايانه

مرا ! تو وآيل مني: وقت يكبار يادآوري آندوآالتنامه اي امضا آند براي روز مبادا و هر چند 

خيلي پيشتر از روزهايي آه لبخند زده ام و به او اطمينان داده ام آه . فراموش نكني اگر گرفتار شدم

 .هستم، اگر اتفاقي بيفتد

، با آن 209تير است و من در دفترم نشسته ام و به امروز شيوا فكر مي آنم در يكي از سلولهاي  18

ور هميشه روشنش، در لباس زندان و خدا خدا مي آنم روزها را نشمرده باشد و نداند چراغ پر ن

تير است و او بيرون نيست، آزاد نيست و نمي تواند مثل هميشه، آرام، باتجربه و صبور،  18امروز 

وظيفه دفاع از آساني آه حقوقشان به عنوان بشر نقض شده را پيش ببرد؛ وظيفه اي آه هيچكس به 

 .بر دوشش ننهاده است اجبار

به اين فكر مي آنم آه چگونه قانون مربوط به حقوق شهروندي،  .من تنها به اينها فكر نمي آنم! نه

رنگ مي بازد، و از خودم مي ! يك هفته است تماس نگرفته: البه الي بغض مادر شيوا آه مي گويد

! و سلول انفرادي و قانون سكوتآقايان چشم بند ! 209آقايان ! آيا حتي نوشتن اينكه آهاي: پرسم

با چه زباني بايد قوانيني را آه خودتان : خودتان بگوييد! آقايان ممنوع المالقات و ممنوع التلفن

نوشته و تصويبش آرده ايد، يادتان داد؟ با چه زباني بايد گفت همه آارهايي آه مي آنيد، همه آنچه 

آيا ادبيات مشترك، جمله ! د، غيرقانوني استبر موآلم، شيوا نظرآهاري مي رود و مسئولش شمايي

 اي يا حتي کلمه اي ميان ما باقي مانده است؟

  کميته گزارشگران حقوق بشر:منبع 
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  اراک آزاد دانشگاه در دانشجو دختر به تجاوز

هفته گذشته دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه آزاد اراک بار ديگر شاهد تجاوز :هرنا نيوز

  . يک استاد به يکی از دختران دانشجو در گروه محيط زيست و منابع طبيعی بود

فرياد های دختر دانشجو رئيس و مديران دانشکده و دانشجويان را راهی طبقه دوم اين ساختمان کرد 

انتظار آقای دکتر محسن گرجی که همواره با دختران دانشجو در ارتباط تعريف نشده است  و مطابق

و دو پرونده انضباطی و اخالقی نيز در سوابق وی موجود است دختری را که برای پرسش در 

مورد نمره امتحانی اش راهی اتاق وی شده بود را بعد از قفل کردن درب اتاق وادار به آنچه که وی 

 . بود کرده و دختر دانشجو نيز با فريادهای خود از دانشجويان کمک می طلبيد خواسته

نيز است يک پرونده تجاوز به يک دختر دانشجو را نيز  (هروئين(گرجی که معتاد به مواد مخدر 

در سوابقش داشت و متاسفانه مشخص نيست کدامين مقام مسئول در دانشگاه آزاد اراک هر بار وی 

گرجی از جمله بدنام ترين اساتيد دانشگاه آزاد . ار داده و مانع از اخراج وی ميشودرا مورد لطف قر

اراک است به نوعی که حتی اساتيد اعالم ميکنند وی آبروی همه را برده است اما هربار دست هايی 

اين فرد بد سابقه پس از اعتياد . از پشت پرده به کمک وی می آيند و مانع از اخراج وی ميشوند

کنار ) مهندس چنگيزی(د به مواد مخدر مدتی از دانشگاه با فشار رئيس وقت دانشکده کشاورزی شدي

گذاشته شد اما بازهم وی با پارتی بازی به دانشکده بازگشت تا بار ديگر به پرونده ننگينش سابقه 

 .تجاوز را برای بار دوم اضافه کند

ی برخوردار است که حتی پس از تجاوز باعث خجالت است که در دانشگاهی يک فرد از چنان نفوذ

  .به بازهم در دانشگاه باقی ميماند

اين بار حتی رئيس دانشکده کشاورزی نيز سخنان دختر دانشجو را تاييد و ابراز تاسف کرد و 

گرجی را به مديران حراست معرفی کرد اما مشخص نيست آيا بازهم گرجی برگ برنده جديدی را 

بعيد نيست بازهم در اين مجموعه . ی به همگان به دانشکده بازميگرددرو خواهد کرد و با پوزخند

آقای دکتر ملک حسينی رئيس دانشگاه . مافيايی و بی قانون دانشگاه آزاد اراک چنين اتفاق رخ دهد

آزاد اراک به جای شما خجالت کشيديم وقتی عدم کفايتتان را در همراهی با دانشجويان پس از 

نتايج انتخابات ديديم خجالت کشيديم وقتی دانشجويان به دستور شما زير  اعتراضات دانشجويی به

مشت و لگد و باتوم نيروی کثيف انتظامی غرق به خون شدند و امروز خجالت ميکشيم که در 

 .دانشگاهی درس ميخوانيم که امنيت نداريم

تهاست همگان منتظر بهتر است بيش از خود و ديگران را به زحمت نيندازيد و کاری را بکنيد که مد

 .لطفا استعفا کنيد.آن هستند
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به ميرزايی رئيس حراست نيز توصيه ميکنيم اين صندلی را به فرد ديگری که صالحيت عقلی دارد 

واگذار کند تا حداقل به غير از کوتاه بودن آستين پيراهن پسران و مانتوی دختران موارد ديگر 

  .انضباطی را مد نظر داشته باشد

  خبرنامه دانشگاه آزاد اراک: منبع خبر  

 

  

  سکوت در سرکوب

  

ی انتخابات، که بسياری از آن با تعبير کودتا ياد کردند، اعتراضات  اعالم نتايج غير منتطره

های کشور در پی داشت، گرچه گاه شدت سرکوب در  ی شهرها و دانشگاه ای را در همه گسترده

تب کمتر اين شهرها نسبت به تهران، بسيار بيشتر بوده است، ها با توجه به جمعيت به مرا شهرستان

 .اما گزارش اندکی از شدت سرکوب در ديگر شهر ها داريم

 … آيد روايتی است کوتاه از اعتراضات دانشجويی دانشگاه گيالن آنچه در ادامه می

 تصويری از خيابان

تصوير دوستم، نفس . موبايلش گرفتهبغل دستی ام با . تکه فيلمی دارم از لحظه ی بحرانی زندگی ام

های دختر رو به رويی ام، جيغ های پشت سری ام و صدای خودم، تصوير آشفته خيابان، پليس ها ، 

تصويری است که خاطره ام را با خود حمل می کند، از . لباس شخصی ها، همه و همه ضبط شده

ده ها بار .سکانس ها را تحليل کرده ام فردای تجمع علوم پايه ده ها بار آن را ديده ام و واکنش ها و

خودم را سرزنش کرده ام که به جای بشارت دادن اتمام واقعه، بايد و بايد در آن مهلکه شعار مرگ 

بارها تصوير محو و گذرای لباس شخصی های خيابان را نگاه کرده ام و . بر ديکتاتور می دادم

سانی را در چشمان مبهمشان پيدا کنم و خود سعی کرده ام در همان عبور شهاب وار، رگه هايی ان

در کنار تکه فيلم سکانس . را قانع کنم که آنها در چه شرايطی حاضر شده اند ما را سنگ باران کنند

 .هايی دارم از آن روز و ديگر روزها

از لحظه ورود به دانشگاه نگهبان ها کارت های دانشجويی . همه چيز از يکشنبه صبح شروع شد

جلوی دانشکده فنی که رسيديم با زنجيره دانشجويانی مواجه شديم که شعار .نترل می کردندمان را ک

سيل جمعيت از دانشکده فنی به انسانی و از آنجا .حمايت از موسوی و ابطال انتخابات سر می دادند

سياست وزارت علوم در شهرستان ها اين بوده که با برگزاری امتحانات . به مرکزی سرازير شد

در روز يکشنبه با شکستن در دانشکده انسانی امتحانات اين . شجوها را سر کتاب نگه دارددان
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دانشکده لغو شد و ساعتی بعد پرتاب گاز اشک آور در مقابل ساختمان مرکزی سبب شد تا دانشجوها 

 .نيز اشيايی را به سمت ساختمان مرکزی پرتاب کنند

 تجمع علوم پايه

دانشجو در دانشکده علوم پايه گردهم آمدند تا به نتايج انتخابات  400همان روز بيش از  5ساعت 

ابتدا بيانيه مهندس موسوی و کروبی خوانده شد و دانشجوها به سمت در اصلی علوم . اعتراض کنند

اندکی بعد مردم در مقابل ما در خيابان به ما پيوستند و با شعار . پايه حرکت کردند و شعار دادند

  :چند تا از شعار های آن روز چنين بود. دندهای ما همراهی کر

  ، "نصر من اهللا و فتح غريب، وای بر اين دولت مردم فريب" 

  ، "می جنگم، می ميرم، رأيم رو پس می گيرم" 

  ،" مرگ بر ديکتاتور"

  ،" خمينی، خمينی، موسوی تنها مونده" 

  ، "ابطال انتخابات اعالم بايد گردد"  

  ، " اهاش پز می دنرأی ما رو دزديدن، دارن ب"

  ، "توپ، تانک، ستاره، ديگر اثر نداره"

  ... و "ستاره دانشجو نشان افتخاره"

. خوانده شد" ای ايران ای مرز پرگهر"و " يار دبستانی"در کنار اين شعارها ترانه های 

ابطال "، "دولت سيب زمينی، رأی های زير زمينی"پالکاردهايی هم در دست دانشجوها ديده می شد 

  " . انتخابات اعالم بايد گردد

نيروی انتظامی، سبز تو : "دانشجويان بارها در شعارهای خود از نيروی انتظامی حمايت خواستند

مردم خاطره های از روزهای يکشنبه و دوشنبه و ". نيروی انتظامی، حمايت، حمايت". "هم قشنگه

سربازی می گفت از ديروز تا به . کمک نيروی انتظامی به آنها برای فرار از مهلکه نقل می کنند

با اين حال نيروی انتظامی و نه استاندار هيچکدام را يارای مقابله با لباس . حال چندين بار گريسته ام

 .ه اينک نبض قدرت را در دست دارندلباس شخصی هايی ک. شخصی ها نبود

سپس . بيرون دانشگاه لباس شخصی ها ابتدا زنجيره ای تشکيل دادند و شعار مرگ بر منافق سردادند

آنها با تجمع در .با حمله به مردم و کتک زدن آنها را متفرق کردند و به داخل خيابان منظريه راندند

مسئولين دانشگاه برای خارج  .ا جلوگيری کردندمقابل در دانشکده علوم پايه از خروج دانشجوه

کردن دانشجوها اتوبوس ها را از در پشتی وارد علوم پايه کردند و دو اتوبوس پر دانشجو را از 

در اين هنگام لباس شخصی ها متوجه ماجرا شدند و به سمت در پشتی هجوم . همان در خارج کردند

  . آوردند
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ه برای آرام کردن اوضاع به علوم پايه آمده بود پا به فرار گذاشت يکی از مسئولين بلند پايه استان ک

با رفتن مسئول بلند پايه مزبور، ! و لباس شخصی ها با پرتاب سنگ ايشان را مشايعت فرمودند

دانشجويان مجبور شديم از زير سنگباران شبه نظاميان، و در حالی که نيروی انتظامی و گاردويژه 

با ايفای نقش حامی دانشجويان ... مسئول نهاد . ودند از دانشگاه خارج شويمنظاره گر منفعل ماجرا ب

هيچ : ها از دوستان لباس شخصی اش جلوگيری کند.تالش ميکرد تا از فيلمبرداری دانشجو

 .دانشجويی حق شعار دادن ندارد، موبايل ها خاموش، پرده ها کشيده، سرها پايين

شجوهای اتوبوس های بعد از ما با اولين پرتاب سنگ شعار با اين حال بچه ها فيلم گرفتند و دان

مرگ بر ديکتاتور سر دادند و در حالی که راننده های اتوبوس ها تنها ناجيان ما بودند و با پرتاب 

آخرين اتوبوس با پرتاب باکس آشغال متوقف شد . سنگ و کارد زخمی شدند از دانشگاه خارج شديم

راننده به هر ترتيب از سد ايجاد شده عبور کرد و دانشجوها . اشتندو حتی يک شيشه سالم برايش نگذ

عصر همان . بسياری از پدر و مادر های ما در بيرون دانشگاه ناظر اين صحنه بودند. را نجات داد

 .روز، دو تن از دانشجويان حاضر در تجمع علوم پايه بازداشت شدند

 روزهای بعدی

ه تجمع دانشجوهای ناراضی شد و عصر آن روز خيابان دوشنبه صبح دانشکده فنی باز هم عرص

که پيشاپيش توسط موسوی به عنوان محل راهپيمايی اعتراض آميز به انتخابات مشخص (منظريه 

با باتوم و شوکر و زنجير و پرتاب . محل تاخت و تاز نيروهای مسلح و شبه نظامی بود (شده بود

در اين روز . افتادند و بسياری را دستگير کردندگاز اشک آور و اسپری فلفل به جان مردم رشت 

بارها موتورسواران گارد ويژه و لباس شخصی به صورت متحد و از پيش تمرين شده ای در 

منظريه رژه رفتند و توانايی خود را برای مردم بی دفاعی به رخ کشيدند که حتی اجازه ايستادن 

دانشگاه گيالن در حالی که از فيلم های ديروز در همين روز يکی از دانشجويان شهرسازی . نداشتند

. شناسايی شده بود در خيابان منظريه توسط لباس شخصی ها به طرز وحشيانه ای بازداشت شد

تماس های مشکوک با خانواده های دانشجويان حاضر در تجمع يکشنبه شروع شد و بسياری به 

در روزهای دوشنبه و سه شنبه و . دخاطر ترس از شناسايی شدن نتوانستند در خيابان حاضر شون

چهارشنبه تجمعات دانشجوها در مقابل دانشکده فنی و ساختمان مرکزی به صورت نا منظمی ادامه 

دانشجوی زندانی شده دانشگاه گيالن تحصنی آرام  7يافت و در روز چهارشنبه صبح در حمايت از 

نماينده رهبری در دانشگاه در حالی بعد از ظهر  3در ساعت . در مقابل ساختمان مرکزی تشکيل شد

تن از دانشجوها با قرار وثيقه  2برمی گشت خبر داد " !!! همايش ازدواج جوانان روستايی" که از

دو تن ديگر از دانشجويان عصر پنجشنبه با قرار وثيقه آزاد شدند و جو اختناق و خفقان . آزاد شدند

د تهديد لباس شخصی ها قرار گرفت و در خوابگاه های دانشجويی مور. در شهر رشت مسلط شد
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و . چندين روز متوالی لباس شخصی ها با موتور در برابر خوابگاه دختران رژه می رفتند

تصاوير بسياری از دانشجويان در . دانشجويان شناسايی شده مورد تهديدهای پياپی تلفنی قرار گرفتند

دانشگاه ثبت شده و تهديدها و فضای فيلم های بسيجی ها و لباس شخصی های دانشگاه و بيرون 

بر اساس شنيده ها در عصر . کودتا گونه اين روزها خبر از تهديد آينده تحصيلی دانشجويان می دهد

تن از دانشجويان دانشگاه گيالن در حالی که برای اقامه نماز برای کشته شدگان 4پنجشنبه 

باس شخصی ها بازداشت شدند و ابتدا اعتراضات اخير در مسجد فاطميه حضور يافته بودند توسط ل

دانشجويان . و سپس به ستاد مبارزه با امربه معروف و نهی از منکر منتقل شدند... به خانه ای در 

با مرور فيلم های گرفته شده از روز يکشنبه، . مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازجويی شدند

. و اين دانشجوها صبح جمعه آزاد شدندمشخص شد هيچکدام در تجمع علوم پايه حضور نداشتند، 

اين در حالی بود که شب گذشته در بازجويی ها از آنها پرسش هايی درباره رأيشان و علت اينکه به 

!" اين يکی که ديگه آزاد بود"موسوی رأی داده اند پرسيده شده بود و پاسخ يکی از دانشجويان که 

 .موجب ضرب و شتم او شده بود

 کمپين رشت
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 روزنامه برای جهان زندان بزرگترين/  مرز بدون گزارشگران اطالعيه

  نگاران

  

 .گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه نگاران و وکالی مدافع حقوق بشر را محکوم می کند

بسياری از روزنامه نگاران زندانی و عضو کانون مدافعان حقوق محمدعلی دادخواه وکيل مدافع 

 .تيرماه در محل کار بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است ١٧بشر در تاريخ 

محمدرضا يزدان پناه روزنامه نگار روزنامه های هم ميهن و فرهيختگان و وبالگ نويس وبالگ 

 .اشت و به محل نامعلومی منتقل شده استتيرماه در خيابان بازد ١٦بوی خاک در تاريخ 

تيرماه مطلع شد که کاوه مظفری وب نگار مدافع حقوق زنان  ١٨گزارشگران بدون مرز در تاريخ 

به همراه مادر همسرش به هنگام مراجعه " تغيير برای برابری "همکار . مجددا بازداشت شده است

و دستگير " شناسايی"ان لباس شخصی از بيمارستان در نزديکی محل زندگی خود از سوی مامور

 .روز زندان آزاد شده بود ٥٤تيرماه پس از  ٤اين وبالگ نويس در تاريخ . شده است

تيرماه با سپردن وثيقه از زندان آزاد  ١٣از سوی ديگر روزنامه نگار زندانی مصطفی قوانلو قاجار 

جمله ماهنامه سپيده دانايی و  ها از نگار بسياری از روزنامه مصطفی قوانلو قاجار روزنامه. شد

 .در نيمه شب اول تيرماه بازداشت بود" روزنامه نگار نو" نويس  وبالگ

 .روزنامه نگار زندانی بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان است ٣٦هم اکنون ايران با 

 ١٣٨٨خرداد  ٢٣اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران دستگير شده از تاريخ 

تاجيک، مهسا امرآبادی، احمد زيدآبادی ،کيوان صميمی بهبهانی، بهزاد باشو، سيد خليل عبدالرضا 

ميراشرفی، سميه توحيدلو ، شيوا نظر آهاری، محمد عطريانفر، سعيد حجاريان، محمد علی ابطحی، 

سعيد ليالز، محمد قوچانی، ژيال بنی يعقوب ،بهمن احمدی امويی، مجتبا تهرانی، مازيار بهاری، 

ضا بهشتی پور شيرازی، اسماعيل حق پرست، مهدی زابلی، روح اله شهسوار، فريبرز علير

 .سروش، عيسی سحرخيز، کامبيز نوروزی، مسعود باستانی،محمدرضا يزدان پناه، کاوه مظفری

 ١٣٨٨خرداد  ٢٣اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی پيش از تاريخ 

حمد صديق کبودون، کاوه جوانمرد، مجتبی لطفی، زاده، م عدنان حسن پور،محمدحسن فالحيه

 .مسعودکرد پور، حسين درخشان، بهمن توتونچی ،سجاد خاکساری
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  است »خشونت بی های روش« تبليغ زنان، وظيفه کنونی، شرايط در

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری گرچه با حضور شاد خيل عظيم مردم به : مدرسه فمينيستی

اکنون شرايط ويژه ای بر فضای . خصوص جوانها آغاز شد اما با وقايع تلخ و خونبار، خاتمه يافت

  . سياسی کشور ما حاکم شده است

گروه پر . ل جوان موج می زندنوعی سکوت و انتظار توام با خشم در فضای عمومی و در ميان نس

تعدادی از مردم ناراضی از نتيجه انتخابات، اکنون در زندان بسر می برند، جو امنيتی بر فضای 

خانم الهيجی به نظر شما فعاالن جنبش های . کشور حاکم شده و بازداشت ها همچنان ادامه دارد

  .ای برعهده دارندمدنی به ويژه جنبش زنان در چنين شرايط پر ابهامی، چه وظيفه 

 
به نظر من فعاالن جنبش های مدنی از جمله کنشگران جنبش زنان نبايد خودشان را : شهال الهيجی

از جنبش عمومی فعلی جدا کنند، چون اين جنبش مردمی يک جنبش مدنی و مسالمت جويانه است و 

حرکت مدنی خودش  به رغم خشونتی که ما هر روز شاهد آن هستيم اما اين جنبش تاکنون از مسير

من امروز خودم شاهد يک صحنه  .خارج نشده است و اين نقطه مثبت اين جريان به شمار می آيد

بچه : دلخراش بودم که مادری در جلوی متروی مصال نشسته بود و فرياد می زد، ضجه می زد که

که به سوی  و اين نشان می دهد که جامعه زخم خورده است و امکان زيادی دارد... ام را کشتيد

به گمان من وظيفه . راديکاليزه شدن برود که به گمان من برای جنبش مدنی ايرانيان يک خطر است

همه ما اين است که از راديکاليزه شدن و خشونت آميز شدن اين فضا جلوگيری کنيم چون مردم 
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کوب خشمگين که به حق، عصبانی و خشمگين هستند ممکن است واکنش هايی نشان بدهند که سر

بيشتری را سبب شود و صدمه بيشتری به مردم و جوانها برسد خب اين مغاير با آن چيزی است که 

 .رفتارهای مدنی از جمله فعاالن جنبش زنان تا کنون دنبال کرده اند

 

  داد خواهد ثمر حتما نشود فراموش که جنبشی:  عبادی شيرين

ايم  وگويی انجام داده با او گفت. ه وله استی صلح نوبل، ميهمان دويچ ی جايزه شيرين عبادی برنده

های مدنی در ايران و نيز چگونگی طرح مطالبات زنان در ميان  در مورد وضعيت کنونی جنبش

 .های مردم ايران ديگر خواست

وله به بن تشريف آورديد، دو تن ديگر از  خانم عبادی سال گذشته که شما به دعوت دويچه: وله دويچه

متاسفانه  .و زنان همراه شما بودند، خانم ثريا عزيزپناه و خانم نرگس محمدی فعاالن حقوق بشر

ای  آيا اين نشانه. الخروج هستند و اين بار شما تنها به آلمان تشريف آورديد هردوی اينها االن ممنوع

 از بدترشدن اوضاع برای فعاالن حقوق بشر نسبت به سال گذشته است؟

ها نرگس محمدی و ثريا عزيزپناه بدون هيچ علت  خانم. ور استمتاسفانه همين ط: شيرين عبادی

الخروج  و نه تنها آنها، بلکه تعداد زيادی از مردم االن در ايران ممنوع. الخروج شدند قانونی ممنوع

شود  شان نام ببرم تعداد زيادی می فعالين مدنی، فعالين جنبش زنان که من اگر بخواهم از همه. هستند

برای اين که تمام اين ممنوعيت از . توجهی برخی از مأمورين به قوانين ايران است بی ی و اين نشانه

 .خروج برخالف مقررات قانونی است

 
  است 209 بند انفرادی سلول در کماکان آهاری نظر شيوا

  

شيوا نظر آهاری، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر با گذشت  -کميته گزارشگران حقوق بشر

 .برد بسر می209يک ماه از زمان بازداشت کماکان در زندان اوين و در سلول انفرادی بند 

توسط  13:30خرداد ماه، ساعت  24اين فعال حقوق بشر، وبالگ نويس و روزنامه نگار يکشنبه، 

بامداد،  1شب پيش از آن، حوالی ساعت . اطالعات در محل کار خود بازداشت شد مٱموران وزارت

ماموران با ورود به منزل او، اقدام به تفتيش خانه نموده و در غياب وی وسايل شخصی اش را با 

 .خود بردند
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  شهر رجايی مخوف زندان در زندانی دختر يک خودکشی

  

قتل يکی از هم بندانش در زندان رجايی شهر کرج زندانی بود، پس دختری که به اتهام مشارکت در 

از آخرين جلسه محاکمه اش دست به خودکشی زد و در حال حاضر در بيمارستان لقمان در حالت 

 م.کما قرار دارد

زمانی که وی دو سال بيشتر . است 69هديه مويدی متولد سال «: حمد مصطفايی وکيل وی گفت

ه دليل اختالفات خانوادگی از يکديگر جدا شدند و او به دليل بروز اختالف با نداشت مادر و پدرش ب

نامادريش، مدتی خانه را رها کرد و نزد يکی از دوستانش بود چرا که نمی توانست محلی جهت 

، هديه با دوستش به منزل 83مرداد ماه سال  12. ادامه زندگی در اجتماع بيابد و پشتيبانی نيز نداشت

از دوستانشان رفتند که با شکايت شخصی به نام علی، ماموران کالنتری آنها را دستگير  يکی ديگر

با تشکيل پرونده، همگی با . و از مالک منزل مقداری اسکناس مجعول، مشروب کشف می کنند

هديه منکر تمام اتهامات منتسبه شد . دستور رئيس کالنتری راهی دادسرای ويژه ارشاد می شوند

قرار مجرميت و کيفرخواست تنظيم شد و به جای آنکه بازپرس شعبه، پرونده را  ولی برای وی

برای رسيدگی به دادسرای اطفال ارجاع دهد و او را به کانون اصالح و تربيت اعزام کند پرونده را 

دادگاه عمومی تهران مستقر در دادسرای ويژه ارشاد  1089برای رسيدگی و صدور حکم به شعبه 

  «.ه نيز به زندان اوين معرفی شدفرستاد و هدي
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 اش آزادی به اميدی خواسته ما از خواهرم: يعقوب بنی ژيال خواهر

  باشيم نداشته

  نهم دولت وارونه نعل

  شود؟ مي صبح آي شب اين

 هيچ قضايی، و امنيتی مسئوالن حاليکه در و ايران، در ها دستگيری به اعتراضات گسترش وجود با

 سه - امروز سياسی زندانيان خانواده از برخي دهند، نمی شدگان بازداشت مورد در خبری گونه

   .آمدند هم گرد زندانيان از حمايت انجمن در -  شنبه

 و اطالعات مسوول" ،" نيست؟ پاسخگو آس هيچ چرا"  ،"خبرم بي آه است يكماه همسرم از"

 خانواده همه مشترك سووال اين "چيست؟ دخترم و پسر همسرم، جرم" ،"است؟ آسي چه سپاه امنيت

   .است سياسي شده بازداشت هاي

   نيست پاسخگو قانوني مرجع هيچ: ميردامادی محسن همسر مجردي

   رود؟ مي آجا به دهم دولت وارونه نعل : زاده تاج سيدمصطفی همسر پور محتشمي

   نرسيده که است يکماه صبح اين اما شود آزادمي همسرت صبح فردا گفتند  :نيا تاجر همسر

 موسوی حسين مير ستاد در که بود اين بود داده انجام که کاری تنها من پسر: غالبی حمزه پدر

   .کرد می فعاليت
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 در شاکی امروز اما بود شاکی او از نژاد احمدی تهمت علت به همسرم: فراهانی صفايی همسر

   است زندان

   بود سابقه بی همسرم دستگيری نوع: امام جواد همسر

 کسانی چه را ها بانک دانيد می خود شما که گفت زندان در مرتضوی به نبوی: نبودی بهزاد همسر

   نزنيد تهمت طلبان اصالح به پس اند کشيده آتش به

   ندارد وجود برادرم عليه مدرکی هيچ: تاجيک عبدالرضا خواهر

   باشيم نداشته اش آزادی به اميدی خواسته ما از خواهرم: يعقوب بنی ژيال خواهر

   نکنيم برقرار ارتباط زندانيان خانواده با که خواسته از زاده رمضان عبداهللا: زاده رمضان همسر

   است نگاری روزنامه دخترم جرم: امرآبادی مهسا مادر

   است بيشتر برابر صد قبل دفعات از ما نگرانی بار اين: زيدآبادی همسر

 هيچ قضايی، و امنيتی مسئوالن حاليکه در و ايران، در ها دستگيری به اعتراضات گسترش وجود با

 سه - امروز سياسی زندانيان خانواده از برخي دهند، نمی شدگان بازداشت مورد در خبری گونه

  .آمدند هم گرد زندانيان از حمايت انجمن در -  شنبه

 مسووالن های وعده نشدن انجام و آنها از محض خبري بي و زندانيان تماس عدم که کردند تاکيد آنها

  .است برده فرو نگراني در را آنها

 را آن و زنند مي اسالمي جمهوري نظام از دم آه ايي پرده پشت هاي دست داشتند بيان همچنين آنها

  ؟.هراسند مي قانوني روند شدن ازطي چرا پس دارند قبول

 و اطالعات مسوول" ،" نيست؟ پاسخگو آس هيچ چرا"  ،"خبرم بي آه است يكماه همسرم از"

 خانواده همه مشترك سووال اين "چيست؟ دخترم و پسر همسرم، جرم" ، "است؟ آسي چه سپاه امنيت

  .است سياسي شده بازداشت هاي

 روند از تا بود سياسي زندانيان خانواده پذيراي/ شنبه سه/  عصرامروز زندانيان از حمايت انجمن

  .شود باخبر زندانيان وضعيت پيگيري

 هيچ نيست پاسخگو آس هيچ: گفتند و آردند اطالعي بي اظهار خود زندانيان از خانواده بيشتر اما

 آزادی وعده مرتب طور به" مرتضوی سعيد" سو يک از آه بيانداشتند زندانيان هاي خانواده!آس

 شديد فشارهای واعمال دستگيرشدگان نامساعد شرايط از اخبار ديگر سوی از و دهد، رامی زندانيان

  .کند می حکايت “گيری اعتراف” منظور به برآنان

 شانه پاسخگويي مسووليت از اسالمی جمهوری قضائيه قوه و اطالعات وزارت آه آردند اعالم آنها

 دستگيرشدگان" آه جمله اين گفتن با تنها و کند می اطالعی بی اظهار ما به پاسخ در و آند مي خالی

   .آند مي بسنده" هستند سپاه اطالعات حفاظت اختياراداره در
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  نيست پاسخگو قانوني مرجع هيچ: مجردي

 خصوص در وي است سياسي سرشناس هاي چهره جمله از ميردامادي محسن همسر مجردي زهرا

  .نيست پاسخگو قانوني مرجع هيچ و خبريم بي وي از است ماه يك: گفت همسرش وضعيت آخرين

 به مانيز دست و است شده قفل شدگان بازداشت درباره گيری خبر و ارتباط راههای همه  :افزود وي

  .نيست بند جايي

 بايد که قانونی مرجع هر و نداريم خبر گويد می اطالعات وزارت و قضائيه قوه: اظهارداشت وي

  .کند می اطالعی بی اظهار نيز باشد ها بازداشت مسول

 مگر دهند نمي را اش خانواده با تماس يك اجازه چرا است زنده من همسر اگر: داد ادامه مجردي

  ندارد؟ قانون آشور اين

 چيست جرمش گويد نمي آس هيچ گيريم مي را ميردامادي محسن پرونده سراغ چه هر وي، گفته به

  .آند اقدام وآيلش حداقل تا

 افراد همكيشانش و من همسر: گفت نيز شده بازداشت جوانان از نگراني ابراز با ميردامادی همسر

  .خورند مي ناپذيري جبران هاي لطمه شده بازداشت جوانان اما هستند اي بسيارپخته

 آساني چه سوي از وحشت و رعب ايجاد با حكم بدون و قانوني غير هاي بازداشت  : آرد تاآيد وي

  هست؟ هم ديگري آس پرده پشت هاي دست جز آيا ندارد؟ پاسخگو آه گيرد مي صورت

 وخامت از وضعيت تا آنند قانوني را ها بازداشت اين روند زودي به خواست مسووالن از مجردي

   .بگيرد فاصله آنوني

  رود؟ مي آجا به دهم دولت وارونه نعل :پور محتشمي

 آجا به روند اين به دهم دولت وارونه نعل  :گفت زاده تاج مصطفي همسر پور محتشمي فخرالسادات

  خواهدبرود؟ مي

 از حتي و هستند بند در اسالمي جمهوري نظام ياران ترين انقالبي و قديميترين و بهترين: افزود وي

  .نيزمحرومند خود اوليه حقوق

 غيرقانوني روند اين پيگيري براي  :اظهارداشت است اطالع بي همسرش از آه اين به اشاره با وي

  .داريم آم واقعي نماينده هم آنجا در اما برند پيش از آاري ما نمايندگان تا رفتيم ملت خانه سراغ به

 نحوه از گزارشي و رفتيم) ره( امام خط فراآسيون سراغ به صورت هر در: داد ادامه پور محتشمي

  .آرديم ارايه زندانيان بازداشت

 دريافت جوابي آنها از هنوز اما ند رابررسي وضعيت اين و شود تشكيل پيگيري آميته آه مقررشد

  .است نشده
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 و رفتيم آشورنيز دادستان خاتمي، دفتر ، نظام مصلحت تشخيص مجمع دفتر سراغ: داشت بيان وي

  .است خالي دستمان هم باز اما آرديم مالقات همه با

 در شدگان بازداشت خانواده داند مي آسي اما است آرامش به دعوت افراد حرف تنها وي، گفته به

  برند؟ سرمي به اي آننده نگران و سخت شرايط چه

 داده درخواست اين به پاسخی: گفت شاهرودی اهللا آيت از ديدار تقاضاي به اشاره با زاده تاج همسر

  .است شده تشكيل رسيدگي براي نفره 3 آميته يك ه آرده اعالم تنها وي و است نشده

 مالقات درخواست نيز اند کرده تعيين شاهرودی آقای که ای نفره 3 کميته از: آرد خاطرنشان وی

  .کنند می مسووليت سلب خود از همه متاسفانه و. اند نداده پاسخی گونه هيچ تاکنون اما ايم کرده

 اطالع سيما و صدا: گفت و آرد عنوان طرفه يك بسيار نيز را رساني اطالع وضعيت پور محتشمي

 خبرهايشان و اند دولتي فيلترنيستند آه آنهايي تنها هم خبري هاي سايت و آند مي يكطرفه رساني

  .نيست موثق

 تشكيل دادگاهي آه حالي در آند مي صادر حكم رسانه اين: گفت سيما و صدا عملكرد از انتقاد با وي

  .نيست اصولي اصال اين خوانده مي متهم را ما همسران و است نشده

 رسانه در هم بايد شود مي اشاره گيري اعتراف به جمعه نماز مقدس تريبون از وقتي: آرد تاآيد وي

  .بسازند ما همسران براي فرضي جرايم ملي

 38 اصل براساس شده بازداشت سياسی فعاالن سوی از اعتراف هرگونه  :آرد تاآيد ديگر باري وي

   .است قانونی وجاهت فاقد ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون

  شود؟ آزادمي همسرت صبح فردا گفتند  :نيا تاجر همسر

 مي آزاد صبح فردا همسرت گفتند من به: گفت همسرش بازداشت خصوص در تاجرنيا علي همسر

  .است شده صبح هايم شب است ماه يك من اما شود نمي صبح آنها شب چرا دانم نمي اما شود

 زيرا ندارم قانوني منع من اما نكنم شرت اي مصاحبه و تجمع هيچ در شده خواسته من از: افزود وي

  .خبرم بي پدرفرزندانم از آه است ماه يك

 همسرش و باطل عليه حق هاي جبهه شهيد برادرش ، شاه زمان زنداني پدرش آه اين به اشاره با وي

  ببريم؟ بهره انقالب اين از ه رسد مي ما نوبت زماني چه: رد تاآيد است روزها اين زنداني نيز

 فرزندانم جواب آجاست؟ همسر ندانم آه است اين سختي اينهمه پاسخ آيا نكرديم؟ ادا را دينمان ما آيا

  بدهم؟ چه را

 قانون ما براي :گفت زنند مي قانوني روند در شكايت بررسي و قانون از دم آه آساني به خطاب وي

   نيست؟ پاسخگو آس هيچ چرا نه؟؟ شما براي دارداما وجود

  نيستيم آگاه نا و سواد بي:  زاده رمضان همسر
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 تماسي تاآنون: گفت همسرش وضعيت به نسبت شديد نگراني ابراز با هم زاده رمضان عبداهللا همسر

  .است نشده گرفته ما با عبداهللا سوي از

 زندانيان مرتضوي: داد توضيح و آرد اشاره تهران دادستان با زندانيان خانواده ديدار به نيز وي

 رفتار از انتقاد با زاده رمضان همسر. آرد تقسيم آشوب عامالن و آشوبگران بخش دو به را اخير

 مطرح تفاوتي بي لحن با را خود هاي صحبت ايشان: گفت اخير سياسي زندانيان خانواده با مسئولين

 براي دهيد مي صداوسيما تحويل آه اخباري و هستيم ناآگاه و سواد بي ما آه آنند مي فكر و. نمايد مي

 براي را آند مي مطرح هاي رسانه در و ديگران براي آه مسائلي نبايد او: آرد تاآيد وي .گويند مي ما

  .بگويد شناسند، مي را آنها همه آه آساني خانواده

 بازداشتي افراد ماهيت به نسبت نشست اين در تهران دادستان: داد ادامه زاده رمضان عبداهللا همسر

  .آرد عنوان آشنا سلطاني و زاده رمضان زاده، تاج با را خود تنها و آرد اطالعي بي اظهار

  !گونه نهاين اما ميخورد را فرزندانش انقالب بوديم شنيده: آرد تاآيد وي

 تنها من پسر: گفت نشست اين در موسوی ميرحسين ستاد جوانان شاخه رئيس غالبی، حمزه پدر

  .کرد می فعاليت موسوی حسين مير ستاد در که بود اين بود داده انجام که کاری

 5: کرد اظهار اند، کرده دستگير بوده خيابان در او خود همراه که زمانی را پسرش اينکه بيان با وی

 خواستم آنها از حمزه دستگيری به اعتراض در که زمانی و بودند آمده من پسر بازداشت برای نفر

 کارت يا قضايی حکم جای به را فلفل گاز و آور اشک گاز ببنيم، را شناسايی کارت يا قضايی حکم

  .ببينم چيزی روز ده تا نبودم قادر چشم سوزش شدت از که طوری به دادند من به شناسايی

 فکر آنها که نيست افراد از برخی پدری ارثيه اسالمی جمهوری حکومت: افزود غالبی حمزه پدر

 مردم همه به متعلق نظام و کشور اين بلکه دهند انجام توانند می خواهد می دلشان که کاری هر کنند

  .است

 جمهوری رياست کانديداهای از يکی انتخاباتی ستاد در کردن کار کنم نمی گمان اينکه بيان با وی

 حسين مير ستاد در کردن کار بود، داده انجام مدت اين در من فرزند که اقدامی تنها: گفت باشد جرم

 شب 12 تا صبح 6 از من پسر: افزود موسوی ميرحسين ستاد جوانان شاخه رئيس پدر.بود موسوی

 و کنند شرکت انتخابات در که کند مجاب را مردم بتواند تا کرد می کار موسوی ميرحسين ستاد در

 جمهوری رياست انتخابات در مردم درصدی 85 مشارکت به نظام طرفی از وقت آن بدهند، رای

 اند، داشته آرا اين آوری جمع در اساسی نقش که را کسانی ديگر طرف از و کند می افتخار

 اسرائيل و آمريکا اگر: کرد تصريح نظام عناصر برخی عملکرد به انتقاد با وی.کند می بازداشت

 بزنند، اسالمی جمهوری نظام به را ای ضربه چنين توانستند نمی کردند، می را خود تالش تمام

  .است ايران مردم های ارزش از يکی که نظامی
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 اين من کار: گفت نيست، پاسخگو ها بازداشت اين برابر در کس هيچ اينکه بيان با غالبی حمزه پدر

 کنم می پيگيری هرچه اما کنم، پيدا خود فرزند از ردی تا کنم پيگيری شب تا صبح از که است شده

  .دهد نمی مرا جواب کس هيچ و رسم نمی ای نتيجه به

 به ملزم را خود مرجعی هيچ اما شده بازداشت که است روز 25 من فرزند اينکه بيان با وی

 رفت اثر بر کجاست، پسرم دانم نمی دقيقا حتی حاضر حال در من: رکرد اظها داند، نمی پاسخگويی

 قاضی با که ديداری در و نيست اوين در حمزه که گفت حداد قاضی باالخره فراوان آمدهای و

 که کند سعی و کند مشخص را او وضعيت ديگر ساعت 24 تا که داد قول ما به داشتم، مرتضوی

  .دهد قرار قانون مسير در را او پرونده به رسيدگی فرايند

 چه و کشد می نقشه کسی چه اتفاقات اين پس در که دانم نمی من: گفت درخاتمه غالبی حمزه پدر

  .برد می سود شوند بدبين انقالب و نظام به نسبت مردم اينکه از کسی

 در شاکی امروز اما بود شاکی او از نژاد احمدی تهمت علت به همسرم: فراهانی صفايی همسر

 حوادث شدگان بازداشت های خانواده جمع در نيز فراهانی صفايی محسن مهندس استهمسر زندان

 از قبل ، کرد می فعاليت قانونی حزب يک در و بود اجرايی مدير يک من همسر: گفت چنين اخير

  .بود کرده سفر مختلف شهرهای به وسخنرانی تبليغات برای ای هفته دو حدود نيز انتخابات

: گفت است، زده تهمت او همسر به موسوی حيسن مير با مناظره در نژاد احمدی اينکه بيان با وی

 را شاکی متاسفانه ولی کند شکايت نژاد احمدی از که داشت قصد تهمت اين از بعد من همسر

  .برد می سر به زندان در که است ماه يک اکنون هم و کردند بازداشت

 ماه يک اکنون هم او: گفت همسرش وضعيت با رابطه در فراهانی صفايی محسن مهندس همسر

 چه هر نيز تاکنون و نشده تمام هنوز او های بازجويی و برد می سر به انفرادی سلول در که است

  .ايم نشده موفق کنيم آزاد بند از را او تا ايم کرده تالش

  بود سابقه بی همسرم دستگيری نوع: امام جواد همسر

 من همسر دستگيری برای که زمانی: کرد بيان همسرش دستگيری نحوه با رابطه در نيز امام همسر

 ساختمان نگهبان به کننده مراجعه افراد نبوديم، منزل ما و بود 12 حدود ساعت بودند آمده ما خانه به

 موبايل با که بودند خواسته او از و بودند زده دستبند او به و کرده تهديد را او و بودند آورده فشار

  .برسان را خودت گرفته، آتش خانه که بگويد و بگيرد تماس همسرم

 حدود ساعت دليل همين به: گفت بود، نداده انجام را کار اين ساختمان نگهبان اما اينکه بيان با وی

 با را امام ، رسيدم منزل به سه ساعت ما وقتی و بودند رفته منزل داخل به و شکسته را خانه در يک

 به نيز شناسايی کارت يا و بازداشت حکم گونه هيچ و زدند دستبند او به و کرده دستگير اسلحه زور

  .ندادند نشان ما
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 های شناسنامه کامپيوتر، کيس بودند، آمده من همسر دستگيری برای که افرادی: افزود امام همسر

 دخترم کنکور جزوات حتی و خانوادگی ی ها عکس دی سی ، بيمه های دفترچه خانواده، اعضای

  .بردند خود با داد می امتحان بايد بعد هفته دو که را

 با و بود رمضطرب بسيا و گرفت تماس منزل با دستگيری از بعد روز 16 من همسر: گفت وی

 آنها برای اتفاقی که بود نگران و پرسيد می را فاميل و خانواده اعضای و عمويش احوال نگرانی

  .باشد افتاده

 جايی ، نکن صحبت کسی با من بازداشت با راجع که داشت تاکيد نيز اش مکالمه در: داد ادامه وی

 فراموش هم را من قبلی های صحبت و نکن مصاحبه هم جايی هيچ با و نخواه کمک کسی از نرو،

  .کن

 کسانی چه را ها بانک دانيد می خود شما که گفت زندان در مرتضوی به نبوی: نبودی بهزاد همسر

  نزنيد تهمت طلبان اصالح به پس اند کشيده آتش به

 ما خانه به انتخابات روز فردای شب 11 ساعت نفر 9: گفت نشست اين در نيز نبوی بهزاد همسر

  .برود آنها همراه که خواستند بهزاد از و آمدند

 ای کشيده آتش به را مملکت گفتند، او به خواست قضايی حکم آنها از من همسر وقتی:افزود وی

   خواهی؟ می هم حکم

 از وقتی. بازگشت خانه به روز ان فردای 11 ساعت و رفت آنها همراه به من همسر: داد ادامه وی

 که خواست من از و آمد من ديدن به زندان در مرتضوی قاضی گفت، افتاد، اتفاقی چه که پرسيدم او

  . نکنم دعوت آشوب به را مردم

 من به را حرفها اين مرتضوی آقای که بود داده پاسخ آنها به هم نبوی بهزاد: گفت نبوی بهزاد همسر

 و زند می اتش را بانکها کسی چه که دانم می خوبی به من ، است شده کهنه ديگر روشها اين نزنيد،

 ها بانک زدن آتش اهل ها طلب اصالح که دانيد می خوب هم شما کند، می تخريب را عمومی اموال

  .نيستند عمومی اموال و

 را ام جوانی سالهای بهترين ، نترسانيد رفتن زندان از را من بود گفته آنها به همسرم: داد ادامه وی

  .ندارم ترسی هم عمرم باقی سال 10 در رفتن زندان از و ام کرده سپری زندان در

 سراغ به اتومبيل 3 با نفر 9 ، شب نيمه 3 ساعت حدود روز، آن فردای: افزود نبوی بهزاد همسر

 مرتبه دو فقط ندارم، او از خبری نيز کنون تا تاريخ ان از و بردند خود با را او و آمدند همسرم

 درباره آنها از وقتی و بردند خود با داشت چه هر و کردند تفتيش را خانه و امدند ما منزل به کسانی

 تفتيش را خانه که دارند ماموريت فقط و ندارند او از خبری که گفتند ، کردم سوال همسرم احوال

 سياسی زندانی ترين مسن و دارد نيز قلبی مشکل و است ساله 68 نبوی بهزاد اينکه بيان با وی.کنند



 انتخابات، کودتا و زنان

    
76 

 
   

 نظام زندان در همسرم اکنون هم که است اين از بيشتر من تاسف: گفت است، شده دستگير که باشد

 آن تحقق برای و بوده شاه های زندان در آن خاطر به سالها که نظامی است، اسالمی جمهوری

  .است کشيده فروانی زحمت

  ندارد وجود برادرم عليه مدرکی هيچ: تاجيک عبدالرضا خواهر

 انتخابات به مربوط حوادث شدگان دستگير های خانواده جمع در نيز تاجيک خواهرعبدالرضا

 باالخره داديم انجام که فروانی های تالش با: گفت برادرش وضعيت با رابطه در جمهوری رياست

 ايستاده او کنار در نفر دو مالقات هنگام در اما کنيم مالقات اوين زندان در برادرم با شديم موفق

  .کند صحبت راحتی به که شدند می اين از مانع و بودند

 نتوانسته و شده تمام هايش بازجويی که بود اين بگويد توانست برادرم که چيزی تنها: داد ادامه وی

  .کنند پيدا او عليه بر مدرکی هيچ اند

  باشيم نداشته اش آزادی به اميدی خواسته ما از خواهرم: يعقوب بنی ژيال خواهر

 به يعقوب بنی ژيال: گفت خواهرش شدن دستگير نحوه با رابطه در نيز يعقوب بنی ژيال خواهر

 حتی بودند آمده آنها دستگيری برای که افرادی و شدند دستگير شب يک ساعت در همسرش همراه

  .بردند خود با نيز را آنها خانوادگی ی ها عکس و عروسی های عکس

 بود سال يک او چون اند کرده دستگير جرمی چه به را خواهرم که دانم نمی واقعا من: داد ادامه وی

  .کرد نمی فعاليت خاصی رسانه در و بود بيکار که

 می قانون چهارچوب در هايی مقاله گاهی که بود آزاد خبرنگار يک يعقوب بنی ژيال: افزود وی

 تلفنی تماس در خواهرش: گفت يعقوب بنی ژيال خواهر.شود نمی محسوب جرم که هم اين و نوشت

 وی.داشت نخواهد ای نتيجه زيرا نکنند آنها آزادی برای تالشی خواسته انها از است داشته آنها با که

 است قرار گويا و ندارند را آنها آزادی قصد که رسيده نتيجه اين به زندان در خواهرم گويا: افزود

  .دارند نگه زندان در را انها ای طوالنی مدت

  نکنيم برقرار ارتباط زندانيان خانواده با که خواسته از زاده رمضان عبداهللا: زاده رمضان همسر

 سابقه زاده رمضان: گفت خود همسر با رابطه در جمع اين در نيز زاده رمضان عبداهللا همسر

 سياسی فعاليت ، نوجوانی دوران از و دارد انقالب از قبل و انقالب جريانات در حضور طوالنی

 می خدمت اسالمی انقالب کميته در ب انقال از قبل در همسرم: افزود وی.است کرده آغاز را خود

 بلژيک دانشگاه در نيز را خود سياسی علوم دکتری و بود صادق امام دانشگاه دانشجوی و کرد

 کشور وزارت در مدتی ايران به ورد از بعد همسرم: داد ادامه زاده رمضان همسر. است گذرانده

 رياست زمان در و شد استخدام تهران دانشگاه در دانشگاه استاد عنوان به سپس و کرد خدمت

  .شد دولت سخنگوی سپس و کردستان استاندار ابتدا خاتمی جمهوری
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 که است نبوده زمانی هيچ رمضانزاده: گفت خود همسر های فعاليت از ای تاريخچه بيان از پس وی

 جواب نظام اما است گذاشته اسالمی جمهوری برای را اش زندگی تمام و باشد نکرده خدمت نظام به

  .داد او به اش کردن زندانی و دستگيری رابا او های خدمت

 در سالها که کسی با داشتند دستگيری حين در همسرم با که را رفتاری کشوری هيچ: افزود وی

 .کنند دستگير قاچاقچی يا دزد يک مانند را او که کند نمی بوده مقام دارای کشور همان حکومت

 19 پسر همراه به رمضانزاده: گفت همسرش دستگيری چگونگی با رابطه در زاده رمضان همسر

 او اتومبيل جلو سوار موتور گروهی که است گشته می باز خانه به مشارکت حزب جلسه از ام ساله

 کنند می تهديد را همسرم اتومبيل های شيشه شکستن از بعد و کنند می متوقف را او و گيرند می را

 که خواهد می آنها از و زند می باز سر رفتن از زاده رمضان اما: افزود وی .برود او همراه که

 می پرت بيرون به ماشين از را من پسر افراد اين هنگام اين در که دهند نشان را او بازداشت حکم

 اطراف در و شوند می متوجه مردم که داشتند او بازداشت در سعی همسرم شتم و ضرب با و کنند

  .شوند می جمع اتومبيل

 از را او بودند آمده همسرم دستگيری برای که افرادی هنگام اين در: داد ادامه زاده رمضان همسر

 گويند می هم مردم به و برند می داشت وجود نزديکی آن در که مسجدی به و کرده خارج اتومبيل

 دست زاهدان های گذاری بمب در فرد اين ، کنيم می دستگير را منافقان داريم ما نشويد، نزديک

  .کند می معرفی مردم به را خود نيز زاده رمضان هنگام اين در که است داشته

 خود با را او اسلحه وسيله به او سر شکستن با و همسرم شتم و ضرب با ماموران باالخره: گفت وی

  .سوزد می او صورت تمام که طوری به کنند می حمله پسرم صورت به آور اشک گاز با و برد می

 تماس اين در و داشته تماس خانه با بار يک فقط تاکنون زمان ان از: کرد بيان زاده رمضان همسر

 با و ندهيم انجام او آزادی برای فعاليتی ، نکنيم مصاحبه کس هيچ با که است خواسته ما از نيز

 خط به ای نامه هم بعد روز دو يکی: داد ادامه وی.باشيم نداشته مالقات زندانيان ديگر های خانواده

 حامل بود، شده تکرار حرفها همين نيز نامه آن در که رسيد ما دست به اوين زندان طرف از همسرم

 رمضان جرم چون نکنيد برقرار ارتباط زندانيان ديگر های خانواده با کنيد سعی گفت ما به نيز نامه

  .نکنيد قاطی انها با را خودتان است، سنگين زندانيان ديگر جرم و است سبک زاده

 دوره اين های رای از ميليون 15 حداقل که هستم مطمئن من: کرد تصريح زاده رمضان همسر

 به سفر با آنها زيرا کردند ،جمع برند می سر به ها زندان در اکنون هم که فعالينی را انتخابات

 چه دانم نمی همسرم قول به اما کنند جذب را خاموش های رای توانستند تبليغات و مختلف شهرهای

  .شد ريخته صندوق به نژاد احمدی نفع به کرديم جمع و کشيديم زحمت ما که هايی رای که شد
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 همين رفت، می مختلف شهرهای به انتخاباتی تبليغات برای وقتی کرد می تعريف همسرم: گفت وی

 بسيار استقبال او از رفته شهر آن به موسوی حسين مير تبليغات برای او شدند می متوجه مردم که

  .دادند می گوش او های سخنرانی به و کردند می گرمی

 کرد تعريف برايم نيز کردستان به سفرش با رابطه در همسرم: داد ادامه زاده رمضان همسر

 استان اين در تاکنون که بوده حدی به او از مردم استقبال ميزان بود رفته استان اين به که هنگامی

 احمدی آرا نيز شهرها همين در آرا شمارش هنگام در که است اين جالب نکته و است نداشته سابقه

  .است شده شمرده موسوی حسين مير از بيشتر نژاد

  است نگاری روزنامه دخترم جرم: امرآبادی مهسا مادر

 که است معمولی نگار روزنامه يک من دختر: گفت فرزندش با رابطه در نيز امرآبادی، مهسا مادر

  .کند می فعاليت ملی اعتماد زونامه در

 ابتدا و روند می او خانه به ای عده شب 5/2 ساعت انتخابات از بعد روز دو يکی: داد ادامه وی

 دو و مهسا نبوده خانه او همسر چون و گيرند می است نگار روزنامه نيز او که را همسرش سراغ

  .برند می خود با و کرده دستگير اند بوده مهمان او منزل در که را دوستانش از تا

 حيدری قاضی نزد من همراه به دخترم همسر ماجرا اين از بعد روز ده: افزود امرآبادی مهسا مادر

 زندان در من خاطر به مهسا اگر گفت و کرد معرفی را خود همسرش و رفتيم انقالب دادگاه در فر

 نشده ازاد هنوز مهسا روز ده گذشت از بعد اکنون اما: داد ادامه وی.کنيد آزاد را او ام آمده من است

  .نيست خبری هم شوهرش از و است

 داد ای نامه ما به فر حيدری ديروز: گفت دخترش کنونی وضعيت با رابطه در امرآبادی مهسا مادر

 با مالقات اجازه اوين زندان مسئوالن اما بود شده فراهم دخترم با مالقات امکان آن اساس بر که

  .است المالقات ممنوع او گفتند و ندادند ما به را مهسا

  است بيشتر برابر صد قبل دفعات از ما نگرانی بار اين: زيدآبادی همسر

 دستگير را همسرم نيست اولی بار اينکه وجود با: گفت نشست اين در نيز آبادی زيد احمد همسر

 کس هيچ که طوری به است کننده نگران خيلی او وضعيت بار اين اما برند می زندان به و کرده

  .دهد نمی ما به است اوين زندان بند کدام در او اينکه از اطالعی

 209 بند در او اند گفته ما به ايم داشته اوين زندا و انقالب دادگاه به که مراجعاتی با: داد ادامه وی

  .گويد نمی چيزی کسی کجاست بند اين اينکه اما است الف 2 بند در و نيست

 ديگر هفته دو حدود از بعد بود شده زندانی همسرم که 79 سال در: افزود آبادی زيد احمد همسر

 را خود کس هيچ بار اين اما بگيريم کجا از را او سراغ بايد دانستيم می و کجاست بود شده مشخص

  .داند نمی پاسخگويی به موظف
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 سر به اوين کجای در زندانی يک که بدانند بايد حداد قاضی يا مرتضوی قاضی باالخره: گفت وی

 از بيش نگرانی باعث خود های ندادن جواب با اينکه نه کنند رسانی اطالع زمينه اين در و برد می

  .شوند ها خانواده حد

  .است بيشتر برابر صد قبل دفعات از ما نگرانی بار اين: داد ادامه آبادی زيد احمد همسر

 کار اند، شده دستگير انتخابات به مربوط حوادث خاطر به که افرادی از کدام هيچ اينکه بيان با وی

 رفتار اين قبال در را خود و کرده قانونی غير کار که است نظام اين: گفت اند نکرده قانونی غير

  .داند نمی پاسخگو غيرقانونی

 های بچه و کرده تحصيل افراد اند شده دستگير که کسانی تمام: کرد تصريح آبادی زيد احمد همسر

  .نيست زندان در انها جای و هستند انقالب اين خود

 نمی را نظام هنوز چون بودند قلب خوش خيلی اند شده دستگير که کسانی گمانم به: داد ادامه وی

 کسی به نيز رخود کا قبال در و کند می قانونی رغير کا راحتی به که مخوفی باند با و شناختند

  .نبودند اشنا دهد نمی جواب

 برای و کردند اعتماد نظام به که بود اين در شدگان دستگير قلبی خوش: افزود آبادی زيد احمد همسر

  .زندان شد هم آنها مزد و کردند فداکاری نظام اين انتخابات

 همسر: گفت ، داشت حضور اخير حوادث زندانيان های خانواده جمع در که نيز زمانی مسلم همسر

 قاچاقچيان بند به را او بازپرسی از بعد در و است شده دستگير آباد خرم در سپاه اطالعات توسط من

 از تا شد داده قرار سپاه اطالعات اختيار در مجددا روز 10 مدت به دوباره نيز اکنون و کردند منتقل

 نيز دقيقی اطالع و است شده دستگير خرداد 27 روز در من همسر: داد ادامه وی.کنند بازجويی او

  .نداريم او وضعيت از

 معرفی لرستان اغتشاشات سرکرده را او کنندگان دستگير اينکه از نگرانی ابراز با زمانی همسر

 بتوانيم که امکان اين اند کرده دستگير شهرستان در را من همسر چون متاسفانه: گفت اند کرده

  .ندارد وجود دهيم انجام او آزادی جهت در اقدامی

 اقدامات بندی جمع به جلسه پايان در نيز زندانيان حقوق از دفاع انجمن دبير لنگرودی مرتازی مينو

 و کرد صادر ای اطالعيه نخست رگام د زندانيان حقوق از دفاع انجمن: گفت و پرداخت انجمن اين

 حقوقی مشاوره به نياز صورت در که خواست اخير حوادث زندانيان های خانواده از اطالعيه آن در

 حقوق از ها ايرانی اغلب که است معتقد انجمن زيرا کنند حاصل تماس انجمن اين با وکيل داشتن يا

  .هستند اطالع بی ان تبعات و سياسی جرم به نسبت همچنين و ندارند اطالع خود قانونی

 خانواده بود کرده اعالم انجمن که را هايی تلفن شماره جرايد از يک هيچ متاسفانه اما: داد ادامه وی

  .نکردند چاپ بگيرند تماس آن با توانند می ها
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 و ای فله محکوميت زندانيان، حقوق از دفاع انجمن: کرد اعالم زندانيان حقوق از دفاع انجمن دبير

 پليس ها، زندان سازمان قضائيه، قوه با و کرده محکوم را شدگان دستگير حکم بدون و نام ذکر بدون

 مشخص خواهان و گرفته تماس ابوترابی االسالم حجت جمله از مجلس نمايندگان از برخی و امنيت

  .است شدگان دستگير وضعيت کردن

 مناسب فضای نبود روزی، شبانه های بازجويی از هايی گزارش انجمن همچنين: داد ادامه وی

 بندی طبقه عدم زندانی، زنان برای خصوص به مناسب بهداشت نداشتن زندانيان، اين برای درزندان

 دريافت شدگان دستگير خصوص در سياسی زندانيان با را عمومی زندانيان نکردن جدا و زندانيان

 می سر به آن در زندانيان اکنون هم که شرايطی زيرا است وضعيت اين به رسيدگی خواهان و کرده

  .دارد جدی منافات ها زندان سازمان نامه آيين با برند

 خود بايد که کسانی اکنون هم: گفت زندانيان اين خصوص در دولت عملکرد از انتقاد با مرتازی

 زندانيان های خانواده به پاسخگويی جای به و اند گذاشته زيرپا را قوانين تمامی باشند، قانون مجری

  .اند داشته نگه نگرانی در را ها خانواده ، انها تکليف کردن مشخص و

 بلکه ، بمانند زندان در موقت بازداشت صورت به نبايد اخير حوادث شدگان دستگير: داد ادامه وی

 انها های پرونده به مقرر موعد در تا بيايند بيرون زندان از وثيقه قرار با بازجويی از پس بايد

  .شود رسيدگی

 برای را وکيل 70 همکاری است توانسته کنون تا زندانيان حقوق از دفاع انجمن: گفت مرتازی

  .کند جلب جمهوری رياست انتخابات به مربوط حوادث شدگان بازداشت های پرونده رايگان وکالت

 زندانيان و مجروحين مفقويدن، ، شدگان دستگير سرنوشت به نسبت اطالعی که کسانی همه از وی

  .دهند قرار انجمن اين اختيار رادر خود اطالعات خواست دارند

 را ای ويرانه من گفت گرفت می تحويل را قضائيه قوه وقتی شاهرودی اهللا آيت اينکه بيان با وی

 روز چند اين در و ندهند تحويل را ويرانه شاهرودی اهللا آيت که هستيم اميدوار: گفت گرفتم، تحويل

 به و کنند خود نصيب را مردم خير دعای که دهند انجام اقداماتی قضائيه قوه رياست از مانده باقی

  .کنند اقدام اند، شده دستگير اخير حوادث در که زندانيانی همه شرط و قيد بی آزادی
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  مان هستی برای نبردی: انتخابات از پس زنان جنبش

  

مصاحبه هايی است که توسط گفتگوی زير با فرزانه طاهری، از جمله سلسله : مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی با صاحب نظران گوناگون و به منظور يافتن راهکارهای جديد در جنبش زنان پس 

بنياد هوشنگ «فرزانه طاهری مترجم، نويسنده و از موسسان . از انتخابات صورت گرفته است

سندگان ايرانی، سهم قابل اين بنياد طی سال های اخير با اهداء جوايز متعدد به نوي. است» گلشيری

فرزانه طاهری عالوه بر آن . توجهی در ارتقاء کيفی ادبيات داستانی کشورمان برعهده داشته است

که اهل قلم و ادب است، همواره تالش مستمر در جهت احقاق حقوق زنان داشته و از اعضای کمپين 

طرح مطالبات در انتخابات  يک ميليون امضاء و نيز از بنيادگذاران همگرايی جنبش زنان برای

 .بوده است
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  شد ربوده صدر شادی

  

شادی صدر، وکيل، حقوق دان و فعال حقوق زنان، که به همراه  -کميته گزارشگران حقوق بشر

تعدادی از اعضای گروه ميدان زنان، پياده در خيابان کريم خان در حال رفتن به نماز جمعه بود با 

 .لباس شخصی مواجه و به اجبار به داخل يک پژو منتقل شدحمله نيروهای 

حاضرين در محل سعی داشتند او را از دست نيروهای لباس شخصی برهانند اما آنها وی را با 

اين افراد هيچ . خشونت به داخل ماشين کشيدند به صورتی که مانتو و روسری او از تنش خارج شد

 .به ارگان خاصی ارائه ندادند و او را ربودندحکم و حتی توضيحی مبنی بر تعلق آن ها 

ناظران همچنين وجود يک ماشين بنز ديگر را تاييد کردند که احتماال به منظور دخالت در صورت 

 .بروز درگيری، ماشين پژو را همراهی می نموده است

زنان های  گاه ، از موسسان وب» راهی«نهاد غير انتفاعی  گذار سازمان مردم شادی صدر، بنيان

های  و همچنين عضو کمپين» سنگسار قانونِ  بی«ايرانی و ميدان زنان، و از اعضای فعال کمپين 

به اليحه حمايت از ! نه«، »تحصيل سهم من نيست، حق من است«، »نه به طرح امنيت اجتماعی»

نی اعتراض به فشارهای غيرقانو»، «ها دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه«، »مردان در خانواده

) منشور زنان ايرانی(» منشوری از آن خود»و » مادر من، وطن من«و » عليه فعاالن جنبش زنان

 .است
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  امروز جمعيت ميان در زنی روايت

  

از . نماز جمعه امروز هم عجب نمازي بود، نه نماز خوني بود ونه نمازگزاري - تغيير برای برابری 

خيابان هاي شمالي جنوبي تا دانشگاه مملو از جمعيت بودو ميدان ولي عصر تا انتهاي پارك وي تمام 

عده اي حتي آن قدرزودتر رفته بودند آه تمام جاهاي خنك وسايه زيرا نداز انداخته و با خيال راحت 

 .عده زيادي هم سبز بسته بودند... نشسته بودند
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 شعار ميدادند و دست مي زدند

مردمي آه در آنار ما بودند به هم مي گفتند به او اميدی وقتي صحبت هايش تمام شد، برخی ، اما

برخی هم . بايد اميدمان به خودمان ومردم باشد نه به هيچ آس: نيست، زناني با صداي بلند مي گفتند

 .تاييدش می کردند

جالب است . مردمي آه در ضلع شمالي انقالب در بلوار آشاورز بودند به طرف خيابان حجاب رفتند

در ضلع جنوبي پارك الله صدها نيروهاي يگان ويژه ايستاده بودند و به مردم نگاه مي  بدانيد آه

مردم به هم مي . آردند و چند نفر هم آه به مردم زل زده بودند صورتشان رابا نقاب پوشانده بودند

 .گفتند اين هاآدم آش هستند، شكنجه گرند

مرگ بر چين؛ يا حسين ميرحسين، اله مرگ بر روسيه؛  :مردم در خيابان حجاب شعار مي دادند

ولي پنجاه نفري از زنان چادري آه پليس . نيروهاي يگان ويژه فقط مردم را نگاه مي آردند... اآبر، 

بودند در مدرسه اي آه از الي ميله هايش من ديدم آماده ايستاده بودند آه اگر دستوري امد به مردم 

 .د و هيچ خبري نبودحمله آنندمردم تا به انتهاي خيابان رسيدن

اما عده اي به فاطمي آه رسيدند به طرف اميرآباد رفتند، عده اي هم به طرف ولي عصر وگازاشك 

 :آور حمله و باتوم شروع شد

هزاران نيروي باتوم به دست ولباس شخصي پشت موتورهاي قرمزشان به طرف تظاهرات 

ا تا نماز جمعه و خيابان هاي اطراف رفتندودرگيري و گازاشك اور شروع شد آه حتي باد بوي آنر

عده اي زنان چادري آه همه مومن بودند . ولي صحنه اي آه من به چشم ديدم خيلي جالب بود. برد

ولي ميگفتند دلمان نميخواست در نماز جمعه شرآت آنيم جلوي پارآينگ الله روبروي درب شمالي 

... ياحسين مير حسين و مرگ بر روسيه وچين پارك الله ايستاده بودند وشعارميدادند مثل اله اآبر و

اين ها سي يا چهل نفر بابچه هايشان بودندآه مردهايشان در پارآينگ به دنبال ماشين هايشان رفته 

بودند آه يكهو نيروهاي يگان ويژه و لباس شخصي ها ريختند و آن هاباور نمي آردند آه آن ها را 

نبال زنان چادري و عده اي از مردها مذهبي آه بچه بغل شان آنها پياده شدند و با باتوم به د .بزنند

بود حمله آردند و نمي دانيد چه قدر آن ها را زدند وجيغ زن ها شروع شدو حتي چندين گاز اشك 

آور به طرف آن ها و حتي پارك الله پرتاب آردند و حتي دو عدد هم به داخل پارآينگ پرتاب 

 ...آمدند درها بسته شد و نميدانيد آه چه غوغايي شد آردند آه خانم ها به داخل پارآينگ

اولين بارشان بود آه به خيابان مي آمدند و گاز اشك آور را  .من با بعضي از آن ها صحبت آردم

 .واين خانواده هاي مذهبي اولين تجربه درگيري شان با حكومت بو د. لمس آردند
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 نفر ميليون يک از بيش حضور با ايران در  جمعه نماز ترين تاريخی

  عبادی شيرين با مصاحبه

  

نژاد  در حالی که شماری از هواداران احمدی) ١٣٨٨تيرماه  ٢۶(در طول برگزاری نماز جمعه 

تالش داشتند با شعارهای خود سخنان هاشمی رفسنجانی را قطع کنند، بيش از يک ميليون نفر در 

های چين و روسيه در دفاع  نژاد، عليه سياست احمدی های اطراف دانشگاه تهران عليه دولت خيابان

گر  وگويی داشت با شيرين عبادی، تالش در اين زمينه دويچه وله گفت. دادند از دولت حاکم شعار می

 .جهانی حقوق بشر

خانم عبادی، آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی پس از سه هفته حضور علنی پيدا : دويچه وله

کنيد  فکر می. های آن را آقای هاشمی رفسنجانی برعهده داشت ای که خطبه مازجمعهکردند، آنهم در ن

 توان اين نماز جمعه را پراهميت دانست؟  تا چه اندازه می

: شيرين عبادی)تيرماه ٢۶(ی تهران  ی نماز جمعه علی اکبر هاشمی رفسنجانی در حين ايراد خطبه

اش  علت اهميت. های ايران و بلکه جهان اسالم است ترين نمازجمعه اين نماز جمعه يکی از تاريخی

فقط حضور آقايان کروبی و موسوی نيست، بلکه حضور چشمگير مردم که بيش از يک ميليون 

از سوی ديگر مردم در اينجا شعارهايشان را عوض . شود، و اين بسيار بااهميت است گزارش می

لقب داده شده بود " وزير شعار"ی مردم ی فردی که به شوخی از سو شعارها قبال بوسيله. کردند

، مرگ بر   مرگ برآمريکا، مرگ بر غرب"شد که  شد و دائما اين شعار تکرار می هدايت می

بود و " مرگ بر روسيه"و " مرگ بر چين"اما شعار خودجوش مردم در اين خطبه ". اسراييل

که از مسلمانان دفاع علتش هم اين است که دولت جمهوری اسالمی ايران تاکنون مدعی بوده 
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علتش هم اين است . بندد دفاع در چچن و در چين می اش را بر کشتار مسلمانان بی کند، اما چشم می

دولت ايران در شورای امنيت همواره دو رأی مثبت . که آنها شريک سياسی و اقتصادی ايران هستند

ه دولت ايران به اتکای حمايت دانند ک مردم می .دانند چين و شوروی را دارد، و مردم اين را می

کند و در داخل دست به نقض  روسيه و چين در شورای امنيت سازمان ملل با مردم بدرفتاری می

بار  بنابراين، اين خطبه از اين جهت تاريخی بوده که مردم برای اولين. زند  آشکار حقوق بشر می

مرگ بر "و " مرگ برچين"ن بار دهند و شعارشان اي ، شعار می"وزير شعار"خودشان بدون هدايت 

گر دولت جمهوری اسالمی بودند، خصوصا در شورای  زيرا آنها همواره حمايت. است" روسيه

 .امنيت سازمان ملل متحد

توان  کنيد با انتقادهای مستقيم و غيرمستقيمی که آقای هاشمی رفسنجانی به حکومت کرد، می فکر می

 عبير کرد؟اين را به معنای تفاهم با اپوزيسيون ت

ولی اين تمام . گويد آنچه آقای رفسنجانی گفتند، عين حقيقت است که اپوزيسيون می. هم بله و هم خير

آنچه گفتند ازجمله آنچه همه عالقمند بودند که آقای رفسنجانی اضافه بر. حرف اپوزيسيون نيست

که چرا افرادی که در  اين بدان اشاره کنند، تعداد کشته شدگان در خيابان به وسيله مامورين بود و

بنابراين آنچه آقای هاشمی . که راجع به اينها حرف بزنند و مراسم يادبود بگذارند ٢۴روزهای 

واقعيت متأسفانه دردناکتر از آنچه  .اند عين واقعيت بود، وليکن تمام رفسنجانی در نماز جمعه گفته

  .هست که ايشان گفتند
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اند،  تيرماهآقای رفسنجانی گفته ٢۶صی در روز جمعه شخ  حمالت نيروهای ضدشورش و لباس

آيا اين به معنای خواست آزادی بيان است؟ آيا انتظار . ها حرفشان را بزنند بگذاريد مردم و رسانه

 داشتيد که آقای رفسنجانی به اين گونه با صراحت صحبت بکنند؟

ها و ارباب جرايد مطرح  تهاست که از سوی مردم و ژورناليس خواست آزادی بيان در ايران سال

و االن بسيار خوشحالم که اين خواست مورد تأييد يکی از افراد بانفوذ حکومت قرار . شده است

يعنی االن  .گرفته است و بدين شيوه خواست مردم و حقانيت آنها در آزادی بيان به اثبات رسيده است

سور شديدی که در ايران است، فهمد که اعتراض مردم به سان با شنيدن اين حرف تمام دنيا می

! کند حتا از تريبون نماز جمعه دومين شخصيت مهم ايران از نبود آزادی بيان گله می. درست بوده

گفتيم که ايران بزرگترين زندان  کرديم و می پس بنابراين آنچه مردم و ما قبال اعتراض می

معنای اين حرف اين ! بله. ندکن خبرنگاران در سطح جهان است، اين را حاال ديگر همه باور می

 .است که آزادی بيان در ايران بسيار محدود است

کنيد بدين گونه  فکر می. آقای رفسنجانی دعوت به آشتی ميان دو اردوگاه متخاصم کرده است

 تر خواهد شد؟ وضعيت در ايران آرام

ی بين مردم با حکومت ببينيد، قبل از اين که بين دو گروه رقيب آشتی برقرار بشود، بايستی به آشت

بنابراين بايد کاری کرد که . گيرند اين مردم هستند که دارند بتدريج از حکومت فاصله می. انديشيد

به نظر من آنچه در ايران اتفاق افتاده . مردم اعتمادشان به حکومت برگردد و اين فاصله را کم بکنند

ن نيست که دو گروه سياسی مقابل هم فقط مسئله اي. و جريان دارد، فقط رقابت انتخاباتی نيست

اين مردم هستند که در ! نخير. خواهند سر قدرت با همديگر منازعه داشته باشند اند و می ايستاده

چنانچه در شعار خودجوش . آورند ی خودشان را االن بر زبان می های ديرينه ميدان هستند و گله

مگر چين و روسيه در منازعات ". روسيهمرگ بر "و " مرگ برچين: "گويند می. نمازجمعه ديديم

مرگ بر "و " مرگ بر چين"گويند  پس چرا مردم می. نه، اين طور نيست. انتخاباتی دخالت داشتند

ها و  که دولت ايران مرتکب نقض حقوق بشر شده است، آنهم بارها و بارها، سال ؟ برای اين"روسيه

ی امنيت چين و روسيه از اعمال ايران مردم اعتراض کردند، وليکن همواره در شورا. ها سال

ست که هر دو کشور خودشان از ناقضان مهم حقوق بشر در جهان  حمايت کردند و اين در حالتی

 .کشند دفاع و بيگناه می ها را بی هستند و از افرادی هستند که مسلمان

از جمعه ی نم خواهی زنان در حين ورود به محوطه شادی صدر، حقوقدان و فعال جنبش برابری

ميان مردم و  ی  ی همين صحبت شما در مورد رابطه ها ربوده شددر دنباله شخصی توسط لباس

حکومت، آقای رفسنجانی در سخنان خودشان به حکومت نسبت به فقدان اعتماد ميان مردم و 
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فکر . حکومت هشدار دادند و خواستار اين شدند که اين اعتماد ميان مردم و حاکميت احيا بشود

 کنيد در اين وضعيت بحرانی چنين اعتمادی قابل احيا است؟  می

بله، اگر عقالنيت به خرج داده بشود و اگر به حرف مردم گوش بدهند، طبيعتا مردم هم اعتمادشان 

ی  در درجه. ام، چهار مسئله بايد اتفاق بيفتد و برای اين کار، من قبال هم بارها گفته. گردانند را برمی

ی امروز هم خشونت  لتی بايد متوقف بشود، و حال آنکه ديديم حتا در نمازجمعههای دو اول خشونت

کنم  ازجمله اشاره می. رفتند حمله کردند اتفاق افتاد و به سوی مردم بيگناهی که برای نمازخواندن می

ای لباس  عده. به دستگيری خانم شادی صدر که در حقيقت او را دستگير نکردند، بلکه ربودند

رفت آنچنان  ن داشتن هيچ حکمی کشان کشان يک زن مسلمان را که به نمازجمعه میشخصی بدو

ی رفتار با مردم بايستی  اين شيوه. اش بيرون آمد دستگيرش کردند که حتا روسری و لباسش ازتن

اند، بايستی فورًا بدون قيد  ی دستگيرشدگانی که بعد از انتخابات دستگير شده دوم، کليه. متوقف بشود

ی شهدايی که بعد ازانتخابات جان خودشان را در  ديدگان و خانواده سوم به آسيب. ط آزاد بشوندو شر

و چهارم، اين انتخابات بايد باطل اعالم . راه آزادی از دست دادند، بايستی خسارت پرداخت بشود

که با اين چهار شرط است  .شود، و انتخابات ديگری تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار گردد

هرکدام از اين چهار شرط بخواهد حذف بشود، بازجای اما واگر باقی . گردد  مردم اعتمادشان برمی

 .اند همچنانکه تا االن هم حفظ کرده. کنند شان را با حکومت حفظ می ماند و مردم فاصله می

مردمی که قصد شرکت در نماز جمعه داشتند، مورد ضرب و شتم نيروهای امنيتی ضدشورش و 

آيد چنين اعتمادی قابل احيا  س شخصی قرار گرفتندبا اين شروطی که شما ذکر کرديد، به نظر میلبا

پرسيم، آيا نظام حکومتی ايران  بنابراين می. کند زيرا از قرار معلوم حاکميت مقاومت می .نيست

 دستخوش بحران شده است؟

بينيد که از  مردم می. ايش استه مسلمًا آنچه در ايران هست حالت عادی نيست و بحران يکی از نام

 .کنند های ساليان سال خودشان دارند استفاده می هر فرصتی برای بيان آالم خودشان برای بيان گله

تواند از آنها  تواند برود، می با چند حرکت سياسی که به سمت مردم می. حکومت بايستی عاقل باشد

اما آن چهار شرط . ان حکومت خواهند بوددلجويی کند و دو مرتبه همان مردم خوب مهربان پشتيب

 .بايد اتفاق بيفتد

ها  کنيد اعتراض ای تاريخی بوده، فکر می که به نظر شما نمازجمعه  حاال پس از اين نماز جمعه

 همچنان ادامه خواهند يافت؟ 

گردد و بعد متوجه  شود مادری که بيش از بيست روز است به دنبال فرزندش می چگونه می. بله

گفتند و منتظر بودند سروصداها  ود جسد فرزندش در اين مدت در سردخانه بوده و به او نمیش می

ی تعداد کثيری که اعضايشان در  شود که خانواده بخوابد، آيا اين مادر بايد فراموش کند؟ چه طور می
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ه صرف شود افرادی که فقط ب زندان هستند، اينها فراموش کنند که عزيزانشان اسيرند؟ چه گونه می

اين که ما اعتراض داريم به خيابان آمدند، آنچنان کتک خوردند که استخوانشان شکسته و 

های ساليان سال را به اين  شود که مردم گله اند، اين آالم را فراموش کنند؟ و چگونه می شده زخمی

فروکش  دهم آنچه در ايران اتفاق افتاده است راحتی فراموش کنند؟ بنابراين من به شما قول می

. کند فقط رنگ عوض می. جنبش تمام شدنی نيست. اعتراضات مردم تمام نشده است. کردنی نيست

، يک موقع هم به "اهللا اکبر"يک موقعی به صورت خيابان آمدن، يک موقعی هم به صورت شعار 

رغم  علی. مردم ايران خالقيت دارند. های ديگر ی مادران عزادار و شيوه صورت کميته

من . کنند رغم سانسورهايی که هست، اعتراض خودشان را بيان می بينند، علی يی که میها سرکوب

اند که اعتراضات خود را بسيار  خوشحالم که بگويم مردم ايران به آن درجه از بلوغ سياسی رسيده

 .اين اعتراضات تمام شدنی نيست. آميز بيان کنند مسالمت

  

  آرد تفتيش را صدر شادي دفتر و خانه امنيت پليس

  

 26 –در پي بازداشت غير قانوني شادي صدر، توسط لباس شخصي ها آه امروز  -ميدان زنان 

در خيابان بلوار آشاورز و در حين حرآت وي به سمت محل نماز جمعه رخ داد،  -1388تيرماه 

ساعتي همسر وي حسين نيلچيان خبر داد آه چند مامور آه خود را پليس امنيت معرفي آرده اند، 

پيش خانه و دفتر آار وي را به دقت تفتيش آرده و اوراق و اسناد و دو آيس آامپيوتر آه متعلق به 

اين تفتيش آه ساعت ها به طول . دختر آوچك او و همسرش بوده است را از خانه خارج آرده اند

 .و آرده اندانجاميده است در حضور دختر ده ساله شادي صدر بوده و حتي اطاق او را نيز زير و ر

سپس ماموران از نيلچيان خواسته اند آه آليد دفتر صدر را نيز در اختيار آنان بگذارد و پس از 

اظهار بي اطالعي وي از محل آليد اعالم آرده اند آه خودشان به دفتروآالت وي رفته و آن را 

زداشت با وي تماس نيلچيان پيش از اين خبرداده بود آه شادي ساعتي پس از با. تفتيش خواهند آرد

او گفته . گرفته و پين آد موبايلش را در آه اصل متعلق به همسرش بوده را از او سئوال آرده است

است آه نمي تواند بگويد آجاست ولي براي پيگيري پرونده اش بايد به همان مكاني آه در بازداشت 

ه انقالب است و حدس مي نيلچيان مي گويد منظور شادي دادگا. قبلي مراجعه مي آرده است برود

شادي در پي بي تابي دخترش توانسته است چند لحظه . زند آه وي را به زندان اوين منتقل آرده اند

 .نيز با او صحبت آرده و به او اطمينان بدهد آه حالش خوب است و بزودي باز خواهد گشت
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و به دليل دردهاي  نيلچيان مي گويد آه شادي صدر دچار بيماري شديد غددي و استخواني بوده

شديدي آه اخيرا داشته است دارو مصرف مي آند و در حال درمان است و بنا بوده در هفته آينده 

او اضافه مي آند آه قصد دارد فردا به دادگاه انقالب مراجعه آرده . تحت عمل جراحي قرار بگيرد

 .و پرونده او را پي گيري آند

  

  

  

  

  شمال شهرهای از يکي در موسوی، ترانه سوخته جنازه دفن

 
  شمال شهرهاي از يکي در قبال مسجد تجمع بازداشتي موسوي، ترانه سوخته جنازه دفن

 قزوين حوالي در قبا مسجد تجمع بازداشتي موسوي، ترانه سوخته ي جنازه کشف از منابع برخي

 .شد ناپديد دستگيري از پس ساعت پنج و دستگير تير هفتم روز که دهند مي خبر

 گونه هيچ که رسد مي حالي در موسوي ترانه سوخته جنازه کشف خبر آنالين، چريک گزارش به

 وي خانواده گويد مي آگاه منبع يک اما. شود نمي ديده وي ي  خانه مقابل در عزاداري بر مبني اي نشانه

 .اند رفته کشور شمال شهرهاي از يکي به ترانه دفن براي

 اند پذيرفته را خود تهديدکنندگان سناريوي اين موسوي ترانه ي خانواده آيد برمي شواهد از که چنان

 از دوستانش از چندتن همراه به گرفت تصميم و بود کرده فرار خانه از که بود هفته سه ترانه«: که

 ».شد کشته هواپيما سقوط سانحه در و شود خارج کشور
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 توپولوف هواپيماي مسافران فهرست در او شبيه نامي هيچ و موسوي ترانه نام که است حالي در اين

 .شود نمي ديده

 نخي سر موضوع اين کردن دنبال با توانند مي که هستند کساني تنها حوادث، ي حوزه خبرنگاران

 .کنند پيدا واقعي

 مراجع قانوني، پزشک و فوت گواهي صدور  ي دايره زهرا، بهشت چون هايي نهاد و ها سازمان

 .هستند موسوي ترانه به رسيدن و خبر اين حقيقت رديابي براي خوبي

 شده ناپديد دستگيري از پس تير هفتم روز که موسوي ترانه بودند داده خبر منابع برخي اين از پيش

 اين از را او و بود شده بستري کرج خميني امام بيمارستان در رحم پارگي علت به مدتي بود

 .اند کرده منتقل نامعلوم جايي به هم بيمارستان

 آنالين چريک که ست خبري آخرين نيست تاييد قابل هنوز که ترانه ي سوخته ي جنازه کشف خبر

 در که را اخباري از يک هيچ آنالين چريک که اين ضمن. کرد خواهد منتشر موسوي ترانه درباره

 هيچ ها وبالگ و ها سايت ساير استناد مورد خبري منابع و کند نمي تاييد شوند مي منتشر ها رسانه ساير

 قاعده اين از زيرزمين وبالگ البته که ندارند آنالين چريک استناد مورد خبري منبع به ارتباطي

 .مستثناست

  جامي مهدي به پاسخ و اش خانواده و موسوي ترانه به مربوط اخبار پرده پشت درباره چيز همه

 به تنها قبا مسجد تجمع شدگان بازداشت ميان در تير هفتم که دختري موسوي، ترانه به مربوط خبر

 دنبال به فراواني هاي حاشيه شد ناپديد آن از پس و شد ديده ها بازداشتي ميان در ساعت پنج مدت

 خود پاسخي، بي سر از پرسندگانشان که هستند هايي پرسش چيز هر از پيش ها حاشيه اين که داشت

 چرا که کنند مي محاکمه نيز را يادشده خبر نگارندگان و اند برآمده خويش ذهني هاي پاسخ يافتن به

 .کنند نمي ارائه استنادي قابل منبع مهمي خبر چنين براي

 توضيحاتي به خود خبرهاي از يکي مورد در بار نخستين براي داند مي ضروري آنالين چريک

 به شده دار جريحه احساساتش يا و توهين شعورش به کند مي حس که مخاطبي تا بپردازد مفصل

 .برسد خبر اين ي پرده پشت از تري کامل تصوير

 جاري رويدادهاي ي درباره و حاضر شرايط در خبر هر نوشتن که کرد آغاز جمله اين با بايد شايد

 معلوم که آلود مه اي جاده. است راهنمايي تابلوي گونه هيچ بدون و آلود مه اي جاده در رانندگي همچون

 شرايطي در نگاري روزنامه. پيچد  مي خود بر کجا تا و کي تا پيچ اين و بپيچيد است قرار کجا نيست

 باقي ات خبري منابع رفتن لو براي ردپايي که آن بي ردپايي، هيچ بي بنويسي، نشان و نام بي بايد که

 ساحل در که ها آن اي حرفه و فانتزي توقعات با که است عيار تمام چريکي کار يک بگذاري

 .ندارد ارتباطي هيچ کنند مي رنجه قلم آشکار و عيان نگاري روزنامه
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 که بنويسي طوري بايد وقتي بشناسند، را تو نتوانند  الخط رسم و نثر از که بنويسي طوري بايد وقتي

 کنار در گاه خبرت در حتي مجبوري که است بديهي باشند برخوردار کامل امنيت از خبريت منابع

 .ندهي را خبريت منبع دقيق آدرس که بگنجاني هم آزار بي غلط مورد دو صحيح مورد چهار

 ترديد واهالي جامي مهدي به پاسخ چند

 را ترانه خبر نگارندگان که ديگراني و آقايي ساسان جامي، مهدي آقاي بود قرار اگر واقعا دانم نمي

 خبر اروپايي گراي اخالق نگاري روزنامه هاي مدل براساس آيا کنند کار ما شرايط در کنند مي متهم

 ترانه از نوشتن که کند مي تهديد را ما دارد و زده جا هم خبر منبع حتي که شرايطي در نوشتند؟ مي

 کرديد؟ مي مطرح تخيلي- علمي و فانتزي هاي پرسش هم باز آيا ندهيم، ادامه را

 هم ايران در و بوديد ارتباط در ترانه خبر ي سرچشمه با ما جاي به شما اگر! عزيز جامي آقاي

 وبالگ در بوديد حاضر هم باز اروپايي کشوهاي از ديگر يکي يا آمستردام در نه کرديد مي زندگي

 تازه وبالگي بوديد مجبور يا کنيد منتشر را ترانه خبر خودتان امضاي و اسم با و خودتان شخصي

   کنيد؟ وپا دست

 فضاست همين محصول دقيقا ندارند بيشتر پست سه شما ي گفته به که درآمده تخم از  تازه هاي وبالگ

   عزيز؟ دوست

 آشنا و قديمي وبالگ يک در و خبر منبع منزل کروکي منبع، ذکر با را خبر اين داشتيد توقع نکند

   کنيم؟ حضورتان تقديم

   عزيز؟ دوست است تحليلي چه اين

 را خبر حقانيت توان مي ايد برشمرده خبر مشروعيت کردن رد براي که داليلي همان بنا دقيقا

 .پذيرفت

 اين از يک کدام. کنيد دقت جهان امنيتي هاي دستگاه ي يافته سازمان جنايات نگاري وقايع به لطفا

 چه تا نگاران وقايع و هستند انکار و اثبات قابل دهند مي رخ يافته توسعه جوامع در حتي که جنايات

   بپردازند؟ روشنگري به هود رابين هيات در آشکارا و بيايند بيرون سايه از دارند امکان

 هوس قرباني تنها او و نبوده يافته سازمان جنايت يک ترانه قتل است معتقد نگارنده که آن حال

 آهنين سپري پشت نگيرد قرار پرسش مورد نظام کل مشروعيت که آن براي امروز که شده اوباشي

 اين براي را آهنين سپر اين که ريزد مي هايي همان آسياب به آب داريد هم شما و اند گرفته پناه

 .اند کرده فراهم اوباش

 نگه را بقيه اما اند کرده رها را او گويد می عينی شاهد اينکه ادعای«: است نوشته جامي مهدي

 عابر اگر حتی اند شده دستگير که کسانی. شود نمی تاييد ديگر خبرهای از شواهد ساير با اند داشته

 ».اند نشده آزاد اول شب همان در معموال اند بوده معمولی پياده
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 با نزديک چندان نه و دور چندان نه مراوداتي شما و من روزگار بد از( عزيز جامي آقاي کاش اي

 بلکه اند شده آزاد همه نگفته کسي. خوانديد مي دقت با را خبر!!!) مشترک دوستاني و داريم هم

 گفته کي. ترانه از غير به کردند منتقل نوبنياد کالنتري به نامشخصي ساختمان از را همه که نوشتيم

 اند؟ شده آزاد همه

 توان مي که است داليلي از يکي هم ترانه براي موسوي فاميلي انتخاب که نوشته جامي مهدي بازهم

 انتشار با شما گفته به دارد قصد که جرياني يا کسي شما نظر به جامي آقاي. کرد شک خبر بنيان به

 عمل ابلهانه حد اين تا کنند خدشه دچار نيز را قربانيان اخبار ساير باورپذيري کذبي اخبار چنين

  کنند؟ مي

 ها تحليل اين ايد رفته نشانه سردبير نبود بحران سمت به هشدار انگشت که شما چون سردبيري از

 .رسد مي نظر به بعيد

 آنالين چريک. است زده رقم ناگريزي و ناگزير رفتار رسانه، اهل و قلم اهل ميان در حاضر شرايط

) باشد رسانه اهل خود وقتي هم آن( مخاطب که اين يعني. گذارد مي نام »نمايي هوشمند« را رفتار اين

 نهيب خود به مدام موجود اي رسانه آلود مه شرايط به توجه با کند مي دريافت که اخباري مقابل در

 مبادا کند، بازي احساساتش با و باشد انداخته دست باشد، زده دور را او خبر نگارنده مبادا تا زند مي

 که روست اين از. کند بازي ناخواسته را رقيب اردوگاه خبر ناشر نقش مبادا و باشد شده دست آلت

 افتد، مي خود هوشمندي بام سوي آن از و برسد باوري هيچ به تواند نمي هرگز ترديد و شک فرط از

 يا باهوشي بيماري. شود مي خودش ي هوشمندانه ژست دست آلت و زند مي دور را خودش خودش

 کنيم ثابت جهانيان به بايد ما که است درست. است خطرناک خنگي ي اندازه به درست نمايي باهوش

 قيمتي؟ چه به! عزيز دوستان اما هستيم باهوشي هاي آدم

 که است اين شود مي مطرح پرده پشت ي افشاگرانه اخبار درباره همواره که پرسشي دارترين خنده

 نگار روزنامه خانم و آقا! مخاطب خانم! مخاطب آقاي! جامي آقاي چيست؟ خبر اين براي شما منبع

 که درزهايي تمامي بايد من که شرايطي در داديد؟ مي پاسخي چه بوديد من جاي اگر شما! اي حرفه

 چه شما نظر به شود شناساسي مبادا تا کنم مسدود خبر در را شود منجر خبر مبع کشف به تواند مي

 نگارنده مگر اصال کجاست؟ و کيست خبر منبع که شود مطرح تواند مي دارتر خنده اين از پرسشي

 کند؟ فاش را خبرش منبع داريد توقع او از که کند مي فاش را نامش خود آنالين چريک وبالگ

 تواند مي موثق منبع کدام بگوييد و کنيد لطف هستيد نگاري روزنامه سرآمد که شما! آقايان و ها خانم

 کسي چه رسيد؟ قتل به و گرفت قرار تجاوز مورد همدان در يعقوب بني زهرا کند ثابت هنوز

   کند؟ ثابت تواند مي



 انتخابات، کودتا و زنان

    
94 

 
   

 شوند منکر را خبر اين هم جهان رسمي هاي خبرگزاري تمامي اگر و ايم پذيرفته ما ي همه اما

   چرا؟. پذيريم نمي

 .ايد يافته نيز ترانه مورد در را هايتان پرسش پاسخ البد يافتيد اگر را پرسش اين پاسخ

 اش خانواده و موسوي ترانه درباره توضيح چند

 به شنيد را دخترش مرگ خبر که وقتي از ترانه مادر که بگويم صريح و روشن چيز هر از پيش

 او شرايط هم ما. نداد جواب ما هاي تماس از يک هيچ به و نشد ما با همکاري به حاضر عنوان هيچ

 کرديم شک ترانه مادر به هم ما کنيد مي شک ما به که شمايي همچون که اين ضمن کرديم درک را

 باالن سبک« حکايت هم باز ترانه ي خانواده حکايت و ما حکايت که رسيديم نتيجه اين به بعد اما

 که دارند و داشتند قرار پرفشار و اضطراري شرايطي در ها آن. ما حال دانند نمي که ست»ها ساحل

  . نبود درک قبل ما براي

 نيست و نبود درک قابل ما براي. شويم تهديد ترانه مادر سوي از حتي که نبود درک قابل ما براي

 سکوت دخترشان مرگ برابر در حتي و نيفتد ها زبان سر بر شان نام دهند مي ترجيح اي خانواده که

  .بيايد ميان به صحبتي دخترشان جنازه درباره حتي مبادا تا کنند

 کسي فرزند اين و دارند فرزند يک تنها که اي خانواده چگونه که نيست و نبود درک قابل ما براي

 .کنند دعوت سکوت به نيز را ما و بگذرند دخترشان خون از دهند مي ترجيح ترانه جز نيست

 همان  ترانه مادر به هم ما نداشت واقعيت شدندش ناپديد هفته سه و ترانه دستگيري ماجراي اگر شايد

 .کرديد پيدا ترانه به مربوط اخبار به شما که کرديم مي پيدا را ترديدهايي و  شک

 تشکيل اخير هاي تجمع قربانيان هاي خانواده براي اي کميته امنيتي دستگاه که دانيد مي يا ايد شنيده البد

 وظايف از يکي. دارند ها خانواده قبال در مشخصي وظايف کميته اين هاي بخش از يک هر که داده

 در ها خانواده اين حضور از جلوگيري براي بازدارنده عوامل هرگونه از استفاده  کميته اين

  .است داخلي و خارجي هاي  رسانه

 در نظر مورد قرباني ي خانواده که صورتي در و شوند مي متوسل مغزي وشوي شست به ابتدا ها آن 

 در و شوند مي متوسل تهديد به نکرد خرد برايشان اي تره و کرد مقاومت مغزي وشوهاي شست مقابل

 مي جانش از اعرابي سهراب مادر همچون شيرزني اگر قربانيان تمامي ميان از که باشيد داشته نظر

 قربانيان هاي خانواده تمامي از بايد که نيست معنا اين به کند نمي خرد اي تره هم تهديدها براي و گذرد

 و کنند  مصاحبه خارجي هاي رسانه با بيايند، ميدان به اي افسانه قهرمانان همچون باشيم داشته توقع

  . بايستند حاکميت رودرروي

 واقعا و اطالعيم بي ها آن با امنيتي دستگاه رفتار از. دانيم نمي را موسوي ترانه ي خانواده شرايط ما

 .چيست ترانه ي درباره دوباره نوشتن ي هزينه دانيم نمي



 انتخابات، کودتا و زنان

    
95 

 
   

 ترانه عکس انتشار درباره توضيح يک

 و ترين کوچک دست به ها جنايت ترين بزرگ معموال توتاليتر هاي نظام در«: گويد مي اي فرزانه

 ».دهد مي رخ نظام آن هاي مهره ترين حقير

 بازي ترانه آبروي با شما که کردند مي اعتراض ترانه عکس انتشار از پس مخاطبان از بسياري

 اش درباره که اخباري وجود با تواند مي چگونه شود آزاد روزي و باشد زنده او اگر و ايد کرده

 کند؟ زندگي ايد کرده منتشر

 کرج خميني امام بيمارستان از اش خانواده ي گفته به ترانه که مقطع آن در که گفت بايد نخست

 با که نداريم اين جز اي چاره ما و است زنده باالخره ترانه که بود اين بر ما باور بود، شده ناپديد

 حاکميت عمومي افکار کردن بسيج ضمن تا کنيم ايجاد شرايطي داريم او از که اطالعاتي هر انتشار

 را ترانه و شوند کار به دست شود تحميل ها آن به تري سنگين ي هزينه که آن از پيش تا کنيم وادار را

 و کند ايجاد مصونيت  ترانه براي توانست مي اي رسانه جو. بکشند بيرون خود اوباش دست از

 گرفتار خود که آن براي بودند مجبور نهايت در داشتند اختيار در را او که اوباشي هاي شخصي لباس

 سه اين در نوعي به که کساني تا خواستيم مي او عکس انتشار با که اين ضمن. کنند آزاد را او نشوند

 .دهند بيرون طريق هر به را اطالعات اين دارند او از اطالعاتي و اند شده مواجه او با هفته

 اما. نيستند راضي دخترشان عکس و خبرها انتشار از ترانه ي خانواده کنم مي اعتراف صادقانه

 ترانه مرگ و حبس. نيست شخصي موضوع يک او مرگ و حبس و نبود اش خانواده مايملک ترانه،

 تمامي به را او بلکه کند مي مربوط ايران مردم تمامي به تنها نه را او که است خورده گره جرياني با

 شخصي و خانوادگي مسير يک مسير اين که شده ريخته مسيري در ترانه خون. زند مي گره جهان

 .بکشند خاردار سيم آن دور بخواهند ترانه ي خانواده تا نيست

 نيست رو اين از ندهيم ادامه ترانه به مربوط اخبار انتشار به ديگر که ايم پذيرفته ما اگر هم امروز

 شده تهديد که روست اين از بلکه شود مي مربوط اش خانواده به تنها ترانه موضوع ايم پذيرفته که

 .بود خواهد انتظارمان در ترانه مشابه سرنوشتي که ايم

 کار جاي اين تا که است نويساني وبالگ و نگاران روزنامه شما عهده به ما راه ي ادامه ي وظيفه حاال

  . ايد کشيده ماست از را مو و ايد کرده قضاوت را ما کار هوشمندانه

 کنون تا ما که هاي ديکته از توانند مي قطعا شما چون اي حرفه نويساني  وبالگ و نگاران روزنامه

  بنويسند  غلط بدون اي ديکته خود و روند فراتر ايم نوشته ترانه ي درباره
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  زنان جنبش نقش و مردم، ميليونی تظاهرات

  : منصوره شجاعی

زنان يکی از گروه های پرشمار و مهم جمعيتی بودند که رای شان برای برگزيدن آقای خاتمی به 

اين کمک باعث نشد که زنان  با اين حال اين حضور و. مقام رياست جمهوری کمک شايانی کرد

و در مجموع بحث اصلی ما در اين جا اين است که جايگاه جنبش .) مملکت به مطالبات شان برسند

چون به نظر برخی با وجود آن . زنان در حوادث پس از انتخابات را شما چگونه ارزيابی می کنيد

خود  «جنبش زنانی« که زنان در اين حرکت ها حضوری پررنگ داشتند، اما زنان با هويت

که شکل گرفت و گسترش پيدا کرد » احترام به رای مردم«نتوانستند به طور ويژه در جنبش 

اين سئوال با توجه به اين مسئله مطرح می شود که همگان بر . حضوری پررنگ داشته باشند

گرفته در حضور زنان به شکل پررنگ اذعان کرده اند، اما جنبش زنان به عنوان يک هويت شکل 

 .طول اين سال ها به نظر می رسد جايگاه خاصی را در اين جنبش اشغال نکرده بود

به نظر من در پاسخ به اين پرسش که زنان در تحوالت پس از انتخابات چه کرده اند : نرگس محمدی

  .و چه بايد می کردند بايد کمی برگرديم به پيشينه اين حرکتی که اتفاق افتاد

اگر ما برگرديم به . فی البداهه شروع نمی شود و به هرحال يک پيشينه ای داردچون يک حرکت که 

پيشينه اين جنبش ها و حرکت های مدنی، متوجه می شويم که چنين فعاليت هايی در ايران سابقه 

خيلی طوالنی ندارد و شايد با کم و زياد بگوييم که حدود يک دهه است که اين حرکت های مدنی به 

از سوی ديگر به تجربه می . ر ايران شکل گرفته و آرام آرام دارد کارش را می کندشکل جنبشی د

دانيم که حرکت های هدفمند هم، الزامات خاص خودشان را دارند، يعنی وقتی شما از جنبش زنان 

وقتی فضای . صحبت می کنيد مسلما بايد ببينيد اين جنبش از چه ابزار و امکاناتی برخوردار است

ساله دولت سيد محمد خاتمی هم ما نتوانستيم که  8ن امنيتی هست و حتا در دوران جامعه چني

ببينيد . نهادهای مدنی قدرتمند تشکيل بدهيم، بالمآل در حوزه زنان هم وضع خيلی بهتر از اين نيست

وقتی کارگران می خواهند حرکتی هدفمند را شکل بدهند، مسلما نيازمند وجود سنديکاها و اتحاديه 
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منتها در ايران  .قدرتمند هستند اين نهادها در واقع ابزار و بستر الزم برای حرکت هدفمند است های

فعاليت های مدنی چه در حوزه . نهادهای مدنی هيچ وقت نتوانسته اند ريشه دار و قدرتمند بشوند

ما عمدتا  زنان چه در حوزه دانشجويی و کارگری هنوز به اشکال سازمان يافته ارتقاء نيافته اند و

اين . در جامعه مدنی هستيم تا نهادهای مدنی متشکل و سازمان يافته» فعاالن»شاهد حضور گسترده 

هم به خاطر شرايط خاص سياسی حاکم بر کشور است که سبب شده به جای نهادها، ما با انبوه 

شکل  فقدان نهادها باعث می شود که از يک سو سرکوب جامعه مدنی به. فعاالن روبرو باشيم

کالسيک دشوار باشد و از سوی ديگر حرکت های هدفمند و برنامه دار نتوانند به خوبی شکل 

در حقيقت شدت فضای سوءظن و امنيتی سبب شده که افراد مجبور باشند به . بگيرند و تداوم يابند

 شکل جدا جدا و پراکنده کار کنند و همين تکثر و پراکنش، هرچند باعث کاهش قدرت سرکوب شده

اما يک ضعف هم در پی اش آمده که ما نمی توانيم حرکت های هدفمندی را به خوبی پايه ريزی 

به همين دليل جامعه مدنی در ايران با جامعه مدنی در کشورهای ديگر فرق می کند و نقاط . کنيم

 در همين تحوالت اخير در انتخابات شما ببينيد که فعاالن مختلف. قوت و ضعف خودش را هم دارد

از همه گروه های اجتماعی، از هنرمندان، زنان، کارگران، دانشجويان، سياسيون، معلمان و 

يعنی ما مثل افغانستان و . خالصه همه فعاالن حوزه های مختلف در جريان انتخابات فعال شدند

 عراق نيستيم که اصال جامعه مدنی نداشته باشيم، بلکه جامعه مدنی به شکل افراد و فعاالن، عمَال

 .حضور دارد اما مثل کشورهای دموکراتيک نهادهای مدنی متشکل و ريشه دار هم نداريم

من هم با نظر خانم محمدی موافقم که متاسفانه چنين ساختاری بر جامعه : نوشين احمدی خراسانی

شايد همين . مدنی ايران حاکم است يعنی جايگزين شدن فعاالن مدنی به جای نهادهای ريشه دار مدنی

ر سبب شده که سرکوب جامعه مدنی با دشواری بيشتری پيگيری شود ولی از سوی ديگر ام

اشکاالت زيادی را هم در جامعه مدنی به وجود آورده، از جمله در همين تحوالت پس از انتخابات 

که همگی مان شاهد بوديم که هرچه سعی کرديم تا واکنش های مناسب و به موقع را در مواجهه با 

در حقيقت پاره ای . عظيم و ناگهانی مردم انجام بدهيم با اين حال آنقدرها توفيق نداشتيمحرکت های 

از داليل و موانعی که نگذاشت جنبش زنان آنطور که بايسته و در خور اين جنبش سراسری بود 

به خصوص در راهپيمايی های هفته دوم پس از (اقدامات مستقل و گسترده تری را سازمان بدهد 

و حتا با سردرگمی هم مواجه شديم در واقع يکی از داليل اصلی اش همين ) تايج انتخاباتاعالم ن

شدن فزاينده و جدا جدا بودن بخش بزرگی از » فردی»است که خانم محمدی می گويد يعنی همين 

با تاسف بايد اعتراف کنم که فشارهای امنيتی در چند ساله اخير هم که قوز باال . فعاالن حقوق زن

شده و عدم انسجام درونی جنبش زنان را تشديد کرده تا جايی که بافت روانی و فضای حقيقی  قوز

» فردی شدن«جنبش زنان به واسطه همين فشارهای قضايی و سياسی، هرچه بيشتر به سمت تشديد 
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با اين حال تجربه دوسال اخير نشان می دهد که اين مشکل ساختاری را می توانيم با . رانده شده است

يکی از مهم ترين ائتالف ها را سه ماه قبل از (تا حدودی برطرف کنيم » ائتالف های موقت«ايجاد 

با موفقيت شکل » همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات«انتخابات، تحت عنوان 

اال که منظورم اين است که با تشکيل اين ائتالف ها سعی کنيم گروه ها و افراد پراکنده را ح) داديم

به ما نمی دهد الاقل به سمت  «نهادهای پايدار و بزرگ تر«شرايط سياسی اجازه حضور در 

نهادهای موقت ــ که حساسيت مقامات امنيتی نسبت به آنها کمتر است و در نتيجه امکان سرکوب آن 

و  ولی باز هم به نظرم می رسد تشکيل اين ساختارهای زمان دار .هم کمتر است ــ ترغيب کنيم

و غافل » سرعت عمل«موقت که برای رفع معضل عميق جنبش زنان يافتيم متاسفانه نتوانسته است 

گير نشدن را در جنبش زنان رفع و رجوع کند، چراکه هرچقدر شرايط پليسی تر می شود امکان 

 .گاهی به صفر هم می رسد. ايجاد چنين ائتالف هايی هم خواهی نخواهی کاهش می يابد

 
من دو تا اشکال را در جامعه مدنی ايران که به نظرم رسيده بود گفتم، مشکالتی که : ینرگس محمد

شما در نظر بياوريد که اگر حوادثی مانند اتفاقات . فکر کردم تعيين کننده تر از بقيه مشکالت هستند

ی پس از انتخابات مثال در يک جامعه ای که نهادهای قدرتمند و ريشه دار مدنی دارد به وقوع م

يا اگر در کشور ما . پيوست، حتما ائتالف های کارآمد و هدفمند می توانست به سرعت شکل بگيرد

مثال سنديکاها و اتحاديه های قدرتمند و همينطور چند نهاد حقوق بشری و سازمانهای متعدد زنان 

قرار وجود داشت و آنها در يک شرايط متعارف و نرمال می توانستند پيوندهای طبيعی خود را بر

اما حاال . سازند طبيعتا ائتالف های نيرومندی را برای هدفمند کردن اين حرکت ها شکل می دادند

، »فرد«در اين فضای امنيتی وقتی حتا ارتباطات فردی کنشگران جامعه مدنی هم قطع می شود اين 

همين دليل  بنابراين ما اين دو مشکل را در جامعه مدنی خودمان داريم و به. ديگر همان فرد است

البته مطمئنم که به رغم همه اين مشکالت و تلخکامی ها، . شرايط، بسيار بغرنج و دشوار شده است

اما رخدادهای پس از انتخابات، تکانه عظيمی را به جنبش زنان و ديگر جنبش های اجتماعی خواهد 

ش يک پايه و بهانه ای يعنی پيش بينی من اين است که آنچه بعد از انتخابات اتفاق افتاد، خود. داد
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برای حرکت های منسجم تر و قوی تر جنبش زنان خواهد شد که خاستگاه اش صرفا زنانگی و 

يعنی وقتی خبری را می . ويژگی مادر بودن ما هست که به نظرم در اين دوره واقعا آسيب ديده است

تری ها و دادگاه ها روز تمام کالن 26شنوم که يک جوانی جسدش را به مادرش می دهند، مادری که 

و همه جا را می گردد که جگرگوشه اش کجاست بنابراين به نظر می رسد اين ويژگی مادری ما 

در واقع اگر اين حق يک فرد بود می شد از آن چشم . مورد تاخت و تاز نيروها قرار گرفته است

اسلطان آمده است در پوشی کرد ولی اين مصيبتی که مثال بر سر مادر سهراب اعرابی يا مادر ندا آق

واقع باليی است که سر زنانگی و مادر بودن همه ما آمده است و من احساس می کنم که همه اين ها 

 .باعث خواهد شد که ما زنان هرچه بيشتر به هم بپيونديم، هرچند احتياج به زمان دارد

در جنبش هاي  ببينيد اينجا بحث نهاد سازي و يا بهتر بگم فقدان نهادسازي: منصوره شجاعي 

اجتماعي گاه به عنوان بك معضل و گاه به عنوان يك راه حل مطرح مي شود يعني از نظر آاهش 

هزينه هاي امنيتي و ضربه پذيري ميتوان گفت آه بله يك راه حل است اما از نظر اعالم حضور و 

عنوان يك  يعني زماني آه جنبش زنان به. اتخاذ موضع در موقعيت هاي بحران مشكل ساز مي شود

بدنه حقوقي و يك جريان حقوقي داراي هويت مشخص تعريف مي شود ديگر اين يك تكليف اجتماعي 

حاال همانطور آه گفته شد و البته تجربه اش . است آه به عنوان يك نهاد اجتماعي اعالم موضع آند 

بحران آاهش را هم ديديم ، ائتالف هاي موقت تا حدودي توانسته اين معضل را در موقعيت هاي 

بدهد، و من هم راستش در دوران آنوني و با توجه به شرايط و فشارهاي بي رحمانه بيروني و عدم 

تشكيل ائتالف هاي موقت را نه تنها راه حلي براي اين دوران مي بينم بلكه  انسجام دروني جنبش، 

عادت به ائتالف و نفس عادت به ائتالف را يقينا نوعي نهادسازي مي بينم و ارزش و اهميت اين 

 .تداوم آن را آمتر از ايجاد نهاد نمي دانم

. من برای اين که بحث ام را مطرح کنم می خواهم دو تا موضوع را از هم جدا کنم: نسرين ستوده

يکی اين که می خواهم به قبل بازگردم و به اتفاقات پيش از انتخابات، و در قسمت دوم می خواهم 

 .ش های اجتماعی موجود مقايسه کنمجنبش زنان را با ديگر جنب

جنبش اجتماعی تاثيرگذار در ايران نام ببريم، قطعا يکی از آن  5اگر ما برگرديم عقب و بخواهيم از 

از سوی ديگر اگر بخواهيم از اقشاری نام ببريم که انگيزه عينی داشتند برای . ها جنبش زنان است

آن را داشتند ــ اعم از آن که در انتخابات شرکت بکنند  اين که اخبار انتخابات را دنبال کنند و دغدغه

حاال . يا نکنند ــ حتما زنان يکی از گروه های مرجع و مهمی بودند که چنين دغدغه ای را داشتند

چرا؟ برای اين که در طول چهار سال دولت آقای احمدی نژاد به صورت واضح و ملموسی می 

فعاالن جنبش زنان که آن موقع آزادانه در خيابان ها . رده بودتوانيم ببينيم که وضعيت زنان تغيير ک

در ميدان هفت تير  1385خرداد  22تجمع می کردند و حرف شان را می گفتند تجمع شان در 
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بالفاصله پس از رياست جمهوری آقای احمدی نژاد با يک سرکوب شديد مواجه شد و هنوز هم 

دهند، به طوری که مثال عاليه اقدام دوست يکی از زنانی دارند فعاالن جنبش، هزينه آن تجمع را می 

سال زندان، اکنون در زندان اوين بسر می برد و  3است که بابت حضور در همين تجمع با حکم 

همين زنان پس از آن سرکوب، روی آوردند به . خيلی از پرونده ها به خاطر آن تجمع باز است

بنابراين می خواهم . مورد هجوم و هجمه قرار گرفتآن جلسات خانگی هم . جلسات خانگی خودشان

سال گذشته مدام بين خانه و دادگاه و زندان در رفت و  4نتيجه بگيرم که فعاالن حقوق زن در طول 

  . آمد بودند و مداوما از جلسات آنان جلوگيری به عمل آمده است

می بينيم که آنان هم خيلی  اما اگر به وضعيت اقشار عمومی زنان هم در اين چهار سال نگاه کنيم

تحت فشار بوده اند، اعم از وضعيتی که زنان در دادگاه های خانواده داشتند يا توسط گشت ارشاد و 

ما بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که . برای نوع لباس پوشيدن شان مورد آزار و اذيت واقع شدند

به اين . ده و غيره، تابعی است از شرايط سياسیشرايط حاکم بر دادگاه ها اعم از دادگاه های خانوا

معنا که من می توانم به جرات بگويم که پيگيری پرونده زنان و کودکان چه در دادگاه های خانواده 

و چه در دادگاه های کيفری و چه در دادگاه انقالب به شدت سخت تر بوده و شرايط بسيار 

  . سال داشت 4دشوارتری نسبت به قبل از اين 

رای اين که وقتی يک رئيس جمهوری در يک کشوری می آيد و از حقوق زنان فقط حرف می زند ب

و به آن مثبت نگاه می کند، اين موضع گيريها خواهی نخواهی روی نگرش و طرز ديدگاه قضات و 

  . شرايط دادگاه تاثير می گذارد

چون در . يد اين را گفتبه هرحال دستگاه قضايی ما تابعی از سياست است، البته متاسفانه با

کشورهايی که سيستم قضايی مستقل باشد اين اتفاق نمی افتد ولی در کشور ما اينطور نيست و می 

 .دانيم که سيستم قضايی ما خيلی مستقل عمل نمی کند تابع سياست های جاری کشور است

صورت های پرخون ، شاهد مخابره تصاوير دخترانی با »ندا آقا سلطان»ما قبل از مخابره تصاوير 

بوده ايم که توسط برخوردهای برخی در گشت های ارشاد به وقوع می پيوست و يا در تجمعات 

  . زنان مورد هجوم قرار گرفته بودند

به هرحال در طول چهارسال گذشته، زنان تحت فشار بسيار بودند که بخشی از آنان در دادگاه های 

فعاالن حقوق زنان بوده اند که مدام با اين مشکالت روبرو خانواده با مشکل روبرو بوده اند، بخشی 

بوده اند و بخشی از زنان هم به دليل گشت ارشاد و غيره، بنابراين می بينيم که بخش عظيمی از 

زنان در طول چهار سال گذشته با وضعيت دشواری درگير بودند همراه با ناديده گرفتن حقوق 

   . عينی برای پيگيريسرنوشت انتخابات داشته اندبنابراين زنان انگيزه کامال. خودشان
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مرگ ندا آقا «حاال اگر بخواهيم برگرديم به رويدادهای پس از انتخابات، بايد اشاره بکنم به قضيه 

البته اين واقعه بسيار تاسف آور و دردناکی بود، اما بايد ببينيم که تصوير ندا اين موضوع  .«سلطان

چقدر زنان در اتفاقات و اعتراضات ايران نقش دارند، به طوری که ندا به را به جهان نشان داد که 

 .اين جنبشی که پس از انتخابات شکل گرفت شناخته شد» سمبل و نماد«عنوان 

پس از ضربه و شوکی که به » جنبش زنان«اما من حرف شما را تاييد می کنم که زنان به عنوان 

و هيچ کس انتظارش را به اين شکل نداشت، هنوز  واسطه حرکت های پس از انتخابات روی داد

اما . نتوانسته جايگاه خودش را درست ارزيابی کند و برگردد به خواسته ها و مطالبات اصلی خودش

مقايسه بکنيم ... اگر ما جنبش زنان را با جنبش های ديگر مثل جنبش دانشجويی، جنبش کارگری و

جنبش دانشجويی هنوز ارزيابی . ها هم اتفاق افتاده استمی بينيم که همين اتفاق برای ديگر جنبش 

صحيح از هويت خودش در اين جنبش و يا اين که چه راهی را در اين جنبش عمومی پيگيری کند، 

جنبش کارگری و جنبش های مدنی ديگر هم همينطور و همه جنبش ها در حال  .نداشته است

بنابراين در اين قسمت قضيه من باز هم فکر می  .ارزيابی اين هستند که چه سياستی را پيش بگيرند

کنم که جنبش زنان در ايران جنبش فراگيری است که تا اين جای کار به درستی پيش رفته و حاال 

 .اگر که بخواهد جايگاه مستقل و هويتی در شان خودش را پيدا کند بايد بهش زمان و فرصت داد

جنبش زنانی ها حق داريم ـ يا ناگزيريم ـ که جايگاه به نظر می آيد که ما : نوشين احمدی خراسانی

 «رای من کجاست؟«جنبش مان را از دو منظر مشخص نسبت به جنبش عمومی و سراسری کنونی 

جنبش زنان در قبال » مسئوليت«يکی به لحاظ جايگاه و شايد بهتر است بگويم : تبيين کنيم

، و ديگری به لحاظ )تازه سياسی شرايط(سازماندهی خود در فضای نوين اين جنبش عمومی 

به بيان ساده اين که آيا ما بايد . خواسته ها و مطالبات مطرح شده در خود اين جنبش سراسری

خواسته مشترک و توافق عموميت يافته ی اين جنبش سراسری را با خواسته های جنبش زنان 

جنبش زنان به نفع گسترش اين  درآميزيم؟ بحث ديگر هم اين که آيا ما بايد از اشکال سازماندهی در

بنابر اين به نظر می . جنبش عمومی استفاده کنيم و در واقع از اين زاويه به اين جنبش ياری بدهيم؟

رسد که جنبش زنان برای ارزيابی جايگاه اش در آينده اين جنبش، ناگزير است که به اين گزينه ها ــ 

البته گزينه سومی هم وجود دارد و آن، . ه پاسخ بدهدکه از يکديگر جدا هم نيستند ــ عمال و مسئوالن

اين که بدون هويت خاص جنبش زنان، خواسته های زنان را به صورت فردی در بطن اين جنبش 

 .يعنی راهکارها به نظر می رسد که می تواند متنوع باشد. عمومی گسترش بدهد

جنبش ها به مرور ارزيابی مستقل  خوشبختانه همه ما متفق القول هستيم که جنبش زنان مانند ديگر

خودش را ارائه خواهد کرد و جايگاه تاثيرگذارش را در شرايط جديد سياسی به دست خواهد آورد 

چون ما فعاالن جنبش زنان، طبيعتا در اين سالها بی وقفه کار کرده ايم و در واقع موضوع جنسيت و 
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کنيم و فردا از تن مان دربياوريم بلکه فمينيسم برايمان مثل يک لباسی نيست که امروز تن مان 

موضوع زنان، بخشی جدايی ناپذير از زندگی ماست بنابراين اين فرضيه که جنبش زنان در فضای 

است و به نظرم » انتزاعی«عمومی جنبش دموکراسی خواهی منحل می شود اساسا يک بحث 

ود دارند که در واقع مسئله هرچند که مثل هميشه فعاالنی در جنبش زنان وج .مصداق عينی ندارد

بيشتری داشته باشد و به » هيجان«نيست و آنها به اصطالح هر جا » اولويت اول«زنان برايشان 

يعنی يک عده هستند که بسته به شرايط و . قول معروف تو بورس باشد همان جا فعال می شوند

ی آيند به جنبش زنان و از ميزان هيجاناتی که در هر جنبشی وجود دارد مثال از جنبش دانشجويی م

جنبش زنان می روند جنبش کارگری يا محيط زيست و به همين ترتيب هر جا هيجان انگيزتر باشد 

در آنجا حاضر می شوند که بد هم نيست و اشکالی هم ندارد چون انتخاب های شان چنين است و بايد 

ان اولويت دارد و با زندگی و احترام گذاشت ولی اکثر ما فعاالن جنبش زنان، منافع زنان برايم

بنابراين اصال بحث اين نيست که جنبش زنان در فضای سياسی کنونی . هستی مان عجين شده است

مستحيل شود و زين پس، خواسته های مشخص خود را مطالبه نکند، بلکه بحث بر سر نحوه 

را بکار ببندد تا برخورد آگاهانه جنبش زنان با اين جنبش سراسری است و اين که چه رويکردی 

وگرنه همه ما در جنبش زنان به هرحال . جايگاه اش را بهتر و شايسته تر در اين جنبش تعريف کند

خواسته هايی داريم که تا به آن دست نيابيم از پای نمی نشينيم ولی بی شک اتخاذ رويکردی درست 

تَا تقويت کند و برعکس و منطقی نسبت به يک جنبش عمومی می تواند جايگاه جنبش زنان را حقيق

اگر رويکرد نادرستی اتخاذ کند می تواند تاثيرات منفی نه فقط بر خود جنبش بلکه بر کل جامعه 

 .بگذارد و ديدگاه عموم را نسبت به جنبش زنان کمی بدبينانه و چه بسا ياس آور کند

رای من «نبش ببينيد، االن يک جنبشی در جامعه ما جاری است که اگر آن را ج: نسرين ستوده

يا اعتراض به نتيجه غيرمنتظره انتخابات يا هر اسم ديگری که رويش بگذاريم، می » کجاست؟

اما اين جنبش به . توانيم بگوييم که هسته اصلی خواسته آن اين است که ما به اين انتخابات معترضيم

می توانيم به اين معنا که ما . نظر می رسد جنبشی است برای حيات کل جنبش های اجتماعی

وضعيت فعلی مان را با يک ارگانيسمی تشبيه کنيم که دچار يک ويروس کشنده شده است که اگر 

در حقيقت ما هم دچار همين . اين ويروس سراسر بدن اين فرد را بگيرد به کلی فرد را فلج می کند

برای کليه جنبش شرايط شده ايم که با يک غده سرطانی روبرو شده ايم که به کلی فاتحه همه چيز را 

به همين دليل به نظر من يک اتفاق ضروری . های اجتماعی از جمله جنبش زنان می خواهد بخواند

جمع شده اند تا جلوی اتفاقی » رای من کجاست؟«افتاده و آن اين است که همه جنبش ها حول محور 

تا اين جای . يرندرا که هستی کل جامعه و بود و نبود همه را دستخوش مشکالت اساسی می کند بگ

قضيه به نظرم هيچ مشکلی نبوده و نيست که جنبش های مختلف خودشان را حول همين خواسته 
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عمومی و مشترک سازمان دهند، اما اگر اين جنبش عمومی و سراسری بخواهد برای درازمدت به 

ين اتفاق اگر همين شکل ادامه بدهد احتمال هم دارد که به يک حرکت پوپوليستی و کور تبديل شود، ا

اتفاق افتاد ممکن است بيافتد يعنی ممکن است به  57رخ دهد قطعا همان وضعيتی که تو انقالب 

ناديده گرفتن هويت و خواسته های گروه های مختلف اجتماعی در جامعه منجر شود که يکی از 

اق ممکن برای همين من فکر می کنم که اين اتف. قربانيان آن هم بی شک حقوق زنان خواهد بود

است در درازمدت بيافتد ولی در حال حاضر اين جنبش، دوره اوج گيری و ابتدايی خودش را دارد 

اين  57طی می کند و با توجه به اين که جنبش های اجتماعی در ايران فعال هستند برخالف سال 

که برخالف  اتفاق احتمال اش بسيار کم است که به همين شکل ادامه پيدا کند و پوپوليستی شود چرا

، ما امروز با جنبش های مختلف که ساليان سال است کار کرده اند مواجهيم ولی به هرحال 57سال 

بايد اين مسئله را هم در نظر داشته باشيم که اين جنبش پس از اوج گيری خودش بايد تغييراتی بکند 

نوز به آن صورت شکل هم ولی هنوز می توانيم بگوييم که اين جنبش ه. که به پوپوليسم هم نيانجامد

نگرفته، بنابراين به نظرم بايد کمی صبر کرد تا اين مسير بلوغ طی شود و بی شک در اين مسير 

هر جنبشی بايد خواسته های خود را مطرح کند و جايگاه خواسته های خودش و نسبت اش را با اين 

ويژه جنبش زنان با توجه به  بنابراين به نظرم همه جنبش ها به. جنبش دموکراسی خواهی تعيين کند

پتانسيلی که دارد قطعا وقتی اين دوران بحران تمام شود می توانند دوباره توجه جامعه را به 

ائتالف «مطالبات خاص خودشان جلب کنند همانطور که مثال در آمپين يك ميليون امضا و در دوره 

با هوشياری انجام » رح مطالباتهمگرايی جنبش زنان برای ط«يا در دوران » عليه اليحه خانواده

به هرحال اين حساسيت در جنبش زنان و در جامعه زنان وجود داشته و دارد که مطالبات . دادند

خاص خودشان را پی بگيرند بنابراين تا وقتی اين حساسيت وجود دارد مطمئنا زنان سر بزنگاه و 

 .ح کننددر فرصت مناسب خواهند توانست خواسته های خودشان را نيز مطر

ببينيد از يک طرف ما زنان يک مجموعه مطالبات خاص داريم که به دليل جنسيت : نرگس محمدی

از طرف . مان بين همه زنان مشترک است و اين مطالبات و اشتراکات هم يک بعد جهانشمول دارد

اک ديگر يکسری مطالباتی داريم که به عنوان شهروند و فارغ از جنسيت مان با بقيه مردم اشتر

حاال اين دو نوع مطالبه در کنار هم و به موازات هم وجود دارد، و به نظرم اين دو سری . داريم

مطالبه هيچ گاه با يکديگر تقاطعی پيدا نمی کنند بلکه مکمل هم هستند و تحقق هر کدام از آنها به 

ويژگی های  بنابراين فرض کنيد جنبش دانشجويی مطالبات و. تحقق خواسته های ديگرمان کمک کند

خاص جوانان را دارد اما همين جوان دانشجو، در جايگاه يک شهروند ايرانی مطالبات برابری 

در نتيجه اين موضوع . خواهانه هم دارد که او را با مطالبات و مبارزات جنبش زنان پيوند می زند

از همه اين . دبرای همه جنبش های اجتماعی و افراد فعال در گروه های اجتماعی مختلف وجود دار
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ها می خواهم نتيجه بگيرم که ما زنان در طول سالها درست حرکت کرده ايم يعنی جنبش زنان که 

متشکل از زنان حق خواه است درست حرکت کرده است، نتيجه ای که می خواهم بگيرم اين هست 

ر سازمان که هرچند حنبش زنان در تظاهرات و راهپيمايی های بعد از انتخابات موفق نشد به طو

يافته و هدفمند حضور نمادين پيدا کند ولی چه کسی می تواند ادعا کند که انبوه فعاالن جنبش زنان 

برای تحقق حقوق شهروندی که انگيزه اصلی اين جنبش عمومی هم است نقش کليدی ايفا نکرده اند؟ 

کردند يعنی شما در اين  در حقيقت زنان در اين جنبش عمومی اتفاقا نقش بسيار مثبت و تاثيرگذار ايفا

حرکت ها ديديد که چه حجم انبوهی از زنان جوان و تحصيل کرده، کارمند و خانه دار و زنان با 

به نظر من اين بحث . برای احقاق حقوق خود در اين حرکت حضور داشتند... چادر و بدون چادر و

به نظر . اين حرکت جدا کنيمبه شدت انتزاعی است که جنبش زنان را اوال از زنان جدا کنيم و از 

شما فرض کنيد که اين تجمعاتی که پس از . من زنان خيلی درست حرکت کرده اند و تاثيرگذار بودند

بنابراين به نظر . انتخابات رخ داد بدون حضور زنان بود، در اين صورت تاثير خيلی خاصی نداشت

ای است که باعث پيوند اين  که در اين جنبش عمومی متبلور شد خواسته» حقوق شهروندی«من 

جنبش ها با هم شده بود و اگر اين پيوند بين جنبش ها از طريق مطالبه حقوق شهروندی مستحکم 

بشود و پيش برود بی شک بر پيشبرد مطالبات جنبش های مختلف متشکل در اين جنبش سراسری 

هت مطالبه حقوق يعنی می خواهم بگويم که اين حرکت عظيم مردمی که در ج. کمک خواهد کرد

تقويت می کند و نه ) به خصوص جنبش زنان را(شهروندی است اتفاقا جنبش های ديگر را 

در واقع من قائل به اين تفکيک نيستم و به نظرم اين که به صورت انتزاعی و مکانيکی . تضعيف

انيکی چون جامعه پوياست و اگر ما بخواهيم مک. جنش ها را مرزبندی کنيم، بسيار انتزاعی است

به نظر من جنبش زنان ريشه در . نگاه کنيم و به صوری بين آنها خط بکشيم مطمئنَا درجا می زنيم

 .حيات سياسی، اجتماعی، فرهنگی يک ملت دارد و اساسا نمی شود از ريشه ها جدايش کرد

 حقوق(من با اين نظر موافقم که بين مطالبات زنان با مطالبات حقوق شهروندی : منصوره شجاعی

يعنی اگر يک زن با مطالبه جنسيتی خود . پيوند تنگاتنگ و پويا و متقابل وجود دارد (دموکراتيک

در يک حرکت اجتماعی مشارکت می کند، در واقع به تحقق خواسته های حقوق شهروندی کمک 

می کند و از سوی ديگر اگر همان زن در يک حرکت اجتماعی برای مطالبه حقوق شهروندی اش 

کند و خودش را به عنوان يک شهروند برابر با مردان می بيند، در واقع به تحقق  مشارکت می

و حداقل در اين جنبش . و اين، کامال واقعی است. مطالبات خاص جنسيتی اش نيز کمک می کند

آنوني اتفاق افتاده ، ببينيدچند شاخص و دليل هست آه تا حدودي مرئي بودن زنان و متفاوت بودن 

حضور سالهاي پاياني دهه پنجاه را نشان مي دهد البته قطعا شاخص هاي بيشتري را اين حضور با 

اول حضور برابر و گاه حتي پيشقراول در  ميشه گفت اما تا اونجايي آه ميشه درلحظه گفت اينكه 
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تجمع هاي خياباني و حتي درگيري ها و آتك خوردن ها و آشته شدنها ، دوم حفظ شكل و فرم 

حدودي دلخواه و نه فرمايشي زنان و دختران جوان در تجمعات و تظاهرات پوشش ظاهري تا 

سوم باور حق شهروندي برابر با مردان ،چهارم حضور عاطفي و موثر مادران در   عمومي ،

حمايت ها و پي گيري هاي موثر حضور ميليوني جوانان و مردم معترض و آرام آردن و گفتگو با 

يعني اگر  .هم تر جضور پرسشگر و آگاهانه و نه آور وهيجاني مهاجمان و سرانجام و از همه م

دنبال پيدا آردن پاسخ به اين سوال آه راي من آجاست به خيابان آمدند درحقيقت انگار آه مي گويند 

سرنوشت آن مطالبات و خواسته هايي آه به خاطر آنان راي به صندوق ها ريختم به آجا مي رسد ؟ 

ه در سال هاي آغازين شكل گيري جنبش زنان و در جنبش مشروطه براي مثال مي توان گفت آ

خواهي، خواسته آموزش زنان و برخورداري از حق راي از طرف زنان مطرح مي شود ، اما 

حق راي به آنها داده نمي شود اين جريان مبارزاتي خاموش نمي ماند و  وقتي آه پس از پيروزي ،

دي تا محقق شدن آن طول مي آشد اما به هرحال اين خود يك ادامه پيدا ميكند ، هرچند آه زمان زيا

فعاليت هاي خاص زنان مي .. بهانه براي تشكيل نهادها ، سازمانها ، انتشار مطالب و بيانيه ها و 

يعني به هر حال اين خواست در ميان خواست هاي جنبش عمومي گم نمي شود چرا آه اصال . شود 

بوده يعني اگر بخواهيم اين جريان تاريخي را تا حدودي با  جضور زنان در جنبش با اين خواست

جنبش آنوني مقايسه آنيم ميشود گفت آه زنان ما طي سالها و به ويژه طي چهارسال اخير با تمام 

فشارها و محدوديت هايي آه نسبت به آنها انجام شده تجربه هاي زيادي در نحوه بيان مطالبات 

ن و در ائتالف هاي موفقي مثل ائتالف اليحه خانواده و همگرايي برابري خواهانه خودشون در آمپي

به دست آوردند و سرانجام با مطالبات خاص خودشون واردفضاي انتخابات شدند و اميدوارم و البته 

همگرايي " يقين دارم آه ديگر مطالباتشان را نه فراموش خواهند آرد و نه گم ، و بي ترديد نقش 

سه آردن و شعاري آردن اين مطالبات به طوري آه متناسب با فضاي را در آال" جنبش زنان 

 . انتخابات بشود را نمي توان ناديده گرفت
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همانطور که گفتم، ما يکسری حقوق عمومی داريم که مربوط به قشر و گروه : نرگس محمدی

ی برای اين حقوق در واقع حقوق عمومی هستند که هر کس. خاصی نيست، مثل آزادی بيان و عقيده

وقتی زنان در ميدان هفت تير . رسيدن به آن بايد تالش کند و هيچ کس هم نمی تواند ناديده اش بگيرد

يا جلوی دانشگاه تهران و يا جلوی رياست جمهوری تجمع اعتراضی و خيابانی برگزار کردند، 

نان با باعث شدند که يک تلنگر کوچک و هشداردهنده به افکار عمومی وارد کنند چون جنبش ز

در واقع زنان در اين . حق برگزاری تجمع داريم 27شهامت آمد در خيابان و گفت که ما طبق اصل 

پيشگام بودند و موفق شدند که ضرورت اجرای ) آزادی تجمعات(زمينه و برای اين حق شهروندی 

اصل فراموش شده ی قانون اساسی ـ اصل بيست و هفتم ـ را به طور گسترده در جامعه مطرح 

اين عمل هوشيارانه جنبش زنان بستر مناسبی را . البته هزينه هايش را هم پرداخت کردند. نمايند

فراهم ساخت که امروز به نظر من به ثمر نشسته و اآلن می بينيم که تقاضای اجرای اين اصل قانون 

ال ح. اساسی يعنی آزادی برگزاری تجمعات، در سطحی بسيار گسترده ميان مردم مطرح شده است

فرض کنيد که اين حق اگر محقق بشود، ضمن اين که تقويت کننده دموکراسی هست يکی از 

حق آزادی بيان و عقيده و از اين قبيل حقوق شهروندی، . مطالبات جنبش زنان هم تحقق پيدا می کند

 .جزو مطالبات مشترک جنبش های اجتماعی جديد است

عنی ريشه در عرف و حتا مذهب و نيز در قوانين بين اين حقوق البته ريشه در جامعه ما هم دارد، ي

مثال من آياتی از قرآن در زمينه آزادی عقيده و بيان پيدا کرده ام، . المللی که دولت ما پذيرفته است

به آنان که آزادی فکر و عقيده را محترم می شمارند بشارت بده «در اين آيه می گويد . مثل آيه زمر

در قرآن خيلی تاکيد می کند » هدايت«يعنی خداوند عالم روی  «گان هستندکه ايشان جزو هدايت يافت

و برايش مهم است، و اينجا ما می بينيم که می گويد آزادی بيان و عقيده، تضمين کننده هدايت 

که نشانه توجه به آزادی عقيده » ال اکراه فی الدين«سوره بقره که می گويد  256يا آيه . کنندگی است

می خواهم بگويم که اين چنين حقوق شهروندی ريشه در بنيادهای فکری، . ان استو مذهب و بي

مذهبی و عرفی جامعه ما دارد و جزو مطالبات جنبش زنان هم قرار گرفته و در عين حال جزو 

و  18ميثاق های سياسی و اجتماعی که دولت ايران به آنها پيوسته هم مستتر است، و يا در اصول 

. حقوق بشر هم هست، که می دانيم دولت ايران به اين اعالميه هم پيوسته است اعالميه جهانی 19

پس اگر اين حقوق پايه ای تحقق پيدا کند، جنبش زنان هم از آن قوت خواهد کرد و حتا مذهب ما هم 

به نظر من يک جايی جنبش زنان . در مجموع به نفع همه است. از تحقق اين حقوق قوت می گيرد

ن حقوق شهروندی پيشتاز بود يعنی همين حق برگزاری تجمع را جنبش زنان برای تحقق همي

بنابراين اگر مصداقی هم نگاه کنيم می بينيم که اين ها حقوق مشترکی . پيشتازش بود و شروع کرد

 .است که همه جنبش ها را تقويت می کند
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جهان ـ و نه فقط در در عين حال، جنبش زنان رويکردی جهان گرايانه هم دارد يعنی ما در تمام 

ايران ـ يک مخرج مشترک نمادين به عنوان زن بودن داريم و از طرف ديگر قوانين ظالمانه ای 

ما مطالبات مان را . داريم که تا اين قوانين عوض نشود جنبش زنان دست از سرش برنمی دارد

وش نمی کنيم ولی در فراموش نمی کنيم، ما نگاه جهان گرايانه مان را هم داريم و اين ها را فرام

عين حال زير ساخت های مشترکی هم وجود دارد که برای آن هم تالش می کنيم و به نظرم اين 

اين زيرساخت ها، تضمين کننده حقوقی است که ما در جنبش زنان آن را . بلوغ جنبش زنان است

بلوغ يافته که  بنابراين به نظرم نگرش و رفتار سياسی و اجتماعی زنان آنقدر. مطالبه می کنيم

جنبش زنان با نگاه به حقوق شهروندی و نيز تالش در . توانسته اين دو تا را الزم و ملزوم هم ببيند

جهت اين زيرساخت ها در واقع می خواهد تحقق حقوق خودش و بقای تاريخی اش را هم تضمين 

 .کند

 

  سنگی سربازان و آسمانی زنان حكايت

در لنگرود متولد شد و سرودن شعر را از دهه  ١٣٢٩شمس لنگرودی در سال  :مدرسه فمينيستی

منتشر شد، اما پس از انتشار  ١٣۵۵نخستين دفتر شعرش رفتار تشنگی در . پنجاه آغاز کرد

پنجاه و «. در اواسط دهه شصت به شهرت رسيد» جشن ناپيدا«و » خاکستر و بانو»های  مجموعه

 10از شمس لنگرودی تاکنون بيش از . ر پنجاه و سه سالگی اوستمجموعه اشعا» سه ترانه عاشقانه

 .از ديگر آثار اوست «رژه بر خاک پوک«همچنين رمان . مجموعه شعر منتشر شده است

تازه ترين سروده شمس لنگرودی را که با نگاه به تحوالت اخير برای زنان مقاوم ايران زمين 

 :سروده است در زير می خوانيد

 سمان استدر دست زنان آ

 هادر دست شما سنگ ريزه

****** 

 در قلب زنان ترنم باران موج می زند

 هادر قلب شما گردباد، توفان

****** 

 ها، مقصدها، خانه هادر کفش زنان راه

 در کفش شما سربازانی غبارشده در جبهه ها

 که به سوی زنان می دوند
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  کيهان های دروغ  کتاب انتشار

  

نماينده ولی فقيه  -پديده مافيای رسانه ای در ايران، با گردانندگی حسين شريعتمداریفرقه کيهانيسم و 

يکی از چالش ها و عوامل بحران ساز در دوران  –و از چهره های معروف دستگاه امنيتی ايران 

بررسی و تحليل موضع گيری های اين روزنامه در . پس از انقالب اسالمی ايران به شمار می آيد

بحران سازی های وقايع سال های اخير از حضور قدرتی پشت پرده و سايه نشين در  جوسازی و

کنترل و راهبرد فکری اذهان عمومی خبر می دهد، چنانچه موضع گيری های اخير اين روزنامه 

 .در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران نيز خود گويای اين واقعيت است

رسانه ای و اطالع رسانی در ايران به عنوان يکی از دروغگوترين و در حالی که متاسفانه سيستم 

جعل کارترين ها در عرصه بين المللی شناخته شده است، آمار دروغ پردازی های اين روزنامه به 

...) مستقل از نظام اقتصادی، سياسی، مذهبی و (از نفوذ دروغ در نظام فرهنگی کشور،   روشنی

  .پرده برمی دارد
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  اوين زندان 209 بند در يعقوب بنی ژيال و نظرآهاری يواش

  

ژيال بنی يعقوب روزنامه نگارو فعال جنبش زنان عصر امروز يکشنبه با  -کانون زنان ايرانی 

زندان اوين  209خانواده اش تماس گرفت و تاکيد کرد که از ازادی اش فعال خبری نيست و در بند 

من احمدی اموئی روزنامه نگار خبری در دست نيست و هر چند اما از همسر او به. به سر می برد 

زندان اوين به سر می برد اما هنوز با خانواده اش تماسی  209که ژيال تائيد می کند او هم در بند 

 . نگرفته است

کميته گزارشگران حقوق بشرنيز امروز از تماس شيوا نظرآهاری، با خانواده اش خبر می دهد که 

او همچنين از حضور ژيال . اوين به سر می برد 209در سلول های عمومی بند  از دو روز پيش

 .بنی يعقوب به عنوان يکی از چهار هم سلولی اش نام برد

وی زمان آزادی خويش را نامشخص دانسته و از ارائه درخواست برای مالقات با خانواده اش خبر 

 .داد

، با خانواده اين فعال حقوق بشر به طور پيش از اين نيز، درهفته ای که گذشت، آقای کروبی

شخصی تماس گرفته و اميدواری خود را برای آزادی هر چه سريعتر او و ساير بازداشت شدگان 

 .اظهار نمود

در همين راستا، مادر شيوا نظر آهاری، خانم شهرزاد کريمان نيز در روزهای گذشته، نامه ای را 

ی دخترش، حضوری، به کميسيون حقوق بشر قوه  به منظور ارائه درخواست پی گيری پرونده

 .قضاييه و ستاد حقوق شهروندی همان قوه تقديم نمود و خواستار آزادی فرزندش شد
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  بازداشت در زنان جنبش فعاالن

 22روز از رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری در  40نزديک به : مدرسه فمينيستی

ندا آقا سلطان، فاطمه رجب پور و : روز، برخی از زنان مانند 40 در اين. می گذرد 1387خرداد 

. متاسفانه کشته شدند و زنان بسياری نيز مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفته اند... دخترش و

شماری از آنان در خيابان . از ميان اين زنان، برخی از فعاالن جنبش زنان نيز بی نصيب نمانده اند

 .ن به اين تجمعات بازداشت شده اند و برخی نيز در خانه های خود دستگير شده اندو يا هنگام پيوست

بی شک هنوز تصوير روشنی از شمار زنانی که خاموشانه جان خود را از دست داده اند و يا در 

سکوت و بی خبری، بازداشت شده اند، و يا هنوز در زندان بسر می برند، اخبار موثق و دقيقی 

ما بازداشت و دستگيری زنانی که نام آشنايند قبل از هر چيز نشان از حجم گسترده ی وجود ندارد، ا

  .بازداشت زنان دارد

 
در اين ميانه هنوز از آزادی الهه ايمانيان و زهرا توحيدی، مريم ذوالفقار، سارا محبوبی، مرجان 

اطالع دقيق و روشنی در که پيشتر خبر دستگيری شان منتشر شده بود ... فياضی، سوگند عليخواه و

اما برخی از فعاالن جنبش همچون مريم عامری، فرناز کمالی، زينب پيغمبرزاده، مينو . دست نيست

 .روز دستگير و سپس آزاد شده اند 40در طی اين ... کيامان، سارا صباغيان، محمد مصطفايی و

به همراه همسرش بهمن (قوب ژيال بنی يع: هنوز اما برخی از فعاالن نام آشنای جنبش زنان همچون 

، شادی صدر، شيوا نظرآهاری و کاوه مظفری و نيز زنان روزنامه نگار مدافع )احمدی امويی

متاسفانه هنوز در بازداشت به سر می ... مهسا امرآبادی، هنگامه شهيدی و: حقوق برابر همچون 

 .برند

 ....شداز همان روز پس از انتخابات، بازداشت فعاالن جنبش زنان آغاز 
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  شد برگزار جمعه بخش وحدت نماز
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بنابه گزارشات دريافتی از نماز جمعه تاريخی، خوشبختانه هنوز مبصر کالس و ميس دوليتل به 

امير فرشاد «مورد شناسايی قرار نگرفته اند، اما بازرس ژاور به سبک » سايت گرداب«سبک 

 .دقيقا شناسايی شده است «ابراهيمی

از سوی ديگر، روز جمعه، سران روشنفکری دينی از جمله عبدالکريم سروش، محمد مجتهد 

طی بيانيه شديدالحنی دختر و پسر جوان مندرج در عکس باال ... شبستری، حسن يوسفی اشکوری و

ناميدند و با به رسميت شناختن مرجعيت آنان اعالم » رهبران اتفاقی روشنفکری دينی در ايران»را 

آنان در اين اطالعيه با صراحت  .بن بست روشنفکری دينی در ايران شکسته شده است :کردند

! اگر اسالم با دموکراسی سازگار نباشد، اوکی، قبول«: خطاب به روشنفکران غيردينی اعالم کردند

ميس دوليتل نيز پس از اين اطالعيه در واتيکان و . »اما نماز جمعه که با دموکراسی سازگار است

 .ور پاپ اعظم اعالم کرد که نماز جمعه با مسيحيت تضاد و تناقضی ندارددر حض

الزم به ذکر است که پس از مهندس موسوی، اين دختر و پسر جوان، دومين رهبران اتفاقی در 

مبصر کالس نيز طی اطالعيه ای با توجه به در نظر گرفتن تساوی  .جهان محسوب می شوند

خبرنگاران خارجی «، از آن استقبال کرد و در مصاحبه با »جديدرهبريت اتفاقی »جنسيتی در اين 

، از اين که درنماز جمعه، کشور ونزوئال مورد بی مهری و فراموشی قرار »مقيم زندان اوين

 .گرفته، اظهار تاسف کرد
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  ! هستيم زندانی زنان امنيت نگران ما

  

زمانی  . خرداد پيوست 22خيل بازداشت شدگان کودتای انتخاباتی شادی صدر نيز به  :روز آنالين

که خبرگزاری ها از زبان خانم سعيد زاده چگونگی بازداشت وی را گزارش می دادند بی اختيار 

گريستم با خود انديشيدم کسانی که ادعای شرعی بودنشان گوش فلک را کر کرده وقتی اين گونه در 

عمل کرده و بی پروا و بی شرم روسری بر سر و مانتو بر تن زنان  مقابل چشم صدها نفر بی مهابا

ما پاره می کنند به راستی در پشت درهای بسته بازداشتگاه های نامعلوم با عناصر بازداشت کننده 

 مجهول الهويه با زنان ما چه خواهند کرد ؟

نان ايران به دليل جنسيت اخبار زندان های ز. زنان زندانی آسيب پذير ترين اقشار جامعه می باشند 

زندانيان و دشواری های مرتبط با آنها هيچ گاه نتوانسته در صدر خبرها و گزارش ها باشد ، اما 

به عنوان زنی که خود سال ها در انفرادی و زندان اين تجربه . قربانيان خود را نيز کم نداشته است 

رض نسبت به زنان زندانی کابوس را پشت سرنهاده است به جرات می توانم بگويم تهديد و تع

. وحشتناکی است که اغلب زندانيان زن اين کابوس رازآلود را تا لحظه مرگ پنهان نگاه می دارند 
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ترس از به خطر افتادن آبرو ، هراس از انگشت نما شدن ، موقعيت اجتماعی و خانوادگی ، مراحل 

ن در بعد از آزادی ، جامعه را با توهين آميز بازجويی ، وحشت از ضرب شتم و يا حتی کشته شد

 . عدم اطالع رسانی درست و فقدان آمار واقعی در اين عرصه مواجه ساخته است

در کودتای اخير کشورمان نيز به علت مشارکت بسيار خيره کننده زنان ، آنان از هيچ آسيبی در 

صيب شدن گلوله و به از دست گيری تا ضرب و شتم با باتوم و لگد در خيابان تا ن . امان نبودند

 . شهادت رسيدن ندای جنبش آزادی مردم ايران

کودتاگران که به همه اهداف خود دست نيافته و استمرار جنبش سبز موجب افشای بسياری از تبانی 

ها و ناکامی بخشهايی از اقداماتشان گرديده ناراحتی و عقده خود را عالوه بر سرکوب وحشيانه 

زاينده ، در اعمال خشونت با دستگير شدگان از بدو دستگيری تا خيابانی و دستگيری های ف

به طور . و زنان زندانی نيز از اين عقده گشايی ها در امان نيستند . بازداشتگاه ها خالی می نمايند 

قطع اين وضعيت و آسيب ديدگی در جريان بحران های سياسی و اجتماعی که کنترل کاملی بر 

شونت ورزی بيشتر خود به مثابه يک ابزار کارآمد برای مهار بحران اوضاع وجود ندارد و حتی خ

 . به کار می آيد افزايش می يابد

آن چه که مشخص است کودتا گران دست نيروهای خود را در برخورد با افراد بازداشت شده باز 

د آمده هيچ گروهی مسئوليت رخدادهای پدي. کسی عوامل بازداشت کننده را نمی شناسد .گذاشته اند 

بازداشتگاه ها يی که اين خيل عظيم را در خود جای داده بر خالف قوانين داخلی و . را نمی پذيرد 

سيلوهای . بين المللی ناظر بر حقوق زندانيان نامشخص بوده و به طور رسمی ثبت نشده اند 

است که  مکانهای غير رسمی... الف زندان اوين و  2کهريزک ، زير ساختمان وزارت کشور ، بند 

دامنه اختياراتی نيز که به عوامل سرکوب داده شده . در رابطه با اين بازداشتی ها نام برده شده است 

پس سرنوشت افراد بازداشت شده نيز کامال نامشخص می باشد سابقه پرونده . نامشخص است 

ونده آن که باز گشايی پر 70برخورد با زنان زندانی در طی دهه های گذشته علی الخصوص دهه 

رسالتی بزرگ بر دوش فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان است که بايد در جای خود به آن پرداخته 

شده و تابوی حرف نزدن از آن شکسته شود ، خاطره تلخ متاخر قتل زهرا کاضمی و دکتر زهرا 

ا ما بنی يعقوب و اخبار ضد و نقيض مربوط به خانم ترانه موسوی از بازداشت شدگان بعد از کودت

ما از . فعاالن زنان را نسبت به سرنوشت خواهران بازداشتی خود به شدت نگران کرده است 

وضعيت زنان بازداشت شده اعم از فعاالن زن ، دانشجويان زن و زنان و دخترانی که در 

 . اعتراضات پس از کودتا بازداشت شده اند نگرانيم و اعتمادی به دستگاه های بازداشت کننده نداريم
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ما در کنار تالش برای آزادی کليه بازداشت شدگان بعد از کودتا از همه حقوق دانان ، فعاالن حقوق 

بشر ، فعاالن سياسی و اجتماعی و مدنی در داخل و خارج از ايران می خواهيم برای جلوگيری از 

 .فجايع بيشتر بر محور آزادی زنان زندانی در اسرع وقت کوشش نمايند 

ما نسبت به . آن ها را آزاد کنيد . شيوا ، مهسا و ساير خواهران خود را ميخواهيم  ما شادی، ژيال ،

 . امنيت آنان از جوانب مختلف به شدت بيمناکيم

  

  

  

 

  سنگسار آستانه در زنی

سکينه محمدی مدت چهار سال است که در زندان مرکزی تبريز به سر می برد او سالها با همسرش 

از جمله فقر مالی و عدم توجه همسر به خواسته هايش با مردی ارتباط اختالف داشته و به داليلی 

  .برقرار کرده و پس از مدتی با بر مال شدن موضوع محاکمه می گردد

دادگاه جزايی اسکو در استان آذربايجان شرقی طی دادنامه  101در شعبه  25/2/1385در تاريخ 

طه نامشروع با آقايان ناصر و سيد علی به نامبرده را به اتهام داشتن راب 114- 27/2/85شماره 

حکم صادره، پس از قطعيت به اجرای  .تحمل نود و نه ضربه شالق تعزيری محکوم می نمايد

 .احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه، اجرا می شود
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  انفرادي سلول به صدر شادي مجدد انتقال

اوين خبر  209س او در سلول انفرادي بند يكي از وآالي شادي صدر، از احتمال حب: ميدان زنان

به گفته محمد مصطفايي اينكه موآلش از سه شنبه پيش تا آنون هيچ تماسي نگرفته مي تواند . داد

نشان از آن داشته باشد آه او را در سلول انفرادي حبس آرده و مكررا مورد بازجويي قرار مي 

 .دهند

بازداشت شده حقوق زنان به خبرنگار ميدان زنان  محمد مصطفايي، وآيل شادي صدر، وآيل و فعال

صبح امروز براي پيگيري پرونده موآلم به شعبه دوم بازپرسي امنيت دادگاه انقالب مراجعه : "گفت

بازپرس پرونده به من گفت آه در حال حاضر منتظر گزارش وزارت اطالعات است و پس  .آردم

 ".تصميم خواهند گرفتاز دريافت آن درباره زمان آزادي خانم صدر 

هيچ جواب قانع آننده اي درباره اتهام خانم صدر از بازپرس " :او درباره اتهام موآلش توضيح داد

در حالي آه طبق روال قانوني اتهام موآلم بايد در همان روزهاي اول به من ابالغ مي شد، . نگرفتم

 ".هنوز هيچ اطالعي درباره اتهام او ندارم

بازپرس پرونده : "ي پنج روزه از شادي صدر ابراز نگراني آرد و افزودمصطفايي از بي خبر

درباره علت اينكه خانم صدر پنج روز است با خانواده خود تماس نگرفته توضيحي نداد و گفت آه 

پرونده متهم در اين باره تصميم ) بازجو(موضوع تماس به مسووالن زندان بستگي دارد و آارشناس 

ا آه افرادي آه در بند عمومي در حبس هستند يا در سلول انفرادي همراه چند اما از آنج. مي گيرد

نفر ديگر نگه داشته مي شوند، معموال اجازه دارند با خانواده خود تماس بگيرند، احتمال اينكه خانم 

 ".صدر در روزهاي اخير به سلول انفرادي منتقل شده باشد وجود دارد

در زندان اوين در بازداشت به سر مي برد و از سه شنبه شادي صدر از بيست و ششم تير ماه 

اين مسئله باعث نگراني خانواده او، به ويژه . گذشته تا آنون هيچ تماسي با خانواده خود نگرفته است

 .دختر آوچكش، دريا شده است
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  !نيست سرکوب ايران، آزاديخواه و مبارز زنان پاسخ

  

 جهانی حقوق بشراعالميه    1ماده 

همه داراي عقل و . تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند

  .وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند

  اعالميه جهانی حقوق بشر  19ماده    

که از داشتن عقايد خود بيم و هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست 

اضطرابي نداشته، و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون 

  .مالحظات مرزي، آزاد باشد

  !پاسخ زنان مبارز و آزاديخواه ايران، سرکوب نيست

سرکوب، بازداشت،  خرداد همچنان با 22حضور چشمگير زنان در اعتراضات عليه نتيجه انتخابات 

  . شکنجه و کشتار همراه ميباشد

ژيال بنی يعقوب ، مهسا امرآبادی و شيوا نظر آهاری، شادی : متأسفانه از ميان فعاالن جنبش زنان

ليال اسفاری دانشجوی دانشگاه زنجان، هانيه يوسيفان ،  -وکيل، حقوقدان و فعال حقوق زنان -صدر

  . توسط مامورين امنيتی بازداشت شده و در زندان هستند... و  ريا محسنی ، الهه يمين، صديقه آشفي
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نفر از آنان زنان مبارزی  36نفردستگيرشده،  185با توجه به يک دوره آمار دستگيری، از تعداد 

بوده اند که تعدادی از آنان به بازداشتگاه کهريزک منتقل شده و بسياری از خانواده های معترضان 

  .هنگامه شهيدی از وضعيت فرزندانشان بی اطالع هستنددستگير شده و خانواده 

که سمبل مبارزات ايرانيان در حافظه ی جهانيان، ثبت  -پس از صحنه ی فجيع قتل ندا آقا سلطان

کشف جنازه ی سوخته ی ترانه موسوی داغی ديگر بر قلب ملت ايران و داغ ننگی ديگر بر  - شد

  .شتپيشانی دولت غير مردمی جمهوری اسالمی گذا

با توجه به موارد فوق و همگام با ملت مبارز و هوشيار ايران، کميته زنان کانون دفاع از حقوق 

بشر در ايران، رفتار خشونت آميز دولت ايران را محکوم نموده و خواستار آزادی بدون قيد و شرط 

شهروندی ملت تمامی زندانيان عقيدتی، سياسی و بازداشت شدگان اخير و احترام به حقوق انسانی و 

   .ايران ميباشد

  

  

  

  تنگدستی و فقر علت به جوان زن يک خودکشی

  

  .ساله به علت فقر و تنگدستی اقدام به خودکشی کرد 18يک زن جوان 

  .ساله به علت فقر و تنگدستی اقدام به خودکشی کرد 18يک زن جوان : خبرگزاری هرانا 

شهرستان هرسين کرمانشاه به دليل فقر و ساله اهل  18) ک.م(بنابر گزارشات دريافتی، خانم 

  .مشکالت مالی با خوردن تعداد زيادی قرص به زندگی خود پايان داد

موضوع عدم توجه مراجع قانونی به تالشهای وی و همينطور آمار باالی خودکشی زنان در 

 .شهرستان مورد اشاره دو موضوعی هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند
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 با رفتار مورد در بشر حقوق از دفاع آانون ٢٣٦ شماره اطالعيه

  زندانيان

  تجاوزات جنسی و بدار آويختن های لحظه ای در کهريزک، جه در زندانشکن

زندانيان و خانواذه هايشان از تجاوزات جنسی و بدار آويختن   : مرداد 15تيتر اول اشپيگل پنجشنبه 

ها و دوباره رها کردن زندانيان قبل از خفگی بعنوان روش های شکنجه در زندانهای ايران خبر 

  . ميدهند

تحويل گرفتند که  بسياری از خانواده ها در هفته های اخير جسد دختران و پسران خود را در حالی

  . اين اجساد حاکی از شکنجه های بيرحمانه و تجاوز جنسی به آنان بوده است

زمانيکه دو . ساله ای در در نزديکی دانشگاه تهران دستگير ميشود 21دانشجوی ) عينا ترجمه شده(

ن به سوی اتوبوس به بازداشتگاه کهريزک وارد شدند، ده، پانزده نفر نگهبان زندان مانند جنون زدگا

  .تازه واردان دست بسته حمله ور شدند

برويشان آب ريختند و با کمربند و زنجير جسم برهنه شان را آش . لباسشان را از تنشان پاره کردند

  . والش کردند

ما از ضعف توان ايستادن روی . بعد از آن ديگر جانی در تنمان نمانده بود: " جوان دستگير شده

تعدادی ازبچه های سلولی که ديگه جای سوزن . تان از اينهم بدتر داشت ميشدداس. پايمان را نداشتيم

تعداد ديگری را نيز پايشان را در . انداختن توش نبود را ساعتها از پا از سقف آويزان کرده بودند

  . قير داغ کرده و سوزانده بودند

ب را ميکشيدند و آويزانشان جوون ترها رو يه طناب دار به گردنشون انداخته بودند و چند ثانيه طنا

اول فکر ميکردند خواهند مرد و لحظه بعد به زندگی . ميکردند و دوباره به زمين می انداختندشان

از . اين جوان دستگير شده در ادامه ميگويد، بدترين شکنجه اما تجاوزات جنسی بود." باز ميگشتند

. ن روزی يکبار آنان را ميبردندشکنجه گرا. نفر را بدين شکل شکنجه کرده بودند 3سلول او 

پس از تجاوز به آنها، يک آمپول مسکن به آنها ميزدند و آنها را به ". صدای فريادشان را ميشنيديم"

خود او با . با تمام اين احوال هم سلولی های وی هم جان سالم بدر ميبرند. سلول برميگرداندند

  . و ناشنوايی گوش چپ ازاد ميشود دندانهای شکسته، دنده های شکسته در سمت راست سينه

  .و دوباره ميخواهد به تظاهرات برود" مهم اين که زنده ام:"او ميگويد

  ...کروبی از تجاوز گفت 

سال، نامه مهدی کروبی، رئيس اسبق مجلس شورای اسالمی به رئيس مجلس خبرگان  30بعد از  

رهبری به نوعی تابوی صحبت کردن درباره تجاوز به زندانيان را شکسته است؛به طوريکه اگر تا 
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پيش از اين در اين مورد فقط درگوشی هايی واگويه می شد،اکنون مساله در سطحی رسمی انعکاس 

  .افته و مورد بحث قرار گرفته استعمومی ي

نيم نگاهی به گزارشات و بيانيه های سازمان های حقوق بشری نشان ميدهد سابقه تجاوز به 

 .زندانيان، در دوران جمهوری اسالمی به دهه اول انقالب بر می گردد

 ...بحثی که فراموش نمی شود 

انيان ايران بخصوص زندانيان زن ايرانی سال چه بر سر زند ٣٠نه از يادها نخواهد رفت که در اين 

در سالهای اول انقالب، همه ما به : در همين ارتباط مهرانگيز کار به روز می گويد.آمده است 

دفعات از خانواده های زندانيان سياسی آن دوران می شنيديم که پيش از اعدام دخترشان به او تجاوز 

گر يک دختر باکره،اعدام شود حتما به بهشت ميرود کرده و در توجيه اين عملشان هم گفته بودند ا

در نتيجه برای اينکه آن دختر به بهشت نرود و در آن دنيا هم عذاب بکشد به خود جواز شرعی داده 

ما تاکنون نتوانسته ايم اين : خانم کار می افزايد.بودند که قبل از اعدام، از او ازاله بکارت بکنند

دی از طرف خانواده هايی که چنين مطالبی را عنوان ميکردند در موضوع را به صورت ارائه اسنا

اما همواره تعداد زيادی از افراد تاييد کرده اند که در زندان های   معرض افکار عمومی قرار دهيم

البته مسائل سالهای اول انقالب : اين حقوقدان يادآور می شود.دهه اول انقالب اين اتفاق رخ داده است

ست و به علت وحشت زياد خانواده های زندانيان کمتر در محافل بين المللی مطرح چندان روشن ني

از طرف ديگر وسايل ارتباط جمعی نيز مثل امروز نبود و مبادله اخبار بسيار کم و . شده است

خطرناک بود؛ لذا آنچه آن دوران اتفاق افتاده زير خاک فراموشی مانده است اما اکنون به صورت 

رح چنين موضوعی از سوی افراد مرتبط با مقامات باالی سياسی مواجه هستيم که در ناگهانی با ط

  .موقعيت معترض نسبت به بخش ديگر حکومت قرار گرفته اند

ديگر نيازی نيست که سعيد مرتضوی انکار کند و بگويد شاهدی وجود ندارد، چون خود قربانيان 

  .وجود دارند

  عدم پاسخگويی و مجازات متجاوزان 

نيز در مصاحبه ای با " روز" و  را شنيديم چندی پيش خبر از تجاوز به بازداشت شدگان در شيراز 

پيش از اين درباره زهرا  .يکی از آزادشدگان از بازداشتگاه کهريزک پرده از اين فاجعه برداشت

و زهرا بنی يعقوب هم بحث هايی جدی مطرح شده بود که قبل از کشته شدن، در زندان   کاظمی

پزشک زهرا کاظمی نيز اين مساله را تاييد کرد اما هرگز به اين مساله . ورد تجاوز قرار گرفته اندم

  .رسيدگی نشد و کسی از مقامات مسول بر خود الزم نديد که به افکار عمومی پاسخی دهد

او . ساله مازندرانی را می توان از معروف ترين قربانيان تجاوز در ايران ناميد 17عاطفه، دخترک 

به جرم رابطه نامشروع بازداشت و به اعدام محکوم و حکم اعدام او به سرعت مورد اجرا گذاشته 
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ساله توسط قاضی پرونده و افسران  17شد؛اما چند هفته پس از اعدام او اعالم شد که اين دخترک 

ران متجاوزان به عاطفه با پيگيری فعاالن جنبش زنان اي. آگاهی مورد تجاوز قرار گرفته است

  .بازداشت شدند اما هرگز مجازات نشدند و پس از چندی آزاد شدند

 واکنش الريجانی در مقابل نامه افشاگريی کروبی 

رئيس مجلس شورای اسالمی با اشاره به نامه مهدی کروبی که خطاب به رئيس مجمع تشخيص 

درباره شرايط بازداشت شدگان در آشوب های اخير نوشته است، خبر داد که کميته  مصلحت نظام

  .تحقيق مجلس موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان را رد کرده است

به گزارش مهر، امروز چهارشنبه علی الريجانی در نطق پيش از دستور در صحن علنی مجلس 

. رسانه های خارجی نيز مورد توجه قرار گرفت محتوای اين نامه تکان دهنده بود و فورا در: افزود

به دليل حسايست موضوع مطرح شده، از کميته حقيقت ياب مجلس خواستم که درباره اين موضوع 

  .تحقيق کند

الريجانی نتيجه تحقيق و تفحص کميته ويژه مجلس برای پيگيری وقايع پس از انتخابات درباره 

در بررسی های دقيق و جامع انجام شده درباره : بازداشت شدگان را به اين ترتيب شرح داد

بازداشت شدگان در کهريزک و اوين هيچگونه موردی که مبتنی بر آزار و تجاوز جنسی باشد، 

در گزارش کميته مجلس بيان شده است در صوتی که جناب آقای : وی گفت .مشاهده نشده است

اختيار دارند به رئيس مجلس شورای  کروبی، شواهد و مستنداتی مبنی بر آزار و تجاوز جنسی در

  .اسالمی اطالع دهند تا به طور جدی پيگيری شود

الزم به ذکر است اينجانب از طريق ديگری نيز اين موضوع را پيگيری کردم و به : الريجانی افزود

  .دليل اهميت آن دنبال شد و نتيجه همان است که در گزارش کميته ويژه مجلس آمده است

مالحظه می کنيد که موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان کذب است و امری که مبنای : وی گفت

  .واقعی نداشت چه سر و صدايی به راه انداخت

اين امر هشدارباش به سياستمداران است که مراقبت کنند، در : رئيس مجلس شورای اسالمی افزود

تحقيق کافی به ثبت رسانه ها  شرايط غبارآلود افکار عمومی و ادعايی را قبل از تحقيق، آن هم

  .نرسانند تا دستاويز بيگانگان نشود

البته در ماجرای پس از انتخابات اشتباهاتی در بازداشتگاه کهريزک رخ داد که با : وی تصريح کرد

پيگيری های انجام شده و دستورات رهبر معظم انقالب، حضرت آيت اهللا خامنه ای ، با متخلفان 

  .هرگز اين تخلفات از اين جنس نبوده استبرخورد شده است اما 

اين امر نشان می دهد که : الريجانی با بيان اينکه موضوع همچنان در حال رسيدگی است تاکيد کرد

رهبری نظام با ندايی نافذ و . نظام جمهوری اسالمی از توانمندی خود اصالحی برخوردار است
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ستور برخورد با متخلفان در بازداشتگاه ها را عادالنه همانگونه که با آشوبگران برخورد کردند، د

  .هم صادر فرموده اند و مجلس شورای اسالمی قدردان اين اقدام حکمت آميز است

   

  ايرانيان بيداری تاريخ عليه کيفرخواستی و زندانی زنان

  

بگويم که چگونه او را شبانه به همراه » ژيال بنی يعقوب«نمی خواهم از : مدرسه فمينيستی 

روز است که نااميد از آزادی  50از خانه به زندان افکندند و بيش از ) بهمن احمدی امويی(ش همسر

ژياليی که در سرزمينی که روز خبرنگار را جشن می گيرند، گويا جرم . شان روز را شب می کنيم

اش روزنامه نويسی با ديدگاهی جنسيتی و برابری خواه و اعتقاد به روش های صلح آميز برای 

 .است» ييرتغ«

بگويم که پرسش غمناک هر شب من و ما اين است که چگونه زنی » هاله سحابی«نمی خواهم از 

ساله که سرش به ضرب باتوم شکافته و با وجود بيماری ديابت در زندان هايی که هر روز  54

گويا هاله سحابی زنی با ايمان که . خبرهای دهشتناک از درون آن می شنويم، می تواند دوام آورد

 .جرم اش جستجوگری در متون مقدس برای دستيابی به روزنه هايی از برابری انسانها است

بگويم که مادرش هر دوشنبه بی تاب و دلتنگ به در زندان اوين » شيوا نظرآهاری«نمی خواهم از 

 :می رود تا شايد به او هم اجازه مالقاتی بدهند اما هربار با لحنی سرد و عبوس روبرو می شود

، و مادر رنجديده شيوا نااميد و درهم شکسته با جگری آتش گرفته از »شيوا ممنوع مالقات است«

به خانه ای که جای خالی شيوا قلب هر مادری را به درد . اين همه بی مهری به خانه باز می گردد

کانی شيوا نظرآهاری که شور و اشتياق جوانی اش برای کسب عدالت او را به دنبال کود. می آورد

 .بی پناه تا اعماق شهر بی قواره تهران برده است

بگويم که چگونه او را به خاطر احساس مسئوليتی که نسبت به مادر » کاوه مظفری«نمی خواهم از 

تير بروز داده و به همين  18و در روز » بی موقع»همسرش داشته و گويا اين احساس مسئوليت را 

رد جوانی که به عدالت جنسيتی باوری عميق دارد و سعی می م. سبب در خيابان، شکارش کرده اند 

 .کند برابری خواهی را در جامعه مردساالر ايران متبلور سازد

کيوان «، »بهمن احمدی امويی«نمی خواهم از گروه پرشمار مردان برابری خواهی همچون 

و يا » ی دادخواهمحمدعل«، »احمد زيدآبادی«، »مسعود باستانی«، »عبدالفتاح سلطانی«، »صميمی

که امروز در زندان و تحت فشار بسر می برند سخن بگويم، مردانی که سعی ... و» عبداهللا مومنی«

به راستی سخن گفتن از فرزندان . می کنند برخالف فرهنگ مردساالر مسلط بر جامعه رفتار کنند
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بری وقتی باالخره عبداهللا مومنی دردناک است هنگامی که می شنويم آن ها از پس هفته ها بی خ

اجازه مالقات با پدرشان را می يابند، از ديدن چهره تخريب شده پدر، به وحشت می افتند و از ته دل 

 .گريه می کنند

شايعه کرده که «نمی خواهم از مهسا امرآبادی بگويم که چگونه مادرش را تهديد می کنند که چرا 

است برای آن که خانواده مهسا را مانند ديگر چون می دانم اين هم بهانه ای » دخترش باردار است

به راستی چه فرقی می کند که مهسای جوان . خانواده های زندانيان سياسی، به سکوت وادارند

بارداری مهسا نيست، مهم آن » شايعه«يا » واقعيت«مهم . کودکی در رحم داشته باشد يا نداشته باشد

دليلی همراه با فرزندان شان تهديد می شوند و رنج می  است که اين خانواده ها به هر بهانه و به هر

آنان را با بهانه و بی بهانه می ترسانند و رنج می دهند تا البد هنگامی که فرزندان شان از . برند

 .گرفتار شوند» کنترلی درون خانوادگی«به » کنترلی بيرونی«زندان بيرون می آيند به جای 

آيا مقابل دوربين صدا و سيما عليه »می خواهم سخن بگويم که از صدها و صدها زندانی ديگر هم ن

به راستی چه اهميتی دارد که فيلم ها و نمايشنامه (» عقايد انسانی خود اعتراف می کنند يا نمی کنند

بگويم، دختر جوان گمنامی که حتا » سعيده کردی نژاد«می خواهم از !) ها، آخرش چه می شود

الاقل بتوانم تصوير چهره واقعی او را کمی با تصاوير ذهنی ام عجين عکسی از او وجود ندارد که 

با سعيده کردی نژاد مانند ده ها زن زندانی نام ناآشنا، آشنايی ندارم اما به سبک و سياق ژيال . سازم

بنی يعقوب می خواهم از او سخن بگويم چون می دانم که اگر بر دست و پای ژيال بنی يعقوب 

افراد «اکتفا نمی کرد و به دنبال » دوست و آشناها«او نيز به پرداختن و گفتن از زنجير نبود حتما 

و گمنامی که هيچ حامی و آشنايی در پايتخت ندارند می گشت تا وظيفه روزنامه نگاری و » غريبه

 ..تعهد اجتماعی اش را انجام دهد

از يک ماه و نيم که از از سعيده کردی نژاد هيچ شناختی ندارم اما با اندک اطالعاتی که پس 

بازداشت او در زندان اوين می گذرد متوجه شده ام که او از شهرستانی دور و از اعماق منطقه ای 

در آن جا بيداد می کند، و از » قتل های ناموسی«تفته و سوزان می آيد که فرهنگ پدرساالری و 

وان در تصاوير ذهنی ام به چراکه اين دختر ج. همين روست که نمی توانم از فکرش خالصی بيابم

نماد همه دختران جوان شهرستانی تبديل شده که البد از هزار توی مناسبات خشن پدرساالر جامعه، 

 .خود را اندکی باال کشيده اند

شنيده ام سعيده دانشجوی فوق ليسانس رشته اقتصاد در تهران است که از زاهدان آمده و در ميان 

کرده و به اميد روزها و سال های بهتر برای کشورش، به  حجم وظايف تحصيلی اش، شيطنتی

که گويی امروز در زندان است اما هيچ اطالعی (» زويا حسنی»همراه ديگر دختران جوان همچون 

حاميان ميرحسين موسوی پيوسته است، جايی که البد عقايد  88به ستاد ) از او در دست نيست
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اين، . برايش يادآور طراوت و تغيير بوده است» ردزهرا رهنو«اصالح طلبانه و روسری گل گلی 

همه آن چيزی است که از او می دانم البد قلب مهربان سعيده و قلب همه دختران جوانی همچون او 

به اندک هوای تازه ای خوش و خرم بوده است، شادمان از اندک حضورشان در عرصه ای که 

 .است همواره مردانه و متعلق به بزرگان و قدرت مداران

احتماال سعيده به مانند هر انسان آزاده ای، تصويری غرورآميز از چنين جسارتی داشته اما در يک 

چشم برهم زدن او را همراه با يک دنيا آرزو و نشاط اش در قوطی کوچک و تنگ اوين گرفتار 

ه و شهر و سعيده ای که البد با گذر از آن همه تنگناها و ممانعت هايی که از سوی محل. کرده اند

خورده » داغ سرنوشتی که بر پيشانی اش«داشته و توانسته برخالف ) و مردان خانواده اش)ديار 

بزرگ تر و خشن تر روبرو شده تا » پدری«است به جلو، به سوی آينده حرکت کند، اين دفعه اما با 

و درفش و  را به سرنوشت محتوم و موروثی اش، بازگرداند و اين کار را با داغ» دختر جوان«

 .زندان انجام داده اند

شنيده ام، مادر سعيده از پس هزينه سفر به تهران برنمی آيد و نمی تواند چنين هزينه سنگينی را به 

از . سبد خانواده تحميل کند چون اندک اميدی هم ندارد که بتواند در پايتخت دخترش را مالقات کند

ز فقط اشک می ريزد و از سينه پر غصه اش آه همين روست که اين مادر غيرپايتخت نشين هر رو

 .بر می کشد

 شيوه نرم و مخملی مادربزرگ ها

من به عکس سعيده، به تمام عمر در پايتخت ايران زندگی کرده ام و به موهبت پايتخت نشينی، بخش 

کوچکی از آرزوهايم را توانسته ام در اندک فضای گل و گشاد اين شهر بزرگ جوالن بدهم، پس 

توانم سختی ها و رنج دستيابی اين دختر شجاع و با استقامت را تا رسيدن به اين موقعيت، به نمی 

راستی درک و لمس کنم اما می توانم بفهمم که حضور دخترانی جوان مانند سعيده که در مناطق 

پيرامونی و محروم کشور ـ و بی نصيب از امکانات موجود در پايتخت اين جهان ايرانی ـ زندگی 

ده اند اما آگاهی و تعهد اجتماعی خود را اين چنين ارتقاء داده اند برای جنبش زنان چقدر غنيمت کر

 .است و افتخارآفرين

در عين حال اين را نيز می دانم که صد سال است زنان پيشرو اين مرز و بوم رنج و محنت کشيده، 

» سعيده کردی نژادها«ی همين و همچنان دارند هزينه می پردازند تا نوه ها و نتيجه هايشان يعن

حرکت کنند و » سرنوشت محتوم«بتوانند به داغ لعنت خورده بر پيشانی خود، پشت کنند و فراتر از 

 .آرزوی مشارکت در سرنوشت خود را در سر بپرورانند

که با ... می دانم که بيش از يکصدسال پيش، زنانی همچون بی بی خانم استرآبادی ، طوبا آزموده، و

سختی بسيار و تحمل هزار قسم تحقير و داغ و تهمت، مدارس دخترانه را در جامعه ما بنياد گذاشتند 
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، رويای )ادندانجام د» مخملی«و اين کار بزرگ را با شيوه های مسالمت آميز و نرم و به اصطالح (

از اعماق منطقه ای سوخته و محروم و به رغم » سعيده کردی نژادها«شان آن بوده که روزی 

موانع رنگارنگ فرهنگی و عرفی، بتوانند روی پای خود بايستند، قامت راست کنند و به تحصيالت 

خود و جامعه تغيير مسالمت آميزسرنوشت «عاليه برسند و آنقدر آگاه و بالغ شوند که بخواهند در 

 .مشارکت جويند» شان

که در مقابل دوربين صدا و سيما، مغرورند که » آقايان تيم کيفرخواست نويس امروز«فکر می کنم 

دادگاه های يکصد نفری از متهمان مدافع تغيير را برگزار می کنند اگر در زمان بی بی خانم 

متهم » انقالب نرم مخملی«را هم به جرم  ...استرآبادی حاضر بودند، البد بی بی خانم و طوبا خانم و

می کردند چون می دانيم که در آن ايام آنها و تاج السلطنه ها و برخی ديگر از زنان تحول خواه، از 

گروهی از آنان . نوشته شده بود می خواندند» جهان غرب«قضا کتاب های خواهران خود را که در 

همه زنان عالم می دانستند حتا به زنان مبارز  که مبارزه برای تغيير را موضوعی مشترک ميان

انگليسی تلگراف می زدند و خواهان پشتيبانی آنها از ميارزات خود در مقابل استبداد حاکم بر ايران 

 .می شدند

هر بار که کيفرخواست متهمان وقايع بعد از انتخابات را می خوانم براساس اتهامات ارائه شده در 

انقالب «شوم که مردم سرزمين مان بيش از صد و پنجاه سال است که دارند آن، بيشتر متقاعد می 

به اين دليل ساده که تاريخ تمدن بشر بر اساس ارتباط فکری و مراوده های . می کنند» مخملی

برخالف . فرهنگی و تجربی انسان ها در سراسر جهان به وجود آمده و به شکوفايی رسيده است

و ديگر تمدن ها اتفاقا باعث » بيگانه«دگاه انقالب، ارتباط با فرهنگ تصور کيفرخواست نويسان دا

 .رشد و تعالی فرهنگ ها در همه کشورها بوده است

در زمان مشروطيت می زيستند، به  «آقايان تيم کيفرخواست نويس امروز«احتمال می دهم که اگر 

کمک «را متهم به » افتلگر«و اينترنت، البد دستگاه » گوگل«و » فيس بوک«، » تويتر«جای 

که آن زمان محل (، البد ترکيه »انگليس«در ايران می کردند و به جای » رسانی به انقالب مخملی

 .متهم به دخالت در امور داخلی کشور می شد) انتشار روزنامه های مشروطه خواهان بود

و » اسالمیمجلس شورای «و  «پارلمان«از محتوای مغلوط متن کيفرخواست متوجه می شويم که 

دانشگاه و مدرسه «پيشينيان مان بوده است و  «انقالب مخملی«تفکيک قوا در ايران امروز، دستامد 

انقالب «از آن جا مدرک گرفته اند، حاصل » تيم کيفرخواست نويس«که امروز همين آقايان » ای

 ...بادی ها وپيشکسوت هايی همچون رشديه ها، بی بی خانم ها، طوبا آزموده ها، دولت آ» مخملی

 .بوده است
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اما پرسشی که در اين ميانه برايم بی پاسخ مانده اين است که چگونه کسانی که به يمن انقالب های 

نماينده «مخملی پدر بزرگ ها و مادربزرگ هايشان در طول صد و پنجاه سال گذشته، هم اکنون 

عيت ها شده اند و از و نظاير اين موق» رييس دانشگاه«، مصدر پست های دولتی، يا »مجلس

انقالب «پيشين، اين گونه بی مهابا بهره می برند، امروز با » انقالب های مخملی«دستاوردهای 

در محدوده ای که نمی پسندند و با سليقه شان منطبق نيست با چنين ) بخوانيد پيشرفت(» مخملی

قی که شنيدن اخبار آن خشونت و قساوتی مقابله می کنند؟ خشونت هايی گاه چنان شنيع و غير اخال

 .قلب هر انسانی را به درد می آورد

جالب است که همين خشونت عنان گسيخته و رفتار سرکوبگرانه و تعرض های جنسی نسبت به 

ابزارهای «زندانيان و روش های اعتراف گيری را با در اختيار گرفتن پيشرفته ترين تکنيک ها و 

 .دهند انجام می (بيگانگان(» امنيتی جهان غرب

به راستی آيا اين کيفرخواست که عليه ميليون ها ايرانی معترض به نتايج انتخابات تدوين شده، و در 

دادگاه های فاقد وکيل و هيئت منصفه، قرائت می شود کيفرخواستی عليه تاريخ تمدن بشری و به 

  خصوص عليه تاريخ بيداری ايرانيان نيست؟

 

  

  

  

  

  

  مرکل خانم از درخواست

ارسال طوماری با امضای پانصد شخصيت سياسی، حقوق بشری، دانشگاهی و هنری به کاخ درپی 

ها، ازجمله مهران براتی ، تحليلگر مسائل سياسی،  صدارت عظمای آلمان، تنی چند ازاين شخصيت

  .با رئيس بخش ايران در وزارت خارجه آلمان درشهر برلين، ديدار کردند

هره سرشناس آلمانی و ايرانی، در طومار خود از آنگال مرکل، به گزارش راديو فردا اين پانصد چ

اند از شورای امنيت سازمان ملل  ماير، وزير خارجه آلمان خواسته صدراعظم و فرانک والتر اشتاين

  .بخواهد برای رسيدگی به پايمال شدن حقوق بشر درايران يک اجالس ويژه ترتيب دهد

  :گويد وزارت خارجه آلمان به راديو فردا می مهران براتی پس از پايان ديدار خود در
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اين بخش حدود يک سال است که در وزارت خارجه  .اين ديدار با رئيس بخش ايران انجام گرفت

  .ايجاد شده است

خواست اصلی طومار اين است که سرکوب جنبش اعتراضی ، دستگيری ها، شکنجه ها و کشتار 

حد مطرح شود و دولت آلمان هم مطرح کننده مسئله در مردم ايران در شورای امنيت سازمان ملل مت

  .شورای امنيت باشد

نماينده وزارت خارجه آلمان در صحبت های خود به شدت نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران 

ابراز نگرانی کرده و تا کنون چندين بار سفير ايران را به وزارت خارجه احضار کرده اند و 

در عوض دولت ايران هم در جواب تکرار کرده که آلمان نبايد در . اند اعتراض خود را اعالم نموده

  .امور داخلی ايران دخالت کند

خواهند روابط خود را با ايران قطع کنند، ولی  آلمان و کشورهای اتحاديه اروپا به رغم اين که نمی

دانان را  حقوقنگاران و  ها، بازداشت روزنامه مسئله حقوق بشر به ويژه در مورد کشتار، شکنجه

رها نخواهد کرد و ادامه روابط خود را با ايران همراه با اين سياست پيش خواهد برد که کشورهای 

   .اروپايی حاضر به پذيرش نقض حقوق بشر درايران نيستند

  

  

  

 

 کابينه در زن وزراء انتخاب از توسلی ناهيد دکتر تحليل بر نوشتاری

  دهم
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 انتخاب وزير زن، چرا حاال؟ و نه در دولت هفتم و هشتم؟ 

حضور زنان در عرصه سياسی ايران ، کمابيش در برهه های تاريخی مختلف ايران چه کمی وچه 

 کيفی همواره ديده

چه آنگاه که حکومت از ان بهره برده وبه بيانی استفاده ابزاری از زنان در اين زمينه . شده است  

  . کرده وچه آنگاه که با اين حضور مخالفت ومقابله کرده است

اما انتخاب چند وزير زن از جانب دولت دهم جای بسی شگفتی است ، وقتی همين حرکت در دولت 

چگونه است که در طی چندسال .رد اعتراض مراجع دينی قرار گرفت هفتم وهشتم در زمان خود مو

عملی که تا آن اندازه خالف مواضع شرعی بوده ، اکنون نه تنها بدون مخالفتی انجام ميگيرد ، بلکه 

 .اقدامی شايان تشويق وحمايت قلمداد می شود

های  دهم را نتيجه کوششاين اقدام دولت » جنبش زنان«در خاتمه الزم به يادآوری دوباره است که 

نظام به پذيرش ناگزير حضور زنان در کابينه » پدرمحوِر /مرد«خود برای تغيير ساخت و بافت 

در عين خوشوقتی از اين . کند کند و از اين بابت آن را امتيازی مثبت به نفع خود ثبت می تلقی می

د که چه اتفاقی در اين دوره از کن پيشنهاد اما، پرسش تکرارشده در باال را نيز هرگز فراموش نمی

  دولت دهم در نظام جمهوری اسالمی افتاده است که دولت هفتم و هشتم مجاز به انجام آن نبود؟

يا  – 57حضور زنان در عرصۀ عمومی، از آغازين روزهای پس از انقالب :  مدرسه فمينيستی

حضوری کّمی و  –يم شاهنشاهی های سرنگونی رژ پيمايی تر از آن و در راه بهتر است بگويم از پيش

گاه از حضور موثر  های سنتی و يا دينی، زنان، هيچ به عبارت ديگر با همۀ محدوديت. کيفی بود

 .پوشی نخواهند کرد گاه چشم کنند و بالطبع نيز، هيچ پوشی نکردند، نمی خود در جامعه چشم

اين را به . است ون روبرو بودههای گوناگ»قلت ان«متاسفانه، اين حضور، هميشه با اما و اگرها و 

حکومت ...گويم تا بدانيم هرگاه که نياز سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و  اين دليل می
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کرد و اين حضور، اگر نه حتی به نفع حاکميت، اما حداقل به زيان آن نبود، از آن هزينه  ايجاب می

بر امکان کانديداشدن زنان در انتخابات  مانند اظهارات سخنگوی قوۀ قضائيه مبنی. (کردند می

 27ای در صفحه آخر روزنامه اعتماد ملی در تاريخ  رياست جمهوری دور دهم، که در مقاله

و با عرض » ای ميانه«عبارتی ديگر، زنان هميشه نقشی  به (.بودم  به آن اشاره کرده 1388فروردين 

 .داشتند بود  هايی که الزم می ن در برههکرد نقشی ابزاری برای هزينه) زنان)پوزش از خودمان 

اجتماعی / انسانی ها نقش  نگذاشته و هميشه درهمۀ عرصه گاه از خود کم  که زنان ايران، هيچ اين

برانگيز  ای که پرسش اما نکته. اند، شکی نيست شان ايفا کرده مادرانه/ خويش را همراه با نقش زن

گاهی است که ما زنان را سردرگم کرده  های گه کردن است نوع همين برخوردهای ابزاری و هزينه

 .ايم دانيم واقعًا در کجای جامعه ايستاده است و ما نمی

شان  ياد دارم در آغاز رياست جمهوری دورۀ هفتم، آقای خاتمی قرار بر اين داشتند که در کابينه به

قتی مورد پرسش قرار گرفتند اما ايشان نتوانستند اين کار را انجام دهند و و. وزير زن معرفی کنند

البته آقای خاتمی، بيش از اين دنبال . تلويحًا اشاره به عدم تائيد علمای دين، به ويژه علمای قم کردند

قضيه را نگرفتند و تنها دو نفر از زنان بسيار با کفايت را به عنوان معاون و يا مشاور رياست 

ور مشارکت زنان برگزيدند که اين دو جمهوری در سازمان حفاظت محيط زيست و در مرکز ام

دانيم و ديديم اين دو  گونه که می بانوی محترم در جلسات هيئت دولت حضور داشتند و همان

 .رفتند تشکيالت را به نحو احسن گردانده و هرگاه هم که الزم بوده به سفرهای خارج از کشور می

بنابراين، برای ما زنان، به ويژه آنانی که در جنبش زنان به فعاليت مشغول هستيم اين يقين حاصل 

، برای زنان از نظر حکومت اسالمی ايران احتماًال مغاير با موازين »وزارت«بود که عنوان  شده

که زنان  - ديم زيرا در تاريخ اسالم خوانده بو –گرچه عميقًا باورمند به اين بوديم . دين و شرع است

. اند مسلمان از خدمت به جامعه اسالمی و کار در آن جامعه طبق هيچ ماخذ قرآنی و دينی منع نشده

سال پيش دراسالم  1400شک نخستين ژاندارک در ، که بی»ُرفيده«مانند )دانستيم که زنانی  نيک می

های اجتماعی  ی فعاليتها در صحنه( رساند های پيامبر ياری می بود و به بيماران زخمی در جنگ

، که صدای تظلم خود را در عصر عاشورا به گوش )س(»زينب«و يا حضرت . حضور داشتند

که چرا  اين .های جنگ رساند ، در صحنه)و حتی امروزه(و جهانيان آن روز ) ع(»حسين»دشمنان 

از  آقای خاتمی که خود نيز شخصی روحانی بودند نتوانستند برای پست وزارت در دولت خود

) اند که درآن دوران و نيز اکنون در جامعه فراوان(مند  حضور زنان متخصص، باتجربه و توان

  مند شوند جای شگفتی فراوان و پرسشی جدی دارد؟ بهره
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است  وجود آمده  آيا تغييری در شکل و در ساختار نظام جمهوری اسالمی و يا در قانون اساسی آن به

اند و فتواهای جديدی صادر  يا علمای دينی در قم، تغيير نظر دادهخبريم؟ و  که ما زنان از آن بی

  ايم؟  اند که ما نديده کرده

کند ولی دولت هفتم و هشتم  چه اتفاقی افتاده است که دولت دهم سه وزير زن برای کابينه معرفی می

 که اولين دولتی بود که مصرانه آمادگی معرفی وزير زن را داشت، از اين کار منع شد؟

جالب اين است که در مجلس ششم سيزده نماينده زن انتخاب شدند و وظايف خود را به نحو احسن و 

در حد امکانات خود انجام دادند، به ويژه در مورد حقوق زنان؛ مانند تصويب کنوانسيون رفع 

بسياری موارد ديگر را در پرونده خود به ثبت ... تبعيض عليه زنان و يا سن حضانت فرزند و 

اندند، اما در مجلس هفتم و هشتم، همراه با دولت نهم تعداد اين زنان نماينده نه تنها اضافه نشد رس

 بلکه تنزل هم يافت؟

ها نه تنها پرسش من، که مطمن هستم پرسش همۀ زنان و مردان به ويژه زنان فعال در  شک، اين بی

  جنبش زنان است؟

 !ای نخواهد داشت کننده نعدانيم هيچ پاسخ منطقی و قا پرسشی که از پيش می

، تحليلی است که مسلمًا تاييد آن غير قابل (وزارت سه زن در کابينه دهم(تحليل من از اين پيشنهاد 

اين  - تواند باشد  که مطمئن هستم نظر ديگر دوستان جنبش زنان هم می -نظر من  به. اجتناب است

گونۀ مشروع و  های خود را به نان خواستههای زنانی که در جنبش ز است که، فعاليت دهندۀ اين نشان

گرچه شايد با اکراه و  –مردان رساندند، به گوش مسئولين رسيده و عمًال  قانونی به اطالع دولت

هايی که، آخرين  يعنی خواسته. مورد اجابت قرارگرفته است -رغم ميل باطنی آنان  اجبار و شايد به

صورت پيشنهاد ديدار و مذاکره با  به» بات دهمهمگرايی جنبش زنان در انتخا«ها در شکل  آن

های مشروع و قانونی خود از طريق اين همگرايی  کانديداهای رياست جمهوری و اعالم درخواست

 .مردان بود، انجام شده و پاسخ خود را عمًال دريافت کرده است به دولت

های  دقيقًا مانند جنبش(، بينانه براين باورم که جنبش زنان در ايران من، در بهترين شرايط خوش

. باشد پذير نمی ای رسيده است که برگشت از آن ديگر امکان اينک به مرحله) طلبی و مدنی اصالح

انسانی شهروندان به ويژه زنان، که نيمی از جامعۀ را شامل /های برحق حقوقی زيرا خواسته

ن، زيستن در جهان هزاره هايی است که بی اعتنايی و عبور از آن و فروهشتن آ شوند خواسته می

 .سوم و سده بيست و يک ميالدی را عمًال برای خود مردان نيز مشکل خواهد کرد

دهندۀ اصالح  که دولت دهم با اين شتاب نسبت به انتخاب سه وزير زن اقدام نموده است نشان اما اين

. نيست –قهای شيعه چه در قانون اساسی کشور ايران و چه در قوانين فقهی ف –قوانين به نفع زنان 

شان صورت گرفته و تحميل  متاسفانه، اين اقدام، گرچه به دليل کوشش زنان در کسب حقوق حقه



 انتخابات، کودتا و زنان

    
132 

 
   

های جنبش زنان به سود استفاده از حضور زنانی  حاکميت شده است؛ اما به نوعی مصادرۀ فعاليت

های  فعاليتو در زيرمجموعۀ قوانين آن به » پدرمحور/حاکميت مرد«است که خود در چارچوب 

بنابراين خواست جنبش زنان، با . اند باورمند و فعال.... اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ادبی، هنری و

 .ای آگاهانه از سوی حاکميت لوث شده است اين ترفند نه تنها برآورده نشده است بلکه به گونه

خشی هوشيارانه از اين جهت، اين انتخاب برای فعاالن جنبش زنان تحصيل حاصل نيست، بلکه چر

روست که مطمئنًا اين انتخاب  از اين. از سوی نظام موجود به تغيير و تعويض صورت مسئله است

. های فعاالن جنبش زنان نبوده، نيست و نخواهد بود يک از نحله در اين چارچوب مورد تائيد هيچ

ورای اسالمی در نظراز نقطه نظرها و اشکاالت و ايراداتی که برخی از نمايندگان مجلس ش  صرف

اند  همين فاصلۀ کوتاه معرفی غيررسمی اين وزرای زن نسبت به عملکرد آنان اعالم داشته

وزارت «شود که احتماًال برخی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی اساسًا با  هايی شنيده می زمزمه

مجلس هم مهر تائيد بر حاال بگذريم از اين که اگر . از بيخ مخالف و آن را تائيد نخواهند کرد» زنان

وزارت اين سه وزير زن بگذارد، آيا شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به 

توانند  گيری و برخوردی با اين موضوع خواهند داشت و چگونه می نظرات فقهای شيعه چه جهت

را از سوی  های جديدی شک پرسش امری را که از نظر فقهای شيعه شرعی نيست تصويب کنند، بی

 !فعاالن جنبش زنان مطرح خواهد کرد

اين خواهد بود که اگر وزارت زنان در جمهوری اسالمی ايران  –مسلمًا  –ها  يکی از آن پرسش

های هفتم و هشتم آقای خاتمی از اين کار منع شدند؟ و  اشکال شرعی و دينی ندارد پس چرا در دولت

ت دهم اقدام به انتخاب وزرای زن در دورۀ دهم اگر اشکال شرعی و دينی وجود دارد چرا دول

 است؟ جمهوری کرده رياست

های  اين اقدام دولت دهم را نتيجه کوشش» جنبش زنان«در خاتمه الزم به يادآوری دوباره است که 

نظام به پذيرش ناگزير حضور زنان در کابينه » پدرمحوِر /مرد«خود برای تغيير ساخت و بافت 

در عين خوشوقتی از اين . کند ين بابت آن را امتيازی مثبت به نفع خود ثبت میکند و از ا تلقی می

کند که چه اتفاقی در اين دوره از  پيشنهاد اما، پرسش تکرارشده در باال را نيز هرگز فراموش نمی

 دولت دهم در نظام جمهوری اسالمی افتاده است که دولت هفتم و هشتم مجاز به انجام آن نبود؟
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  ... دوست صدای

 نوای همصدائی عزيزی به بهانه 

  سومين سالگرد فعال سازی کمپين يک مليون امضا

 
 : برای کمپين يک ميليون امضا و زنان دالور در ميدان

 امضا مليون يک 

 صدا ميليون يک

 نگاه ميليون يک

 شمارد می را نگاه و صدا ميليونها اينک

 سکون ميدان و نابرابری در همچنان اما و

 پذيرد نمی تحقير و کوشد می سخت

 تابد نمی بر ستم و ستيزد می سخت

 سپارد نمی مردان به فرمان و ايستد می سخت

 ؟!نيست کافی آيا تغيير برای نشانه ها ميليون 

 نميداری؟ باور را خواهرت و مادر ميليون يک چشمان

 روستا و شهر در را هموندت دختر و زن ميليونها فرياد

 گيری؟ نمی جد به
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 پروراند می خود درون در را عشق و مهر نطفه

 !اوست آن از صلح آموزه و انديشه

 آموختيد او زدستان را برابری

 فراگرفتيد او دامان ز را ادب و فرهنگ و

 گوش و چشم ميليونها اينک اما و

 را انديشه و قلب ميليونها

 ؟!گيريد می ناديده ای، طرفه به

  

 پيام يک فقط برای صدا ميليونها

 است آمده بهم سخن يک

 برآورد فرياد تا

 برابريم هم با ما

 سرنوشتيم هم باهم ما

 ميکوشيم باهم ما

 کالم يک با باهم

   برابری برای تغيير

 علی طايفی
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 وپشتيبانی حمايت درخواست

  هموطنان گرامی

 

 مددکاری رشته در ٢٠٠١ سال در شدن التحصيل فارغ از بعد مدنی فعال پور حسين مرضيه

. کند می ايران در مختلف قشرهای موقعيت باره در تحقيق به شروع خود کار با رابطه در اجتماعی

 ايشان همچنين. بود ايدز به مبتال بيماران و دوجنسگرا همجنسگرا، افراد روی بر وی کاری تمرکز

 نامبرده ٢٠٠٢ سال در و شود می تعطيل مرکز اين رژيم فشار با که نمود مرکزی تاسيس به اقدام

. گيرد می قرار ايران امنيتی ماموران شکنجه مورد ايشان نيز زندان در. شود می زندانی و دستگير

 فرار هندوستان به و شود می ايران ترک به مجبور ٢٠٠٣ سال در رژيم فشارهای اثر بر باالخره و

  .کند می

  معرفی هندوستان کشور در واقع متحد ملل سازمان به را خود ٢٠٠۵ سال در پور حسين مرضيه

 ملل سازمان طرف از حمايت فقدان و هندوستان کشور در اسالمی جمهوری نيروهای فشار. نمود

 کشور تقلبی پاسپورت از استفاده با خود جان نجات برای تصميم ٢٠٠٨ سال در که گشت آن باعث

  .شود می برگردانده هند به و دستگير مالزی در متاسفانه اما کرده راترک هند

 واقع قبول مورد ملل سازمان برای وی تقاضای دارد و داشته که سياسی و اجتماعی مشکالت تمام با

 حاضر حال در و شد اعالم بسته ٢٠٠٩/  می/ ١٨ تاريخ در ملل سازمان در ايشان پرونده و نشده

 شدن باز برای.شود می برگردانده ايران به نامبرده دستگيری صورت در و ندارد جانی امنيت ايشان

 حقوق سازمانهای و گرامی هموطنان تمامی از. داريم نياز امضا ٢٠٠٠ به حداقل مرضيه پرونده

 آيد بعمل جلوگيری وی تاازاسترداد داريم حمايت تقاضای بشری

 

  

  

  

  

  اوين بازداشتگاه در تغيير مدافع زن 7
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جمهوری، و اعتراض مسالمت آميز ميليونها زن و وقايع پس از انتخابات رياست  :مدرسه فمينيستی

مرد ايرانی نسبت به نتايج اعالم شده از سوی وزارت کشور، شهروندان بسياری را که خواهان 

در ميان زندانيان، . احقاق حقوق شهروندی و خوانده شدن رای خود بودند به زندان محکوم کرد

برخی از آنان همچنان در زندان به سر می شماری از زنان و دختران معترض نيز حضور داشته و 

برخی از آن ها را به واسطه فعاليت های اجتماعی پيشين  :از ميان زنانی که روانه زندان شدند. برند

شان می شناختيم و برخی از آن ها را به واسطه حضور پر نشاط شان در صحنه اعتراض های 

 .اخير

 هفت زن مدافع تغيير، در زندان 

هفت تن از زنانی که خبر زندانی شدن شان به نحوی به رسانه ها و سايت های خبری رسيده، 

آذر منصوری، هنگامه شهيدی، فريبا پژوه، عاطفه نبوی، : امروز در زندان اوين به سر می برند

کبرا زاغه دوست و زهرا جباری که در وقايع پس از انتخابات بازداشت شده اند و شبنم مددزاده که 

اين هفت زن مدافع تغيير همگی شان . ز مدتها پيش از وقايع انتخابات در زندان اوين به سر می بردا

» عاليه اقدام دوست»هرچند زنان ديگری نيز همچون . هستند» بازداشت موقت«بالتکليف و در 

در هستند که از ماه ها و سال ها قبل در زندان اوين بسر می برند، البته نه در بازداشت و نه 

  ..خود را سپری ميکنند دوره محکوميت«وضعيت بالتکليف، بلکه 

 1388آذر منصوری از جمله ی زنان فعال و مدافع تغيير است که در روز سی و يکم شهريور ماه  

 .بازداشت و روانه زندان شد

مقام دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسالمی است که همچون بسياری ديگر از  آذر منصوری قائم

اين عضو ارشد : به گزارش وب سايت نوروز . ارشد اين حزب راهی زندان شده است اعضای

مهندس آذر . زندان اوين نگهداری می شود 209حزب مشارکت در سلول انفردای و در بند 

منصوری معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت پس از ده روز، سه شنبه شب با منزل خود تماس 

ضو حزب مشارکت در اين تماس تلفنی با مادر و خواهر خود به گزارش نوروز، اين ع. گرفت

به گفته خانواده منصوری حال عمومی او خوب به نظر می . صحبت کرد و از سالمت خود خبر داد

 .رسيده است

مهندس آذرمنصوری که در شهرستان ورامين زندگی می کند هفته گذشته، درحالی که از منزل 

ماموران پس از . از سوی ماموران متوقف و بازداشت شد خواهر خود باز می گشت در خيابان

تفتيش خانه معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، هارد کامپيوتر و برخی ديگر از وسايل او را 

  .ضبط و با خود بردند
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  مرداد در منزل 31نويس مدافع تغيير روز اول ماه رمضان  نگار و وبالگ فريبا پژوه روزنامه

ماموران کامپيوتر شخصی وی را . مامورين وزارت اطالعات بازداشت می شوداش توسط  پدری

 .برند نيز با خود می

نويس در نخستين روز ماه رمضان، لحظاتی قبل از افطار در  نگار و وبالگ فريبا پژوه روزنامه

ل مامورين ابتدا منزل پدری و بعد منز. اش توسط مامورين وزارت اطالعات دستگير شد پدری  منزل

. برند کنند بعد از صورت جلسه کامپيوتر و وسائل شخصی وی را با خود می خودش را بازرسی می

نگار سه تماس کوتاه در تاريخ يکم، دهم و شانزدهم شهريور با  از آن زمان تا کنون اين روزنامه

 .ی خود داشته است خانواده

وی در مورد آخرين . فرزندش استی نيروی هوايی بسيار نگران  پدر فريبا پژوه سرهنگ بازنشسته

امروز بيستمين روزی بود که فريبا در انفرادی به سر برد، «: ی دخترش می گويد وضعيت پرونده

ام خون  قدر دل دانيد که چه نمی. انفرادی يعنی مصداق کامل شکنجه روانی، يعنی نقض حقوق بشر

که به کسی چيزی  ستم، بدون اينروز سه شنبه با اينکه خودم در شرايط جسمانی مناسبی ني. است

تواند  اش رفتم تا خواهش کنم هر طور که می بگويم به داد سرای انقالب، نزد باز پرس پرونده

 «...اما توفيقی به دست نياوردم. فرزندم را از انفرادی نجات دهد

المللی  فريبا پژوه خبرنگار سابق روزنامه اعتمادل ملی و خبرگزاری ايلنا و عضو کنفدراسيون بين

ی  فريبا پژوه نويسنده. زندان اوين و در سلول انفرادی است 209اکنون در بند  نگاران هم روزنامه

 .نوشته است های خود را در مورد مسائل مختلف می است که در آن ديدگاه» پس از باران«وبالگ 

علت اين . تندکه فرزندشان در سلول انفرادی است نگران هس خانواده فريبا پژوه به شدت از اين

) ماه در دوران جنگ در جبهه ها خدمت کرده 68که مدت (نگرانی زياد را آقای پژوه پدر فريبا 

گی بوده  ماه تحت درمان دارويی برای بيماری افسرده 3فريبا سال گذشته « :چنين ابراز می کند

اوم بازداشت در ولی تد. است، البته اين بيماری در جامعه ما به خصوص در زنان بسيار شايع است

که فريبا انفرادی باشد  تحمل اين. تواند برای وضعيت روحی وی بسيار نگران کننده باشد انفرادی می

ماه هم با  68من سرهنگ باز نشسته نيروی هوايی هستم که مدت . مان بسيار سخت است برای

با شروع جنگ يادم می آيد که . ام صداقت در جبهه جنگ دوران دفاع مقدس انجام وظيفه کرده

حاال . ها فريبا را نديده بودم به طوری که او مرا نمی شناخت و به پدر بزرگش می گفت بابا مدت

 ...پناهت را گان بی ای خدا مهربان درياب بنده. تحمل اين دوری برايم بسيار سخت است

ي از هنگامه شهيدي، روزنامه نگار، عضو حزب اعتماد ملي و عضو ستاد انتخاباتي مهدی آروب

 !دستگير شده و تا کنون در زندان اوين در بازداشت موقت است 1388تير ماه  9تاريخ 
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. وضعيت روحی و جسمی هنگامه شهيدی، روزنامه نگار بازداشتی، در زندان اوين مناسب نيست

بشر در ايران، هنگامه شهيدی که چندی  بنابر اخبار رسيده به واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق

رو است به  ز برگزاری انتخابات در ايران، بازداشت شد با وضعيت بد جسمی در زندان روبهپس ا

بخش برای او تجويز شده است، اما با اين  که روزانه تعداد زيادی قرص و دارو به عنوان آرام طوری

 .وجود حتا از خواب راحت در شب نيز برخوردار نيست

که در طول  SOAS گاه اي حقوق بشر در دانشجوي دآتر اين عضو حزب اعتماد ملي و دانش

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری نيز مشاور امور بانوان ستاد انتخاباتي مهدی آروبي بوده، 

در طول چند ماه حبس خود، در هفته تنها سه بار و آن هم به مدت بيست دقيقه برای هواخوری 

 .کمبود آفتاب برای وی نيز شده است های ناشی از اجازه دارد، که اين امر موجب ناراحتی

، به همراه پسرعموی خود ضياء الدين نبوی، سخنگوی 1388خرداد ماه  25عاطفه نبوی، در تاريخ 

زندان اوين  209شورای دفاع از حق تحصيل، و تعداد ديگری از دوستانش بازداشت، و به بند 

 .منتقل شد

به قرنطينه زندان اوين معروف به بند متادون،  209عاطفه نبوی از روز شنبه هفته گذشته از بند 

روز از بازداشت وی، همچنان در بالتکليفی به سر می  105منتقل شده و هم اکنون با وجود گذشت 

دادگاه انقالب ارجاع داده شده و  12به گفته نسرين ستوده، وکيل عاطفه، پرونده او به شعبه . برد

 .خصی رفته استهفته به مر 3قاضی اين شعبه نيز به مدت 

عاطفه نبوی، در مدت بازداشت خود چندين بار مورد بازجويی قرار گرفته و از آنجا که با شورای 

. متهم شده است" ارتباط با سازمان مجاهدين خلق" دفاع از حق تحصيل نيز همکاری هايی داشته به 

. بی پايه و اساس دانسته استاما با وجود فشارهای شديد وارده، نبوی اين اتهام را نپذيرفته و آن را 

خانواده عاطفه از شرايط بد  .زندانی بوده است 209نيز، به مدت سه هفته در بند  84وی در سال 

روز که از زندانی شدن دخترشان  105بيش از  .زندان و بالتکليفی دخترشان به شدت نگران هستند

 .افت نکرده اندسپری شده و با مراجعه مکرر به دادگاه؛ هنوز پاسخ روشنی دري

کميته «نوشته توسط  209گفتنی است که در مهرماه امسال نامه ای که عاطفه نبوی در بند 

 .انتشار يافته و در اختيار عموم قرار گرفته است» گزارشگران حقوق بشر

او . شبنم مددزاده، نايب دبير دفتر تحکيم وحدت در روز اول اسفند ماه سال گذشته، بازداشت شد

 .ماه است در بازداشت موقت بسر می برد 7بيش از 

، توسط 1387شبنم مددزاده، نايب دبير شورای تهران دفتر تحکيم وحدت در روز يکم اسفند ماه 

روز در سلول  70وی پس از گذراندن بيش از . نيروهای امنيتی دستگير و به زندان اوين منتقل شد

 .زندان اوين منتقل شد 209انفرادی، به بند عمومی 
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ا گذشت نزديک به هشت ماه که از بازداشت موقت شبنم مددزاده سپری شده و به رغم صدور قرار ب

شبنم طی روزهای اخير همراه با . وثيقه، اما دستگاه امنيتی با آزادی وی همچنان مخالفت کرده است

 .ل يافته استتعداد ديگری از زندانيان ديگر به قرنطينه نسوان زندان اوين موسوم به بند متادون انتقا

الزم به ذکر است که نامه ای که توسط اين دانشجوی زندانی از قرنطينه زندان اوين نگارش يافته، 

در وب سايت اين کميته منتشر و در اختيار عموم قرار » کميته گزارشگران حقوق بشر«به وسيله 

 .گرفته است

لم شهدای حوادث پس از کبری زاغه دوست و همسرش اشکان اسکندری، که در جريان مراسم چه

انتخابات توسط ماموران وزارت اطالعات در بهشت زهرا بازداشت شدند، با وجود گذشت دو ماه 

 .زندان اوين و در شرايط بالتکليفی به سر می برند 209همچنان در بند 

کبری زاغه دوست و همسرش اشکان اسکندری، که در جريان : کميته گزارشگران حقوق بشر

شهدای حوادث پس از انتخابات توسط ماموران وزارت اطالعات در بهشت زهرا مراسم چهلم 

 .و در شرايط بالتکليفی به سر می برند 209بازداشت شدند، با وجود گذشت دو ماه همچنان در بند 

، شعارهايی عليه 209گفته می شود، اشکان اسکندری پس از بازداشت و به محض ورود به بند 

داد که موجب ضرب و شتم شديد وی از سوی مأموران و نگهبانان محمود احمدی نژاد سر 

وی همچنين از زمان بازداشت تاکنون در سلول انفرادی نگهداری می شود و با . بازداشتگاه شد

طبق اخبار . وجود وضعيت نامناسب روحی و روانی، از انتقال او به بند عمومی جلوگيری می شود

از سوی بازجويان و نگهبانان بند مورد ضرب و شتم قرار رسيده، وی در چندين نوبت به شدت 

به بيمارستان  209گرفته است، به طوريکه در اثر شدت جراحات وارده، وی روز گذشته از بند 

 .طالقانی تهران انتقال يافت و مورد مداوا قرار گرفت

گريه، خواهان اخبار رسيده حاکی است، اشکان اسکندری به صورت مستمر و هر روزه، با فرياد و 

انتقالش به سلول های عمومی می شود، با اين حال تاکنون، درخواست های متعدد او و همسرش 

 .مورد بی توجهی قرار گرفته است

شمار بازداشت شدگان ماههای گذشته در تهران به صورتی است که هم اکنون بندهای امنيتی زندان 

. ود مکان برای نگهداری زندانيان مواجه شده اندالف با کمب- 2و بند  240، 209اوين از جمله بند 

بسياری از افرادی که در جريان تجمعات و اعتراضات بازداشت شده اند، طی اين مدت به بندهای 

اکثريت افراد بازداشت شده در تجمعات، پس از سپری کردن چند . عمومی زندان اوين انتقال يافتند

ند، با اين وجود، ادامه نگهداری کبری زاغه دوست و اشکان هفته در زندان با قرار وثيقه آزاد شده ا

اسکندری با توجه به عدم وابستگی حزبی و سياسی آنان، موجبات تعجب و اعتراض خانواده شده 

 .است
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زهرا جباری در راهپيمايی روز قدس در حالی که ناخن پايش در حين بازداشت شکسته شد دستگير 

 ندان اوين شدز 209و روانه سلول انفرادی بند 

زهرا . زندان اوين به سر می برد 209زهرا جباری يکی ديگر از زنان بازداشتی است که در بند 

زمانی که نيروهای امنيتی او را بازداشت می کردند،  .جباری در راهپيمايی روز قدس بازداشت شد

 .ناخن يکی از انگشتان پايش شکست

  

به گفته خانواده زهرا جباری او . منتقل کردند 209انفرادی بند او را از همان روزهای اول به سلول 

   .روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد 5به خاطر بالتکليفی اش در زندان 

1388مهر  19

 
 گزارشی تکاندهنده از قتلهای ناموسی در جنوب کشور 

 جزئياتی از قتلهای ناموسی در جنوب کشور

به نقل از پرچم ، قتلهای ناموسی به قتل زنان يا دختران يک خانواده به دست مردان خويشاوندشان 

گفته می شود که به داليلی همچون روابط نامشروع ، تجاوز جنسی به آنان ، طالق گرفتن و حتی 

 .زنان ، صورت می گيرد گاهی به دليل رد ازدواجهای اجباری فاميلی توسط

 

کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند؛ وقوع قتل های ناموسی در شهرهای جنوبی که بيشتر در ميان 

عشاير محلی رواج دارد به دليل عدم مهار آن و نهادينه شدن در اجتماع به يک مشکل جدی تبديل 

 . شده است

 

به همين دليل کشته . ا را مجاز می داندمهمترين ويژگی اين نوع قتلها اين است که عرف محلی آنه

 .شدن چنين زنانی ، تاثری ايجاد نمی کند و حتی گاهی گفته می شود که حق آنها بوده است

 

اين نوع قتل ها که اغلب به شکل سربريدن ، کشتن با چاقو و يا اسلحه و : يک مقام مسئول می گويد 

ع است زيرا اعتقاد عمومی بر اين است که هر به ندرت با خفه کردن زنان انجام می شود بسيار فجي

چه زن خطاکار به شکل فجيع کشته شود آبرو حيثيت و شرف بر باد رفته خانواده بهتر و سريعتر به 

 .جايگاه قبلی برمی گردد

 

او می گويد نود درصد پرونده ها در حد تهمت و سوءظن است با اين حال تمام قربانيان به شکل 
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 . قتل رسيده اند و سربريدن بيشترين نوع متداول قتلهاستفجيع و دردناکی به 

 

وی، مثله کردن جسد با خشونت شديد و گاهی گذاشتن آن در ديد انظار عمومی را از جمله اين 

اعتقادات می داند و می گويد به همين دليل قاتل، فراری نيست و به راحتی خود را معرفی می کند و 

 .استار مجازات قاتل نيستندخانواده مقتوالن نيز معموال خو

 

وی با اشاره به اينکه وقوع قتل های ناموسی در استان خوزستان با ساير قتل ها متفاوت است گفت ؛ 

چون مقتول متهم به فساد می شود از نظر قاتل، بی گناه نيست از طرفی وقوع اين قتل ها گاهی بنا 

می گيرد به اين ترتيب که قرعه به نام  به دستور بزرگ خانواده يا بزرگان طايفه و عشيره صورت

هرکس از مردان خانواده بيفتد او بايد زن و يا دختر مورد نظر را که اغلب دختر ، همسر ، خواهر 

 . ، دختر عمو و گاهی مادر اوست بکشد

 

قاتلی که خواهر سی و يک ساله خود را با چاقو کشته است و هم اکنون در زندان بسر می برد می 

تی لکه ننگی در خانواده از سوی دختر يا زن ايجاد می شود نمی توانيم به سادگی از اين وق: گويد

موضوع بگذريم و تنها را ه حل ، کشتن اوست زيرا با کشتن اوست که ننگ شسته می شود و گرنه 

 . بايد يک عمر با ننگ و عار زندگی کرد

 

ه به اينکه سی درصد قتلهای استان يکی ديگر از مسئوالن هم که خواست نامش فاش نشود با اشار

خوزستان قتلهای ناموسی است می گويد اهواز ، آبادان و شادگان به ترتيب دارای بيشترين آمار 

سالها هشتاد و پنج و هشتاد و شش بيشترين آمار قتلهای ناموسی را داشتيم : او می افزايد. قتلهاست 

 . به ثبت رسيده است به طوريکه هر دو ماه دو قتل و سالی حدودا ده قتل

 

پس از : وی با بيان اينکه کشتن زنان برای برگرداندن آبرو حيثيت با افتخار تمام انجام می شود گفت

کشتن زن ، فرد قاتل توسط خانواده تشويق می شود ، و گاهی با کل زدن و پايکوبی و يزله کردن و 

ی کنند اين در حالی است که از شليک کردن او را تا محل محاکمه قضايی و يا زندان همراهی م

برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری برای مقتوله خبری نيست و دفن او هم با اکراه انجام می 

بنابراين قاتل شاکی ندارد و اوليای دم که خود از زمره قاتالن هستند رضايت خود را از عدم . شود 

 . قصاص قاتل اعالم می کنند
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طبق قانون وقتی قاتل شاکی خصوصی نداشته باشد دولت قاتل : ی گويديک حقوقدان در اين رابطه م

 . را به سه تا هفت سال حبس محکوم می کند که مجازات سنگينی نيست

 

يک کارشناس علوم اجتماعی با اشاره به داليل روانشناختی اين نوع خشونت می گويد قاتلين و 

نی رنج می برند و تاثير روانی اين محرکين آنها از ضعف و بی ثباتی شخصيتی و مشکالت روا

 .گونه قتلها تا ابد بر فرد قاتل و خانواده او به جا می ماند

 

برخی قتلها در جلوی ديدگان ساير افراد خانواده انجام می شود مثال ديده شده است که  :او می گويد

ز ذهن و مردی زنش را جلوی چشم پسربچه هشت ساله اش کشته است که مسلما صحنه قتل هرگز ا

خاطره اين کودک پاک نخواهد شد و اين مسئله بر او و ساير اعضای خانواده چه از نظر روحی و 

 . شخصيتی و چه از نظر جايگاه اجتماعی تاثير مستقيم خواهد گذاشت

 1388مهر24

 
 به نقل از خبرگزاری هرانا 

فريده غايب از اتهامات تمرد در برابر پليس واخالل در نظم تبرئه و سارا لقماني از اتهام اول تبرئه 

 . هزار توماني محكوم شد 50و در خصوص اتهام دوم به جزاي نقدي 

به گزارش هرانا به نقل از تغيير برای برابری ، مينا جعفری وکيل اين دو فعال زن با اعالم اين خبر 

خرداد سال گذشته  23بازداشت شده در روز  9ونده اين دو فعال حقوق زنان آه جزو پر: "افزود

فريده غايب از اتهامات  مجتمع قضايي عدالت ارجاع شد آه پس از رسيدگي، 1051بودند به شعبه 

تبرئه و سارا لقماني نيز صرفا از اتهام تمرددر برابر پليس تبرئه و در خصوص اتهام اخالل در نظم 

  .هزار توماني محكوم شد 50اخت جزاي نقدي به پرد

به  اين در حاليست آه از يكسو فقط پرونده جلوه جواهري، يكي از بازداشت شدگان در همان محل ،

ماه حبس محكوم آرده اند و از سوي ديگر شاآي  6دادگاه انقالب ارجاع شده و و ي را به تحمل 

اما هيچ .غير قانوني و خودسرانه دستگير شده بودندفعاالن زنان مي باشند آه به طور  اصلي پرونده ،

  ."مرجعي نسبت به ثبت و رسيدگي به شكايت اقدام نكرد

  

  1388مهر 24

 
 استمداد يک زن محکوم به اعدام در ايران 
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حکم قطعی اعدامش توسط ديوان عالی سال زندان سرانجام  9محبت محمودی که پس از تحمل 

کشور تاييد شده است با ارسال نامه ای خطاب به مردم ايران، خواستار کمک به خود و خانواده اش 

  .شد

  

به جرم  1379به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حقوق بشر کردستان، خانم محمودی از سال 

زی اروميه دوران محکوميت خود را می قتل مردی که قصد تجاوز به وی را داشت در زندان مرک

  .گذراند

سال زندان سرانجام توسط دادگاه اروميه در آستانه ی اعدام قرار  9اين زن متاهل پس از تحمل 

تاييد حکم اعدام نامبرده توسط . گرفت که حکم قطعی اعدام او توسط ديوان عالی نيز تاييد گرديد

ان اروميه به وی ابالغ گرديد که با دستور قوه ی تير ماه سال جاری در زند 20ديوان عالی در 

  .قضائيه به اجرا در خواهد آمد

  

شنيده ها حاکی از آن است که تا کنون هر دو همسر مرد مقتول مخالفت خود را با اعدام محبت اعالم 

  .کرده اند اما برادر مقتول رضايت نداده و خواهان اجرای حکم اعدام است

  

امه ای به دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و ضمن اشاره محبت محمودی با ارسال ن

  .به آنچه که در طی اين سالها بر او رفته است از مردم ايران تقاضای کمک نمود

  

  :متن کامل نامه ی محبت محمودی بدين شرح است

  

ان سال حبس در زند 9اينجانب محبت محمودی فرزند اسماعيل که به جرم قتل، پس از تحمل 

مرکزی اروميه، به قصاص محکوم شده ام در خانواده ای با ايمان و مذهبی در روستای صورمان 

سالهای ابتدايی زندگی ام را در کنار . پدر و مادرم کشاورز بودند. به دنيا آمدم) منطقه ای در سرو(

يار و سرپرستی خانواده ام سپری نمودم اما چند سال بعد با وجود اينکه پدرم در قيد حيات بود، اخت

برادری که هم خونی را اصال . همه ی ما را به عهده ی برادرم که از بقيه مان بزرگتر بود گذاشتند

او بی رحمانه و زورگويانه هر چيزی را دستور می داد و به ما تحميل . در خود احساس نمی کرد

سالگی  12در سن  تا اينکه. کسی هم در خانواده جرات اعتراض کردن به وی را نداشت. می کرد

در خانواده ی همسرم به دليل عدم سازگاری نامادری شان و . مرا به عقد پسردايی ام در آورد
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محصول ازدواج من و همسرم . مساعد نبودن وضعيت مالی شان هميشه مشاجره و بحث و جدل بود

يش تشکيل سالگی رسيد تصميم گرفتم که برا 16زمانيکه پسر بزرگم به سن . پنج فرزند پسر بود

مدتی بعد از . آن زمان پسران ديگرم هنوز در دوره ی ابتدايی تحصيل می کردند. خانواده بدهم

پسر و عروسم از مزاحمت . ازدواج پسرم، سر و کله ی يک مرد مزاحم در همسايگی ما پيدا شد

با رفتاری  تالش زيادی کردم تا. من هم چيزی به آنها بروز ندادم. های آن مرد هيچ اطالعی نداشتند

. روزی در منزل ما را زد. انسانی به او بفهمانم که دست از مزاحمت بردارد اما فايده ای نداشت

او به سرعت وارد خانه شد و با . يکی از پسرهايم که هشت سال بيشتر نداشت در را برايش باز کرد

او می . نيدصدای فريادهای مرا کسی نمی ش. يک چاقوی دو سر مشکی به سمت من حمله ور شد

با . گفت هر کاری که دلش بخواهد می تواند انجام دهد و هيچ کس هم نمی تواند عليه او اقدامی نمايد

لذا برای . چاقو ضرباتی را به سر، گوش و دستانم زد که هنوز آثار آن بر روی بدن من باقی است

سمت او گرفتم اما ناگهان  حفظ آبرويم و ترساندن او اسلحه ای را که در خانه داشتيم برداشتم و به

با سرعت . نفهميدم چه بر سرش آمده. گلوله شليک شد و به سرش اصابت نمود و بر زمين افتاد

در همين حين برادرم نيز به . خودم را به منزل برادر همسرم رساندم و جريان را به آنها اطالع دادم

برادرم . کارهايم را درست کرده است او گفت که جريان را فهميده است، به آگاهی رفته و. آنجا آمد

همان برادر ظالمی که سياه بختم کرد . به من اطمينان داد که بيشتر از سه ماه در زندان نخواهم ماند

در آگاهی بدون هيچ سوال و بازجويی ای مرا روانه ی زندان . با دروغ و نيرنگ مرا به آگاهی برد

  .کردند

آگاهی و چند نفر به عنوان شاهد ماجرا، سير .... آنها با. بودند خانواده ی مقتول، قاچاقچی و ثروتمند

در صورتيکه هنگام حادثه اين شاهدان اصال آنجا حضور نداشتند . پرونده را به نفع خود تغيير دادند

  .و برای خود بنده نيز کامال ناشناخته بودند

سختی من فقط . ل می نمايمسال است که از اين جريان می گذرد و من حبسم را تحم 9امسال نزديک 

از طرف ديگر زندگی و . از يک طرف آبرويی برای من باقی نمانده است. تحمل زندان نيست

آنها به خاطر شرايط و موقعيت من از تحصيلشان . سرنوشت فرزندانم بی هيچ دليلی تباه شده است

ی گردانده اند و پشت مرا از ديگر سو تمام فاميل های خودم و همسرم نيز از ما رو. عقب افتاده اند

بنده بدون خرجی و مالقات، زندان را تحمل می . آنها اصال دنبال کارهای من نيستند. خالی کرده اند

البته گهگاهی فرزندانم و همسرم به مالقاتم می آيند و پول کارگری خودشان را که با هزار . کنم

ی آنها نگاه می کنم به خاطر شرايطی  زمانيکه به چهره. بدبختی به دست می آورند به من می دهند

که در آن به سر می برند و به خاطر سرنوشتشان به شدت دچار عذاب وجدان می شوم اما می دانم 

در زندان مبتال به بيماريهايی همچون سينوزيت، ميگرن، آسم و ناراحتی . چاره ای جز تحمل ندارم
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از طرفی خوشحال هستم . ن رسيدگی نمی شودبه هيچ کدام از مشکالتم در زندا. شديد قلبی شده ام

. چون در اينجا با سواد کمی که دارم موفق به نزديکی با خدا، خواندن قرآن کريم و ختم آن شده ام

بافتنی از سرگرمی های من در زندان است که البته منبع درآمدی برای بنده نيز محسوب می شود که 

  .يق تامين می نمايمبخشی از هزينه هايم را در زندان از اين طر

انسانهای بدبخت و زجر کشيده ی زيادی مثل من در زندان هستند اما کسی نيست که صدايمان را 

اينجا از عدالت هيچ خبری . مجبوريم فقط تحمل کنيم چون کار ديگری از دست ما بر نمی آيد. بشنود

بالتکليف بودن باالخره بعد از سالها . مدت نه سال است که در زندان وضعم اينگونه است. نيست

اين حکم مورد تاييد و موافقت مقامات در تهران قرار گرفت اما . حکم قصاص برای بنده صادر شد

اين دادگاه آخر، . پس از اعتراض، حکم قصاص را رد و دستور دادگاهی مجدد صادر نمودند

حتی هنگام . است البته فعال حکمی به دست من نرسيده. متاسفانه همان حکم قصاص را صادر نمود

تنها حرف او اين بود که چرا قتل عمد . حضور در دادگاه، قاضی اصال از من سوالی نمی پرسيد

مگر نمی دانستی که حکمش اعدام است؟ قاضی اصال به من مجال صحبت کردن نمی ! انجام دادی؟

توهين و بی آنها هم با سر و صدا و . آنجا فقط شاکيان پرونده اجازه ی حرف زدن داشتند. داد

هرکس هم که در جلسه دادگاه حضور پيدا . احترامی توجه همه را به جلسه دادگاه جلب می کردند

می کرد تنها می دانست که من مرتکب قتل شده ام اما هيچ وقت متوجه چرايی و علت اين قتل نمی 

ه کمترين دفاع از ناموس و حيثيت برای دادگا. شد چون به من اجازه ی حرف زدن داده نمی شد

  .اهميتی نداشت

، دادستان محترم استان آذربايجان غربی اعالم کردند که با قرار وثيقه ی )سالجاری( 88در سال 

اميدوار بودم که بدينوسيله بتوانم کمی از عذاب و سختی . يکصد ميليون تومانی می توانم آزاد شوم

دام با قرض و پول کارگری باالخره فرزن. بيرون بيايم و تا مدتی در کنار فرزندان و همسرم باشم

مبلغ سه ميليون تومان تهيه کردند که برای کرايه ی سند و گرو گذاشتن آن در اختيار صاحبش قرار 

دادستان نيز با تهيه . متاسفانه صاحب سند تمام سه ميليون تومان را با کالهبرداری باال کشيد. بدهيم

  .ی سند ديگری به وعده ی خود عمل نکرد

ز فوت پدر و مادرم از برادرم خواستم که سهم االرث مرا بدهد تا بتوانم با استفاده از آن هزينه بعد ا

های خود را در زندان تامين نمايم و هم بدهی کسانی را که خانواده ام از آنها پول بابت کرايه ی سند 

را پايمال کرد و او حق م. برادرم به من که يک زندانی هستم رحم نکرد. قرض کرده بودند را بدهم

با اين اوصاف نمی دانم از ديگران چه انتظاری می توانم . هيچ وقت سهم مرا از ارثيه ی پدری نداد

  .داشته باشم

نمی . نگران سرنوشت و آينده ی مبهم فرزندانم هستم. من در حال حاضر تنها به فکر خودم نيستم
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ز اين پس چه خواهند کرد؟ چرا و چگونه بايد دانم تمام اين سالها را چگونه بدون مادر زيسته اند و ا

چنين بی عدالتی ای را تحمل نمايم؟ چرا هيچ صدايی از کسی بلند نمی شود؟ پس کجايند مدافعان 

حقوق بشر؟ چه شد آن همه سر و صدا و فرياد در دفاع از حقوق بشر؟ مگر گناه من چيزی غير از 

برای من حکم قصاص ... اين گناه غير عمد ودفاع از ناموس و حيثيت خويش است؟ چرا بايد با 

صادر شود؟ چرا وجدانهای خوابيده ی اين ملت بيدار نمی شوند؟ چرا کسی کمترين ترحم و دلسوزی 

در حق من و فرزندانم نمی کند؟ منتظر نشسته اند که يد بيضاء از کدامين آستين بيرون بيايد؟ چرا 

  عدالت اينگونه دور از دسترس شده است؟

  

ايان از مردم ايران، مدافعان حقوق بشر و وجدانهای بيدار تقاضا می کنم که اگر کسی قصد در پ

کمک به من و خانواده ام را دارد می تواند از طريق آدرس و يا شماره های زير با خانواده ام در 

 .ارتباط باشد

 

 1388آبان 7

 
   

 تراژدی دردناک زنان و کودکان کار 

  دهد  اينجا زندگی بوی مردن می

  خبرگزاری کار ايران 

   

وزير دولت عدالت محور که همواره در مراسم رونمايی با بريدن روبان از محصول نهايی بازديد • 

کند غافل از آن است که در اين نجات بزرگ صنعت خودروسازی کشور انسانيت زير پا گذاشته  می

های ضعيف و دردمند در زير تازيانه درد  ه انسانشود و در پشت درهای بست شده و له می

شود تا خودروسازان کشور با  هايشان در عنفوان جوانی پير و فرسوده می کمرهايشان خميده و اندام

  ...سودهای کالن اقتصاد بيمار کشور را به ظاهر نجات دهند 

 

صدای کوبش سخت صفحات ثابت و متحرک فلزی بر قطعات فوالدی در فضای نه چندان : ايلنا

بزرگ کارگاه مملو از ذرات معلق و ريز براده و حرکت تند دستان کوچکی که ظرافتشان را از 

ربايند تا مبادا در يک لحظه  اند با دقت اما سريع قطعات شکل گرفته را از زير دستگاه می دست داده

اه غفلت دست يا انگشتی در هر کوبش له يا کوبيده شود، فيلم عصر جديد چارلی را در ذهن به کوت



 انتخابات، کودتا و زنان

    
147 

 
   

ها جزئی از ماشين شده و هم آهنگ با  کشد؛ نمايه کوچکی از نمايشی که در آن انسان تصوير می

آنکه از مغز فرمان بگيرند هر صدای کوبش فرمان جديد را بر ايشان  صدای چرخ دنده ماشين بی

ها چارلی و چند هنرپيشه  اما بازيگران اين صحنه". بکوب، بکش. بکوب، بکش: "ر می کندصاد

هايی ضعيف در  کشند، آنها انسان ای نيستند که تراژدی يک درد را به تصوير می آماتور يا حرفه

کودکان کار و زنان سرپرست خانوار در پشت صحنه صنعت خودروسازی . صحنه واقعی زندگيند

ای هستند که نه در قرن آهن که در عصر ريز  ريوگردان آن صاحبان سرمايهکشور که سنا

هايی دردمند  داری نوين انسان ها و در قرن بيست و يکم، به شيوه قرون وسطی در يک برده پردازنده

کيلومتری شهر اراک که در آن با دستان زنان و  ۵اينجا کارگاهی است در . اند را به استثمار کشيده

بندی و حمل  های خودروسازی کشور توليد، بسته ر قطعات سبک و سنگين يکی از شرکتکودکان کا

  . شود می

زده و با استرس زياد به دليل  گذاران اين شرکت هر چند شتاب صادقی و احمدی مديران و سرمايه

، به کارگيری زنان و  حضور ناخوانده ما در شرکت در رابطه با کار به قول خودشان انسانی

تر در کاری کامًال مردانه، بر توجيه کالمی به جای تفسير قانونی و  ن به جای نيروی کار قویدخترا

منطقی تاکيد دارند اما ناخواسته حقايقی را که از ديد ناظران قانون پنهان مانده نه به عنوان تخلف و 

ن می العمل بر عملکرد جريان پيچيده خودروسازی کشور برای ما بيا دورزدن قانون که عکس

پاسخ آنها در چرايی به کارگيری نيروی زن به جای مرد در صنعت توليد قطعات خودرو و !! کنند

شود از سر ساده لوحی يا شايد زرنگ پنداريشان توصيف کرد، از  استفاده از پسران نوجوان را نمی

کنند،  مردها دائم با هم مشاجره دارند، مواد مصرف می: آن روی که با جسارت تمام می گويند

کنيم  وقتی در مقابل کارکرد ضعيفشان اعتراض می. خمارند و حوادث ناشی از کارشان بسيار است

ترسند کارشان را از  اما زنها چون می... گذرند و  دست به يقه شده يا به راحتی و خونسردی می

!! قانع هستند... کنند و  دقت کارشان باالتر است، ظريف کار می. دست دهند، اهل درگير شدن نيستند

کنيم باز هم با همان  وقتی از اين مديران ليست حقوقی و قرارداد کاری کارگران را مطالبه می

. بگويند خودمان می گوئيم) منظورشان کارگران است(قبل از اين که آنها : "گويند جسارت می

رداخت و شود و ليست پ ها زير قانون کار و دستی دريافت می قراردادها سفيد امضاست، حقوق

  ". دريافتی نداريم

کنيم شايد برای پيشگيری از  شود وقتی نگاه می در ليست بيمه آنها که به تأمين اجتماعی ارسال می

تا  ۴٠ها چيز ديگريست بين  های ما از دريافتی ها همه مطابق قانون کار آمده اما شنيده جريمه حقوق

کنند و در توجيه عدم پرداخت  ديران تاييد میهزار تومان که اين حقيقت تلخ را هم متعجبانه م ١۵٠

توانيد بهتر اداره کنيد  اگر شما می: "دستمزد مطابق قانون کار به زنان و کودکان کار می گويند
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صنعتگران . خود ما قربانيان مافيای توليد خودرو در کشوريم. شرکت را تمام و کمال تحويل بگيريد

کنند در حالی  از ما خريداری می ١٣٨٠ا همان نرخ سال و مديران کالن توليد خودرو قطعات را ب

  ..." يابد و که همراه با تورم و افزايش نرخ مواد اوليه، نرخ کارگر نيز افزايش می

  

  " بوی مطبوع غذای مديران و کارگران محروم از سهيمه غذايی"

ه چون ساعت حضورمان در شرکت هم زمان با وقت نهار است، بوی دلچسب غذا در محوط

شود که از زبان مديران شرکت  تر می هامان وقتی افزون دهد اما دلتنگی کوچک مشام را نوازش می

بوی مطبوع هم . آورند کارگران سهميه غذا ندارند و هر کدام چيزی برای خودشان می"شنويم  می

 ،٣در  ٢مربوط به آشپزخانه مديريت است چرا که در سالن غذاخوری کارگران، آشپزخانه کوچک 

 ۴ای برنج روی زمين و در اطراف تنها ميز  همه چيز مرتب است و حتی اثری از خرده نان يا دانه

به راهرويی باريک که ظرفشويی و ) سالن غذاخوری(در آشپزخانه . خورد نفره به چشم نمی

ها را در داخل آبريز  شود زنی جوان ليوان بينی شده باز می دستشويی و توالت مشترکًا در آن پيش

  . دهد تعبيه شده با دستانی که سرخ شده شستشو می) سرد(شير آب  ۴باريکی که در زير 

  

  " تصوير ترس در نگاههای ساده و معصوم"

کنند و دختران نوجوان  ها در کنار هم با سرعت تمام کار می مترمربع دستگاه ١٠٠در سالنی کمتر از

تکش و گوشی در فضايی پر از صدای و زنان جوان بدون هيچگونه لباس کار ايمنی، عينک و دس

دهند با ضربه محکم پا اهرم باالبرنده را به سوی باال  زبر و خشن قطعات را به زير دستگاه قرار می

سمباده . کشند هدايت و پس از کوبش سخت صفحات بر قطعه سپر خودرو را از زير گيره بيرون می

تايی و چيده شدن روی سطح مقابل، ۵٠های  کنند و پس از شمارش در دسته زنند، صاف می می

تايی را در آغوش به سختی فشرده و به  ۵٠تر است دسته  دختری جوان که اندامش از بقيه درشت

دارد در سالن کوچک  راند خميده و لنگان قدم برمی سوی ماشين حمل که پسرکی نوجوان، آن را می

هزارتايی شمارش و با نظم  ۴تا  ۵٠٠های يکهزار و  مجاور نيز قطعات ديگر که کوچکترند در بسته

ساله که از او به جای ماشين حمل استفاده  ١٧ها را دخترک  شوند و کارتن بسيار در کارتن چيده می

دهد تا توسط ماشين ديگر که پسر  شود در فرغون چيده و در گوشه اتاق روی هم قرار می می

اگر چه طاهره . حمل بار منتقل شود نوجوان ديگری رانندگيش را بر عهده دارد به سوی خودروهای

در مقابل نگاه تيز کارفرما، پسر يکی از مديران، کمد پر ) سال ٧(اش از همه بيشتر است  که سابقه

دهد و علت عدم استفاده کارگران از اين وسايل را  از لوازم و ابزار و لباس ايمنی را نشانمان می

اما در يک لحظه کوتاه غيبت کارفرما، با هراسی  کند توجهی آنان به امکانات موجود عنوان می بی
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کنند اتفاقی برايشان نيفتد اما  ها دقت می حادثه کار کم داريم چون بچه: "نمايان در نگاهش می گويد

های فلزات معلق در هوا، خستگی بدون  های سنگين، براده حمل بسته. کار سخت و سنگين است

هزار تومان  ١۵٠تا  ۴٠و سمباده قطعات با حقوف  استراحت، بوی تند نامطبوع حاصل از تراش

اند  ناچاريم، از بدبختی روزگار اين جا کار کنيم اکثر اينها تنها نان آور خانه. درد همه بچه هاست

و بعد . همسران مردان زندانی، بيکار، معتاد و دختران پدران پير درمانده از کار افتاده و يا الابالی

اين التماس دعای همه آن " "؟!کنند  را به خدا به اينها نگوئيد بيرونمان می خانم تو: "دهد قسممان می

  ".دردمندان است

  

  در بحث قراردادها خالء قانونی هست : اداره کار

های کار سازمان کار و امور اجتماعی استان خالء قانونی در بحث  موحدی مسئول بازرس

چون : گويد داند و می روهای کار به اين شکل میترين داليل وجود ني قراردادها را در کشور از مهم

ها  گونه اتفاق بين عرضه و تقاضا در کشور در مبحث نيروی کار هماهنگی وجود ندارد متاسفانه اين

موحدی در رابطه با بحث اين شرکت و استفاده از نيروی کار ارزان و سوء . گريزناپذير است

  . يدی از اين شرکت شده و گزارشاتی نيز موجود استبازد: دارد استفاده از کارگران زن اظهار می

با وجود : گويد های صنفی در استان می وی با اشاره به عدم تناسب بين تعداد بازرسين کار و شرکت

هزار نفر کارگر چنانچه گزارشاتی مانند اين  ١٨٠هزار واحد کاری و  ٣٠بازرس کار و  ٢٠

اما واقعًا رسيدگی با اين تعداد کم بازرس بسيار کار  کنيم موضوع برسد حتمًا موضوع را پيگيری می

  . مشکلی است

ها مدل کار در  ای از ده در حالی که در اين شرکت توليد قطعه خودرو در اراک، که شايد نمونه

ای غير انسانی  کشور باشد زنان و کودکان کار درپشت صحنه صنعت خودروسازی کشور با شيوه

زنند اما وزير صنايع و معادن دولت  دريافتی افزايش توليد را رقم می شوند و با حداقل استثمار می

نهم و دهم در مراسم رونمايی از خودروهای ساخت جديد يکی از دو شرکت توليد خودرو در کشور 

های  درصدی هزينه ٢٠وری کاهش قيمت توليد و رشد  مهرماه از افزايش بهره ٨در روز شنبه 

به گفته محرابيان ثبات در . آورد سازی کشور سخن به ميان مینيروی انسانی در صنعت خودرو

وری و توجه به نيروی انسانی  قيمت خودروهای داخلی موجب شده تا خودروسازان با افزايش بهره

وزير صنايع و . و کاهش قيمت مواد اوليه شرايط کاهش قيمت را در خودروهای داخلی فراهم کنند

وزير دولت ! تحمل خودروسازان صنعت کشور را نجات داد: "دکن معادن در اين مراسم تصريح می

کند غافل  عدالت محور که همواره در مراسم رونمايی با بريدن روبان از محصول نهايی بازديد می

از آن است که در اين نجات بزرگ صنعت خودروسازی کشور انسانيت زير پا گذاشته شده و له 
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ی ضعيف و دردمند در زير تازيانه درد کمرهايشان خميده ها شود و در پشت درهای بسته انسان می

شود تا خودروسازان کشور با سودهای کالن  هايشان در عنفوان جوانی پير و فرسوده می و اندام

ها  اش با احتساب پرداختی اقتصاد بيمار کشور را به ظاهر نجات دهند و خودرويی که قيمت تمام شده

ها ميليون تومان به دست  تر از قيمت عرضه است با نرخ ده به نيروی کارانسانی بسيار پائين

  . ها برخود ببالند که صنعت خوروسازی کشور همچنان روی پاست مصرف کننده برسد تا دولتی

به لحاظ مصالح کارگران شرکت و تعهد اخالقی به حرفه خبرنگاری نام شرکت و کارگران در اين 

... معاونان و   اطالع کليه مسئولين ارشد استان، استاندار،گزارش نيامده اما اين موضوع دردناک به 

  . شود رسانده شده و به داليل ساده اين ظلم آشکار ديده نمی

 

 1388آبان8

 
ال زندان تعليقی س 1ماه حبس تعزيری و  3دادگاه انقالب سمنان زندانی سياسی طيبه نبوی را به 

 .محکوم کرد

سال زندان تعليقی  1   ماه حبس تعزيری و 3  طيبه نبوی را به  دادگاه انقالب سمنان زندانی سياسی

 .محکوم کرد

 2به گزارش هرانا به نقل از فعالين حقوق بشر و دموکراسی ، زندانی سياسی طيبه نبوی بيش از 

در طی اين مدت تحت   دستگير و به زندان منتقل شدماه پيش با يورش مامورين وزارت اطالعات 

پس از . قرار داده شد  فشارهای بازجويان وزارت اطالعات و در شرايطی بسيار سخت و بالتکليف

 .سال زندان تعليقی محکوم شد 1ماه زندان تعزيری و  3برده شد و به   دادگاه انقالب سمنان  آن به

ساله اش و خانواده اش محروم  3برد و از مالقات با فرزند او چندين هفته در سلول انفرادی بسر 

وی در طی مدتی که در سلولهای انفرادی قرار داشت تحت بازجوئيهای طوالنی در طی . بود

. شکنجه های جسمی و روحی بود  ساعات مختلف شبانه روز قرار داشت و در حين بازجوی تحت

 ندان سم زندانی سياسی طيبه نبوی همچنان در بند زنان ز

عرفانی بازجوئی وزارت اطالعات در سمنان در يورش به منازل ،احضار به اداره 

اطالعات،بازجوئيهای طوالنی و همراه با شکنجه جسمی و روحی،قرار دادن زندانيان سياسی برای 

مدت طوالنی در سلولهای انفرادی و تهديد خانواده ها و ضبط اموال آنها را بعهده داردو تا به حال 

تعداد زيادی از خانواده نبوی و ساير فعالين اين شهر را احضار و برای آنها پرونده سازی کرده 

  .است
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عضو اين خانواده در زندان بسر می برند که اسامی آنها به قرار زير می  4در حال حاضر 

در  سال زندان، 4زندانی سياسی سيد ظهور نبوی مقاله نويس مجله سرزمين آريائی محکوميت :باشد

زندان اوين ،خانم عاطفه نبوی از دستگيرشدگان اخير و سيد ضياءنبوی دبير شورای دفاع  350بند 

زندان اوين بالتکليف و خانم فاطمه نبوی در بند زنان  209خرداد ماه در بند  24از حق تحصيل از 

ظهور (سرشهمچنين خانم خديجه نبوی بدليل دفاع از هم. زندان سمنان در بالتکليفی بسر می برد

سال زندان محکوم شده است و هر لحظه احتمال بازداشت او  1که در زندان بسر می برد به ) نبوی 

خانم حميده نبوی عضو ديگر اين خانواده سال گذشته بخاطر قصد شرکت در مراسم بيست . می رود 

وم شد او دستگير و به يک سال زندان محک 1367و يکمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی سال 

  .اخيرا بدليل پايان يافتن مدت بازداشتش آزاد شد

  

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،صدور حکم غير انسانی عليه اين زندانی سياسی زن را 

محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی برای پايان 

 .رژيم عليه مردم ايران استدادن به جنايتهای سيستماتيک اين 

  2009اکتبر  29برابر با  1388آبان  07

  وضعيت زندانی سياسی فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد

  کميساريای عالی حقوق بشر

  کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

  سازمان عفو بين الملل

 سازمان ديدبان حقوق بشر
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 خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر-يورش نيروی انتظامی به زنان دستفروش در مترو

 گناه زنانی که شرافتمندانه

  در پـی امرار معاش هستند چيست؟ 
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از کار، گروهی خسته گروهی خسته ...انچه در قطارهای مترو تهران می گذرد ، خود زندگی است 

در قسمت بانوان متروی تهران ديده می    اما چيزی که هميشه.غمگين   از درس ، گه گاه شاد وشايد

شود حضور زنان جوانی است که ساکی بزرگ دردست پس از حرکت قطار شروع به تالش برای 

را در سر می بعضی که رويای تهرانی مدرن وبدون فقير .فروختن اجناس داخل ساک خود می کنند 

کنندکه چرا کسی اينها را پرورند از ديدن چنين صحنه هائی نارحت می شوند ، ابروئی نازک مي

   جمع نمی کند؟؟

جامعه به سختی روزها را از   آيا از خود پرسيده ايم که گناه از کيست که گروه بسيار بزرگی در اين

  ...پی هم می گذرانندد که شايد فرزندشان تحصيل کند ويا 

به نيروی انتظامی هرجی نيست که نيک می دانيم که اگر نظامی عادل ومردمساالر در اين جامعه 

  ،هرگز ما شاهد چنين صحنه هائی در شهر نمی بوديموجود داشت 

نعمت و  ولی اندکی با خود بيانديشيم که هرکدام ازما ، خودما ، چه کرده ايم که همگی سهمی از

  ... شادابی داشته باشيم
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کشور نام ايران با  134براساس آخرين جدول شاخص تبعيض جنسی ساليانه اعالم شده، در ميان 

 .قرار دارد 128ف يرددر  584و0شاخص 

کشور نام ايران با  134براساس آخرين جدول شاخص تبعيض جنسی ساليانه اعالم شده، در ميان 

متغير  1تا  0توضيح است که اين شاخص بين  الزم به .قرار گرفت 128در رديف  0.584شاخص 

باشد تبعيض جنسی بسيار پايين است و هر  0است و به اين معنی است که اگر شاخصی نزديک 

 .يابد شود تبعيض افزايش می نزديک می 1ميزان که به 

 

ن الملل فردا ، بر اساس آماری که توسط مجمع اقتصادی جها به گزارش هرانا به نقل از سرويس بين

٪ از کشورها در بحث تبعيض جنسيتی بهبود و 67  ارائه شد،) برگزار کننده اجالس داووس(

 .اند ٪ از کشورها نيز وضعيت بدتری داشته33که  اند در حالی پيشرفت داشته
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بحث   های اقتصادی و ميزان مشارکت زنان، سطح سواد، شايان ذکر است که مواردی نظير فرصت

عنوانی هستند که برای سنجش  4های سياسی،  ن مشارکت آنها در عرصهدرمان و طول عمر و ميزا

 .گيرند اين شاخص، مورد ارزيابی قرار می

 

های گذشته، کشورهای اسکانديناوی چهار رده برتر جدول را به خود اختصاص  طبق روال سال

 .اند اما آمريکا و انگليس سير نزولی داشته. دادند

 

های اصلی زمان ما بدون حضور  چالش: " گويد ئل جهانی زنان میسفير سيار مسا "مالنی وروير"

در حالی هنوز در مراکز تصميم   زنان کليد اصلی رشد اقتصادی هستند ،. زنان قابل حل نيست

 "اند گيری جايگاه خود را نيافته

 

ادی ، با توجه به رابطه مستقيم ميان توسعه اقتص  2009بر اساس گزارش منتشر شده مربوط به سال 

که بيشتر  اند، در حالی کشور در اين زمينه پيشرفت داشته 43های سياسی،  و حضور زنان در عرصه

٪ پيشرفت 40کشورهای دنيا در مباحثی نظير سطح سواد، ميزان مشارکت اقتصادی در مجموع 

 .اند  ٪ داشته83انگيز  های اقتصادی آمار شگفت اند و در ميزان مشارکت زنان در عرصه داشته

 

نکته قابل توجه اين است که آمريکا نيز از . امسال ايسلند جای نوروژ را در صدر جدول گرفت

است چنانچه در سال  سقوط کرد که يک روند نزولی را در پيش گرفته 31جدول به رديف  27رديف 

 .بود 23جايگاه اين کشور در رده  2006

 

در رده  0.580کشور با شاخص  115ان از مي 2006در پايان الزم به ذکر است که ايران در سال 

از ميان  2008و در سال  118در رده  0.590کشور با شاخص 128از ميان  2007، در سال 108

 .جدول قرار گرفت 116در رده  0.602کشور با شاخص  130
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 بين المللی حقوق بشر در ايران  بيانيه جديد کمپين
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کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با صدور بيانيه ای احضار گسترده اعضای کمپين يک ميليون 

  .امضا را محکوم کرد

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز گفت که قوه قضائيه بايد به آزار و اذيت فعاالن حقوق 

نفر از فعاالن حقوق زن در ايران که عضو کمپين يک ميليون  11حداقل . زن در ايران پايان بدهد

امضا برای تغيير هستند، در چند روز گذشته برای ادای پاره ای توضيحات توسط مقامات امنيتی و 

 .قضايی احضار شده اند

تعدادی از احضار شدگان عبارتند از مريم ملک، جلوه جواهری، کاوه مظفری، پريسا کاکايی و 

در حاليکه تعدادی از فعاالن بطور کتبی احضار شده اند، از تعدادی ديگر از فعاالن . يجه مقدمخد

بطور تلفنی خواسته شده است که خود را به دادگاه انقالب معرفی کنند، که البته اين فعاالن در پاسخ 

 .کردگفته اند که فقط در مقابل دريافت احضاريه کتبی به دادگاه انقالب مراجعه خواهند 

:" ارون رودز؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در مورد اين احضاريه ها گفت

استفاده خودسرانه از سازو کار قانونی برای آزار و اذيت فعاالن حقوق زن می تواند اينگونه تفسير 

اآرامی شود که اين اقدام يک تالشی است برای به سکوت کشاندن فعاالن حقوق زن در بستری از ن

 ".های سياسی در ايران

کمپين يک ميليون امضا برای برابری يک جنبش مدنی ملی است که هدف آن تغيير قوانين تبعيض 

هر چند اين جنبش آگاهانه به روش های قانونی و مسالمت آميز پايبند بوده است، اما . آميز است

گرفته اند، و غالبا به اتهام تهديد تعداد زيادی از اعضای آن مورد آزار و اذيت و ضرب و شتم قرار 

با ضبط پاسپورت های تعدادی از اعضای اين گروه، آنها را از . عليه امنيت ملی بازداشت شده اند

 .سفر به خارج منع کرده اند

 1388آبان 14 

 
  .بهناز مهرانی، فعال حقوق زنان و حقوق کودکان به دادگاه انقالب احضار شد

از واحد زنان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، بهناز مهرانی روز  هرانا به نقل   به گزارش

به » يی توضيحات ی پاره ارائه«آبان ماه، از طريق تماس تلفنی برای  13گذشته، چهارشنبه مورخ 

 .دادگاه انقالب احضار شده است

يک ميليون است که در روزهای گذشته تعدادی از فعالين حقوق زنان و اعضای کمپين  اين در حالی

امضا از جمله آيدا سعادت، الناز انصاری، خديجه مقدم، مريم مالک، کاوه مظفری، جلوه جواهری و 

های کتبی  پريسا کاکائی از جمله فعاالن کمپين يک ميليون امضا هستند که هفته جاری احضاريه
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ای تلفنی به دادگاه ه اند طی احضاريه و يا تماس مبنی بر مراجعه به به دادگاه انقالب دريافت کرده

  .اند انقالب احضار شده

گفتنی است که بهناز مهرانی نيز از اعضای کمپين يک ميليون امضا و از فعاالن حقوق زنان و 

  .کودکان است

 1388آبان18

 
 خشونت ،مقاله ای از الله حسين پوربه بهانه نزديک شدنه به روز جهانی مبارزه عليه 

 ! است خشونت تبعيض

  

خشونت از تبعيض زاده می شود، در جامعه بازتوليد شده و در خانه ها پرورش می يابد و اين دور 

خشونت به بار می آورد، رفتار خشن، انسان خشن می خشونت، . باطل را هم چنان طی می کند

الزم نيست هر کس خود شخصا خشونت را تجربه کند، شاهدين رفتار خشن نيز خشونت . پروراند

کودکانی که تنها شاهد رفتار خشن پدر بر مادر هستند، نيز خود قربانی . ديده محسوب می شوند

 .خشونت به حساب می آيند

 

شناخت کليه مظاهر رفتار خشونت آميز و هم چنين مقابله با خشونت در جامعه  تنها با رواج آگاهی و

و در خانه، چه با تصويب قوانين پيش گيرانه و تشديد مجازات بعد از حادثه و چه با شکستن تابوها 

 .و فرهنگ و اخالق مردساالرانه، می توان گام به گام با حاکميت خشونت مقابله کرد
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  1388آبان18

 
 آبان در بازداشت است 13راحله عسگری زاده از فعاالن کمپين از 

در بازداشت به سر می 1388آبان  13راحله عسگری زاده از فعاالن کمپين در جنبش زنان از روز 

ينه ی بند متادوني های زندان اوين با خانواده اش آبان ماه از بخش قرنط 17وی ظهر امروز . برد

آبان ماه در پارک هنرمندان واقع در خيابان ايرانشهر تهران در برخورد  13او. تماس گرفت

خشونت آميز نيروهای امنيتی شامل سه نفر نيروی سپاه و يک نفر از ماموران نيروی انتظامی 

بند زده بودند به پايگاهی نزديک خيابان طالقانی و بازداشت شده و در حالی که به وي چشم بند و دست

 .سپس بازداشتگاه وزرا منتقل شده است

روز گذشته پس از پيگيری های خانواده ی راحله به ,به گزارش هرانا به نقل از تغيير برای برابری

کرده  آنها اعالم شد که وی به قيد کفالت آزاد خواهد شد اما مسئوالن قضايی از آزادي وي خودداري

 .و با ذکر اين که پرونده در مرحله ي تحقيقات است برای وی قرار بازداشت موقت صادر کرده اند

 

من قرار کفالت را در بازداشتگاه وزرا امضا کردم ولی : "راحله عسگری زاده در اين باره ميگويد

ونده من با صدور قرار با اينکه تا ديشب اميد آزاد شدن را داشتم امروز به خانواده ام گفته اند که پر

 ".دادگاه انقالب ارجاع شده است 4بازداشت موقت به شعبه 

 

اين فعال حقوق زنان از بازداشت چهل زن ديگر خبر می دهد که همگی به زندان اوين منتقل شده 

 .از اين تعداد هفده نفر شب اول و دو نفر شب گذشته آزاد شده اند. اند

ه مولوی از فعاالن جنبش زنان در کمپين و ساناز غفوری يک همزمان با بازداشت راحله ، وحيد

  .فعال اجتماعی ديگر نيز بازداشت شده بودند که برای انها نيز قرار موقت بازداشت صادر شده است

  

 

1388آبان 26 

 
 فمينيستیمدرسه /گزارش مريم رحمانی /زن وزندان 
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 سال ،  ٣٩ -  ١۴٪ زنان زندانی بين سنين  ٧٣

  .يعنی زمان اوج فعاليت جنسی هستند

وقتی مجازات زندان برای مجرمين عادی تعيين می شود ای کاش اين انديشه نيز  :مدرسه فمينيستی
در ذهن مجازات کنندگان وجودداشته باشد که در پايان مدت حبس آن کس به ميان جامعه و مردم 
برميگردد يک نادم است ؟يک بيمار درمان شده است؟ يک مجرم انتقامجو است ؟ يک بيمار روانی 
است ؟ يک معتاد له شده است ؟ و يا فردی که در اين مدت تحت نظارت و تربيت گروهی مددکارو 
دوستدار حقوق بشردر پروسه ای آموزشی و درمانی قابليت حضور در جامعه را يافته ؟ در اين 

زنان زندانی که عمدتا قربانيان و همدستان جرم محسوب می شوند تا چه حد در فضايی امن ميان 
پناه يافته و به دور ازخشونت ها و بی حرمتی های رايج شخصيت وقابليت های زنانه خويش را 

 .شناخته اند ؟ اين ها مسائلی است که در نشست اين ماه انجمن جامعه شناسی مطرح شده است

 

بود در اين " زن و زندان"اين ماه گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ايران  موضوع نشست

دکتر رزا قراچورلووسپس سکينه موسوی کارشناس ارشد مطالعات زنان  درباره نشست ابتدا

 ..وضعيت زنان زندانی در ايران به سخنرانی پرداختند

 ازهای ويژه ای دارندزنان زندانی به علت عادت ماهانه يا بارداری ني: قراچورلو

زنان به دليل حصوری که در خانواده دارد وقتی درون زندان قرار می گيرند : رزا قراچورلو گفت

عموما جای مناسبی در زندان برای . هم شاهد نقض حقوق زنان و هم نقض حقوق کودکان هستيم

در زندان شرايط بسيار بسياری از زنانی که باردار هستند . نگهداری فرزندان اين زنان وجود ندارد

زن زندانی به . از درمان های خاص توسط پزشکان زن در هر ماه محروم هستند.نامناسبی دارند 

دليل دوری از خانواده بيش از مردان آسيب می بيند و ايزوله می شوند احتمال ديدن فرزندانشان 

 .کمتر است

زنان مکانهايی در نظر گرفته شود سازمان بهداشت جهانی در گزارش خود اعالم کرده بايد برای 

که بتوانند همسر خود را درصورت تمايل ببينند، حتی رابطه جنسی داشته باشند بدون اينکه در ديد 
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اما متاسفانه در بسياری از کشورها حتی مالقات . دوربين ها يا ماموران زندان قرار داشته باشند

 .عادی وجود ندارد

ن به دليل فروش يا معاونت در توزيع مواد مخدر در زندان هستند آمار ها نشان می دهندمعموال زنا

به دليل دوم در % 33زنان به دليل اول و% 77يا به دليل جرايم غيرخشن؛ مثال بر اساس آمار 

برنامه عمل سازمان ملل با عنوان خشونت عليه زنان را متوقف کنيد تحت نظر . زندان هستند

چرا که زنان بعد از کودکان در جنگها آسيب پذيرتر از مردان  شورای امنيت برنامه ريزی شده است

در جنگ جهانی اول ژاپنی ها زنان کره ای و چينی را استثمار جنسی کرده بودند يا در . هستند

در جنگ صربها عليه بوسنيايی ها و آلبانی تبارها زنان در زندان در معرض خشونت های  1993

داری های اجباری يا عقيم سازی های اجباری در مورد زنان بار. جنسی گسترده ای قرار گرفتند

  .زندانی در جنگ ها اتفاق می افتد

 شيوع ايدز در زندان

مسئله مهم ديگر شيوع ايدز در زندان است زنان ايدز را در : قراچورلو در ادامه خاطر نشان ساخت

آن می شوند بنابراين زندان از طريق سرنگ آلوده يا شريک جنسی الوده می گيرند و عامل پخش 

کمپين دربرنامه عمران ملل متحد سعی در کاهش ايدز در . چرخه خشونت و ايدز ادامه می يابد

 .داخل و خارج زندان در بين زنان کاهش دارد

يا کمک های اضطراری به زنان از دولتها می خواهد  ( UNIFEM)دفتر يونی فم: وی ادامه داد

کنوانسيون ها و اسناد بين المللی درباره رفتار با زندانيان از جمله  زندانها را کنترل کنند به عالوه

زندانيان زن وجود دارد از جمله ميثاقين بين المللی، اعالميه اصول اساسی سازمان ملل دربار رفتار 

،اولين کنگره سازمان ملل درباره پيشگيری و 1995، حداقل قوائد رفتار زندانيان 1990با زندانيان

که مطالب بسيار جالبی  1990،قوائد توکيو1948،اعالمبه جهانی حقوق بشر1977مجرمان رفتار با 

درباره رفتار با زنان در زندان، زنان و 1980درباره زنان زندانی دارد،اعالميه کاراکاس 

و برنامه سازمان بهداشت جهانی درباره  2005، حداقل قوائد رفتار با زنان زندانی2008ايدز

 ...و2009بهداشت زنان در

سازمان عفو بين الملل يکی از نهاد های مهم است که درباره بهداشت : اين استاد دانشگاه افزود

زنان،ايدز و زنان زندانی صحبت می کند اين نهاد دولتها را به خاطر باليايی که بر سر زنها در 

ه به زن در زندان می آيد مسئول می داند مثل تجاوز به زنان، بازرسی زنان توسط مردان، نگا

دستشويی يا حمام يا حتی خشونت های کالمی که بار جنسی دارد بنابراين اميد دارد دولتها پرسنل 

در امريکا مردان . زن استخدام کنند و اين حق را برای زن قائل شده که از زندانبان شکايت کند
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عريان زندانی چه  زندانبان در صورت تخطی از موارد باال اخراج می شوند نگاه زندانبان به بدن

  .مرد چه زن به طور کلی جرم محسوب می شود

زندانبان های زن بايد از نظر روحی روانی مشکل نداشته باشند و رفتار منطقی : قراچورلوبيان کرد

زنان زندانی به علت عادت ماهانه يا بارداری نيازهای ويژه ای . و درست با زندانی داشته باشند

ياز به سيگار ممکن است به سبب وضعيت فرودستی مورد سواستفاده زندانبان دارند يا مثال به علت ن

دولتها بايد . بنابراين دولتها بايد نيازهای روحی و روانی زنها را برطرف کنند. مرد قرار بگيرند

امکان شکايت از زندانبان را برای زنان زندانی در نظر بگيرند همچنين شکايات بايد توسط قاضی 

همچنين بايد .قت بررسی شود و تحقيقات الزم به عمل آيد نه اينکه پرونده مختومه شودبی طرف به د

برای زنان قربانی سواستفاده جنسی راه احقاق حق و دسترسی به درمان های موثر وجود داشته و 

 .هرکسی که گزارش يا شهادتی درباره پرونده های اين چنينی می دهد بايد درامان باشد

زنان زندانی بيش از مردان در معرض خطر هستند، سو تغذيه، بارداری و : در انتها وی گفت

يائسگی زنان را آسيب پذيرتر از مردان می کند بنابراين به مراقبت های بيشتری در زندان 

زنان زندانی به ايدز دچارند اما در مورد ايران هيچ % 50در فدراسيون روسيه بيش از. نيازمندند

 .ندارد آمار و اطالعاتی وجود

 بحران جمعيت در زندانها: سکينه موسوی

سخنران بعدی خانم سکينه موسوی نتيجه تحقيقات خود را درباره شرابط زنان زندانی در ايران 

در سالهای اخير با بحران جمعيت در زندانها مواجه هستيم با : وی گفت. برای حاضران بيان کرد

در دنيا کارشناسان به اين نتيجه .نی می شويممقايسه رشد جمعيت متوجه رشد جمعيت زنان زندا

رسيده اند که زندان مکان کارآمدی نيست هزينه های باالی نگهداری زندانيان، آموزش اصول 

بزهکاری در زندان سبب شده است سياست گذاران به بررسی مجددنقش زندان در بازپروری 

گی تربيتی سازمان زندانها گفت که در موسوی به نقل از ستاره عابد مديرکل فرهن .زندانی بپردازند

هزار زندانی زن 60هزار زندانی 162درسخنان خويش ياد آورشدند که از  1388ايشان در فروردين

. ام را به خاطر زندانی زن دارد88کشور ايران رتبه183هستند براساس آمار بين المللی از مجموع

  .زان زندانی زن است رآسيائی از نظر ميايران دهمين کشور دنيا و سومين کشو

زنان زندانی از غذای  در ايران با افزايش تعداد زندانيان زن استاندارهای مطلوب کاهش يافته است .

زندان در ايران مدرسه آموزش جرم و ناکارآمد . خوب، هوای تازه، درمان مناسب برخوردار نيستند

 .است

ندانی تخمين زده شود و به آنها برای در زندان بايد آسيب های واردشده به ز: موسوی ادامه داد

بايد به زندانی مهارت حل مسئله را آموخت تا بعد از  .مناسب کمک شود درمان روحی و روانی
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هدف از زندان آگاه سازی زندانی است اما عمال . خروج از زندان بتوانند به زندگی عادی برگردند

کم داريم و برخی فقط برای تامين امکان تحقق چنين هدفی را نداريم چرا که نيروی متخصص 

. معاش به زندان می آيند بنابراين توقع رفتار انسانی و غير خشن نمی توانيم ازآنها داشته باشيم

مددکارهای . ديگران خود را باالتر از زندانی ها می گويند و زندان را محيطی کثيف می دانند

بط کاغذی بين مقامات زندان و زندانی اجتماعی هم به شدت دچار کمبود انگيزه هستند و فقط را

 .هستند و از حال و هوای زندانيان خبر ندارند

بعضی ها تمايل دارند زندانی موجودی خمود باشد و با آوردن وسايل ورزشی در زندان و هر 

   .زندانی بازگرداند شديدا مخالفت می کنند حرکتی که شادابی را به

متخصصان دينی استفاده می شود اما بدون توجه به فلسفه وجودی در زندان از : موسوی تاکيد کرد

اين متخصصان به جای انکه زندانيان را با خدای رحمان و رحيم آشنا کنند او را با خدای . آنها 

معامله گر آشنا می کنند بدون توجه به تاثير روحی و روانی که برای زندانی به ارمغان می آورد؛ 

ری به او گفته بودند به خاطر هر زنا بايد يک نخود طال بدهد تا خدا او را مثال در مورد سهيال قدي

ببخشد در نتيجه در روحيه او تاثير بدی گذاشته بود و او مدام از من می پرسيد برای آمرزش گناهش 

 .چه بايد بکند

مثال گروهی از دختران  .محيط زندان برای برخی از زنان جای امنی است: وی در ادامه گفت

راری و روسپی ها از اواخر آذر سعی می کنند جرايم آشکاری را انجام دهند تا ماه های سرد را ف

زندان جای امنی بود زيرا از نظر او آزادی يعنی زير  يا برای سهيال قديری. در زندان بگذرانند

فرزندش شوهرش را کشته بود می گفت عصرها وقتی در  3يا زنی که با همکاری. باران خوابيدن

زندان بسته می شود من احساس امنيت می کنم به خاطر خشونت جنسی شوهرش نسبت به او و 

 .دست درازی هايش نسبت به دخترانش

ته وی در حقيقت زندان جای امنی نيست بلکه جامعه آنقدر کثيف است که زندان را جای مورد فبه گ

  .برخی از زنان کرده است اعتمادی برای

قضاييه مجازات زندان به عنوان وسيله سلب آزادی زندانی است و برای در قوه : موسوی بيان کرد

در قوه قضاييه نماد غيراخالقی .حل صورت مسئله نيست و فقط حذف موقتی مجرم از جامعه است

شب در پارک ها احتمال گرفتن دختران فراری  8ساعت .فقط زن است و به مردها کاری ندارند

می کنند بنابراين تعداد زنان زندانی افزايش می يابد در حالی که بيشتر است تا پسرانی که ولگردی 

 .پسران به فروش می روند

زنان زندانی يا شوهران معتاد دارند يا زنان سرپرست خانواده % 80تقريبا : موسوی اشاره کرد

مردان معتاد زنانشان را وادار به روسپی گری می کنند و بهره اقتصادی را هم مرد مديريت . هستند
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نه اکراه آيا اين زن می تواند از شوهرش شکايت کند چگونه بايد ثابت کند بيگناه است؟ چگو. می کند

 و اجبار خود را ثابت کند؟

  

  %73سال هستند ، يعنی سنين اوج فعاليت جنسی 39_ 14بين سنين  زنان زندانی

  :سکينه موسوی در ادامه مشکالت زنان زندانی را اينچنين برشمرد

فقدان حضور زنان در خانواده خطر برچسب زنی به خانواده را در پی دارد درحاليکه در مورد 

بنابراين در نبود .زندانی اينگونه نيست و مثال می گويند برای کار به شهر ديگری رفته استمردان 

مادر فرزندان آسيب پذيرتر می شوند در حاليکه در نبود پدر تنها افت تحصيلی اتفاق می افتد در 

مادران . نبود مادر پسرها به ولگردی و دخترها در معرض روابط جنسی نامشروع قرار می گيرند

در موردی يک . زندانی نگران فروش دختر بچه ها و پسربچه های خود توسط شوهرانشان هستند

زن افغان می گفت يک شب برفی دخترم را زير برف ها قايم کردم تا شوهرم نتواند او را بفروشد 

  .بنابراين زنان در محيط زندان نگرانی های زيادی دارند....اما او پسرم را برد 

پريود،يائسگی . عيت فيزيولوژيک زنان نيز با مردان متفاوت است از طرف ديگر وض

برخی از مددجويان در .وافسردگيهای اين دوران زنان نيازمند مراقبت و بهداشت جسمی می کند

برخی ازمددجويان دردوران .دارنددوران  پی ام اس مرتکب قتل شده اند ونياز به بهداشت روانی 

شروع ياسئگی و يا بارداری نياز . روانی نيازمند مراقبت هستنديائسگی بی تابند وازنظر روحی 

زنان به کلسيم را افزايش می دهد درحاليکه در زندان خبری از شير و مرغ نيست و کال زندانيان از 

  وضعيت تغذيه ای مناسبی برخوردار نيستند

. دامنگير زنان استواژينالی مواد مخدر و انتقال آن به داخل زندان يکی ديگر از مسائل اخفای  

سال از زندان يک ماه در زندان و يک ماه در خارج از زندان به سر می برند 7زنان بعد از گذشت 

بنابراين می توانند مواد مخدر را وارد زندان کنند ودر اختيار ديگران از جمله همسران خود در طی 

 .دست مردان هستند مالقات شرعی دهند بنابراين می بينيم که چگونه زنان ملعبه ای در

تمايالت جنسی زنان مسئله ديگری است در حاليکه مردان زندانی می توانند با همسر خود مالقات 

شرعی داشته باشند اما زنان زندانی به خاطر فرهنگ مردساالر نمی توانند چنين تقاضايی داشته 

نه حاضر است به زندان حتی اگر چنين درخواستی کنند کدام مرد با اين تفکرات مردساالرا. باشند

مگر انکه . برود اصوال شوهران اينها ادم های خالف کاری هستند که اطراف زندان نمی روند

البته خود اين مکان ها از نظر . همسر انها هم زندانی باشد و شوهر تقاضای مالقات شرعی کند

سبب بارداری يا انتقال بهداشتی مناسب نيستند و مشکل ديگر عدم استفاده مردان از کاندوم است که 

 .ايدز به زنانشان می شود
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سال هستند اين زمان اوج فعاليت جنسی است بنابراين  14-39زنان زندانی بين % 73طبق آمار 

روسپی ها و قواد های زن و . زنانی که همسر زندانی ندارند با چنين مشکالتی روبرو هستند 

 .به اختيار چه به اجبار در زندان وجود دارددختران فراری را هم داريم بنابراين مساحقه چه 

از طرفی به موجب قوانين زن بايد از مرد تمکين کند و زنانی که به دليل مسائل مختلف زندانی می 

شوند بعد از چند روز با دادخواست عدم تمکين شوهرانشان هم روبرو می شوند و می مانند کدام 

 مشکل را بايد برطرف کنند؟

 سالگی در زندان بدون وجود مهد کودک2وجود بچه ها تا 

سالگی در زندان بدون وجود مهد کودک است اوال اين بچه ها تغذيه 2مشکل ديگر وجود بچه ها تا 

مناسب ندارند مهم تر از همه بين افرد مجرم امکان تعرض به اين بچه ها وجود دارد مثال يکی از 

برای اينکه مورد آزار و اذيت قرار نگيرد  مددجويان من فرزندش را با خودش به دستشويی می برد

اين بچه ها اموزشی نمی بيند ميوه .حال بماند که اين کار چه تاثير سويی بر فرزند او خواهد داشت 

نمی خورند و مثال نارنگی که من برايشان برده بودم را شوت کردند و اصال به فکرشان هم نرسيد 

 .که اين ميوه است

زنان است به اين زنان مهارتی آموزش داده نمی شود تا هم درامدی کسب معضل ديگر بيکاری اين 

   .باشند کنند و هم سرگرم

موضوع مهم ديگر طردشدن اين زنان از سوی خانواده است مردان همسرکش وقتی از زندان بيرون 

 د در حاليکه زنان همسرکش موقعيتی متفاوت دارند بهنمی آيند با استقبال ديگران روبرو می شو

 50درحاليکه بر اساس تحقيقات من از ...تيتر روزنامه ها دقت کنيد زن فريبکار شوهرش را کشت

نفر متهم به رابطه با مرد ديگری شدن آن هم رابطه تلفنی و تنها يک نفر حکم  10زن همسرکش فقط

ا در خيلی از موارد زن تنها کشته شدن همسرش ر. ال خيانتی در کار نيستصسنگسار گرفت يعنی ا

 .از ترس پنهان کرده است اما از خانواده طرد می شود

در زاهدان و اهواز زنی که معاونت در قتل شوهرش داشته يا مواد مخدر برای شوهرش بوده و از 

سال  7اينها بعد از . او گرفته اند و راهی زندان شده از سوی برادر و پدرش تهديد به قتل می شود 

ون اند خودشان را به تهران منتقل می کنند در تهران هم که غربيند که يک ماه در زندان يک ماه بير

جايی را برای رفتن ندارند بنابراين در معرض آسيب های ديگری نيز قرار می گيرند يا درون 

روز نگه نمی  30زندان برای اينها شوهر پيدا می شود و اين مردها هم از شر خير هواهی اينها را 

 . جريان بزهکاری جديد می شوند دارند بنابراين وارد يک

مورد ديگربيماری های کودکان زنان زندانی است برخی از مردان بزه کار شناسنامه خود را می 

بچه هايی که بيماری قلبی مادرزاد دارند .درون شناسنامه مادر وجودداردسوزانند اما نام فرزند 
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ايد توسط پدر صادر شود که مشکالت نيازمند عمل جراحی قبل ازدو سالگی هستند اما اجازه عمل ب

 .را چند برابر می کند

سالگی 10کارآفرينی و تغيير نگرش در زنان يکی از مسائل مهم در زندان است دختری که از 

روسپی گری را با پدر و برادرانش شروع کرده به نظر شما حاضر است گليم بافی کند؟ تا زمانی 

رد راه پول در اوردن برای او فرقی نمی کند و آموزش که اين دختر به کرامت انسانی خود پی نب

 .يک حرفه فايده ای به حال او ندارد

  .از سرکوب و مجازات است در اين جا بعد آسيب شناسی اجتماعی خيلی پر رنگ تر

 :اين کارشناس ارشد مطالعات زنان درباره چه بايد کرد؟ گفت

  برای حمايت چه بايد بکنيم

 بازپروری و ارتقای جسمی و روانی زنان  - 1

سامان دهی وضعيت های جرم زا در غير اين صورت زن زندانی با ورود به محيط گذشته در  -2 

  .کنار شوهر بزه کار دوباره در مسير قبلی قرار می گيرد

 استفاده از قاضی و افزايش امکانات دادخواهی زنانی که دچار خشونت خانگی هستند، همچنين -3 

زنان در محاکمی که قاضی مرد است برای گفتن وضعيت و مشکالت خود به . وکيل تسخيری زن

سبب فرهنگ سنتی توان گفتن برخی مسائل را ندارند مثال زنی که مورد خشونت های جنسی متعدد 

و رابطه جنسی مقعدی شوهر خود بود و در نهايت او را کشته بود در پاسخ به اين سوال قاضی که 

خانه شما کافور پيدا شده مگر تو وسيله ای برای ارضای شوهرت نبودی برای بيان مقصود  چرا در

خود به قاضی می گويد اگر به شما کفش بدهند پا توی کفش می کنيد يا پشت کفش؟ در حاليکه در 

وکيل تسخيری زن نيز . صورت وجود قاضی زن، زنان راحت تر مشکالت خود را بيان می کنند

 .ی با متهم داردهمدردی بيشتر

  روانی -فراهم کردن مشاوره های پزشکی -4 

گروه های درمان گفتگويی و در نهايت مجازات های اجتماعی و تدابير غير از زندان مثل کار - 5

اما اولين قدم درپيشگيری تبين ... اجباری در مراکز نگهداری سالمندان، دادن خدمات اجتماعی 

 .درست از مسئله است

لين گفته است دليل بزهکاری زنان نبود تقوی و پرهيزکاری است و برای پيشگيری از يکی از مسئو

اما مسائل اقتصادی، بيکاری، بيماری های روانی و روحی از داليل . جرم بايد زنان تقيه پيشه کنند

رشد بزهکاری است و برای پيشگيری بايد درباره اين مسائل برنامه ريزی درست انجام داد نه فقط 

  .ه به تقویتوصي
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 1388آبان  26

 
 .ژينا مدرس گرجی نيز به جمع فعاالن ممنوع الخروج کمپينی اضافه شد

به گزارش هرانا به نقل از تغيير برای برابری، مدرس گرجی که از فعاالن حقوق زنان در سنندج 

 .است صبح روز جمعه در حالی که قصد سفر به خارج از کشور را داشت ممنوع الخروج شد

روز جمعه قصد سفر به دبی را داشتم، تمامی امور مربوط به خروج از جمله تحويل بار : " او گفت

را هم انجام داده بودم و حتا عوارض پرواز را هم پرداخت کرده بودم و پاسپورتم مهر خروج از 

را اعالم  ايران را خورد اما چند دقيقه پيش از سوار شدن به هواپيما از طريق بلندگوی فرودگاه نامم

دقايقی بعد فردی با لباس شخصی آمد و در حالی که با بيسيم در . کرده و گفتند سوار هواپيما نشوم

مورد مشخصاتم صحبت می کرد پاسپورتم را گرفت و رفت و بعد از چند دقيقه بالتکليفی به 

ر حوزه ماموران نيروی انتظامی مراجعه کردم که گفتند اين موضوع به ما ارتباطی ندارد و د

سرانجام مامور لباس شخصی برگشت و . اختيار ماموران نهاد رياست جمهوری در فرودگاه است

در حالی که پروازم را از دست داده بودم به من اعالم کردند که حکم قضايی دارم و نمی توانم از 

سنندج  پاسپورتم را توقيف کردند و ضمن اعالم اين که بايد به دادگاه انقالب. کشور خارج شوم

 ".مراجعه کنم، برگه ای به من دادند که روی آن شماره حکم و تاريخ آن نوشته شده بود

مدرس گرجی در پاسخ به اين سوال که آيا پيش از اين حکم قضايی و يا اخطاری از سوی مقامات 

تا کنون هيچ گونه احضاريه و يا اخطاری از طرف نهادهای : " قضايی در يافت داشته يا نه گفت

ضايی دريافت نکرده ام و تنها چند بار با تماس تلفنی به اطالعات شهر سنندج احضار شده بودم که ق

تاريخ حکمی که در فرودگاه به من . به دليل شفاهی بودن اين احضارها از رفتن خودداری کردم

 ."خرداد بود 30ابالغ شد مربوط به 

اری با روزنامه های رسمی در سنندج من به جز کمپين، همک: "اين فعال حقوق زنان ادامه داد

همکاری داشته ام همينطور در خصوص حقوق زنان از جمله موضوع ختنه و خشونت عليه زنان 

به هر حال به نظر می . فعاليت کرده ام و اين فعاليت ها در هيچ جای قانون جرم محسوب نمی شود

اعی باشد و فشارهای روحی روانی رسد هدف از اينگونه محدوديت ها ، اعمال فشار به فعاالن اجتم

به آنان است که نه تنها درگيری پروسه قضايی مبهم و پيچيده ای را در پی دارد بلکه با ممانعت از 

 ".هرگونه ارتباط و پيشرفت در فعاليت های کيفی فعاالن خواهد بود



 انتخابات، کودتا و زنان

    
165 

 
   

اصفهان ممنوع الخروج پيش از اين تعداد زيادی از فعاالن کمپين در تهران و ساير شهرها از جمله 

خديجه مقدم و هايده تابش دو تن از ديگر فعاالن کمپينی هستند که در ماههای اخير . شده بودند

ممنوع الخروج شده اند و در ميان فهرست ممنوع الخروج ها، اسامی تعدادی از فعاالن اجتماعی، 

گس محمدی،عبدالفتاح مطبوعاتی، حقوق بشری وکال و نيز هنرمندان از جمله نسرين ستوده، نر

نيا،  سلطانی، محمدعلی دادخواه، ناصر زرافشان، ثريا عزيزپناه، منصوره شجاعی، طلعت تقی

عمادالدين باقی، عيسی سحرخيز، بدرالسادات مفيدی، عبدالرضا تاجيک، فرزانه روستايی، فاطمه 

 .معتمدآريا، جعفر پناهی و مجتبی ميرتهماسب به چشم می خورد

قانون آيين دادرسی کيفری صورت می  133در سفرهای خارجی براساس ماده اعمال محدوديت 

باتوجه به اهميت و داليل جرم، دادگاه می تواند عالوه بر : "گيرد و در اين ماده قانونی آمده است

صدور قرارهای تامين کيفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثيقه، (موارد مندرج در ماده قبل 

  ".رار عدم خروج متهم از کشور را صادر کندق) کفالت و التزام

به اعتقاد حقوقدانان فعاالن سياسی را به دليل آن که متهم نيستند نمی توان ممنوع الخروج کرد و 

ممنوعيت خروج در مورد آنان تنها پس از تفهيم اتهام و به مدت شش ماه می تواند صورت گيرد که 

اما روندی که در . ظر قانون برای آنان لحاظ شده استحق اعتراض به دادگاه تجديد نظر نيز از ن

حال وقوع است دقيقا بر خالف اين موضوع است و بسياری از افرادی که ممنوع الخروج شده اند تا 

پيش از اقدام به خروج از کشور تفهيم اتهام نشده و هيچ گونه قرار تامين کيفری نيز برای آنها صادر 

 .نشده است

  

  

  

  

  

  

  

1388آبان  27

 
 دولت ايران جايزه نوبل صلح را مصادره کرد :دويچه وله
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های  بستن حساب. ی نيروهای امنيتی و حکومتی هستند او زير فشار فزاينده  شيرين عبادی و خانواده
های حقوق  المللی فقط به خاطر فعاليت بينی تمامی جوايز  بانکی او، همسر و خواهرش، مصادره

 .گيرد بشری خانم عبادی صورت می

 خود رااگر تصور شود که من زير اين فشارها فعاليتهای حقوق بشری 

 متوقف می کنم ، خيالی باطل است .

 

 

نوبل صلح باعث شده است که   جايزه  ، برنده های حقوق بشری و قانونی شيرين عبادی فعاليت

اين خبر را شيرين عبادی . ی وی را تحت فشار بگذارد جمهوری اسالمی اعضای خانوادهحکومت 

وگو با دويچه وله در اين زمينه  خانم عبادی در گفت. زبان رساند های آلمانی  به اطالع رسانه

 .توضيحات بيشتری داد

   

داشتيد، اعالم " راديو دويچلند"وگويی که شما با بخش فرهنگی  خانم عبادی، در گفت: دويچه وله

ممکن است در اين . کرديد که تهديدها عليه شما از سوی مسئوالن حکومتی ايران کماکان ادامه دارد

  رابطه توضيح بيشتری به ما بدهيد؟

   

دولت ايران از يکسال و نيم قبل تهديدات عليه من و عليه امنيت من و جان من را : شيرين عبادی

ازجمله برخالف قانون، دفتر کانون . کار من را محدود کند افزايش داد و همچنين سعی کرد که

پليس را . ای بسيجی، يعنی در حقيقت تحت نام بسيجی، به دفتر من حمله کردند عده. مدافعان را بستند

اخيرًا هم . های ديگر گر حمله به دفتر من بود و بسياری محدوديت خنديد و نظاره فقط می. صدا کردم

ی صلح نوبل که پنج سال قبل دريافت کردم، امسال بايستی بيش  که بابت جايزهدولت ادعا کرده است 

در حالی که طبق قانون ماليات ايران جوايز از ماليات . هزار دالر ماليات به دولت بدهم ۴٠٠از 

  . معاف هستند
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ه از اين اند که البت آنها همچنين خواهر، برادر و همسر من را به شدت تحت فشار و تهديد قرار داده

اند و حق نداشتند که بستگان من را صرفًا به خاطر وابستگی به من مورد   ها شکايت کرده اعمال آن

تر اين که وزارت اطالعات دو نفر کارمند فرستاده بود که  و از همه جالب. فشار و تهديد قرار دهند

از ساختمانی که من هم در  با خواهر من صحبت کنند و او را قانع و در نهايت تهديد کنند که بايستی

و حتی به او گفته بودند که اگر منزلش را عوض . آن ساختمان سکونت دارم، منزلش را عوض کند

نکند، برای فرزندان او که دانشجو هستند، توليد اشکال خواهد کرد و حکم اخراج او را از وزير 

  .ارداند، به خاطر اين که با من در يک ساختمان سکونت د بهداشت گرفته

   

اند و حتی بر اساس خبری  شود که حساب بانکی شما را در ايران مسدود کرده خانم عبادی گفته می

المللی به شما  که از سوی خبرگزاری فرانسه منتشر شده، اسناد و جوايزی که از سوی نهادهای بين

صلح نوبل شما  ی حاال پرسش اين است که آيا جايزه. اند داده شده، توسط مأموران دولتی ضبط شده

  هم در بين اين اموالی بوده که از طرف دولت ضبط شده است؟

   

ی حسابهای بانکی من را، که شخصی بوده،  اخيرًا مطلع شدم که دولت جمهوری اسالمی ايران کليه

سال قضاوت  ١۵حتی حقوق بازنشستگی که من از وزارت دادگستری بابت . مسدود کرده است

تر حسابهای شخصی همسر من و حتی  از همه مهم. است  م مسدود کردهکردم، آن را ه دريافت می

و اين خيلی جالب است که همسر من هرگز در . اند حقوق بازنشستگی همسر من را هم ضبط کرده

های من دخالت نداشته و شغلش چيز ديگری است و حقوق بازنشستگی را هم طبق قانون،  فعاليت

  . توان ضبط کرد تحت هيچ شرايط نمی

   

های  ها به اين دليل است که من فعاليت اند و تمامی اين الخروج کرده ع همچنين همسر من را ممنو

کنم در  کارهايی که من می زيرا کليه . حقوق بشری خودم را متوقف کنم که البته خيالی است باطل

تم توضيح در عين حال مايل هس. ی قوانين ايران است و هرگز از آن دست برنخواهم داشت محدوده

دهم که در صندوق امانات بانکی همسرم، من چند شيئی خصوصی مربوط به جوايز خودم را 

ی صلح نوبل و مدال لژيون دونور، انگشتر آزادی بيان که از اتحاديه  گذاشته بودم، از جمله جايزه

حقوق بشر  ی ديگر و با اين ترتيب دفتر کانون مدافعان خبرنگاران آلمانی گرفته بودم و چند جايزه

ی  ی دولت ايران توقيف شد و مدال نوبل هم به وسيله که از پول نوبل خريداری شده بود، به وسيله
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المللی را  و بايستی به اين کارهای فراقانونی دولت ايران که جوايز بين. دولت ايران توقيف شد

  .کند، آفرين گفت مصادره می

 

 فريبا پژوه بالتکليفی خانواده 

  شخص فرزندشاناز وضعيت نام

نگار زندانی به دادگاه انقالب رسيده است،  ي فريبا پژوه روزنامه که گردش کار پرونده با وجود آن

 .برد چنان در بالتکليفی به سر می نگار زندانی هم اين روزنامه

ی فريبا پژوه امروز طبق  بشر در ايران خانواده به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق

اما اين اتفاق . ها در دادگاه انقالب منتظر بودند که فريبا پژوه را به دادگاه بياورند قبلی ساعت ی وعده

 .نيافتاده است

 10ی بازپرس پرونده، از ساعت  بنابر گفته«: اند ی پژوه در اين رابطه به مجموعه گفته خانواده

اند مامور اعزام ندارند، ولی  گفتهبازپرس گفت هر چند از اوين به ما . صبح امروز به دادگاه رفتيم

هم همين را گفت و  13هم مجددا گفت بمانيد  11ساعت . کنم، شما بمانيد من خودم پيگيری می

 ».رسيد و پايان ساعت اداری، فريبا را نياوردند 15:30باالخره ساعت به 

های جدی  ها بحثروز  ی قضاييه اين افتد که در مورد استقالل قوه در حالی اتفاق می  اين مساله

مطرح است و بازجويان زندان اوين بارها و به طرق مختلف از دستور قضات و بازپرسان و حتا 

 .کنند دادستان تهران خودداری می

تهران و بسياری ديگر از   لغو شده بود و هم دادستان 209های بند  چنين امروز کليه مالقات هم

نمی دانيم «: گويند ی پژوه می خانواده. ين رفته بودندمجلس به او  مقامات قضايی و حتی نمايندگان

ها  که چرا اين لغو مالقات و اين بازديد   ای در بر خواهد داشت؟ حتا نگرانيم چه کردند و چه نتيجه

همزمان صورت گرفته است؟ آيا اتفاق خاصی در اوين افتاده است يا صرفا برای تسريع در بررسی 

روز زندانی بودن هستيم به ويژه که از  93ن وضعيت فريبا بعد از هااست؟ ما به شدت نگرا پرونده

 ».نظر روحی وضعيت مناسبی ندارد

روز و آذر منصوری معاون سياسي دبيرآل جبهه  93پس از    نگار زندانی فريبا پژوه روزنامه

  . شوند داری می نفر ديگر نگه 3متری با  9مشارآت بعد از يک ماه بازداشت در سلولی 

های انفرادی زندان  بازداشت و به سلول 1388مرداد  31نويس از  نگار و وبالگ پژوه روزنامهفريبا 

با . روز را در سلول انفرادی تحت فشارهای گوناگون به سر برد 30وی مدت . اوين منتقل شد

 .کنند ی وی را مشخص نمی گذشت سه ماه از بازداشت وی مسئوالن قضايی وضعيت پرونده
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  »نمود خواهم تالش بيشتر«  فشارها رغم علی: محمدی نرگس

 
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: نرگس محمدی 

ای که  ی سرگشاده نامهنرگس محمدی، از کنشگران حوزه حقوق بشر و عضو شورای ملی صلح در 
او را . رود انتقاد کرده است نژاد نوشته از ظلمی که بر او می خطاب به رئيس جمهور محمود احمدی

 .اند اش را گرفته اند و گذرنامه از کار اخراج کرده

بنياد « ٢٠٠٩المللی سال  جايزه بين− مراسم اعصای جايزه الکساندر النگر به نرگس محمدی 
. طی مراسمی به خانم نرگس محمدی اعطا شد ٢٠٠٩ژوئيه  ٢شامگاه پنجشنبه  »الکساندر النگر

اين جايزه را شيرين . جلوگيری کرد   دولت ايران از سفر خانم محمدی به ايتاليا برای دريافت جايزه
  عبادی دريافت کرد

ز شورای اند که ا الخروج کرده و از او خواسته دهد که چگونه او را ممنوع نرگس محمدی شرح می 

 ٢٨در تاريخ «: نويسد ی نامه می او در ادامه. ملی صلح و کانون مدافعان حقوق بشر استعفا دهد

خرداد ماه يعنی شش روز بعد از انتخابات اخير يکی از مامورينی که در جلسات حضور داشتند طی 

نشوم به  تماس تلفنی اظهار داشتند که چنانچه کوچکترين تحرکی داشته باشم و از تهران خارج

بعد از آن و در جلسه ای ديگر ماموران وزارت . همراه هر دو فرزند کوچکم بازداشت خواهم شد

اطالعات به عنوان آخرين اخطار اعالم نمودند که در صورتيکه از کانون مدافعان حقوق بشر و 

نکنم ، از و هر گونه ارتباطی با خانم عبادی برنده جايزه صلح نوبل کناره گيری    شورای ملی صلح

  ».کار اخراج و بازداشت خواهم شد
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. شود در ادامه نامه شرحی آمده است در اين مورد که اين فعال اجتماعی چگونه از کار اخراج می

نرگس .گيرد ی نرگس محمدی با اعمال فشار مستقيم حکومت صورت می اخراج از کار بنابر گفته

دهد  هايی از دست قرار می را در برابر پرسش محمدی، پس از شرح آنچه بر وی رفته، مخاطب نامه

که حکومت اين گونه فشارها را چگونه با ادعاهای خود در مورد عدالت و مهروزری همخوان 

سال زندان اين  ١۵«او : کند نرگس محمدی به وضعيت شوهرش، تقی رحمانی اشاره می.بيند می

او که در آغازين .نونمند است و قا  و سياسی  حکومت را تحمل کرده و هنوز يک فعال مدنی

های متوالی محروم از تحصيل در رشته تاريخ در  های جمهوری اسالمی به دليل بازداشت سال

دانشگاه تبريز شد، به دليل زندانهای طوالنی هرگز موفق به اشتغال نشد و عمال همواره از داشتن 

نگونه زيستن و از هر حقی در شايد گفتن از چنين وضعيتی سخت نباشد ، اما اي. شغل محروم بود

  ».سامان محروم بودن بسيار دشوار است اين سرزمين بی

  :نويسد ی اين جمالت می نرگس محمدی در ادامه

فردی که در هيچ دادگاهی مجرم شناخته نشدم و فقط و فقط يک فعال حقوق بشر و صلح . و اما من«

امنيت ما شهروندان باشد، قدم در راه  طلبم، اکنون بايد به خواست وزارت اطالعات که بايد حافظ

  .های متوالی گذارم  محروميت

   آيا فعاليت حقوق بشری و تالش برای صلح گناهی نابخشودنی است که حتی حق داشتن نانی برای

  »خوردن هم نبايد داشته باشيم؟

  :يابد ی نرگس محمدی اين گونه پايان می نامه

ام را به دور از شکنجه اعالم  بيانديشم و بنويسم و عقيده در خاتمه در شرايطی که ميتوانم آزادانه«

نمايم و البته مالک هم فقط همين است و بس، باور دارم که کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی 

صلح،نهادهای مدنی و قانونمند در کشور ايران هستند که کارنامه قابل قبولی در نزد ملت سرفراز 

همچنين خانم عبادی برنده . باشد دمت به آنها افتخار بزرگی برايم میايران دارند و همکاری و خ

جايزه نوبل فردی ملی و زنی شجاع و بشر دوست است که در راه تحقق صلح و حقوق بشر در 

   طلبان جهان نه تنها امری مذموم نيست که امری با ارزش کند و همکاری با صلح جهان تالش می

که    های بزرگ تاريخ بشريت است بل جنگ و خشونت از آرمانو صلح و حقوق بشر در مقا  است

  » .قطعا بيشتر تالش خواهم نمود
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  آخرين وضعيت شبنم مدد زاده ، فعال دانشجويی در بند گزارش   

دانشگاه تربيت معلم تهران و نايب دبير شوراي  شبنم مددزاده عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمی

ی شوراي  ، در حالي آه عازم جلسه1387در تاريخ يكم اسفند ماه  تهران دفتر تحكيم وحدت آه

  .تهران دفتر تحكيم بود به شكلي نامتعارف و بدون حكم قضايي بازداشت شد

عضو ) 1366متولد (به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، شبنم مددزاده 

تهران و نايب دبير شوراي تهران دفتر تحكيم شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشگاه تربيت معلم 

، در حالي آه عازم جلسه ي شوراي تهران دفتر تحكيم 1387وحدت است آه در تاريخ يكم اسفند ماه 

 .بودند به شكلي نامتعارف و بدون حكم قضايي بازداشت شدند

ف مي آنند و زماني آه شبنم عازم مترو گلشهر بوده، دو اتوموبيل شخصي تاآسي حامل وي را متوق

بدون نشان دادن هيچ گونه مدرك شناسايي يا حكم قضايي در برابر انظار عمومي وي را با اجبار با 

در آنجا از وي به خاطر آن چه شرآت . خود مي برند و به آالنتري رجايي شهر آرج منتقل مي آنند

مذآور تا حوالي قتل صورت گرفته در مهماني    در يك ميهماني نامتعارف خوانده مي شود و يك

پس از . سپس از وي مي خواهند آه با پدر يا برادرش تماس بگيرد. ظهر بازجويي به عمل مي آيد

تماس با برادرش، فرزاد، وي نيز به آالنتري مراجعه مي آند آه از همان جا هر دو را به زندان 

 .اوين منتقل مي آنند

ي آه خود را مامور دادگاه انقالب پس از گذشت سه روز بي خبري مطلق، ظهر روز شنبه، فرد

معرفي مي آند، پس از حضور در حراست دانشگاه تربيت معلم، از انتقال شبنم به زندان اوين و 

ارجاع پرونده اش به دادگاه انقالب تهران خبر مي دهد و به خانواده و اعضاي انجمن اسالمي 

معمول ازاد خواهد شد و جاي دانشگاه خاطرنشان مي آند آه خانم مددزاده پس از طي مراحل 

 .نگراني وجود ندارد

ي قضاييه در يك نشست مطبوعاتي  در سيزدهم اسفند ماه هشتاد و هفت، جمشيدي، سخنگوي قوه

دادگاه انقالب از ارائه ي . اتهام شبنم مددزاده را ارتباط با سازمان مجاهدين خلق عنوان مي آند

 19سرانجام شبنم در . رابطه با اين مسئله امتناع مي ورزدي مددزاده در  هرگونه پاسخي به خانواده

ام اسفند ماه پس از نوزده روز بي خبري مطلق از وضعيت خود، در تماسي تلفني به مدت يك دقيقه 

 .خبر از سالمت خود مي دهد
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ز وي هفتاد و يك رو. شبنم تنها چهار تماس تلفني با خانواده ي خود داشت   تا پانزدهم ارديبهشت ماه

امنيت  3در اواخر ارديبهشت ماه بازپرس شعبه . اوين به سر برد 209در سلول انفرادي بند 

دادسراي انقالب تهران با آزادي شبنم با قرار آفالت موافقت آرد آه اين امر با مخالفت شديد معاونت 

 .امنيت داستان روبرو شد

اتهامات محاربه و تبليغ عليه . شد دادگاه انقالب تهران ارجاع 28ي  پرونده جهت دادرسي به شعبه

جلسه ي دادرسي به خاطر اهمال . تيرماه جهت برگزاري دادگاه تعيين وقت شد 22نظام عنوان شد و 

. شهريور ماه موآول شد 23جهت احضار متهمين از زندان به تعويق افتاد و به  28مدير دفتر شعبه 

ي محاآمه  خوانده شد از برگزاري جلسه در تاريخ مذآور هم به دليل آنچه آمبود مدعي العموم

 .ام مهرماه موآول گرديد18ممانعت به عمل آمد و به 

ام مهرماه آه بدون حضور نماينده دادستان برگزار شد به وآيل شبنم و فرزاد هم 18ي  در جلسه

 . اجازه ي دفاع از موآلينش داده نشد

آغاز شد پس از آنكه  28ياست شعبه در اين جلسه آه با هتاآي و ناسزاگويي قاضي مقيسه اي، ر

متهمين اتهامات وارده را رد آردند، قاضي برگزاري جلسه را منوط به حضور آارشناس وزارت 

 .آذر ماه موآول شد 14اطالعات آرد و برگزاري اين جلسه به 

 ي بند نسوان زندان اوين، موسوم به به قرنطينه 209در هفته ي اول مهرماه شبنم از بند امنيتي 

متادون منتقل شد، بندي آه از نظر بهداشتي يكي از نامناسب ترين بندهاي زندان اوين به شمار مي 

  در اواخر مهرماه، شبنم به بند نسوان. وي در آنجا چندين بار به بيماري هاي داخلي مبتال شد. آيد

آه در آن اصل بندي . منتقل شد و تا به امروز در آنجا نگهداري مي شود) بند عمومي ويژه زنان(

تفكيك زندانيان بر اساس جرائمشان رعايت نمي شود و موجب شده تا شبنم در آنار مجرميني 

 .خطرناك با اتهامات و جرائم مختلف به سر برد

وي در زندان عالوه بر بيماري هاي داخلي به ناراحتي قلبي هم دچار شده است و حدود يك ماه است 

اين امر با اعتراض شديد وي روبرو شده است آه . مي برد آه در بدترين شرايط جسماني به سر

پس از دو حمله ي قلبي، وي به بهداري زندان مراجعه آرده . متاسفانه تاآنون پاسخي به آن داده نشده

وضعيت وخيم جسمي بر وضعيت روحي . اما مسئولين از رسيدگي به وضعيت وي سر باز زده اند

 .ي نيز در شرايط به شدت نگران آننده اي به سر مي بردوي نيز تاثير گذاشته و از نظر روح

تداوم . روز از بازداشت موقت شبنم مددزاده مي گذرد 284تا به امروز يعني هشتم آذر ماه، 

بازداشت بارها با اعتراض وي و وآيلش مواجه شده است اما رياست شعبه هربار به دليل آن چه وي 

. آند از تبديل قرار با قرار متناسب با اتهام سر باز مي زند احتمال فرار و تباني متهمين عنوان مي

اين درحالي ست آه در آخرين اليحه اي آه توسط وآيل شبنم به شعبه داده شد، به مستنداتي اشاره 
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اما رياست شعبه بدون هيچ گونه . شده بود آه احتمال فرار و تباني متهم را عمال منتفي مي آرد

آه اين . ه با منافق خواندن مددزاده ها از تبديل قرار ممانعت به عمل آوردتوجهي به اليحه ارائه شد

 .امر نيز با اصل بي طرفي قاضي و اصل را بر مبري دانستن متهم پيش از محاآمه در تضاد است

دادگاه انقالب را بر  28گفته مي شود آه قاضي مقيسه اي، معروف به ناصريان، آه رياست شعبه 

عضو آميته اي بوده آه اعدام هاي گسترده ي آن دوره را به عهده  67تان سال عهده دارد در تابس

 .داشته است

   

 

  برند می بسر زندان تنگ چهارديواری در هنوز که زنانی

تن از زنانی که خبر زندانی شدن شان به نحوی به رسانه ها و سايت های خبری رسيده، امروز  13 

نبوی، شبنم مددزاده، فريبا پژوه، مهرنوش اعتمادی، آذر  عاطفه: در زندان اوين به سر می برند

منصوری، کبرا زاغه دوست و زهرا جباری، مهديه گلرو، نفيسه زارع کهن، عذراسادات قاضی 

  ) دو دانشجوی دانشگاه شيراز(قهرمانی  ميرسعيد، منيره ربيعی و همچنين ندا اسکندری و خديجه

هايده تابش . هستند که پس از ماه ها از زندان آزاد شدند محبوبه حقيقی و نگار سايه، دو زن ديگری

همچنين در طی روزهای .و طاهره رياحی نيز دو زن ديگری هستند که به تازگی دستگير شده اند

اخير، هنگامه شهيدی روزنامه نگار که طی حوادث پس از انتخابات ماه ها بازداشت بود اما اکنون 

ه شش سال و سه ماه و يک روز حبس تعزيری محکوم شده در بيرون از زندان بسر می برد، ب

و وکيل روشنك سياسي، مسئول کانون زنان حزب کارگزاران سازندگی از صدور راي برائت . است

همچنين سيما ديدار و همسرش عليرضا . دادگاه انقالب خبر داد 26براي موآلش از سوي شعبه 

ی شعبه سوم دادگاه انقالب تبريز به يک سال حبس فرشی از فعاالن مدنی آذربايجان در تبريز از سو

 .تعزيری محکوم شدند
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 تعزيری حبس سال ۴ به بازداشت ماه 5 به نزديک از پس نبوی عاطفه

  شد محکوم

 
گاه  عاطفه نبوي، فعال دانشجويي آه در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوري در شام

 4دادگاه انقالب به رياست قاضي قمي به تحمل  12سوي شعبه خردادماه بازداشت شده بود، از  25

 ..سال حبس تعزيري محكوم شد

دادگاه انقالب به  12به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، عاطفه نبوي هفته گذشته در شعبه 

مورد " خردادماه 25شرآت در تظاهرات غيرقانوني "و " ارتباط با سازمان مجاهدين"اتهامات 
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در حكم صادره از سوي دادگاه، وي از اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين، تبرئه . ار گرفتمحاآمه قر

اجتماع و تباني عليه نظام از طريق شرآت در " و " اخالل در نظام عمومي" اما به اتهام . شده است

 .مورد محكوميت قرار گرفته است" تظاهرات غيرقانوني

اين :" گويد خصوص حكم سنگين صادره عليه موآلش مي نسرين ستوده وآيل اين فعال دانشجويي در

آه خانم نبوي به دليل سوابق سياسي خانوادگي و فاميلي به  اين. حكم نمونه يك حكم غيرعادالنه است

 .چنين مجازات سنگيني محكوم بشوند، با هيچ منطق حقوقي سازگار نيست

لسه دادگاه نيز، بر خالف همه هاي مطرح شده در ج ها و سوال محور بازجويي:"گويد ستوده مي

قواعد حقوقي، سوابق خانوادگي و فاميلي عاطفه نبوي بوده و اصل شخصي بودن جرم و مجازات به 

 .هيچ وجه مورد توجه قاضي قرار نگرفته است

من اميدوارم با توجه به ناعادالنه بودن اين حكم، در دادگاه تجديدنظر به :" آند ستوده اضافه مي

زيرا آه هيچ . قوقي اين پرونده توجه شود و حكم بر برائت خانم نبوي صادر شودهاي ح استدالل

اي، روشنفکران خودش را به دليل شرکت در يک راهپيمائی سکوت با  پذيرد آه جامعه ميمنطقي ن

 .سال حبس تعزيری محکوم کند 4شعار رای من کجاست به 

روز در اين بند به سر  95ل شد و به مدت زندان اوين منتق 209عاطفه نبوي پس از بازداشت به بند 

 .برد، وي سپس به قرنطينه متادون و بند عمومي انتقال يافت

گيرد آه  سال حبس تعزيري براي اين زنداني سياسي در شرايطي صورت مي 4صدور حكم سنگين 

عاالن هاي گذشته تا حد امكان از صدور احكام سنگين حبس تعزيري عليه ف هاي ايران در سال دادگاه

  .زن خودداري آرده بودند

حکم زندان برای عاطفه نبوی واکنش های بسياری را برانگيخت از جمله کمپين بين المللی حقوق 

بشر در ايران به قوه قضاييه اعتراض کرد وگفت که مقامات قضائی بايد نحوه بازداشت ، دادرسی 

المت آميز در اعتراض به ساله ای که بخاطر شرکت در تجمع مس 28وحکم عاطفه نبوی ، زن 

  .  سال زندان محکوم شده ، مجددا بررسی کنند 4نتيجه انتخابات در خرداد ماه به 

، برای آزادی عاطفه نبوی به راه »من عاطفه ام«همچنين تعدادی از فعاالن مدنی کمپينی با نام  
 :دانداخته اند که آدرس سايت اين کمپين را در لينک زير می توانيد مشاهده کني

http://manatefeham.blogspot.com/  

 

 14ماه است در زندان بسر می برد و قرار است روز  10زندانی که نزديک به : شبنم مددزاده

 آذرماه برگزار شود
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تربيت معلم تهران و شبنم مددزاده عضو شورای مرآزی انجمن اسالمی دانشگاه : خبرنامه اميرکبير

تا به امروز در  1387نايب دبير شورای تهران دفتر تحكيم وحدت است آه از تاريخ يكم اسفند ماه 

 .ماه از بازداشت موقت وی می گذرد 10بازداشت موقت به سر می برد و تا به امروز حدود 

با اعتراض وی و به گزارش خبرنامه اميرکبير اگرچه تا به امروز تداوم بازداشت موقت بارها 

دادگاه انقالب به بهانه ی احتمال فرار و تبانی از  28وآليش مواجه بوده است اما هربار رييس شعبه 

الزم به ذآر است آه در آخرين اليحه ای آه توسط محمد اوليايی فرد . تبديل قرار سر باز زده است

، مستنداتی ارائه شده بود آه جهت درخواست تبديل قرار تقديم شد 28وآيل شبنم مددزاده به شعبه 

 .حتی آوچك ترين احتمال فرار و تبانی متهمين را منتفی می آرد

پيش از اين برگزاری جلسه ی دادرسی شبنم مددزاده چهار بار و هربار با داليل واهی به تعويق 

 ام مهرماه به حضور آارشناسان وزارت18انداخته شده است و نهايتا وقت برگزاری جلسه بعد از 

 .آذر ماه يعنی تنها دو روز مانده به روز دانشجو اعالم گرديد 14اطالع منوط شد و اين تاريخ برای 

شبنم در هفته های گذشته همراه با تعداد ديگری از زندانيان ديگر به قرنطينه نسوان زندان اوين 

 .موسوم به بند متادون انتقال يافته است

موکراسی در ايران، دانشجوی زندانی شبنم مددزاده از گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و د

رغم گذشت بيست روز از ناراحتی قلبی او و شدت يافتن آن  علی. برد ناراحتی حاد تپش قلب رنج می

عدم درمان باعث شده که جان او در معرض خطر . کنند از درمان وی به داليل واهی خودداری می

 .جدی قرار دهد

ل چندين بار به خاطر شدت يافتن ناراحتی قلبيش به بهداری زندان اوين شبنم مددزاده تا به حا

توانند برايش  مراجعه کرده است ولی به او گفته شده است دستگاه نوار قلب آنها خراب است و نمی

به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی يکی از زنان شاغل در بهداری زندان . کاری انجام دهند

ما شما را اينجا نياورديم که نجات بدهيم ،شماها را اينجا آورديم که : اده می گويدخطاب به خانم مددز

 .زجر کشتان کنيم
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آری «: بخشی از اين نامه بدين شرح است. شبنم مددزاده چندی پيش نامه ای در زندان نوشته است

ييز و روز اول ماه بارانهای پاييزی شروع به باريدن کرده اند و زمين با گام های بلند به استقبال پا

مهرماه آغاز می شود و من اکنون بی انتخاب واحد ،بدون حذف و اضافه و حتی بدون . مهر می رود

که هيچ نسبتی با من و رشته ام ندارد و يا کوچکترين " بند متادون:" ثبت نام وارد دانشگاه ديگر شدم

کهن دانشگاه و آرام گرفتن در  اما دل، ناشکيب قدم زدن بر سنگ فرش. شباهتی به دانشگاه زيبايم

 «.سايه بيد کهنسال دانشکده رياضی است

 ماه از زندانی شدن فريبا پژوه می گذرد 4نزديک به 

 
اش توسط مامورين  پدری  مرداد نزديک افطار در منزل ٣١فريبا پژوه روز اول ماه رمضان يعنی 

 .گذراندوزارت اطالعات دستگير شد و مدت يک ماه را در سلول انفرادی 

براساس آخرين گزارش از راديو بين المللی فرانسه، گروهی از روزنامه نگاران در اروپا وبالگی 

را برای درخواست آزادی فريبا پژوه، روز نامه نگار ايرانی، که بيش از صد روز است که در 

ده و از در اين وبالگ طوماری برای امضاء گذاشته ش. زندان اوين بسر ميبرد، بوجود آورده اند

 .همگان خواسته شده است که با امضاء آن آزادی او را سرعت بخشند

 :در زير برگردان فارسی متن اين طور را می خوانيد

او . در منزلش در تهران دستگير شد ٢٠٠٩فريبا پژوه روزنامه نگار ايرانی در بيست و دوم اوت "

 .بی آنکه اتهامات وی به او تفهيم شده باشندتقريباًٌ از چهار ماه پيش در زندان اوين به سر می برد، 

خانوادۀ فريبا پژوه که موفق به مالقات وی در زندان شده اند، می گويند که ضعف جسمانی او شديد 

 .شده است

 .فريبا پژوه کاری جز انجام وظيفۀ حرفه اش که همان اطالع رسانی است، نکرده است

م آمده ايم تا آزادی فوری و بدون قيد و شرط فريبا ما، روزنامه نگاران رسانه ها در اروپا گرده

 ".پژوه را خواستار شويم

 آذرماه در منزل شخصی خود بازداشت شد 2مهرنوش اعتمادی در 
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ماموران امنيتی با تفتيش منزل . مهرنوش اعتمادي، دوم آذرماه در منزل شخصی خود بازداشت شد

های آموزشی و کيس کامپيوتر وی را  ها، جزوه باين فعال کمپين يک ميليون امضا، شماری از کتا

 .توقيف کردند

دادگاه انقالب اصفهان، پس از تفهيم اتهام مهرنوش اعتمادی در روز سوم آذرماه، قرار  11شعبه 

به گفته خانواده اين فعال حقوق زنان، باوجود ارائه سند جهت وثيقه تعيين . بازداشت او را تمديد کرد

صفهان هنوز وی در بند است و مقامات قضايی از پذيرفتن وثيقه خودداری می شده از سوي دادگاه ا

 .کنند

وی همچنين در رابطه با  .مهرنوش اعتمادی از نخستين اعضای کمپين يک ميليون امضا است

وی پيش از بازداشت بارها به صورت تلفنی احضار و . کند مبارزه با خشونت عليه زنان فعاليت می

  .تهديد شده بود

 ذر منصوری نزديک به سه ماه است که در زندان بسر می بردآ

 
 .شهريور ماه بازداشت شد 31مقام دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسالمی در روز  آذر منصوری قائم

مهندس آذرمنصوری که در شهرستان ورامين زندگی می کند، درحالی که از منزل خواهر خود باز 

ماموران پس از تفتيش خانه معاون . متوقف و بازداشت شدمی گشت در خيابان از سوی ماموران 

 .سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، هارد کامپيوتر و برخی ديگر از وسايل او را ضبط و با خود بردند
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 .روز در سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شد 50آدر منصوری بعد از گذراندن 

ا انتشار نامه ای اعتراف گونه، در اعتراض معاون سياسی جبهه مشارکت اندکی پيش از بازداشت ب

به فشارهايی که به زندانيان و بازداشت شدگان وارد می شود، مکنونات قلبی خود را برای ثبت در 

اذهان عمومی منتشر کرده بود تا در صورت بازداشت و مجبور شدن به بيان سخنانی ديگر، از قبل 

 .اعتقادات خود را بيان کرده باشد

 وضعيت نفيسه زارع کهن در زندان پس از گذشت نزديک به يک ماه بی خبری از

 
روز از بازداشت نفيسه زارع کهن، روزنامه نگار و عضو سابق شورای  ٢٧با گذشت : نوروز

سياستگذاری سازمان ادوار تحکيم وحدت، خانواده وی در بی خبری مطلق از وضعيت او قرار 

 .دارند

آبان  ١٣زارع کهن که همراه همسرش حجت شريفی در روز  به نقل از سايت های خبری، نفيسه

 .دستگير شده است، تاکنون با خانواده خود تماس تلفنی يا مالقات نداشته است

 .اخبار غيررسمی مبنی بر آنست که اين فرزند شهيد در زندان تحت فشار قرار دارد

ه زارع کهن ابراز بی گفتنی است، همسر دربند وی نيز در تماس های تلفنی، از وضعيت نفيس

 .اطالعی کرده است

  . پدر نفيسه زارع کهن در جريان جنگ و براثر مجروحيت شيميايی به شهادت رسيده است

 ماه است در زندان بسر می برند 4کبری زاغه دوست و همسرش بيش از 

شدگان مراسم شهداي حوادث پس  کبری زاغه دوست و همسرش اشکان اسکندری دو تن از بازداشت

  .مردادماه در بهشت زهرا بازداشت شده اند 9از انتخابات هستند آه در تاريخ 

مردادماه در بهشت زهرا و در شرايطي  9دوست و همسرش مصطفي اسكندري، روز  آبري زاغه

زندان اوين  209آه قصد بازگشت به منزل را داشتند، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده و به بند 

ج، در طول مدت بازداشت خود تنها چند جلسه آوتاه مورد بازجويي قرار گرفتند اين زو. منتقل شدند

 .شوند ماه، در شرايط بالتكليفي نگهداري مي 4و با گذشت حدود 

 .شهريور ماه در زندان اوين بسر می برد 27زهرا جباری از 
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ا جباری در زهر. زهرا جباری يکی ديگر از زنان بازداشتی است که در زندان اوين بسر می برد

زمانی که نيروهای امنيتی او را بازداشت می کردند، ناخن يکی . راهپيمايی روز قدس بازداشت شد

 .منتقل کردند 209او را از همان روزهای اول به سلول انفرادی بند . از انگشتان پايش شکست

 .شهريورماه تاکنون در زندان بسر می برد 27براساس گزارش ها زهرا جباری از 

 مهرماه در زندان بسر می برد 15ره ربيعی از مني

مهرماه حسب  15منيره ربيعی، مهندس شيمی که در تاريخ  -کميته گزارشگران حقوق بشر

ای که از سوی دادگاه انقالب برای وی احضار شده بود، به دادگاه مراجعه کرده و به  احضاريه

زمان بازداشتش همچنان در زندان به سر  داليلی نامعلوم بازداشت شده بود، با گذشت حدود دوماه از

 .برد می

اکنون در اين  زندان اوين به بند عمومی نسوان منتقل شده و هم 209وی حدود دو هفته پيش از بند 

 .برد بند به سر می

منيره در ششمين روز بازداشتش با خانه تماس : " گويند خانواده وی در تشريح وضعيت او می

روز ما توانستيم با او مالقات داشته  20و بعد از . خبر داد 209بند گرفت و از نگهداريش در 

 ".باشيم

نتيجه  های مکرر او در دادگاه انقالب و دادستانی تاکنون بی ساله، پيگيری 32به گفته مادر اين زن 

 .آزادی دخترشان فکر نکنند بوده است و دادستان به آنها اعالم کرده که اصال به 

های زندانيان سياسی با دادستان داشتند، من هم برای  در مالقاتی که خانواده:" دگوي مادر منيره می

آوردم و از اتهامش گفتم،   صحبت در مورد وضعيت فرزندم مراجعه کردم اما همين که نام او را

ايشان حتی اجازه نداد، من وضعيت دخترم . آبادی اشاره کرد که ساکت باشم و ادامه ندهم آقای دولت

 ".يح دهمرا توض

در . ، تفهيم شده است"ارتباط با سازمان مجاهدين خلق" به دخترم، اتهام :" دهد مادر منيره ادامه می

گويند او با  با اين وجود، دادگاه انقالب و دادستان می. حالی که او اصال فعاليت سياسی نداشته است

 ".دايی خود که در شهر اشرف است ارتباط تلفنی داشته است

من که . اگر ارتباط داشتن با آنها جرم است. من به دادستان گفتم:" کند ره ربيعی اضافه میمادر مني

او فقط به خاطر نسبت .ايد؟  چرا دخترم را دستگير کرده .خواهر ايشان هستم بايد بازداشت شوم

 اش حرف زده و هيچ ارتباط ، ديگری ندارد، اما آقای دادستان گفت که ما حق اش با دايی فاميلی

 ".نداريم حتی با آنها ارتباط تلفنی داشته باشيم چون جرم است

. بازپرسی ويژه امنيت تحت رسيدگی قرار داشته است 2تر در شعبه  پرونده منيره ربيعی که پيش

 .به رياست بازپرس بيگی در جريان است 3اکنون در شعبه  هم
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وم امنيت برايش ارسال شد، به منيره با اخطاری که از شعبه س:" گويد منيژه محمدی وکيل وی می

در . تفهيم اتهام ايشان در رابطه با سازمان مجاهدين بوده است. آنجا مراجعه کرد و بازداشت شد

حال حاضر هم برای او کيفرخواست صادر شده و در حال حاضر، پرونده زير نظر داديار 

 .اظهارنظر هست و احتماال به شعبه دادگاه ارسال خواهد شد

اند، به محض  آقای بيگی بازپرس پرونده گفته:" گويد ی در مورد تبديل قرار موکلش میمنيژه محمد

 ".گيرد اينکه پرونده به شعبه ارسال شود، به احتمال زياد تبديل قرار برای او صورت می

ترين عنوان اتهامی است که در مورد  اکنون رايج هم" ارتباط با سازمان مجاهدين" اتهام 

 .شود اسی به کار برده میشدگان سي بازداشت

آبان ماه بازداشت  26ندا اسکندری و خديجه قهرمانی، دو دانشجوی دختر دانشگاه شيراز در روز 

 شدند

آبان بازداشت  26شنبه  ندا اسکندری و خديجه قهرمانی دانشجويان دانشگاه شيراز بعد از ظهر سه

رشته علوم سياسی و خديجه قهرمانی،  به گزارش خبرنامه اميرکبير، ندا اسکندری، دانشجوی.  شدند

دانشجوی رشته کشاورزی دانشگاه شيراز که به کميته انضباطی برای پيگيری احکام صادره خود 

ندا اسکندری و خديجه قهرمانی .مراجعه کرده بودند، توسط ماموران وزات اطالعات بازداشت شدند

رفاهی توسط کميته انضباطی  به ترتيب دو ترم محروميت از تحصيل و محروميت از امکانات

 .دانشگاه شيراز محکوم شده بودند

همکاری مسئولين دانشگاه شيراز و ماموران وزارت اطالعات از نکات قابل توجه بازداشت اين 

دانشجوی بازداشت شده اطالعی در دست  2از وضعيت و محل نگهداری اين . دانشجويان است

های دانشجويان دانشگاه شيراز  آبان و پس از اعتراض 13الزم به يادآوری است در روز .نيست

 .موج جديدی از بازداشت و احضار دانشجويان شيراز آغاز شده است

  

 مهديه گلرو و همسرش بازداشت شدند
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مهديه گلرو از فعالين دانشجويی و همکاران مجموعه که در  - خبرگزاری هرانا ـ واحد دانشجويی

سال محکوم شده بود، صبح امروز با هجوم تعداد  5تعليقی به مدت روزهای اخير به يک سال حبس 

پور بازداشت و به زندان اوين  زيادی از ماموران امنيتی به منزل، به همراه همسرش وحيد لعلی

بشر در ايران، ماموران امنيتی که در  به گزارش واحد دانشجويی مجموعه فعاالن حقوق.منتقل شدند

صبح  9صبح به منزل مهديه گلرو و همسرش يورش بده و تا ساعت  7نفر بودند ساعت  10حدود 

ها،  های ديواری غير سياسی، کتاب تاپ، عکس جا را تفتيش کرده و کامپيوتر شخصی، لپ آن

های خانوادگی اين دو را به همراه ديگر وسائل شخصی با خود  ها و حتا عکس دی سی

بند زده و به زندان اوين  پور را دست گلرو و لعلیماموران بعد از دو ساعت تفتيش منزل، .اند برده

  داری مهديه ی زندان اوين است اما از محل نگه اکنون در قرنطينه پور هم وحيد لعلی. اند منتقل کرده

مهديه گلرو به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق مقاالت که باعث .گلرو خبری در دست نيست

ی بيگانه و نشر اکاذيب به يک سال حبس تعليقی محکوم شده ها نمايی شده، مصاحبه با رسانه سياه

 .بود

اميدوارم در جريان «ی وی گفته بود  گيرد که قاضی پرونده اين بازداشت در حالی صورت می

 .ات اجرا نشود روزهای آينده و خيلی سريع حکم

صيل، مهديه گلرو، دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالمه و عضو شورای دفاع از حق تح

روزه در اعتراض به محروميت از تحصيل، در دانشگاه  4همچنين در سال گذشته پس از تحصن 

 .عالمه بازداشت شد به زندان اوين منتقل شده بود

 خرداد در بازداشت بسر می برد 30عذراسادات قاضی ميرسعيد، از 

ادماه در حوالي خرد 30عذراسادات قاضی ميرسعيد که در تاريخ  -کميته گزارشگران حقوق بشر

الف زندان اوين جهت اعترافات دروغين به  - 2و پس از انتقال به بند . ميدان انقالب بازداشت شد

دادگاه انقالب، از اتهامات  15شدت تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفت، از سوی شعبه 

هاي  ليه دادگاهدر آيفرخواست او.آزاد خواهد شد وارده تبرئه شده و ظرف روزهای آينده از زندان

گذاری تهران مشارکت  در بمب 83متهمه در سال :" علني در مورد اين زنداني سياسي آمده بود

داشته و در انتخابات اخير اقدام به توزيع اعالميه به نفع گروهک تروريستی منافقين و جمع آوری و 

مه از جمله اقرار سوابق سياسی و حزبی مته. ارائه اخبار و اطالعات به اين گروهک کرده است

های وسيع متهمه در جهت اهداف  و فعاليت 1379وی به عضويت در سازمان منافقين در سال 

 " .سازمان مورد اشاره محرز است

اند آه دخترشان برخالف  اند و گفته با اين وجود، خانواده وي، تمامي اين موارد را تكذيب کرده

 .ازداشت نداشته استگونه سابقه آيفري و يا ب ادعاي مطرح شده هيچ
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محاربه و افساد فی االرض از طريق تالش و فعاليت موثر در راستای "اتهام او در آيفرخواست، 

  .، عنوان شده بود"پيشبرد اهداف گروهک تروريستی منافقين و همکاری با اين سازمان

شدم در  جذب سازمان منافقين 1379در سال : در قسمتی از اين کيفرخواست از قول اوآمده است 

در اين سال برای بمب گذاری در يک مکان .وارد فاز نظامی شدم  1383اولين اقدام  جدی در سال 

حساس درشهر تهران مشارکت پيدا کردم وسپس فعاليتهای خود را در توزيع اعالميه وجمع آوری 

تشاشات وارائه اخبار واطالعات به سازمانن منافقين گسترش دادم تا اينکه در صحنه تجمعات واخ

ماموران نيروی انتظامی زمانی اقدام به دستگيريم . بصورت فعاالنه شرکت کردم پس از انتخابات 

  .کردندکه درحال پرتاب کوکتل مولوتف به يکی از مراکز دولتی در تهران بودم

ها را به شدت رد کرده و درگفتگويی با کميته گزارشگران حقوق بشر،  در قاضي ميرسعيد، اين گفته

تنها :" گويد وي مي. گاه اداره اطالعات سپاه دانسته بود هاي شديد در بازداشت ا را به دليل شكنجهآنه 

 6خردادماه در محل درگيري و تجمع بودم و به اين خاطر بيش از  30جرم من اين است آه در روز 

 ".برم ماه است آه در زندان به سر مي

 در اصفهان بازداشت شدهايده تابش از فعالين کمپين يک ميليون امضا 

 
) شنبه(هايده تابش، فعال کمپين يک ميليون امضا در اصفهان صبح امروز  -تغيير برای برابری

ماموران اداره اطالعات شهر اصفهان هايده تابش را از جلسه کالس زبان بيرون برده . بازداشت شد

ی او و کامپيوترهای دو و همراه با او به منزل وی رفتند و طی تفتيش منزل کليه وسايل شخص

آقای منتظری، همسر تابش با اعالم اين خبر گفت که هنوز از محل . فرزندش را نيز با خود برده اند

نگهداری همسرش اطالعی ندارد و ماموران به او گفته اند فردا برای پيگيری به دادگاه انقالب نزد 

 .قاضی کشيک برود

با سايت تغيير نحو بازداشت موکل خود را غير قانونی  مينا جعفری وکيل هايده تابش در گفت و گو

محل سکونت موکل من روشن است و ماموران اطالعات با بازداشت او در «: دانسته و می گويد

قانون در شرايطی اجازه جلب متهم در امکان عمومی و . يک محل عمومی تخلف از قانون کرده اند
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و يا مرتکب جرم بزرگی شده باشد و يا فراری باشد،يا با را می دهد که متهم مجهول الهويه باشد ... 

وجود دريافت احضاريه، به مرجع قضايی مراجعه نکرده باشد که هيچ يک از اين موارد شامل حال 

خانم تابش پس از اينکه ممنوع الخروج شد از سوی وزارت اطالعات احضار . موکل من نمی شود

ارزش قانونی نداشت ولی برای نشان دادن حسن نيت خود  شده بود و هرچند اين احضار تلفنی بود و

 .«طی همان احضار به ستاد خبری اداره اطالعات اصفهان مراجعه کرد

 بازداشت طاهره ر ياحي و فشار بر خانواده اش در سکوت خبري

ساله که متولد تهران است در سکوت  25بازداشت اين خبرنگار  - تا آزادی روزنامه نگاران زندانی 

ري کامل صورت گرفته و از خانواده ي ايشان خواسته اند تا هيچ گونه خبري در مورد بازداشت خب

وي در اختيار رسانه ها قرار ندهند و از هرگونه اطالع رساني درباره جزئيات اين دستگيري 

آذر خانواده ي  16دستگاه امنيتي با وعده ي آزادي طاهره رياحي در تاريخ دوشنبه .خودداري کنند

 .ي را مجاب کرده اند تا از انتشار هرگونه خبري در مورد فرزند خود بپرهيزندو

دستگاه امنيتي آزادي وي را منوط به ارائه ي وثيقه دانسته است؛ اما مبلغ اين وثيقه مشخص نيست و 

 .هنوز از مرجع صدور قرار براي ايشان اطالعي در دست نيست

  

  

  209دانشگاه تهران، در بند داری ليال محمدی، دانشجوی کرد  نگه

ليال محمدي دانشجوي دانشگاه تهران آه در جريان اعتراض دانشجويان آرد به اجراي حكم اعدام 

 .برد زندان اوين به سر مي 209احسان فتاحيان بازداشت شده بود، همچنان در بند 

است آه پس ازبه گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، ليال محمدي از جمله دانشجويان آردي  

.اعتراض آميزي را در داخل دانشگاه تهران برگزار آردند اجراي حكم اعدام احسان فتاحيان تجمع

  .آننده در مراسم بازداشت شدند در جريان اين تجمع تعدادي از دانشجويان آرد شرآت

گراحمد اسماعيلی، آمانج رحيمی، عبداهللا عارفی، پخشان عزيزی، سروه ويسی، هژار يوسفی دي

آبان ماه هستند که تاکنون از وضعيت آنان 25شده درتجمع اعتراضی روز  دانشجويان کرد بازداشت

.زندان اوين است 209ها حاکی از نگهداری آنان در بند  حال گزارش با اين. اطالعی در دست نيست

در دادگاهشده و  احسان فتاحيان، زندانی سياسی کرد که به اتهام همکاری با گروه پژاک بازداشت

سال حبس محکوم شده بود، پس از آنکه حکمش در دادگاه تجديدنظر به اعدام 10بدوی به تحمل 

آبان ماه با وجود اعتراضات گسترده نهادهای حقوق بشری، در کردستان اعدام 25تبديل شد، روز 
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 .شد

  

  

  

  

 ...بشر حقوق جهانی روز بهانه به

آستانه روز جهانی حقوق بشر، بيانيه ای را منتشر کرده جمعی از فعاالن جنبش زنان در شيراز در 
 :اند که متن کامل آن را در زير می توانيد بخوانيد

ی  بينيم حتی از همين اشاره ها نگاه کنيم می ی روز جهانی حقوق بشر هستيم و اگر به تقويم در آستانه

غايب است » حقوق بشر«ی  امروز حتی کلمه. ای و تقويمی به اين روز هم دريغ شده است چند کلمه

امروز، سخن گفتن از حقوق بشر . پرواتر بشود آن را محذوف و ممنوع دانست بی  و شايد به زبانی

آيد، چرا که نقض آن به قانونی نانوشته تبديل شده و در چند ماه گذشته همه شاهد  جرم به حساب می

 .ه شده استايم که اين قانون نانوشته با تمام توان به اجرا گذاشت بوده

در بهاری که گذشت ايرانيان به اميد ايجاد تغييری مثبت در وضع موجود و رسيدن به فضا و 

شرايطی بهتر پا پيش گذاشتند و صادقانه و جانانه تالش کردند، اما گروه قليلی نه قدر اين صداقت را 

روزی نماند که . داش کردند و پاسخ اين ندای دوستانه را با ضرب چکمه دادن دانستند و نه تحمل

ای بر جان شريف ايرانيان  ی حقوق بشر به گوش نرسد و زخم تازه اخباری از نقض گسترده

صاحبان قدرت در مسير تامين منافع و تثبيت موقعيت خود از هيچ خشونت و . خواه وارد نشود آزادی

اندوه و خشکی  اما ديگر زمان آن گذشته بود که سياهی چکمه بشود ابر. اهانتی فروگذار نکردند

صداقتی تحمل نشد و در اين اعتراض به دروغ ، ايرانيان از جان  بی .ها را ببندد های آن ، دهان پاشنه

و البته جنبش زنان ايران هم در اين اعتراض به خشونت و دروغ ساکت ننشست . خود مايه گذاشتند

 .بشر فرياد اعتراض سر داد گام با ديگر فعاالن حقوق و مانند گذشته همراه تمام ايرانيان و هم

هر چند با آن رفتاری که صاحبان قدرت پيش گرفته بودند جای هيچ تعجبی نبوده و نيست که تحمل 

تر کردن عرصه بر  تر کردن فضا و تنگ اين اعتراض را هم نداشته باشند و تالش کنند برای بسته

ان آمد را ش های بيشتر پيش آمدند و هر تهمتی به زبان تنها با چماق که با دروغ خواهان؛ پس نه آزادی

و طنز زهرآگين ماجرا (فعاالن حقوق بشر را وابسته به بيگانگان خواندند . خواهان کردند نثار آزادی

ست برای غير ايرانيان و هر کس  جاست که انگار به نظر آنان انسان بودن و احترام داشتن چيزی اين
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انگار انسان بودن و شريف که دم از شرافت و آزادی بزند خودفروخته و وابسته به بيگانگان است؛ 

چه برای صاحبان قدرت سودی  بودن با وفاداری به وطن منافات دارد و انگار وطن يعنی هر آن

خواهی پای ميز  خواهان را به جرم آزادی های تلويزيونی بر پا کردند و آزادی ه دادگا (داشته باشد

حقوق بشر و جنبش زنان را هم  ی کهنه به فعاالن های خود کينه محاکمه کشاندند و در دادخواست

 .ها و تهديدهای تازه پرداختند مطرح کردند و به طرح تهمت

متاسفانه پيش از اين هم شاهد نقض حقوق بشر  .ها برای ما تازگی نداشت با تمام اين احوال اين بازی

ب چماق خواهان ايرانی پيش از اين هم ضر جنبش زنان ايران و فعاالن حقوق بشر و آزادی. ايم بوده

ای  ی تازه اين ماجراها تجربه. ها و تهديدهای صاحبان مرتجع قدرت را چشيده بودند و تيغ تهمت

های عميقی که در اين چند  شک درد زخم آری بی. برای ايرانيان آگاه نبود و در نتيجه عقيم هم ماند

مان  شد، بر جانهايی که شکسته  مان وارد آمد، عزيزانی که از دست داديم و حرمت ماهه بر جان

چنينی  از تماشای اين سبعيت نگران شديم و بر خود لرزيديم از ديدن سقوط اين. مانده و خواهد ماند

 نگران شديم، اما نااميد؟ نه... ها گروهی از انسان

 ...توانستيم روز جهانی حقوق بشر را به جشن بنشينيم امروز ما می *

تن و . نشسته که لبخندی هم برای جشن باقی نگذاشته استمان  هايی به جان ها و زخم اما چنان تلخی

اميدمان را از ... ايم حال اميدمان را از دست نداده ها و و دردهاست، با اين مان مضروب داغ ذهن

چه آرمان ماست،  دانيم در راه رسيدن به آن هامان مشخص است و خوب می ايم، خواسته دست نداده

در اين راه . رفته را باز به دست بياوريم کنيم تا بسياری حقوق از کففرسايی گذر  بايد از موانع جان

رو . ای هم از مسير منحرف نخواهيم شد ای و به هيچ بهانه شناسيم و با هيچ رشوه درد و خستگی نمی

حتی اگر ... شک آن روز را خواهيم ديد به سوی روزی داريم که در آن انسان برابر انسان باشد و بی

 .ای خودمانه نه با چشم

 جمعی از فعاالن جنبش زنان شيراز

 

 

 

 

 

 

  

 جشنواره ادبی دانشگاه امير کبير
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  ...کالس درس خالی

 شعری از هيال صديقی 

 هوا بارانی است وفصل پائيز 

 گلوی آسمان از بغز لبريز

  به سجده امده ابری که انگار 

  شده از داغ تابستانه سرريز

  هوای مدرسه ، بوی الفبا، صدای زنگ اول ،محکم وتيز

  جزای خنده های بی مجوزوشاديهاوتفريحات ناچيز

  برای نوجوانی های ما بود

  فرود خشم وتهمتهای ناچيز

  

  رسيده اول مهر و درونم 

  پر است از لحظه های خاطرانگيز

  کالس درس خالی مانده از تو 

  پژمره سر ميزمنو گلهای 

  هوا پاييزی وبارنيم من 

  درون خشم خودزندانيم من

  چه فردای خوشی را خواب ديديم 

  تمام نقشه ها بر آب ديديم

  چه دورانی ، چه رويای عبوری 

  چه جستنها بدنبال ظهوری 

  منو تو نسل بی پرواز بوديم 

  اسير پنجه های باز بوديم

  همان بازی که با تيغ سرانگشت 

  من تو را کشتبه پيش چشم 

  تمام آرزوها را فنا کرد 

  دودست دوستيمان را جداکرد

  تو جام شوکران را سرکشيدی 
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  به ناگه از کنارم پر کشيدی

  به دانه دانه اشک مادرانه 

  به آن انديشه های جاودانه 

  به قطره قطره خون عشق سوگند

  به سوزسينه های مانده در بند

  دلم صد پاره شد بر خاک افتاد

  از غمت صدچاک افتاد به قلبم

  بگو، بگو

  انجا که هستی شادهستی ؟

  در آن سوی حياط آزاد هستی؟

  هوای نوجوانی در سرت هست ؟

  هنوزهم عشق ميهن در سرت هست ؟

  بگو، 

  آنجا که رفتی هرزه ای نيست ؟

  تبر ، تقدير سرو و سبزه ای نيست ؟

  کسی دزد شعورت نيست آنجا؟

  تجاوز به غرورت نيست آنجا؟

  ز گورهای بی نشان هست ؟خبر ا

  صدای زجه های مادران هست ؟

  بخوان  ، بخوان همدرد من هم نسل وهمراه 

  بخو ان شعر مرا با حسرت وآه

  دوباره اول مهر است و پاييز

  گلوی آسمان از بغز لبريز

  منو ميزی که خالی مانده از تو 

  ...وگلهائی که پژمرده سر ميز

http://www.youtube.com/watch?v=79V_giLvSz0 
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 ... دانند نمی ننگ را بودن زن ديگر مردان وقتی

  کمپين مردان باحجاب

» مردان باحجاب«برخی از استادان مرد دانشگاه ها هم به جمع حاميان کمپين : مدرسه فمينيستی

 .برای آزادی مجيد توکلی و در اعتراض به حجاب اجباری پيوستند

هاى ايرنا و فارس  اين کمپين از زمانی آغاز شد که مجيد توکلی بازداشت و پس از آن خبرگزارى

در . داد اقدام به انتشار تصاويرى از مجيد توکلى کردند که وى را با پوشش مقعنه و چادر نشان مى

توکلى و انتشار عکس های با چادر وی، در ايران و خارج از ايران واکنش به بازداشت مجيد 

شمارى از مردان با چاپ عکس خود با روسرى و چادر خواستار آزادی اين فعال دانشجويى و 

  .اعتراض به حجاب اجباری در ايران شدند

 (استاد دانشگاه تورنتو(دکتر محمد توکلی 

 
 (آمريکااستاد دانشگاه در (دکتر آرش نراقی 
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 (استاد دانشگاه در آمريکا(دکتر تورج دريايی 

 
 عکس بيشتر در کمپين مردان با حجاب را در اين جا می توانيد ببينيد

 :در لينک زير فيلم های خود را در اين رابطه می توانيد بفرستيد

http://www.4shared.com/file/170313464/362482f9/we_are_all_MAJIDs.html 

 :و آدرسی که هر کسی می تواند عکس خود را در آن دانلود کند

http://www.facebook.com/event.php?eid=198929939029#/event.php?eid=198

929939029&index=1 
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  دانند  نمی ننگ را بودن زن که مردانی برای: عبادی شيرين پيام

 

 
 

پسران عزيزم، فرزندان دلبندم که چادر مادر و روسری خواهرتان را ننگ ندانسته و با افتخار آن 

با چه لباس و هياتی دستگير شد، آن قدر از  -مجيد توکلی  -دانم دوست دربندتان   نمی. را سر کرديد

ام که هيچ سخن و حديث آنان  ، دروغ شنيدههای مربوط به دولت جمهوری اسالمی ايران  خبرگزاری

مهم نيست که با لباس زنانه دستگير شده باشد يا مردانه، مهم آنست که بر خالف قانون . را باور نکنم

دستگير شد و هنگام بازداشت به جرم سخنانی که گفته بود، او را چنان مضروب کردند که تا مدتها 

شما از ستمگر  - دانستند که شما رويا داريد نه کابوس   تبديل به کابوس جوانان شود، اما نمی

 .باعث هراس هر ستمگر هستيد که هراسيد بل  نمی

. بودن دفاع کرديد" زن"فرزندانم، شما با حرکت نمادين خود نه تنها از دوست دربندتان، بلکه از 

قانونی هستيد که  مخالف. شما با اين حرکت نمادين نشان داديد که مخالف قوانين تبعيض آميز هستيد

آورد و به همين دليل شهادت دو زن در دادگاه   زن را نه يک انسان بل نيمی از انسان به حساب می

 .معادل با شهادت يک مرد است

خواهرانتان را پاس   گذاريد و حقوق انسانی  شما جوانان فرياد زديد که به مادرانتان احترام می

بسياری . ها معنی کرديد ک بار ديگر برای بازجويان بازداشتگاهرا ي" فمينيسم"شما واژه . داريد  می

های دولتی  بودن به زندان افتادند، سالها روزی نامه" فمينيست"ها به جرم  از دخترانم در بی داد گاه

بودن مورد انواع تهمت و افترأ قرار دادند و حل آنکه فمنيست از منظر من، " فمينيست"مرا به علت 
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ما از خلقت خداوندی ننگ  -و افتخار به زن بودن است و بس " زن بودن"،  به معنایشما و دخترانم 

و به . دانند  ننگ بر کسانی که زن را ناقص الخلقه و ناقص العقل می -نداريم که ما را زن آفريد 

که بر دامان مادر بزرگ   ننگ بر آنانی. صرف مرد بودن، خود را از مادرانشان برترمی پندارند

به مسند و مقامی رسيدند وقيحانه برای خود چون مرد   از شيره جان او تغذيه کردند و وقتی شدند،

را ولو   اگر مردی زنی: "شرمانه در قانون نوشتند  بودند حقوقی دو برابر مادر مقرر کردند و بی

ز ديه قاتل را که به قتل رسيده، برای قصاص قا تل بايد قبال نيمی ا  عمدًا به قتل برساند، خانواده زنی

 ".به او بپردازد

را به قتل برساند در حقيقت پاداشی نيز در نظر   آنان با تصويب چنين قانونی برای مردی که زنی

نشينند "نيست و نياز جامعه به زنان فقط آن است که   گرفته اند، زيرا در نزد آنها زن بودن گناه کمی

ها برقرار کردند تا سدی  ه جنسيتی در دانشگاهو به همين دليل است که سهمي" و زايند شيران نر

کردند صدای مساوات طلبی زنان را به جرم   سعی. ها ايجاد کنند برای ورود خواهرانتان به دانشگاه

خاموش سازند، به مأمورين خود دستور بازداشت، تهديد ، ضرب و شتم "  اقدام عليه امنيت ملی"

 .ادندزنانی را که خواهان حقوق برابر بودند، د

پسران عزيزم، چون در تارخ ديرينه اين مملکت همواره حق زنان را ربوده و از سهم آنان کاسته 

بربايم و با افتخار بگويم " جنبش دانشجويی"خواهم شما را از  ها می بودند، بنابراين به تالفی گذشته

با افتخار در تاريخ  ما اين حرکت نمادين را. شما متعلق به جنبش تساوی طلبانه زنان ايران هستيد

 .جنبش خود ثبت خواهيم کرد

 شيرين عبادی
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 پس از خبر ربوده شدن شيوا نظر آهاری بهمراه کوهيارگودرزی 

   شيوا نظرآهاری از زندان اوينتماس تلفنی 

   

شيوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، طی تماس تلفنی با خانواده خود -کميته گزارشگران حقوق بشر 

به گفته وی پرونده . زندان اوين به سر می برد 209اعالم کرده است که در سلول انفرادی بند 

خود را برای حبس طوالنی مدت آماده کرده جديدی را برای وی تشکيل داده اند و به همين جهت 

 .است

اين عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و دو تن ديگر از اعضای کميته به نام های کوهيار 

آذر ماه، در حالی که به همراه جمعی از  29يک شنبه  21:30گودرزی و سعيد حائری، ساعت 

در مراسم خاکسپاری مرحوم آيت اهللا  فعاالن اجتماعی و خانواده های زندانيان سياسی، برای شرکت

 .منتظری عازم قم بودند در ميدان انقالب توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند

، در محل کار خود توسط 1388خرداد ماه  24شيوا نظرآهاری، پيش از اين نيز روز يک شنبه 

 .اد شده بودنيروهای اطالعاتی بازداشت و بعد از گذشت نزديک به چهار ماه در مهر ماه آز

گفتنی ست دادگاه مربوط به بازداشت خرداد ماه وی هنوز تشکيل نشده است و گمان می رود 

دستگيری دوباره او برنامه ای برای ممانعت از ادامه فعاليت حقوق بشری وی تا زمان تشکيل 

در او از دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل است که . دادگاه و صدور حکم مربوطه باشد

کميته گزارشگران حقوق بشر با تهيه اخبار و گزارش های مربوط به نقض حقوق زندانيان سياسی، 

 .زنان و کودکان، فعاليت های حقوق بشری خود را پی گير بوده است

سعيد کالنکی، سعيد جاللی فر، دو عضو ديگر کميته گزارشگران حقوق بشر نيز همچنان در سلول 

می برند و از وضعيت ديگر اعضای در بند اين کميته، کوهيار گودرزی  انفرادی زندان اوين به سر

 .و سعيد حائری خبری در دست نيست
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بازداشت شده با وجود پيگيری های دختران اين در حالی است که خانواده های .صورت گرفته است

بازداشتی به ران دختابتدا گفته شد که . مختلف هنوز اطالعی از محل نگهداری عزيزان خود ندارند

همچنين از .پايگاه مقداد در خيابان آزادی منتقل شده اند اما پس از پيگيری اين مساله تکذيب شد

بازداشتگاه های خيابان وزرا، خيابان شاهپور و پليس امنيت و زندان اوين به عنوان محل نگهداری 

روشنی به خانواده های دستگير شده ياد می شود اما در هيچ يک از اين محل ها پاسخ دختران 

تا آخرين ساعات . دختران بازداشت شده داده نشده و نگرانی خانواده ها همچنان ادامه دارد

چهارشنبه شب، ده ها تن از خانواده ها در جستجوی يافتن اطالعی از وضعيت عزيزان خود در 

 .برابر اين بازداشتگاه ها حضور داشتند

 

 :حاال جمله آخر خبر را بخوانيد

دی کروبی پيش از اين از آزار جنسی برخی بازداشت شدگان رويدادهای پس از انتخابات خبر مه

 .داده بود

مهم است و !!" بی اطالعی از وضعيت بازداشت شدگان دختر"تازه معلوم شد چرا اينقدر ! صحيح

اصولن ناموس هميشه چيز خوبی است به خصوص اينطور مواقع که می توان ! موجب نگرانی

ناموس پرستی مردم را تحريک کرد؛ وگرنه مگر نمی شود به مردها و پسرها تجاوز کرد  غيرت و

و مگر نکردند؟ اينگونه استفاده ها و جوسازی ها شايد در کوتاه مدت مردم را تحريک کند که برای 

نجات ناموسشان با حکومت درگير شوند ولی در بلندمدت، همانطور که در طول تاريخ شاهد بوده 

موجب می . قط باعث استضعاف زنان و تضعيف مشارکت سياسی و اجتماعی زنان می شود ايم، ف

همچنان محل نزاع باشد و تجاوز فيزيکی به بدن او مهم تر از تجاوز به انسانيت و " بدن زن"شود 

زنی که به سختی خانواده خود را راضی می کند تا در تجمعات خيابانی . آزادی هايش تلقی شود

ا به طور پنهانی اين کار را می کند از اين به بعد با محدوديتهای بيشتری مواجه می شرکت کند ي

 .شود و بهانه جديدی به دست خانواده اش داده می شود، يا خودش دچار ترس بيشتری می شود

که نشانگر " دختر"است؛ از " جنسيت"که نشانگر " زن"حتمن متوجه هستيد که چرا به جای 

در فرهنگ مردساالر، تجاوز به دختر بدتر و نابخشودنی ! استفاده شده استاست، "* سکسواليته"

او از افتتاح همسر آينده را برای " حق"تر از تجاوز به زن و مستلزم مجازات بيشتری است چون 

اين دختر چطور ثابت آبرودار ضمن اينکه خانواده . قبلن افتتاح شده است" زن"بين می برد ولی 

تگاه به دخترشان تجاوز شده و بکارتش را از دست داده نه در خانه دوست پسرش کنند که در بازداش

 .و به ميل خودش
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و بسياری از کشورهای اسالمی )که خوشبختانه اخيرن بازنگری شده(در قوانين ايران، ترکيه 

تجاوز به دختر مجازات بيشتری از تجاوز به زن و هر دو مجازات بيشتری از تجاوز به روسپی 

  )مجازات تجاوز به زن غير مسلمان هم با زن مسلمان متفاوت است(دارند

  .وام گرفته شده است  تا رفع حجاب اجباری اين نوشتار از وبالگ

  

  

 روز چند طی مدنی فعاالن و نگار روزنامه زنان زنان، جنبش فعاالن

 شدند بازداشت گذشته

 

 

  :مدرسه فمينيستی

عاشورا، و در پی بازداشت های گسترده، تعدادی از فعاالندر چند روز گذشته پس از حوادث روز 

جنبش زنان و جنبش دانشجويی، و فعاالن مدنی و نيز زنان روزنامه نگار بازداشت شده اند، از جمله

منصوره شجاعی، زهره تنکابنی، بدرالسادات مفيدی، مهين فهيمی، ليال توسلی، نوشين عبادی،

آتيه يوسفی، بهاره هدايت، نفيسه اصغری، مريم ضياء، مهسا نسرين وزيری، نيلوفر هاشمی آذر،

 ...حکمت، پريسا کاکايی و

ماه گذشته تعداد ديگری از فعاالن زن بازداشت شده بودند که 6پس از حوادث انتخابات و در طی 

زاز جمله زنانی که هنو: برخی از آن ها با قيد وثيقه آزاد و برخی هنوز در بازداشت به سر می برند

دربند هستند می توان به شيوا نظرآهاری، آذر منصوری، سميه رشيدی، زهرا جباری، کبری زاغه

 .اشاره کرد... دوست، مهديه گلرو و
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  زنان جنبش فعال شجاعی، منصوره بازداشت

 
منصوره شجاعی، پژوهشگر، از فعاالن کمپين يک ميليون امضاء و گروه مدرسه فمينيستی نيمه شب

نسرين ستوده وکيل منصوره شجاعی گفته. دی ماه به بازداشت نيروهای امنيتی در آمد 7دوشنبه؛ 

شب در منزل 11تيمی که خود را مامورين وزارت اطالعات معرفی کرده بودند از ساعت  » :است

صبح که ايشان 3خانم شجاعی حضور پيدا کرده بودند و با وجود نبودن وی در منزل تا ساعت 

».سی منزل پرداختند و بعد ايشان را با خود به مکان نا معلومی انتقال داده اندبرگشتند به بازر

بر اساس. منصوره شجاعی پيش از اين دو بار بازداشت و سه سال است که ممنوع الخروج شده است

گفته همسر منصوره شجاعی، ماموران امنيتی، در پاسخ به درخواست منصوره شجاعی برای نشان

شت، ورقه ای به وی نشان دادند، اما از نشان دادن آن ورقه به ديگر اعضای خانوادهدادن حکم بازدا

 .خودداری کردند

خانواده منصوره شجاعی از محل بازداشت او اظهار بی اطالعی و نگرانی کرده اند، چرا که

ه نيزآنان روز چهارشنب. ماموران به رغم اصرار آنان از گفتن محل بازداشت وی خودداری کرده اند

متاسفانه از زمان دستگيری.به دادگاه انقالب مراجعه کردند، اما آن جا نيز پاسخی دريافت نکردند

 .تاکنون منصوره شجاعی هيچ تماسی از زندان با خانواده نگرفته است

 

 

 

 

 پيوست شدگان بازداشت خيل به هم مفيدي بدرالسادات
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مدني و سياسي، بدرالسادات مفيدي دبير انجمن همزمان با موج بازداشت هاي فعالين -ميدان زنان 

دی ماه در منزل خود به همراه همسرش، مسعود آقايی 8نگاران، صبح روز سه شنبه  صنفی روزنامه

 .بازداشت شد

 .بدرالسادات مفيدی، از روزنامه نگاران پرسابقه جامعه مطبوعاتی است

 

روز در هرانت دانشگاه معماری دانشجوی آذر، هاشمی نيلوفر بازداشت

 عاشورا

نيلوفر هاشمی آذر، دانشجوی معماری دانشگاه تهران به همراه -کميته گزارشگران حقوق بشر 

زاده دستگير در خيابان جمال) ماه دی 6يکشنبه (مادرش شهرزاد نصيری در روز عاشورا 

ر حدودهای دريافتی شهرزاد نصيری مادر اين دانشجوی زندانی روز گذشته د بنابرگزارش.شدند

بعدازظهر با تعهد آزاد شده است اما نيلوفر هاشمی را به زندان اوين منتقل 4ساعت 

شدن های شديد بين نيروهای دولتی و مردم معترض در روز عاشورا منجر به کشته درگيری.اند نموده

.مودشدگان روز عاشورا را اعالم ن تن از کشته 8ای اسامی  نيروی انتظامی طی اطالعيه. چندتن شد

اند و برخی تعداد های مختلف از بازداشت صدها نفر در اين روز خبر داده همچنين خبرگزاری

اين در حالی است که سردار رادان جانشين فرمانده. اند شدگان را تا هزارنفر تخمين زده بازداشت

 .نفر اعالم نموده است 300شدگان را  نيروی انتظامی تعداد بازداشت

 

 

 شد بازداشت وزيری نسرين
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دی ماه در 7های دريافتی نسرين وزيری شب گذشته  بنابر گزارش -کميته گزارشگران حقوق بشر 

 .بازداشت شده است 10حدود ساعت 

پاسخ مانده است و مراجعه خانواده وزيری به مراجع قضايی از جمله دادستانی تهران تا کنون بی

شدگان روز عاشورا های بازداشت کدام از ليست در هيچاند وی  مسئوالن قضايی به آنان اعالم نموده

های ديگر، مبنی بر اين که بازداشت برخی از با توجه به اظهارات دادستانی تهران و ارگان.نيست

بازداشت شدگان؛ از جمله نسرين وزيری با حکم دادستانی نبوده است، اين امر احتمال ورود

شدگان روزهای هايی را در مورد بازداشت ته و نگرانینيروهای خودسر را بيش از پيش محتمل ساخ

با حضور 10دی ماه در حدود ساعت  7نسرين وزيری شب دوشنبه .اخير به وجود آورده است

نگار دارای سابقه همکاری با پارلمان اين خبرنگار و روزنامه. نيروهای امنيتی در منزل بازداشت شد

 .باشد ن روزنامه اعتماد ملی مینيوز، ايلنا، خبرآنالين، ايسنا و همچني

 شد بازداشت صلح مادران اعضای از فهيمی مهين

 
بنا به گزارش های دريافتی صبح امروز ماموران حکومت به خانه خانم مهين فهميی از: اخبار روز

مادران صلح، رفته و او را به همراه فرزندش و عده ی ديگری از جمله اردوان تراکمه دستگير کرده

در روز ششم دی ماه مامورين«: ختر مهين فهيمی به سايت تغيير برای برابری گفته استد .اند

شب به منزل مادرم مراجعه کردند و در حاليکه تعدادی از دوستان و اقوام ما در 11حوالی ساعت 

خانه مان مهمان بودند اقدام به تفتيش منزل نمودند و زمانی که با اعتراض مادرم مواجه شدند که از
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آن ها می خواست تا حکمشان را نشان دهند يکی از مامورين که ظاهرا آقای صالحی نام دارد و به

گفته مادرم کسی است که او را مدتی قبل در اداره پيگيری اطالعات مورد بازجويی قرار داده است

صبح در 4مامورين تا حوالی ساعت .همان جا اقدام به نوشتن حکم می کند و آن را به مادرم می دهد

.منزل مادرم می مانند و سپس تمام افرادی را که در خانه ما بودند به همراه مادرم بازداشت می کنند

صبح روز بعد برادرم برای پيگيری وضعيت پس از مشورت با وکيلشان به اداره پيگيری اطالعات

 «. مراجعه می کنند اما متاسفاانه ايشان نيز بازداشت می شوند

 

 صلح مادران اعضای از تنکابنی هزهر بازداشت

 
دی ماه در خانه 7همچنين بر اساس اخبار رسيده، زهره تنکابنی يکی ديگر از مادران صلح، امروز، 

خانواده وی پس از آن که زهره تنکابنی از زندان با آنان تماس گرفته و. خود بازداشت شده است

 .شدند بازداشت اش را اطالع داده است از دستگيری وی باخبر

مادران صلح، جمعی از مادرانی است که برای صلح از سال ها پيش در چهارچوب های قانونی

زهره تنکابنی و مهين فهيمی از اعضای«: مادران صلح طی بيانيه ای اعالم کرده اند. تالش کرده اند

ا کار وفوروم مادران صلح ايران اند که در سال های جوانی؛ همسران شان را از دست داده وو ب

تالش شبانه روزی سر افرازانه از عهده مشکالت معيشتی و زندگی بر آمده و فرزندان و شاگردان

آنها نيز چون ديگر مادران ايران جوانی و سالمتی. برومند و توانمندی به جامعه ايران تحويل داده اند

بير سابق آموزش وساله و د 62زهره تنکابنی . خويش را در راه اعتالی ميهن هزينه کرده اند

پرورش در وضعيتی دستگير شده که از ناراحتی شديد قلبی و بيماری قند رنج می برد و افزون بر آن

ساله کارشناس تاريخ 58مهين فهيمی . در سوگ خواهر و خواهرزاده های جوانش نيز عزدادار است

.در زندان مضاعف باشد و پژوهشگر را با پسر جوانش دستگير کرده اند و بديهی است که رنج مهين
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الزم به ذکر است که بازداشت اين مادران در پی احضارهای تلفنی و بازجويی ها و تهديدات مکرر

 .صورت گرفته است

 شد بازداشت پدرش منزل در توسلی محمد دختر توسلی، ليال

ليال توسلی ، دختر مهندس توسلی و خواهرزاده ابراهيم يزدی ، اعضای شاخص نهضت: جرس

 .زادی ايران ، است که نيمه شب دوشنبه در منزل پدرش بازداشت شدآ

.ساله است و هيچ گونه فعاليت سياسی نداشته و عضو نهضت آزادی نيز نبوده است 27ليال توسلی، 

و بازداشت او، در جهت تحت فشار قرار دادن اعضای نهضت آزادی برای توقف فعاليت هايشان

 : ن ليال توسلی به جرس گفتيکی از نزديکا.ارزيابی می شود

مهندس توسلی در برابر خواست وزارت اطالعات مبنی بر اعالم تعطيلی نهضت آزادی پاسخ مثبتی

اعالم نکرده و گفته بود هر زمان که الزم باشد ، با ساک دستی آماده زندان رفتن هستم و نيمه شب که

ليال را میزنگ منزل به صدا در می آيد اين بار اعالم می کنند با مهندس توسلی کاری نداريم ، و 

خواهيم و تاکيد می کنند که مادر ليال هم در صحنه باشد ، چرا که می خواهند اوج بی اخالقی را در

 . تحريک بی تابی های مادر و در آن ساعت نيمه شب به اتمام رسانند

مادر و پدر ليال بسيار اصرار می کنند که شما در اين ساعت نيمه شب برويد ، و ما: وی افزود

!صبح ليال را می آوريم ، و آن ها پاسخ می هند ما برای حفظ حرمت در اين ساعت آمده ايم  خودمان

پنج مرد قوی اندام و ماسک زده ، با کارت وزارت اطالعات آمده اند ، مادر می گويد مگر شما

 خودتان خواهر و مادر نداريد ؟ 

در می گويد با اين شرط است که منمن تا به حال نگذاشته ام دخترم حتی در منزل برادرش باشد ، پ

 .هم همراه با ليال برای دستگير شدن باشم 

آن ها قبول می کنند و مهندس توسلی و ليال را تا بيرون از خانه می برند ، می گويند فقط در دو

ماشين جداگانه سوار شويد ، در اين هنگام ماشين حاوی ليال با سرعت دور می شود و ماشين حاوی

 .سلی بر جا می ماندمهندس تو

 

 

 شد بازداشت عبادي شيرين خواهر عبادي نوشين
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دانشگاه آزاد تهران و  همچنين نوشين عبادی، استاد دانشکده پزشکی: کميته گزارشگران حقوق بشر

نفر از مأمورين وزارت اطالعات در منزل خود ۴شب گذشته توسط  ٩خواهر شيرين عبادی ساعت 

بدين وسيله به اطالع«: شيرين عبادی طی اطالعيه گفته است.منتقل شده استدستگير و به زندان 

دانشگاه آزاد تهران  رسانم که خواهر اينجانب به نام دکتر نوشين عبادی، استاد دانشکده پزشکی  می

نفر از مأمورين وزارت اطالعات در منزل خود ۴توسط  ٢٠٠٩دسامبر  ٢٨شب مورخ  ٩ساعت 

الزم به... از محل بازداشت او و علت دستگيری خبری ندارم. ارسال شده استدستگير و به زندان 

ياد آوری است که وی خوشبختانه يا متاسفانه هيچ فعاليت حقوق بشری، اجتماعی يا سياسی نداشته و

دهم دستگير شده است و  فقط در ارتباط با فعاليت هائی که من در زمينه حقوق بشر انجام داده و می

 «....های حقوق بشری من او در حقيقت فشار جديدی است برای توقف فعاليت دستگيری

 

 رشت در يوسفی آتيه بازداشت

خبرنگار جرس گزارش داده است که آتيه يوسفی، از اعضای کمپين يک ميليون امضا و از فعاالن

يه يوسفیآت. منتقل شده است) الکان(مذهبی رشت نيز بازداشت شده و به زندان مرکزی رشت  - ملی 

به همراه مازيار شکوری که از اعضای نهضت آزادی ايران در استان گيالن است، روز يک شنبه

آتيه يوسفی، فعال کمپين يک ميليون امضا در رشت هم چنان بال تکليف در زندان.بازداشت شده اند

ه اش از قرارعد از گذشت پنج روز از بازداشت اتيه يوسفی هنوز خانوادب.الکان رشت به سر می برد

آتيه يوسفی در حالی.صادر شده برای وی بی خبرند، و اجازه ی ديدار با قاضی پرونده را نيافته اند

در روز عاشورا بازداشت شد که قصد کمک به پسر جوانی که به شدت توسط نيروهای لباس

ان الکانخانواده ی اتيه که امروز موفق به ديدار وی در زند.شخصی مضروب شده بود، را داشت

شده اند با خوب توصيف کردن روحيه ی آتيه ،اعالم کرده اند که بازجويی های طوالنی مدت از وی

 .همچنان ادامه دارد
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 شد بازداشت اصغری نفيسه

نفيسه اصغری دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد رشته مهندسی شيمی): جرس(جنبش راه سبز 

لين وزارت اطالعات به دفتر پی گيری مراجعهدانشگاه شريف روز سه شنبه بعد از تماس مسئو

به گزارش خبرنگار جرس خانواده وی به زندان.نموده و تا کنون خبری از وی در دسترس نيست

 .اوين هم مراجعه نموده اند اما هيچ خبری از اين دانشجو در دست نيست

 شد بازداشت هدايت بهاره

 
تحکيم وحدت و مسوول روابط عمومی اينبهاره هدايت عضو شورای مرکزی دفتر :ادوارنيوز

 .اتحاديه دانشجويی بازداشت شد

ماموران امنيتی ساعت:امين احمديان همسر خانم هدايت در گفتگو با ادوارنيوز با تاييد اين خبر گفت

چهارشنبه شب با در دست داشتن حکم بازداشت همسرم،با ورود به منزل ما،ضمن تفتيش و ضبط 10

با.شخصی از جمله کتاب و کامپيوتر،بهاره را بازداشت کرده و با خود بردندبسياری از وسايل 

بازداشت بهاره هدايت شمار اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که در زندان به سر می برند

پيش از اين مهدی عرب شاهی دبير تشکيالت اين اتحاديه دانشجويی در روز عاشورا.به سه نفر رسيد

 .دبازداشت شده بو

ميالد اسدی يکی ديگر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و دانشجوی دانشگاه خواجه

 .نصير نيز بيش از يک ماه است در زندان اوين به سر می برد

 

 شد بازداشت کودکان و زنان حقوق فعال ضياء مريم

قصد تفتيش منزل وماموران امنيتی با لباس شخصی به ) پنج شنبه(صبح امروز  - کانون زنان ايرانی
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بازداشت مريم ضياء به خانه ايشان آمدند از آن جا که وی در منزل نبود فرزندان او را وادار کردند

که با وی تماس بگيرند تا به منزل بيايد بعد از تفتيش منزل با آمدن مريم ضياء به خانه، وی را

 . بازداشت کرده به مکان نامعلومی انتقال دادند

اين بار دوم است که مريم ضياء دستگير می.ز وضعيت او اطالعی در دست نيستتا اين لحظه ا

در تجمع اعتراضی زنان برای تغيير قوانين تبعيض 1385خرداد  22بار اول وی در تاريخ . شود

تيرماه 12دادگاه وی در تاريخ . زندان اوين بازداشت بود 209روز در بند  6آميز دستگير و به مدت 

ماه حبس و ده ضربه شالق تعليقی 6دادگاه انقالب برگزار شد که به صدور حکم  13 در شعبه 1386

 .به مدت دو سال منجر شد

 

 شد بازداشت کاکايی پريسا

 
دی ماه پريسا کاکايی عضو کميته گزارشگران حقوق بشر 11امشب، : کميته گزارشگران حقوق بشر

عصر امروز، طی تماس تلفنی وزارت.دو مهرداد رحيمی از همکاران اين کميته بازداشت شدن

تن از اعضای کميته از آنان خواسته شد تا خود را به دفتر پيگيری وزارت اطالعات 4اطالعات با 

خود را به دفتر 8:30تن، پريسا کاکايی و مهرداد رحيمی در حدود ساعت  4از اين . معرفی نمايند

 .پيگيری وزارت اطالعات معرفی نموده و بازداشت شدند
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  شد تمديد عبادی نوشين و شجاعی منصوره بازداشت قرار

 منصوره شجاعی ممنوع المالقات است  

  

 
  :مدرسه فمينيستی

دی ماه، با مراجعه مجدد به  22نسرين ستوده، وکيل منصوره شجاعی و نوشين عبادی، امروز 

بر تبديل قرار بازداشت دادگاه انقالب، خبر از رد درخواست منصوره شجاعی و نوشين عبادی مبنی 

نسرين ستوده گفت که امروز نيز برای پيگيری پرونده منصوره شجاعی و ديگر موکالن .آنان را داد

در آنجا متوجه شدم که منصوره شجاعی و نوشين عبادی در . ام به دادگاه انقالب مراجعه کردم

زندان اوين به قرار بازداشت شان اعتراض کرده و درخواست تبديل قرار بازداشت شان را کرده اند 

دادگاه انقالب ارسال شده بود و قاضی پرونده درخواست آنان را رد  26خواست به شعبه که اين در

کرده و قرار بازداشت آنان را به دليل آن که هنوز بازجويی های اين دو به پايان نرسيده است برای 

دی ماه، نيز همسر  21روز گذشته، .يک ماه ديگر تمديد کرده و به بازپرسی برگردانده بودند

وقتی به : فرهاد داودی گفت. ره شجاعی با مراجعه به دادسرای اوين، پاسخی دريافت نکردمنصو

دادگاه انقالب مراجعه کرده بودم گفته بودند که چون بازپرس ها و قاضی ها در اوين هستند به 

 دادسرای اوين مراجعه کنم، برای همين به دادسرای اوين مراجعه کردم اما آنجا نيز به من گفتند که

پرونده های امنيتی به ما ارتباطی پيدا نمی کند و بايد صبر کنيم تا خود بازپرس به ما اطالعی 

فرهاد داودی در دادسرای اوين تقاضای مالقات با همسرش را کرده است، اما در آنجا به وی .بدهد

 .گفتند که او ممنوع المالقات است

و از اعضای اوليه کمپين يک ميليون منصوره شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان، فعال حقوق زنان 

دی ماه در خانه شخصی اش بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون  7امضاء است که او را نيمه شب 

از هفته گذشته هم تاکنون وی هيچ تماسی با خانواده . خانواده وی نتوانستند با او مالقاتی داشته باشند

 .نداشته است
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  .دی ماه دستگير شد 7ی نيز در نوشين عبادی، خواهر شيرين عباد

  

  

  

  

  

  

  

 کشته شدن يک زندانی زن در شکنجه گاه عشرت آباد 

 

 24.بر طبق خبری از يک منبع موثق از داخل عشرت آباد دختری با نام کوچک الهه : فيس بوک

در هنگام ) هنگام دستگيری مانتوی مشکی و شلوار لی بر تن داشته است/ قد متوسط. (ساله 

بر . برخورد صندلی به سر دچار خونريزی مغزی شده و بالفاصله به شهادت ميرسد بازجويی با

در ) پرورشگاه(طبق گزارش رسيده اين دختر از کودکان بی خانواده بوده که در يک نوانخانه ای 

وی در ماههای اخير . کردستان دوران کودکی خود را گذرانده و سپس برای کار به تهران آمده است

توليدی لباس در نزديکی ميدان انقالب به عنوان کارگر برشکار مشغول بکار بوده  ظاهرا در يک

از آنجايی که اين دختر هيچگونه ولی و رسيدگی کننده ای نداشته و بازجو دائما از او اسم و .است

ادرس اقوام و محل سکونت و افرادی که با او همکاری کرده اند را خواسته و در يک لحظه با 

ديماه  18دلی را به سمت او پرتاب ميکند و اين امر موجب مرگ او در عصر روز عصبانيت صن

به عالوه بر اساس . (جسد او را بالفاصله از پادگان به نقطه ای نا معلوم برده اند. ميشود 1388

افراد زخمی در زندان عشرت آباد فاقد هرگونه درمان و داروی و لباس گرم ميباشند , همين گزارش 

 )ران بسيار رفتار غير انسانی ميشودو با دخت

 

 

 

سواد  درصد زنان در ايران بی 22بر اساس جديدترين گزارش سازمان نهضت سوادآموزی، حدود 

 .هستند
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  سواد هستند زن بی  22 از هر صد زن در ايران، 

 :خبرگزاری هرانا ـ حقوق زنان

اين آمار  .درصد زنان بيسوادند 22بر اساس جديدترين گزارش سازمان نهضت سوادآموزی، حدود 

 .گيرد سال را دربر می 49تا  10درصد است و گروه سنی  6در مورد مردان حدود 

ترين گزارش آماري خود، به  به گزارش شهرزاد نيوز، سازمان نهضت سوادآموزي آشور در تازه

هاي مرتبط با نهضت سوادآموزي پرداخته و عنوان آرده  در تمامي بخش اعالم آمارهاي موجود

ميليون  14.2سوادان در آشور از  قدر مطلق بي. سواد هستند درصد جمعيت آشور بي 15.4: است

آوري آمار نهضت  به عنوان آخرين سال جمع 1385ميليون نفر در سال  9.8به  1355نفر در سال 

 .ا آرده استسوادآموزي در آشور آاهش پيد

جشن شكرگزاري در مناطقي آه ميزان با : سازمان نهضت سوادآموزي همچنين اعالم آرده است

آبادي و شهر برگزار شده  249هزار و  11در حدود  87درصد باشد تا پايان سال  97سوادي حداقل 

ار و استان و هشت هز 28ی اول بهمن ماه امسال، جشن شکرگزاری سوادآموزی در  است و در دهه

 .آبادی و شهر برگزار خواهد شد 137

  

 .دختر جوانی در مهاباد توسط پدرش به قتل رسيد

  دست پدرش در مهاباد  يک دختر به قتل

 :حقوق زنان -خبرگزاری هرانا 

 .در مهاباد ، توسط پدرش به قتل رسيدساکن محله باغ شايگان   م –دختر جوانی به نام شيدا 

به گزارش آژانس خبری موکريان ، چهارشنبه شب گذشته دختر جوانی در محله باغ شايگان مهاباد 

قصد ازدواج    به گفته يکی از بستگان اين دختر جوان ، دليل حادثه.به دست پدرش در خواب خفه شد

ورد نظر پدر بوده ، که اين مخالفت منجر به شيدا با پسر عمويش و مخالفت وی به ازدواج با فرد م

 .خفه کردن وی به دست پدرش شده است

 .پدر او توسط نيروی انتظامی بازداشت شده است  گفته می شود پس از شکايت بستگان شيدا ،

  

  1388دی  27-نوشته ای از مهتاب خرم آبادی
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 لر زنان پناهی بی و امضا ميليون 10 کمپين

 
  :مدرسه فمينيستی

. چشم خود را بر وضعيت اسفناک زنان لرستان بسته ايم و وکيل خودخوانده زنان غربی شده ايم

بدبختی، فالکت و مصائب هر روزه ی زنان ستمديده لر را ناديده می گيريم اما برای زنان سوئد و 

 . نروژ و فرانسه دل می سوزانيم

خبريم، يا شايد به منظور آرامش وجدان مان آيا حقيقتَا از مرداب َعِفن تحقير و رنج زنان لر بی 

چه ما اطالع داشته باشيم و چه نداشته باشيم ... صورت مساله را کال در ذهن مان پاک کرده ايم؟

فرق چندانی در وضعيت دردناک زنان بی پناه لرستان ندارد و آنها همچنان قربانيان سخت ترين 

 .نوع خشونت های فيزيکی و آسيب های جسمی هستند

اگر پای پياده از کوچه پس کوچه های خرم آباد گذر کنيد چه بسا به دفعات صدای گريه های 

در مناطق مختلف لرستان، . فروخورده و ناله مظلوم زنان کتک خورده را از خانه هايشان بشنويد

شايد در همين همسايگی شما، زنان لر در محروميت و فقر مطلق زندگی می کنند و حتی قادر به 

 . تن سهم االرث نصفه نيمه شان که در شرع تعيين شده، نيستندگرف

تورم و گرانی هم که قوز باال قوز شده و کمر بسياری از خانواده ها به خصوص زنان سرپرست 

شد مبنی بر راه اندازی کمپين خبری منتشر در چنين شرايط اسف باری، . خانوار را خم کرده است

و برگزاری همايش ! در زمينه موافقت با حجاب و دفاع از حقوق زنان غربي  ميليون امضاء 10

واقعَا نمی دانم چه عامل يا ضرورت عاجل و دردناکی در خرم  .بين المللی زنان محجبه در خرم آباد

افت دفاع از زنان غربی انداخته است آباد، مديرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان را به صر

وچه کسی به ايشان وظيفه سنگين وکالت و حمايت از زنان مغرب زمين را تحميل کرده است و يا 

کجا زنان سوئد و نروژ و يا فرانسه از ما ايرانيان استمداد طلبيده اند که الزم ديده ايم با صرف 
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ما برای زنان کشورهای غربی دل .گزار کنيمبودجه های کالن، همايش بين المللی در خرم آباد بر

می سوزانيم در حالی که آنها خود ساز و کارهايی قانونی و جاافتاده برای مطالبه حقوق شان در 

همين حاال هم زنان با چادر و روبنده در خيابانهای پاريس، خودنمايی می کنند بدون . اختيار دارند

 .آن که کسی مزاحم شان باشد

 
ان ايرانی هستند که هنوز بايد درباره چند سانتی متر کوتاهی و بلندی مانتويشان حساب اما اين زن 

به راستی اين نگاه به بيرون از مرزها . پس بدهند و مراقب باشند اسير ماموران گشت ارشاد نشوند

 و نديدن هزاران مشکل و محنت و رنج زنان کشور خودمان، ريشه در کجا دارد؟

 آب و خاک زندگی نمی کنيم؟آيا مگر ما در اين 

آيا مگر مسئوالن و متوليان مملکتی از بدبختی مردم بی خبرند و دردها و حقارت های ناشی از فقر 

 و تبعيض را نمی بينند؟ 

جان و هستی زنان » قتل های ناموسی«آيا از وحشت خشونت و قساوت آشکاری که تحت عنوان 

 هموطن شان را می گيرد خبر ندارند؟ 

ی دانند در يک ماه چه تعداد از زنان پاک و بيگناه لرستان به خاطر بدبينی و شک و سوءظن آيا نم

 شوهران يا پدران و برادران شان قتل عام می شوند؟ 

آيا از خودمان پرسيده ايم که هر روز چند زن و دختر را به دليل خودسوزی يا اقدام به خودکشی به 

 بيمارستانهای شهر خرم آباد می برند؟
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مطمئن هستيد يا می خواهيد زنان قربانی  «خون بس«از مسئوالن بايد پرسيد که آيا از منسوخ شدِن 

 اين آيين وحشيانه را آنهم در اشکال جديد به شما نشان بدهيم؟

آيا اطالعی از ميزان تکان دهنده بی سوادی زنان و دختران لرستان داريد؟ از حال و روز زنان 

 روسپی و بی سرپرست چطور؟

 آيا آماری واقعی از زنان معتاد لر را ديده ايد؟

آيا مايل ايد در همين نزديکی، در همسايگی خودتان ، چند مصيبت ديگر از مصايب زنان لر را 

برای شما برشمارم تا به خود آييد و از بلندپروازی هايی مثل دفاع از حقوق زنان غربی دست 

 برداريد؟

 
رهنگی آن اداره کل روی دست مسئوالنش مانده وچون لرستان گل و حقيقتَا نمی دانم، شايد بودجه ف

يا اينکه پای نوعی . بلبل شده می خواهند قدری از اين خوشبختی لرستان را بذل و بخشش بفرمايند

مقابله فرهنگی ، يا تحدی با کمپين يک ميليون امضاء در ميان است که بنا بر باور توهم آلودشان، 

 !های غربی است؟ساخته و پرداخته کشور
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 کمپينی برای دفاع از زنان دربند، اخراجی و تبعيدی 

 
الخروج  شده، ممنوع کمپين دفاع از فعاالن جنبش زنان با هدف دفاع از حقوق زنان در بند، اخراج

زاده يکی از مبتکران اين کمپين از  محبوبه عباسقلی .شده و مجبور به مهاجرت شده آغاز به کار کرد
  .گويد راهکارهای آن می اهداف و

ابتدا بفرماييد . به راه افتاده» کمپين فعاالن جنبش زنان«زاده، کمپينی به نام  خانم عباسقلی: وله دويچه

 که هدف اين کمپين دقيقا چيست؟

هدف اين کمپين به طور مشخص، دفاع از فعاالن جنبش زنان در شرايط  :زاده محبوبه عباسقلی

توانند به هر گروه فکری، مذهبی، قومی، سياسی يا حتی به  اين فعاالن جنبش زنان می. بحرانی است

ترين هدف کمپين دفاع از فعاالن جنبش زنان در  ولی مهم. هر واحد جغرافيايی تعلق داشته باشند

  .شرايط بحرانی است

  تان چيست؟ کارهای شما برای رسيدن به اين هدف خواهد صورت بگيرد؟ راه اين دفاع چگونه می

ای است که بتواند  های خبری ها و کنفرانس گری و انتشار بيانيه حمايت  اين کمپين، کمپينی مبتنی بر 

. عالم کنداش را به جهانيان ا از آن طريق اخبار فعاالن جنبش زنان در شرايط بحرانی و گروه هدف

کنند، شرکت کند و  بشری برگزار می المللی حقوق های بين هايی که سازمان ها و نشست در کنفرانس

ها درخواست کند که به وضعيت ايران و وضعيت بحرانی فعاالن جنبش زنان توجه  از اين سازمان

به هرحال به يا با بسيج کردن جنبش فرامليتی زنان و جنبش زنان در کشورهای مختلفی که . کنند

از طريق افکار   چنين کنند، هم صورت روابط خواهری با فعاالن جنبش زنان در ايران کار می
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های مختلف، به  ها و وبالگ سايت عمومی خود مردم ايران و استفاده از فضاهای مجازی و وب

ها،  ن حوزهها و در اي از طريق اين روش   بنای کمپين بر اين است که. حمايت از اين زنان بپردازد

برند را  صدای قربانيان يا فعاالن جنبش زنان که در بازداشت يا در شرايط بحرانی ديگری به سرمی

  .اش جذب حمايت کند های مخاطب اعالم کند و از گروه

  گروه هدف اين کمپين، به طور مشخص چه کسانی هستند؟ 

برند يا  سر می ازداشت بهتا از زنان فعال در جنبش هستند که در ب ١٣به طور مشخص، حدود  

شجاعی، سميه رشيدزاده، زهره   افرادی مانند منصوره. اند های طوالنی مدت شده محکوم به زندان

  …لی فرهادپور و تنکابنی، مهين فهيمی، پريسا کاکايی، مريم ضياء، بهاره هدايت، لی

ر جنبش زنان از دست شان را به دليل فعال بودن د در عين حال تعدادی از فعاالن جنبش زنان شغل

هدف ما همين افرادی هستند  های  برخی از آنان در حال حاضر بيکار هستند و يکی از گروه. اند داده

نفر يا بيشتر از فعاالن جنبش زنان نيز به  ١٠حدود . اند که به دليل فعاليت در جنبش زنان اخراج شده

  .الخروج هستند ممنوع  دليل همين فعاليت،

ای که االن فعاالن جنبش زنان در آن وجود دارند، به  هدف ما و کال نقاط بحرانی به هرحال گروه

  .گردد الخروجی و مجبور شدن به ترک وطن و مهاجرت و تبعيد برمی بازداشت، اخراج، ممنوع

Bildunterschrift :Großansicht des Bildes mit der 

Bildunterschrift : المللی را يکی از اهداف اين  رسانی به مجامع بين زاده اطالع محبوبه عباسقلی
   داند کمپين می

از اهداف اين کمپين دفاع از گروهی از فعاالن جنبش زنان که مجبور ی شما، يکی  در بند دوم بيانيه

اين اولين باری است که چنين بندی در چنين . اند، اعالم شده است به مهاجرت يا پناهندگی شده

به چه . ها تا کنون بيشتر روی فعاالن داخل کشور متمرکز بود اين کمپين. شود هايی گنجانده می کمپين

    جه رسيديد که چنين بندی را در اين بيانيه بگنجانيد؟دليل به اين نتي

بعد از حوادثی که برخاسته از انتخابات و يا کودتای انتخاباتی بود، به دليل فشارهای سياسی، امنيتی 

ای که به فعاالن مدنی و به ويژه فعاالن جنبش زنان وارد شد،  و حتی فشارهای اجتماعی، روحی

کنم که مجبور به  تاکيد می. ن فعالين مجبور به ترک کشور خود شدندای از اي تعداد قابل مالحظه

ای  شان از کشور، با مشکالت عديده در عين حال اين افراد با خروج. ترک کشور خودشان شدند
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ی اين فعاالن هم با  همه. مواجه هستند… ی معاش، شغل و مانند، اقامت، مشکالت پناهندگی، مساله

  . ی مدنی ادامه بدهند شان در حوزه ند که بتوانند به فعاليتاين نيت کشور را ترک کرد

اش را فعاالن جنبش زنانی که مجبور به مهاجرت يا پناهندگی  های هدف اين کمپين يکی از گروه

اند، قرار داده که بتواند به نحوی از حقوق اين افراد دفاع کند و بتواند کاری کند که کماکان اين  شده

  .شان ادامه بدهند دنی بتوانند به فعاليتی م فعاالن در حوزه

المللی حقوق بشری، جزو اهداف شما ذکر  های بين در بند ديگری از اين بيانيه، جلب حمايت سازمان

ای داشته باشد و در  ی حقوق بشر سازمان ملل قرار است در ژنو جلسه ماه فوريه کميته   .شده است

ی خاصی برای اين جلسه و برای رساندن  برنامه آيا. مورد نقض حقوق بشر در ايران صحبت کند

  صدای اين کمپين به اعضای اين کميته داريد؟

کنند،  های حقوق بشری که در سطح جهانی و يا در ارتباط با ايران فعاليت می بسياری از سازمان

، البته کمپين دفاع از فعاالن جنبش زنان. های مقدماتی شرکت خواهند کرد احتماال در اين نشست

ای که بتواند در اين  شود و آن مشخصات و يا ويژگی کامال توسط فعاالن خود جنبش زنان اداره می

ولی اميدواريم بتوانيم از . ی حقوق بشر ژنو شرکت کند را ندارد ها و يا اجالس ساالنه کنفرانس

وق بشری های مختلف حق کنيم، توجه سازمان هايی که صادر می های خبری يا بيانيه طريق کنفرانس

شود به فعاالن  را به اين مساله جلب کنيم که تالش کنند در گزارشی که در مورد ايران نوشته می

  .های مختلف توجه خاص بشود ها در حوزه جنبش زنان و وضعيت بحرانی آن

  ميترا شجاعی: گر مصاحبه
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 ها و فشار بيشتر بر فعاالن حقوق بشر در ايران  ادامه بازداشت

 
ای  ماه برای ادای پاره دی ٣٠نگار در حالی که روز چهارشنبه  لی فرهادپور نويسنده و روزنامه لی

پسر وی بهرنگ تنگابنی نيز دو هفته است . توضيحات به دادگاه فرا خوانده شده بود، بازداشت شد

  .برد که در بازداشت به سر می

دوهفته بود به دنبال نشانی از فرزند نگار و نويسنده در حالی که  لی فرهادپور روزنامه لی 

رفت، خود در روز سی  اش از دادگاه انقالب به اوين و از اوين به دادسرای امنيت می دستگيرشده

 .ماه بازداشت شد دی

ای  اند برای پاره وله گفت که از دادگاه انقالب با او تماس گرفته و گفته يکی از بستگان وی به دويچه

وی که منتظر خبری از پسرش بوده با اين اميد که قرار است خبری از . توضيحات به آنجا برود

  .شود کند ولی در همانجا دستگير می فرزندش به دست آورد به دادگاه انقالب مراجعه می

. دی ماه در دفتر مجله فرهنگ و آهنگ بازداشت شد ١۵بهرنگ تنکابنی فرزند خانم فرهادپور  

اين ماهنامه، بهرنگ تنکابنی سردبير و کيوان فرزين منتقد ماموران امنيتی ضمن تفتيش دفتر 

  .تا کنون هيچ اطالعی از محل نگهداری اين دو نفر در دست نيست. موسيقی را بازداشت کردند

   ارتباط با گزارشگران حقوق بشر: جرم

 دادستان تهران در مالقات خانواده شيوا نظرآهاری عضو زندانی کميته گزارشگران حقوق بشر با

بنا «: آبادی گفته است جعفری دولت. وی به آنها گفت که جرم فرزندشان عضويت در اين کميته است

بر گزارش کارشناسان پرونده، سايت اين کميته وابسته به منافقين است و هرگونه همکاری با سايت 

  .»شود جرم محسوب می

وی تا زمان «: آزادی شيوا گفتدادستان تهران در پاسخ به سوال خانواده نظرآهاری در مورد زمان 

    .»برگزاری دادگاه و اعالن حکمش آزاد نخواهد شد
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اهللا  آذرماه هنگامی که با اتوبوس راهی قم بود تا در مراسم تشييع جنازه آيت ٢٩شيوا نظرآهاری 

منتظری شرکت کند، به همراه کوهيار گودرزی و سعيد حائری دو عضو ديگر کميته گزارشگران 

  .گير شدحقوق بشر دست

   ها هم رسيد ها به شهرستان موج دستگيری

شش تن از اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در شهرستان ياسوج 

  .بازداشت شدند

اهللا حسينيان در نمازجمعه هفته گذشته ياسوج و  به گزارش سايت جرس، پس از سخنرانی روح

نی، حسينيان از اين افراد شکايت کرده و آنان طلب نسبت به اين سخنرا اعتراض احزاب اصالح

   .اند بازداشت شده

ضياالدين رضاتوفيقی، رئيس سازمان مجاهدين انقالب اسالمی استان کهگيلويه و بويراحمد، رضا 

عسگری دبير جبهه مشارکت استان، علی خواجوی دبير انجمن اسالمی معلمان استان به همراه سه 

   .اند ت بازداشت شدهعضو شورای مرکزی جبهه مشارک

که پس از ورود اين افراد به زندان ياسوج، زندانيان با سر دادن   سايت جرس همچنين گزارش داده

به همين دليل دادستانی . دست به اعتراض زدند’’ زندانی سياسی آزاد بايد گردد‘‘شعارهايی چون 

   .منتقل شوند ياسوج دستور داده که اين افراد از بند عمومی به بند مجزای ديگری

  .های افراد دستگيرشده قرار است روز شنبه سوم بهمن ماه مقابل دادستانی ياسوج تجمع کنند خانواده
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  ؛ فعال حقوق زن، همانند صدها بازداشتی سميه رشيدیبی خبری از 

  ميترا ورسائی

مقامات قضايی و مسئولين زندان از کمپين بين المللی حقوق بش در ايران امروزگزارش کرد که 

آذر  ٢٨ساله و فعال حقوق زن که در  ٢۴ارائه هر گونه اطالعاتی در باره اتهامات سميه رشيدی؛ 

  .بازداشت شده است، خودداری کردند١٣٨٨ماه 

در طول دو ماه گذشته بيش از هزاران نفر از مردم با استفاده از حکم جلب سفيد بی نام و نشانی 

دند که درواقع مجوزی است به ماموران اطالعاتی و امنيتی برای بازداشت هر کسی که بازداشت ش

صدها نفر از اين بازداشت شدگان همانند سميه رشيدی پس از بازداشت در زندان اوين . می خواهند

 از طريق.ناپديد شده اند و هيچ اطالعی در باره آنها به اعضای خانواده يا وکالی آنها داده نشده است

دو تماس تلفنی کوتاه سميه رشيدی، معلوم شد که وی در سلول انفرادی زندان اوين در بازداشت 

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از مقامات قضايی می خواهد که اتهاماتی که عليه سميه . است

 .ندرشيدی وارد شده و شواهد مبنای اين اتهامات را اعالم رسمی کرده و وی را فورا آزاد کن

  .در ضمن کمپين خواستار انجام يک تحقيق مستقل در مورد پرونده سميه رشيدی است

آذرماه به خانه او يورش  ٢٣صبح روز  ۶قبل از اينکه سميه بازداشت شود، ماموران در ساعت 

برده و همه ساختمان را تفتيش کرده و همه وسايل شخصی او و هم خانه ای هايش راضبط کردند، 

دادگاه انقالب در  ١٢دستنوشته ها، و يک احضاريه برای حضور در شعبه   پيوترها واز جمله کام

سميه به محض ورود به دادگاه مورد بازجويی قرارگرفت و . آذرماه به دست سميه دادند ٢٨روز 
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قرار بازداشت سميه در چند روز گذشته تمديد شد و بدين    .تفهيم اتهام شده، و بازداشت و زندانی شد

  .سميه همچنان در سلول انفرادی باقی ماند ترتيب

سميه رشيدی که در يک خانواده مذهبی و سنتی بزرگ شده است، در دانشگاه و محل کارش در يک 

تشکل غير دولتی به فعاليت مسالمت آميز حقوق زنان روی آورد و به همين دليل مورد آزار و اذيت 

 .مقامات قرار گرفته است

است و در کميته آموزش کمپين فعال  يک ميليون امضا برای برابریکمپين  سميه رشيدی عضو

دست به تاسيس    سميه. بيشتر فعاليت های سميه بر موضوع خشونت عليه زنان متمرکز است. است

زد که به آموزش در حوزه خشونت عليه  انجمن زبان زنان ايرانی يک سازمان دانشجويی به نام

 .جويی بعدها لغو امتياز شداين سازمان دانش. زنان می پرداخت
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 محروميت از حق تحصيل دانشجويان ستاره دار
  

سميه رشيدی بخاطر فعاليت های اجتماعی خود از کارش در موسسه تحقيقاتی اخراج شد، و همچنين 

سميه . تحصيل باز ماندبعنوان دانشجوی ستاره دار، با اينکه رتبه باالی علمی داشت از ادامه 

سال گذشته در امتحان ورودی کارشناسی    رشته جامعه شناسی است که   رشيدی فارغ التحصيل

ارشد برای رشته مطالعات زنان و مطالعات فرهنگی امتياز بااليی کسب کرد، اما در مقابل اسم او 

 .ستاره ای گذاشتند که از ادامه تحصيل بازش داشت

دانشجويان ستاره  ه های انتخاباتی، محمود احمدی نژاد مطلقا منکر وجودهر چند در جريان مناظر
بود، اما ستاره دار کردن دانشجويان پديده ای است که از زمان رياست جمهوری آقای احمدی  دار

دانشجويان دوره کارشناسی که در فعاليت های سياسی، اجتماعی و . بوجود آمد ١٣٨۴نژاد در سال 

بدون توجه به رتبه های علمی بايد به تائيد گزينش وزارت اطالعات می  فرهنگی فعال بودند،

هيچکدام از اين دانشجويان ستاره دارثبت نام نشدند، هر چند تعدادی از آنها به اداره گزينش . رسيدند

سميه . مسئولين گزينش وزارت اطالعات، تعهد کتبی هم داده بودند  رفته و بر اساس تقاضای

در مطالعات  ٢٩ات کارشناسی ارشد، رتبه چهارم در رشته مطالعات زنان و رتبه رشيدی در امتحان

سميه پس از ستاره دار شدن همه درهای قانونی را برای بازگشت به .فرهنگی کسب کرده بود

سميه با مسئولين وزارت علوم و  .تحصيل زد و حتی با نمايندگان مجلس شورای اسالمی ديدار کرد
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مالقات کرده بود اما هيچکدام از اين مالقات ها تغييری در وضعيت او ايجاد فن آوری تحقيقات هم 

 .نکرد

شورای  برای حل مشکل ادامه تحصيل خود اقدام به تاسيس دانشجويان ستاره دار تعداد ديگری از 
برخی از افراد اين شورا در حال حاضر در زندان هستند و با اتهامات . کردند دفاع از حق تحصيل

ارتباط با گروه های معاند جمهوری اسالمی ايران از جمله “برخی ديگر به . وبرو شده اندمبهمی ر

متهم هستند که همه اين متهمين و همچنين دوستان و اعضای خانواده آنها “ سازمان مجاهدين خلق

 .منکر چنين ارتباطی شده اند

ين المللی حقوق بشر در ايران به کمپين ب  در طول هفته های اخير دانشجويان ستاره دار تعدادی از

گفتند که همه فعاليت های سياسی آنها در چارچوب قوانين ايران بوده، اما اين فعاليت ها باعث شده 

 .از حق تحصيل محروم کنند   که آنها در ليست سياه قرار بگيرند وآنها را

ا حکم دريافت کرده ضياء الدين نبوی و مجيد دری از دانشجويان ستاره دار زندانی هستند که اخير

سال زندان محکوم شده  ١٠ضربه شالق و مجيد دری به  ٧۴سال زندان و تبعيد و  ١۵نبوی به . اند

ساير اعضای شورای دفاع از حق تحصيل که در حال حاضر در زندان هستند عبارتند از . اند

  .سروش ثابت، مهديه گلرو، شيوا نظرآهاری، پيمان عارف و سعيد جاللی زاده
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 آزار و اذيت فعاالن حقوق زن

 

  

تعداد بسيار زيادی از فعاالن حقوق زن در بستر ناآرامی های اخير سياسی در جمهوری اسالمی 

در حال حاضر اين فعاالن حقوق زن در زندان . مورد آزارو اذيت و بازداشت قرار گرفتند  ايران،

نظر آهاری، پريسا کاکايی، زهره تنکابنی، عاليه اقدام منصوره شجاعی، مهين فهيمی، شيوا  :هستند

بدرالسادات مفيدی و مهسا حکمت از  .دوست، بهاره هدايت، مهديه گلرو، شبنم مددزاده، و مريم ضيا

روزنامه نگاران زن، و آذر منصوری، عاطفه نبوی، شبنم مددزاده، و نيلوفر هاشمی نظر از زنان 

 .سر می برندفعال سياسی هستند که در زندان ب

  کمپين بين المللی حقوق بشر

 

 

  از تدريس محروم و از دانشگاه شهيد بهشتی اخراج شد صبا واصفی

 

  :حقوق زنان -خبرگزاری هرانا 

تا کنون در دانشگاه شهيد  85صبا واصفی، پژوهشگر، فعال حقوق بشر و جنبش زنان که از سال 

ماه از تدريس محروم و از دانشگاه  دی 30بهشتی مشغول به تدريس بود صبح ديروز چهارشنبه 

صبا واصفی عالوه بر فعاليت حقوق بشر و فعاليت در جنبش زنان، پژوهشگر مرآز .اخراج شد

وی به . تحقيقات زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تربيت مدرس و فرهنگستان ادبيات فارسی است

به .نون با حکم اخراج مواجه گشتسال به تدريس در دانشگاه شهيد بهشتی مشغول بود که اک مدت سه

گزارش مدرسه فمينيستی، صبا واصفی، سومين فعال جنبش زنان است که طی چند ماه گذشته از 

 .محل کارش اخراج می شود و خبر آن به رسانه ها رسيده است
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های موثر و قابل  همچنين اين عضو کميته گزارشگران حقوق بشر، در زمينه اعدام نوجوانان فعاليت

های ديگر حقوق بشر  های بسياری را در اين زمينه و حوزه ها و مقاله هی انجام داده و مصاحبهتوج

. موج اخراج از محيط کار، در چند ماه اخير گسترش بسيار يافته است.به رشته تحرير درآورده است

 28پيش از آن نرگس محمدی، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و از فعاالن جنبش زنان، در 

 .آبان ماه سال جار از کار اخراج شد

سميرا صدری، عضو شورای سياستگذاری سازمان دانش آموختگان ايران و از فعاالن جنبش زنان 

نيز پس از هفت سال حضور بر سر کالسهای درس، از اوايل آذرماه سال جاری از تدريس در 

 .آموزش و پرورش محروم شد و از محل کارش اخراج گرديد

 

 يک فعال حقوق بشر بازداشت

  

 :خبرگزاری هرانا، حقوق شهروندی 

صبح امروز نيروهای امنيتی يک دانشجو و مدافع حقوق بشر را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل 

 .کردند

انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، نازنين فرزانجو، دانشجوی به گزارش واحد 

مترجمی زبان فرانسه و از همکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران صبح روز جاری مورخ 

بهمن ماه در منزل شخصی خود در مهرشهر کرج، توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به نقطه  13

 .نامعلومی منتقل شد

  .داليل بازداشت و سرنوشت نامبرده پس از دستگيری کماکان اطالعی در دست نيست از
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    ونسن جشنواره در عزادار مادران از يادی

 

 
اعتماد، جايزه جشنواره جهانی ونسن فرانسه را برای مجموعه آثار سينمايی خود دريافت  رخشان بنی

ترين کارگردانان ژانر اجتماعی در ايران است، اين جايزه  برجستهاعتماد که يکی از  خانم بنی. کرد
  .تقديم کرد" مادران عزادار وطن"را به 

 يادی از مادران عزادار در جشنواره ونسن

شهر ونسن فرانسه به کار  روز اول فوريه در" حفظ ميراث سينما"پنجمين دوره جشنواره جهانی 

نامگذاری شده، از " هانری النگ لوا"به ياد پدر سينما تک فرانسه،    اين فستيوال که. خود پايان داد

بازی، يکی  فيلم خون. واقع در حومه پاريس برگزار شد" ونسن"منطقه   ژانويه تا اول فوريه در ٢٩

اين فيلم به   .ايش درآمده در اين جشنواره بوداعتماد از جمله آثار به نم از آخرين کارهای خانم بنی

ی آن در يک  های مشابه در اين است که قصه اش با سوژه پردازد و تفاوت اعتياد و جوانان معتاد می

  .گذرد طبقه اجتماعی مدرن و غيرمحروم می
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اجتماعی های عميق  اعتماد، اعتبار و وزن خود در سينمای داخلی و جهانی را مديون فيلم رخشان بنی

، "زرد قناری"، "روسری آبی"هايی مانند  فيلم  .کندوکاو در زندگی و سرنوشت زنان است  و

، با دستمايه قرار دادن مسائل اجتماعی، فرهنگی و درونی زنان، "بانوی ارديبهشت"يا " نرگس"

  .اند مورد توجه توام مردم و منتقدان بوده

 تحريم جشنواره فجر 

حياط خلوت خانه "   شرکت نکرد و با نمايش فيلم ٨٨نواره فيلم فجر سال اعتماد در جش خانم بنی

اين در حالی است که وی تاکنون، سه مرتبه جايزه . در اين جشنواره مخالفت ورزيد" خورشيد

بازی و نرگس به دست آورده  های روسری آبی، خون سيمرغ بلورين اين جشنواره را برای فيلم

سينمای رخشان "هايی تحت نام  ، پس از نمايش مجموعه برنامه٨٧ال اعتماد در س رخشان بنی  .است

او افتخار دريافت اين دکترا را متعلق . از دانشگاه لندن دکترای افتخاری دريافت کرد  ،"اعتماد بنی

 .به همه زنان انديشمند ايرانی دانست

 مدافع زنان و همراه مادران عزادار

دور دهم، مستندی در باره وضعيت زنان و مطالبات آنان از  اعتماد در آستانه انتخابات رخشان بنی

، برای "ما نيمی از جمعيت ايران هستيم " اين مستند با عنوان. نامزدهای رياست جمهوری ساخت

محمود . محسن رضايی، مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و همراهان اين سه نمايش داده شد

عدم امکان انتشار    .م شده، حاضربه ديدن اين فيلم نشدهای انجا نژاد با وجود دعوت و پيگيری احمدی

  .اعتماد تکثير غيرانتفاعی آن را آزاد اعالم کند عمومی اين فيلم، موجب شد که خانم بنی

اعتماد از همراهان جنبش سبز و از حاميان مادران عزاداری است که فرزند خود را در  رخشان بنی

در جشنواره " لوا هانری النگ"وی پس از دريافت جايزه  .اند های خيابانی از دست داده اعتراض

و مادر  ١٣٣٣اعتماد متولد  خانم بنی. ونسن، اين جايزه را به تمام مادران عزادار وطن تقديم کرد

  .ی سينماست باران کوثری هنرپيشه
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 اصفهان در جنسيتي تک دانشگاهي واحد شش ايجاد

 

 

و  پسراندرود و تيران ويژه  لنجان و مراکز شاهين شهر، با واحدهاي دانشگاهي شهر مجلسي و

کاهش  جنسيتي، هدف از ايجاد واحدهاي دانشگاهي تک، است دخترانواحد فالورجان مختص 

 !!!است معضالت فرهنگي

  :حقوق زنان -خبرگزاری هرانا 

کاهش  جنسيتي در جهت معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي از ايجاد واحدهاي دانشگاهي تک

: هاي انتخاب براي داوطلبان ورود به دانشگاه خبر داد و گفت معضالت فرهنگي و افزايش گزينه

واحدهاي دانشگاهي شهر مجلسي و لنجان و مراکز شاهين شهر، بادرود و تيران ويژه پسران و 

  .ها واقع شده است واحد فالورجان مختص دختران است که مورد استقبال دانشجويان و خانواده

هاي عمراني، آموزشي استان  به گزارش ايلنا، محمدمهدي مظاهري در مراسم افتتاح پروژه

واحد دانشگاهي و مرکز آموزشي  39درصد جمعيت دانشجويي کشور در  11: اصفهان، افزود

   .کنند دانشگاه آزاد اسالمي تحصيل مي 4منطقه 

حدود يک پنجم مساجد دانشگاهي  درصد مساجد دانشگاه آزاد اسالمي و 28وجود : وي همچنين گفت

دانشگاه آزاد اسالمي و ايجاد نمازخانه در تمامي واحدها و مراکز آموزشي و  4کل کشور در منطقه 

  .ساخت مساجد جديد، واحدهاي استان اصفهان را در امر اقامه نماز، پيشگام آرده است

ها،  واحدهاي مراکز استان هاي کارداني در حذف رشته: دانشگاه آزاد اسالمي گفت 4رئيس منطقه 

اي،  هاي ميان رشته جامع و بسيار بزرگ و حرکت به سوي گسترش تحصيالت تکميلي و ايجاد رشته

رشته دکتراي تخصصي در اين واحد و جذب  16اندازي  تأسيس واحد علوم و تحقيقات اصفهان و راه

هاي  ه دانشجو و کسب رتبهاعضاي هيات علمي با درجه استاديار به باال و ارتقاي نسبت استاد ب

رقمي آزمون پايه پزشکي ازسوي دانشجويان پزشکي واحد نجف آباد و دندانپزشکي واحد  تک

  .است 4سال متوالي از جمله اقدامات انجام شده در حوزه آموزشي منطقه  5خوراسگان طي 

بيشترين  مظاهري، منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمي را از مناطق نمونه کشور دانست و کسب

اندازي  هاي پژوهشي برتر، راه هاي پژوهشي از جمله اختراعات و طرح هاي برتر جشنواره رتبه

برترين مراکز رشد و فناوري، رتبه دوم طرح پژوهشي برون دانشگاهي، برگزاري پنجمين 
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 ها، هاي نو استان اصفهان با مديريت منطقه چهار و تجهيز آزمايشگاه جشنواره پژوهشي و فناوري

   .ها را از اقدامات انجام شده حوزه پژوهشي برشمرد ها و کتابخانه کارگاه

  .هاي اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري است دانشگاه آزاد اسالمي شامل استان 4منطقه 

  

  

  

  .شدند بازداشت هنری عرصه فعاالن از دارالشفائی جميله و بنفشه

 شنبه 5بنفشه دارالشفايی فعال عرصه موسيقی، روز  جميله دارالشفايی، فيلمنامه نويس و خواهرش

  .به زندان ا وين منتقل شدند و پس از احضار به دفتر پيگيری وزارت اطالعات بازداشت

  .دو خواهر فعال عرصه موسيقی روز پنجشنبه بازداشت شدند -برگزاری هراناخ

خواست تا با خانواده  به گزارش نوروز، وزارت اطالعات پس ار احضار جميله دارالشفايی از وی

 .خود تماس گرفته و از خواهر، پدر و مادرش نيز بخواهد تا به اداره اطالعات مراجعه کنند

ماموران وزارت اطالعات پس از چند ساعت بازجويی از آنها، دو دختر اين خانواده را بازداشت 

عه کرده و آنجا را نيز سپس همراه با پدر و مادر آنها به منزل مسکونی اين خانواده مراج. کردند

 .پدر و مادر اين دو فعال هنری پس از تفتيش منزلشان آزاد شدند.مورد بازرسی کامل قرار دادند

بنفشه .نگار هم همکاری دارد وی با مجله فيلم .نويس سينما و تلويزيون است جميله دارالشفايی فيلمنامه

هنر و مدرس موسيقی و آواز کالسيک دارالشفايی نيز فارغ التحصيل رشته موسيقی از دانشگاه 

 .است

  .عضو ديگر اين خانواده نيز بازداشت شدند3از سوی ديگر، 

ماموران وزارت اطالعات با هجوم به منزل ياشار دارالشفايی، دانشجوی طيف چپ دانشگاه تهران 

که پسرعموی اين دو فعال عرصه هنری است، وی را نيز همراه با برادر و مادرش بازداشت 

 .دندکر

البته کاوه دارالشفايی و مادرش توران کبيری امروز آزاد شدند، اما ياشار که پيش از اين و در روز 

  .آبان نيز بازداشت شده بود، هنوز در بند است13

  .ظاهرا بازداشت جميله و بنفشه دارالشفايی ارتباطی با بازداشت پسرعموی آنها ندارد
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  است زنان عليه ساختاری خشونت بازتوليد خانواده، به مربوط قوانين

   گفتگوی مريم رحمانی با دکتر شهال اعزازی 

 
  :مدرسه فمينيستی

قانون خانواده، قانون مجازات اسالمی، صيغه، مهريه، تمکين، سنگسار، قتل های ناموسی، و قوانين 

مربوط به چندهمسری، موضوعات مهم و سرنوشت سازی هستند که طی پانزده سال اخير، دغدغه 

 . بسياری از فعاالن خشونت پرهيز جنبش زنان در ايران بوده است

به خصوص که اين قوانين و مقررات، به طور اتوماتيک باعث اشاعه خشونت عليه زنان و 

اليحه حمايت از خانواده در  23و حاال طرح مجدد ماده . سرکوب قانونی و سيستماتيک آنان است

مجلس شورای اسالمی مجالی است برای نگاه دوباره به قانون خانواده و موضوع چندهمسری، و 

، جامعه شناسی که سالهای متمادين و »دکتر شهال اعزازی«ديگرباره ی اين قوانين با نقد و بررسی 

در اين .خانواده ونقد خشونت خانگی کار کرده است به طور خستگی ناپذير در حوزه قوانين 

گفتگوی کوتاه که توسط مريم رحمانی صورت گرفته است اين قوانين ازمنظر خشونت ساختاری که 

  .می کنندبررسی ونقد شده اند  عليه زنان اعمال

خانم دکتر اعزازی باتوجه به اينکه شما درباره خشونت خانگی سالها کار کرده ايد چقدر اليحه 

 درباره ازدواج مجدد وشروط آن) 23به خصوص ماده (حمايت از خانواده 

 رضايت همسر اول- 1( 

 عدم قدرت همسر اول در انجام  وظايف زناشوئی -2.

 ن از شوهر بنا به حکم دادگاه عدم تمکين ز- 3

 زن به جنون يا امراض صعب العالج ابتالی - 4
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محکوميت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات يک سال زندان يا جزای نقدی که بر اثر عجز - 5

 .از پرداخت منجز به يک سال بازداشت شود

 ابتالی زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه - 6

 .رفتار يا سو معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غير قابل تحمل کندسو- 7

 ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه - 8

 عقيم بودن زن - 9

 را مروج خشونت خانگی وقوانين عليه زنان می دانيد ؟)غايب شدن زن بمدت يک سال -10

اجتماعی دامن خواهد زدکه باز توليد کننده خشونت عليه زنان از نظر شما اين قوانين به چه آسيبهای 

  در جامعه خواهد بود؟

مواردی هست که مروج خشونت عليه زنان . ببينيد، اصوال در جامعه ی ما خشونت، قانونی است

هم قوانين ما وهم فرهنگ ما .مجازات اسالمی که قتلهای ناموسی را دامن می زنداست مثل قانون 

  .ده اندخشونت تيپ بو

. درسالهای اخير اين فرهنگ خشونت توسط حکومت ترويج هم شده است مثل قانون چندهمسری

چرا ناگهان چند همسری را بزرگ کردند و صيغه را که برخالف نگرش جامعه است تا اين اندازه 

خشونت زمانی رخ می دهد که تضاد . اهميت می دهند و وارد باورهای فرهنگی مردم می کنند

 . وجود داشته باشدعاليق 

زن راضی نيست، مردها هم از . چندهمسری به يقين برای جامعه شهری و مدرن، تضاد عاليق دارد

 . حق قانونی خود استفاده می کنند پس مشکل به وجود می آيد

 . چند همسری به وجود آورنده خشونت است

 . ه استبه نظر من شرايط ازدواج مجدد با حق طالقی که به مرد داده شده شبي

فکر . همه اين قوانين غير انسانی و تبعيض آميز است... مثل عدم تمکين، بيماری العالج زن، و

کنيد مثال زنی که دچار سرطان می شود نياز به شرايط آرامی دارد مرد به جای کمک به او برای 

کرده باشد، بهتر شدن روحيه اش به او پشت کند و زن ديگر بگيرد تا از حق حقوقی خودش استفاده 

يا زنی که به .خب اين رفتار، هم زير پا گذاشتن حقوق انسانی زن و هم اعمال خشونت عليه زن است

يک سال زندان محکوم شده نياز به حمايت شوهر دارد تا بتواند بعد از خارج شدن از زندان به 

هرش هم او را معموال زنان در زندان دچار افسردگی می شوند حاال اگر شو. زندگی عادی برگردد

تمام بندهای اين ماده . رها کند اين کار افسردگی زن را صد چندان می کند نمی گويم دو چندان

 . خشونتی است که نسبت به زنان صورت می گيرد
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اين قوانين . نفس موجوديت اين قانون، اعمال خشونت ساختاری به زنان توسط شوهرانشان است

اين قانون دارد فرهنگ . زن ديگر به شوهرش اعتماد ندارد. داصل تفاهم و دوستی را از بين می بر

 . سازی می کند و خشونتی نامرئی روی زن اعمال می شود 

زنان از هر رفتاری که گمان می برند مخالف ميل شوهراست پرهيز می کنند تا مبادا زن ديگری 

می کند نه فقط از شوهرشان  دولت با اين قوانين اعمال خشونت می کند و زنها را وادار. اختيار کند 

 .اطاعت کنند بلکه اميال خودشان را هم کنار بگذارند

اين قانون بر روی بسياری از زنان که وابستگی اقتصادی به شوهرانشان دارند يا حتی وابستگی  

اين قانون نه تنها به يک مرد اجازه ارباب مطلق بودن می دهد . صددرصد ندارند تاثير می گذارد

 . ردهايی هم که ازدواج مجدد نمی کنند هم اجازه ارباب بودن می دهدحتی به م

حتی اگر مردها از اين قانون . اين خشونت ساختاری است که روابط زن و شوهر را از بين می برد

در تعريف خشونت عليه . استفاده نکنند اين قانون به منزله تهديد دائمی عليه زنان محسوب می شود

 .خشونت است تهديدی که آرامش و امنيت زندگی را از بين می برد زنان تهديد هم نوعی

در جامعه در حال حاضر چيست؟ آيا مهريه را » مهريه«خانم دکتر اعزازی نظرتان درباره کارکرد 

مانعی در مقابل خشونت بيشتر عليه زنان می دانيد يا مهريه می تواند به خشونت ها دامن بزند و 

 چگونه؟

در دوران ماقبل مدرن . انگار درک نمی کنند که مفهوم خانواده تغيير کرده استقانون گذاران ما 

مرد به زن نياز داشت که در کار . خانواده واحد توليد بود و تمايل مرد و زن به هم ضرورت نداشت

 . به او کمک کند و فرزند آوری کند زن هم کسی را می خواست که معاش او را تامين کند

بنابراين مهريه، جهيزيه، و شيربها در دنيا به شکل های مختلف وجود داشت اما اين مفاهيم در دنيای 

 . معاصر کارکردشان را از دست داده اند

مهريه، شيربها و جهيزيه کارکردشان را در . زن و مرد االن به دليل عالقه باهم ازدواج می کنند

. پيش اين مفاهيم داشت اهميت خود را از دست می داد سال 30در ايران هم . غرب از دست داده اند

حداقل در بين تحصيل کردگان و اقشار متوسط جامعه، زن و مرد کار می کردند و با هم وسايل 

 .مورد نيازشان را می خريدند و مهريه بی ارزش شده بود

انه، مزرعه، سال پيش مهريه چيز غير منقول بود که موقع عقد داده می شد، چند دانگ خ  60-70

 . دام يا حق آب و نظاير اينها، که البته داشت کم رنگ می شد

سال پيش نگاه سنتی به ازدواج دوباره رواج داده شد، زن به خانه شوهر می رود، مردبايد 30اما 

در نگاه سنتی به ازدواج تامين . خرج زن را بدهد و زن تنها ارضا کننده غرايض جنسی مرد است

نياز جنسی مرد مطرح است وقتی نگاه به خانواده را اينگونه می بينند مساله  معاش زن و تامين



 انتخابات، کودتا و زنان

    
229 

 
   

چون حق ديگری زن در (وقتی تبليغ می کردند مهريه حق زن است. مهريه های باال پيش می آيد

مهريه باال .و مدام گفتند مهريه عندالمطالبه است نتيجه اش اين مهريه های نجومی شد) قوانين ندارد

وسان ما نبود در ذهن آنها اين موضوع که حق شان را بگيرند وجود نداشت در نتيجه در ذهن نوعر

 . اين نگاه چرخه مهريه گرفتن، زندانی شدن مردان بوجود آمد

بعد هم برای اينکه مردان زندانی نشوند سقف برای مهريه تعيين کنند آن هم براساس مواردی که 

ولت حق دخالت در اين امور را ندارد چرا که به حوزه به نظر من د. بسيار تحقير کننده زنان است

برداشت و نگاه خانواده ها .خصوصی مربوط می شود اگرچه از اساس مهريه را اشتباه می دانم

دخترها معتقدند نمايشگر عالقه . نسبت به مهريه، با برداشت و نگاه فقهی درباره مهريه متفاوت است

ها هم مهريه باال را به دو دليل می گذارند يکی اينکه مرد نمی و خانواده ) از مهر می آيد(مرد است 

زندگی  تواند دخترشان را به راحتی طالق دهد و دوم اينکه اگر طالق داد دختر شان می تواند خوب

بسيار خوب وقتی دولت وظيفه تامين زندگی زوج ها را به دوش خانواده ها می اندازد اين  .کند

ديگر من فکر می کنم ازدواج بايد براساس محبت باشد نه براساس ترس از بعد .موارد پيش می آيد

از مهريه باالی زن اگرچه کسانی هم که مهريه باال داشتند برای جداشدن مجبور شده اند مهريه شان 

از طرف ديگر خانواده ای که مشکل دارد اما مرد به خاطر مهريه باالی زن او را طالق . را ببخشند

از . توخالی است که بيشترين ضربه را به فرزندان حتی خود زن و مرد می زند نمی دهد خانواده

جهت ديگر گرفتن قسطی مهريه هم فايده به حال زن ندارد چرا که عمال آنقدر مقدار ناچيزی در ماه 

 ..به زن می دهند که بدرد زن نمی خورد بنابراين مهريه حاال هم عمال کارکردی برای زن ندارد

معه ای که زن اصال پايگاه اجتماعی ندارد حتی زنان تحصيلکرده که شغل خوب هم اصوال در جا

دارند پايگاه پايين تری نسبت به مردان دارند و حتی در سنينی زن مجرد پايگاه اجتماعی پايين تری 

يکی از راه های نشان دادن پايگاه اجتماعی از طريق مهريه،جشن  .نسبت به زن متاهل دارد

جای تاسف دارد که دختران ما را وادار .ه از طريق کار و تحصيل برای زن استعروسی مفصل ن

  .کردند ارزش خودشان را با پول بسنجند

نسبت به ) که در حقيقت پولی دربرابرخدمات جنسی زن است(بماند تحقيری که تعبير فقهی مهريه 

اشد نه اينکه زن هميشه رابطه جنسی بين دو نفر بايد براساس ميل دو طرف ب. زنان روا می دارد

 . آماده برای اين خدمات باشد و نوعی از خشونت عليه زنان محسوب می شود

می گيرد و صورت تجاوز به زنان در دوره ای خارج ازخانواده بود االن تجاوزات از طرف شوهر 

 .صورت قانونی هم دارد
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ان هيچ کدام مروج خشونت قوانين مدون اير) مثل خانم دکتر راکعی(دکتر اعزازی برخی معتقدند 

عليه زنان نيستند بلکه اين فرهنگ سنتی است با رنگ و لعاب مذهبی که مروج خشونت عليه زنان 

 ؟می شود نظر شما چيست

در دوران گذشته حقوق انسانی و حقوق بشر در جوامع مختلف مطرح نبود، به تدريج با پيشرفت 

اما در ايران قوانين . ت در جوامع کاهش پيدا کرد جوامع و باالتر رفتن درجه انسانيت، ميزان خشون

 . ما حامی فرهنگی است که داشت کم کم تغيير می کرد

سال پيش قتل های ناموسی در استان های خاصی روی می داد اما االن درتهران هم روی می  10تا 

اموريت می می بينيم در همين تهران جلسه خانوادگی تشکيل می دهند و به پسر عموی دختر م. دهد

دهند او را بکشد يعنی فرهنگی که در حال اضمحالل بود با کمک قوانينی که مجرم را مجازات نمی 

 .دوباره بازگشته است کند و در واقع با حمايت از آنها

 آيا از دل سنگسار و تمکين چيزی غير از خشونت بيرون می آيد؟

اشکال خشونت عليه زنان، چه تغييری بايد در استاد، با توجه به قوانين بين المللی درباره محو همه 

 اليحه حمايت از خانواده منظور شود تا شاهد توقف چرخه خشونت عليه زنان در ايران باشيم؟

خشونت همه جا وجود دارد تفاوت ايران با ديگر کشورها اين است که آنها سعی می کنند اين چرخه 

خانواده قطع نشود مثل سنگی که داخل آب می اگر به موقع اين خشونت در يک  را قطع کنند زيرا

 .اندازيد پخش می شود

متوقف کردن خشونت راه حل های عمومی دارد که با فرهنگ جامعه بايد منطبق باشد مثل تغيير 

قوانين، تشديد مجازات خشونت کنندگان، ايجاد خانه های امن، فرهنگ سازی برای حساس کردن 

 .تمردم نسبت به خشونت و تقبيح خشون

سال اليحه ای تدوين می شود که خشونت عليه زنان را تشديد می کند به جای آنکه  15اما بعد از 

  . مجازات مجرم را تسهيل کند متاسفانه کاری می کند که اعمال خشونت آميز، طبيعی به نظر برسد

به جای ايجاد خانه امن . به جای فرهنگ سازی عليه خشونت، رفتارهای خشن را ترويج می کنند

 . برای زنان، صيغه را ترويج می کنند

تا چه زمانی می توان برای . در حقيقت دولت کار مخالف قانون مبارزه با خشونت را انجام می دهد

ستفاده کرد، راه حلی که با شرايط جديد نمی پديده های آسيب آفرين در جامعه از راه حل های سنتی ا

 .خواند و خودش مشکالت ديگری را بوجود می آورد
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 مختلف های حوزه در فعال زن 21 حداقل بهمن 22 به منتهی هفته در

  : شدند بازداشت هنری و سياسی و فرهنگی اجتماعی،

 
  :مدرسه فمينيستی

زن  21در پی دستگيری های گسترده، حداقل و ) 1388بهمن (بهمن امسال  22در هفته منتهی به 

نيلوفر : بازداشت شده اند از جمله ...فعال در حوزه های مختلف مطبوعاتی، هنری، فمينيستی، و

الری پور، نوشين جعفری، مهسا جزينی، سميه مومنی، مريم قنبری، زينب کاظم خواه، نازنين 

يی ، جميله دارالشفايی، سعيده ميرزايی، ماه فرزان جو، بهار تراکمه، حميده قاسمی، بنفشه دارالشفا

فريد منصوريان، پروين کهزادی، ملودی محمودی زنگنه، الهام احسنی، مريم کريمی، نازنين حسن 

الزم به ذکر . دستگير و زندانی شده اند... فر، و نيا، سحر قاسمی نژاد، گلناز توسلی؛ تارا سپهری

 .استاست بهار تراکمه پس از سه روز آزاد شده 

اما پيش از آن نيز در شب پس از حوادث روز عاشورا، و چند روز بعد از آن، تعدادی از فعاالن 

جنبش زنان و جنبش دانشجويی، و فعاالن مدنی و نيز زنان روزنامه نگار بازداشت شده بودند، از 

ين عبادی، جمله منصوره شجاعی، زهره تنکابنی، بدرالسادات مفيدی، مهين فهيمی، ليال توسلی، نوش

نسرين وزيری، نيلوفر هاشمی آذر، آتيه يوسفی، بهاره هدايت، نفيسه اصغری، مريم ضياء، مهسا 

حکمت، پريسا کاکايی، فروغ ميرزايی، سارا توسلی، پروانه راد، زويا حسنی، نگين درخشان، 

 ...سولماز عليمرادی، مهرانه آتشی، سميه عالمی، ليلی فرهادپور، فرزانه زينالی، و

ميان زنان بازداشت شده در حوادث پس از عاشورا نيز تعدادی به تدريج آزاد شده اند که از جمله  از

افراد آزاده شده می توان به آتيه يوسفی، نوشين عبادی، نسرين وزيری، زويا حسنی و ناهيد کوه 
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شکاف، سولماز عليمرادی، مهسا حکمت، منصوره شجاعی، زهره تنکابنی، مهين فهيمی، فروغ 

 .يرزايی و پروانه راد، اشاره کردم

ماه اول پس از انتخابات دهمين دوره رياست  6يعنی در خالل (اما قبل از حوادث عاشورا نيز 

زنان ديگری نيز بازداشت شده بودند که برخی از آنان از آن تاريخ تا به کنون همچنان ) جمهوری

، )سم ترحيم آيت اهللا منتظر بازداشت شدکه در مرا(در زندان بسر می برند از جمله شيوا نظرآهاری 

، سميه رشيدی و مهديه گلرو )که در همان ماه های اوليه پس از انتخابات دستگير شد(آذر منصوری 

، و نيز زنان ديگری همچون زهرا جباری، کبری زاغه دوست، )که دو ماه پيش بازداشت شدند(

سر می برند و برای برخی از آنان نيز احکام که هنوز در بازداشت ب... عاطفه نبوی، شبنم مددزاده و

سال  ۵از جمله می توان به شبنم مددزاده اشاره کرد که به تازگی به . قطعی زندان، صادر شده است

 .شهر محکوم شده است حبس تعزيری و تبعيد به زندان رجايی

 

  شد بازداشت اعتماد روزنامه خبرنگار جعفری، نوشين

  
بنا به اين گزارش  .نوشين جعفری خبرنگار فرهنگی اعتماد بازداشت شدبه گزارش سايت جرس، 

بهمن ماه، چهارشنبه شب با حضور در منزل خانم جعفری وی را  14ماموران امنيتی روز 

  .بازداشت کردند
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نوشين جعفری که بيست و دو سال سن دارد در ماه های پس از انتخابات رياست جمهوری هيچ گونه 

بنابراين . نداشت و صرفا به فعاليت در حوزه مسايل فرهنگی و ادبی می پرداختفعاليت سياسی 

 .گزارش، هنوز از محل بازداشت وی اطالعی در دست نيست

 بهار تراکمه بازداشت شد

به . بهمن ماه بازداشت شد 14بهار تراکمه فرزند يونس تراکمه نويسنده و منتقد ادبی روز : کلمه

اردوان تراکمه پسر يونس . از اين پسر اين نويسنده دستگير شده بودگزارش خبرنگار کلمه، پيش 

 .کند و چند فيلم مستند ساخته که بعد از عاشورا بازداشت شده بود تراکمه در رشته سينما تحصيل می

  .دستگير شد بيست و پنج سال دارد) بهمن ماه 14(بهار تراکمه که شب گذشته 

  .اه يعنی سه روز بعد آزاد شدبهمن م 17بهار تراکمه : خبر تکميلی 

  شد بازداشت دادگستری، وکيل قنبری، مريم

  
 19مريم قنبری وکيل دادگستری و از فعاالن حقوق زنان امروز،  -کميته گزارشگران حقوق بشر

 .صبح در منزلش توسط ماموران امنيتی بازداشت شد ٣بهمن ماه در ساعت 

و از اين طريق وارد ساختمان شده و سپس در  مامورين امنيتی ابتدا زنگ همسايه ها را زده

آپارتمان مريم قنبری را زده اند و پس از ورود به منزل و بازداشت او، وسايل مريم قنبری از جمله 

وی جزو ده ها . از اتهام مريم قنبری اطالعی در دست نيست.کامپيوترش را نيز با خود برده اند

از ديگر . يل بازداشت شده پس از وقايع انتخابات استبازداشت شده ی چند روز اخير و چندمين وک

 .وکالی بازداشت شده مي توان از فروغ ميرزايی نام برد
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  شد بازداشت زنان حقوق فعال و نگار روزنامه جزينی، مهسا

  
بنا بر خبرهای دريافتی مهسا جزينی از همکاران روزنامه ايران  -تا آزادی روزنامه نگاران زندانی 

جزينی از فعاالن حقوق زن و . بهمن ماه در اين شهر بازداشت شده است 18روز ) اصفهانبخش (

مادر مهسا جزينی گفته است که نمی داند .از همکاران کمپين يک ميليون امضا نيز بوده است

دخترش به چه جرمی دستگيرشده ولی مامورانی که وی را دستگير کردند به او حکمی را نشان 

او فعاليت . ما در شوک به سر می بريم« ه علت دستگيری اشاره شده بودکه دادند که درآن ب

اميدوارم به زودی آزاد شود چون از وقتی . غيرقانونی نداشت که به خاطرآن بخواهد دستگير شود

 ».دستگير شده من تمرکزم را کامال از دست داده ام

 يز بازداشت شدسرا و خبرنگار نشريه چلچراغ ن پور شاعر، ترانه نيلوفر الری

  
سرا و خبرنگار نشريه چلچراغ  پور شاعر، ترانه نيلوفر الری -تا آزادي روزنامه نگاران زندانی 

 .بهمن ماه بازداشت شد 13روز 

شب «:، با تاييد خبر بازداشت خواهرش، گفت»نيوز پارلمان«پور در گفتگو با  خواهر نيلوفر الری

شده و کيس کامپيوتر او و يکسری وسايلش را گذشته ماموران با خواهرم در منزل حاضر 

هر :وی با بيان اينکه برخورد ماموران بسيار محترمانه و خوب بود اظهار اميدواری کرد ».بردند

پور نيز در گفتگو با  يکی از همکاران الری. چه زودتر مشکل نيلوفر حل شده و به خانه برگردد

وز گذشته از وزارت اطالعات با نيلوفر تماس گرفته دقيقه ر ۶:٣٠ساعت « :نيوز، تاکيد کرد پارلمان

او هم به درخواست . به دفتر پيگيری وزارت اطالعات برود ٧شد و از او خواستند تا ساعت 

رغم اينکه به او گفته بودند فقط قرار  وزارت اطالعات به مرکز مورد نظر مراجعه کرد اما علی

پور  های خبری الری در خصوص فعاليت وی».است چند سئوال پرسيده شود او بازداشت شد
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های مذهبی و ريشه آن  های مجله هستند که بيشتر در مورد ترانه ايشان مسئول صفحه ترانه«:گفت

نيلوفر هيچ گونه فعاليت سياسی و حزبی « :وی تاکيد کرد» .نوشته است در ايران باستان مطلب می

وی خاطر نشان » .هبی و دين بوده استنداشته و حتی مطالب وبالگی او نيز در خصوص مسايل مذ

تنها فعاليت سياسی الری پور مربوط به دوران انتخابات و تبليغات بوده که برای آقای « :کرد

 .نيلوفر الری پور از خبرنگاران نشريه چلچراغ است» .کرد موسوی تبليغ می

 سميه مومنی روزنامه نگار و از فعاالن کمپين يک ميليون امضاء بازداشت شد

ابه گزارش کميته ی گزارشگران حقوق بشر سميه مومنی روزنامه نگار و از فعاالن کمپين يک بن

بر اساس اين گزارش، وي .بهمن در منزل خود بازداشت شده است 18ميليون امضا نيز بامداد روز 

از محل نگهداری اين روزنامه . صبح در منزل خود توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد 3ساعت 

 .اطالع دقيقی در دست نيستنگار 

 نازنين فرزانجو، نازنين حسن نيا و سحر قاسمی نژاد: بازداشت سه دختر دانشجو

  
بهمن ماه نيروهای امنيتی، نازنين  13صبح روز سه شنبه : سايت فعاالن حقوق بشر در ايران

 .ندفرزانجو، يک دانشجو و مدافع حقوق بشر را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کرد

به گزارش واحد انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، نازنين فرزانجو، دانشجوی 

مترجمی زبان فرانسه و از همکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران صبح روز جاری مورخ 

بهمن ماه در منزل شخصی خود در مهرشهر کرج، توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به نقطه  13

  علومی منتقل شدنام

  .از داليل بازداشت و سرنوشت نامبرده پس از دستگيری کماکان اطالعی در دست نيست .

  : به گزارش سايت جرس

حوالی . بهمن ماه، نازنين حسن نيا و سحر قاسمی نژاد بازداشت شدند 14بامداد امروز، چهارشنبه 

را بازداشت و وسايل شخصی آنها صبح امروز ماموران با حضور در خانه اين دو تن آنها  4ساعت 

سحر . از جمله کيس کامپيوتر، کتاب و ديگر لوازم شخصی شان را ضبط و آنها را با خود بردند

گفتنی . اعدام شده است 60است پدرش از جمله افرادی است که در دهه  62قاسمی نژاد متولد سال 

 .است اين دو تن عضو هيچ گروه و جريان سياسی نبوده اند

 کريمی و گلناز توسلی دو دانشجوی ديگر بازداشت شدمريم 
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پس از مراجعه به دفتر پيگيری وزارت ) مهندسی شيمی ٨۵دانشجوی ورودی (امريم کريمی 

مريم کريمی هفته گذشته به حراست دانشگاه احضار شده بود و کارمندان .اطالعات، بازداشت شد

وی عصر روز . ارت اطالعات مراجعه کندحراست به وی گفته بودند که بايد به دفتر پيگيری وز

 .بهمن به دفتر پيگيری مراجعه کرد و پس از آن بازداشت شد 14چهارشنبه 

 .نيز بازداشت شده اند )دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه آزاد(همچنين گلناز توسلی 

 زينب کاظم خواه، خبرنگار بازداشت شد

بهمن ماه با  18بامداد روز يکشنبه  ٣ زينب کاظم خواه خبرنگار يک خبرگزاری دولتی ساعت

تن از ماموران وزارت اطالعات به محل سکونت اش، بازداشت و به مکان نامعلومی  ٩مراجعه 

 .منتقل شده است

ماموران وزارت اطالعات در مراجعه به منزل اين خبرنگار با نشان دادن حکمی که اتهام ايشان را 

ماموران امنيتی کليه لوازم شخصی وی را نيز . است شرکت در تجمعات نوشته بود بازداشت شده

 .ضبط کردند

 جميله دارالشفايی و بنفشه دارالشفايی، دو هنرمند، بازداشت شدند

  
بهمن ماه به دفتر  15نويس و بنفشه دارالشفايی، مدرس موسيقی، پنجشنبه  جميله دارالشفايی، فيلمنامه

 .به زندان اوين منتقل شدندگيری وزارت اطالعات احضار و ساعاتی بعد،  پی

وزارت اطالعات پس از احضار جميله دارالشفايی از او خواست تا با خانواده خود تماس بگيرد و 

ماموران وزارت اطالعات پس از چند . از خواهر، پدر و مادرش بخواهد تا به اداره اطالعات بروند

 .ندساعت بازجويی از آنها، دو دختر اين خانواده را بازداشت کرد

 .پيش از اين سه عضو ديگر اين خانواده هم بازداشت شده بودند که دو تن از آنها جمعه آزاد شدند

 بازداشت حميده قاسمی، دانشجوی دانشگاه تهران

ی  بازداشت اين دانشجو در حالی صورت گرفته است که تا ظهر امروز خانواده: زندانيان –رهانا 

هنوز از اتهام حميده قاسمی و علت . شان قرار نداشتنداين دانشجو، در جريان بازداشت فرزند

 .بازداشت وی اطالع دقيقی در دست نيست

 بازداشت سعيده ميرزايی از فعاالن حقوق کودکان
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تن از فعاالن حقوق کودک، دستگير و به نقطه  2در طی روزهای گذشته  -خبرگزاری هرانا

بهمن ماه فعال  7دمکراسی در ايران، روز به گزارش فعالين حقوق بشر و . نامعلومی منتقل شدند

. ساله فوق ليسانس شيمی از دانشگاه تهران و از فعالين ان 25» خانم سعيده ميرزائی«حقوق کودک 

دنيايی بهتر که در حال کمک کردن به کودکان کار و خيابانی بود توسط مامورين وزارت . او . جی 

 .ه استاطالعات دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شد

 فريد منصوريان معمار، فعال محيط زيست بازداشت ماه

  
فريد  ها، خانم ماه زمان با موج جديد بازداشت ماه، هم بهمن ١٩طبق خبر دريافتی، نيمه شب 

 .منصوريان معمار، از فعاالن محيط زيست، در منزل مسکونی خود بازداشت شد

ای به وی نشان داده و پس از تفتيش  اشت فلهی همسر وی، ماموران يک حکم کلی برای بازد به گفته

فريد منصوريان  ماه.ی نامعلومی بردند اش، او را به نقطه خانه و برداشتن مقداری از لوازم شخصی

 .است به مدت شش سال در زندان بوده ۶٠ی  سال دارد و پيش از اين نيز در دهه ۵۵معمار، 

 کهزادی و همسرش،  پروين: مذهبی در خوزستان -دستگيری دو فعال ملی 

ماموران وزارت اطالعات با مراجعه به منزل مسعود لدنی در اهواز، وی و همسرش پروين 

  کهزادی را بازداشت کردند

به گزارش سايت جرس، ماموران يکشنبه شب پس از جستجو و تفتيش منزل و به همراه بردن  .

 .ستگير کرده و با خود بردندمذهبی را د -اين دو فعال ملی ... کامپيوتر و برخی جزوات و 

آنها تاکنون . آقای لدنی و همسرش دارای يک فرزند هستند که در مدرسه ابتدايی تحصيل می کند

 .هيچ تماسی با خانواده خود نداشته اند و خبری از وضعيت آنها در دست نيست

 ملودی محمودی زنگنه، آهنگساز دستگير شد

زنگنه، آهنگ ساز و ترانه سرا، از ديگر بازداشت شدگان به گزارش راديو فردا ملودی محمودی 

 .بهمن ماه دستگير شده اند 20تا  17روزهای اخير است که طی روزهای 

 الهام احسنی و برادرش نادر احسنی، فعال دانشجويی بازداشت شدند

بنابه کميته ی گزارشگران حقوق بشر الهام احسنی و برادرش نادر احسنی فعال دانشجويی در 

از دليل بازداشت الهام . بهمن در منزل خود به بازداشت نيروهای امنيتی در آمدند ١٩شامگاه 
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مامورين امنيتی در پاسخ به علت بازداشت اين خواهر و برادر، . احسنی، اطالعی در دست نيست

 .حوادث اخير را به عنوان دليل بازداشت آنها ذکر کرده اند

 دانشگاه شريف، نيز بازداشت شد فر، دبير انجمن اسالمی تارا سپهری

 .ميزان ـ يکی از فعالين دانشجويی دانشگاه شريف بازداشت شد

مهندسی شيمی و دبير انجمن اسالمی دانشگاه شريف بازداشت  ٨۴تارا سپهری فر، ورودی سال 

وی در .هنوز هيچ اطالعی از محل نگهداری و علت بازداشت اين دانشجو در دست نيست. شد

جاری و در حوادث پس از انتخابات نيز به همراه نريمان مصطفوی در اطراف مسجد تيرماه سال 

 .قبا بازداشت شده بود
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  ندارند مناسب روانی سالمت بيکار، خانوار سرپرست ايرانی زنان

  

 

  

درصد دارای سالمت روانی خوب  ۵٠بر اساس نتيجه يک پژوهش در ايران، زنان شاغل بيش از 

درصد دارای سالمت روانی  ٢۶/۵هستند و اين در حالی است که زنان سرپرست خانوار بيکار فقط 

  .خوب هستند 

  ميتراورسائی

پژوهشی توسط مريم امينی يخدانی در مورد نقش اشتغال در سالمت زنان سرپرست : زنان

روانی دهد، زنان سرپرست خانوار شاغل سالمت  خانوار صورت گرفته است که نشان می

 .خوبی دارند 

سرشماری که در سال  ٢های  به گزارش خبرگزاری زنان ايران، بر اساس اطالعات داده

درصد از خانوارها توسط زنان  ۴/٨، ٧۵استخراج شده است، در سال  ١٣٨۵و  ١٣٧۵

خانوار کشور، يک خانوار زن سرپرست بوده  ١٢شد که بدين معنی است از هر  سرپرستی می

در يک  ٧۵درصدی سال ۴/٨اند اين نسبت  درصد آنان شاغل بوده ٨/١۵زنان است و از اين 

درصدی برخوردار بوده و  ٩/١١درصد رسيده است که از رشد  ۴/٩به  ٨۵دهه بعد يعنی سال 

  .درصد کاهش داشته است  ٣/١ميزان اشتغال آنان نيز 

شماری، افزايش يافته از نظر سنی با باال رفتن سن، تعداد زنان سرپرست خانوار در هر دو سر

ساله و بيشتر قرار داشت و داليل متعددی از جمله بيوگی  ۶۵و بيشترين ميزان در گروه سنی 

  .منجر به افزايش تعداد آنان، همراه با افزايش سن شده است ) به دليل فوت همسر يا طالق(

ماعی به پنج بر اساس نتايج به دست آمده، زنان سرپرست خانوار از نظر سالمت روانی و اجت

گروه بسيار خوب، خوب، متوسط، ضعيف، بسيار ضعيف تا بسيار ضعيف تقسيم شده و متغير 

  .سالمت به سه بخش سالمت جسمی، روانی، اجتماعی تقسيم شده است 

درصد اظهار  ۶۶بر اساس نتايج به دست آمده از جامعه آماری زنان سرپرست خانوار شاغل، 

. کردند درصد با بيماری جسمی دست و پنجه نرم می ٣٧ند و اند هيچ مشکل جسمی ندار داشته

 ۵٠درصد زنان سرپرست خانوار بيکار مشکل جسمی داشته و  ۵٠اين در حالی است که 

  .اند  درصد ديگر مشکل نداشته
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درصد از سالمت اجتماعی متوسط و  ٨٧کل زنان سرپرست خانوار شاغل مورد تحقيق، حدود 

وضعيت در مورد زنان سرپرست خانوار غير شاغل برعکس بوده خوبی برخوردار بودند اين 

  .ای از آنان از سالمت اجتماعی و پايينی برخوردار هستند  است و درصد عمده

درصد زنان شاغل دارای سالمت روانی بسيار ضعيف بودند و اين آمار در زنان  ۴/١٧

  .ه است درصد رسيد ٠۵/٢١درصدی به  ٣/۶۵سرپرست خانوار بيکار با افزايش 

درصد زنان شاغل دارای سالمت روانی ضعيف هستند و اين  ۵/١٢همچنين بر اساس تحقيق 

درصد زنان شاغل  ١٣/۵٣رسد و  درصد می ٣٢/٢۶آمار در زنان سرپرست خانوار بيکار به 

  .رسد  درصد می ٢۶/۵سالمت روانی خوب دارند و اين آمار در زنان بيکار به 

بودند سالمت روانی بسيار خوب نداشتند و   تحقيق شرکت کرده يک از زنان شاغلی که در هيچ

  .درصد از زنان بيکار دارای سالمت روانی بسيار خوب هستند  ٣٢/١اين در حالی است که 

دهد زنان شاغل سرپرست خانوار از سالمت روانی بهتری برخوردارند و  نتايج اين تحقيق نشان می

ايجاد احساس همدلی در زنان سرپرست خانوار به  شاغل بودن و تأثير روحی و روانی آن و

شود افزايش ميزان سالمت روانی  های هميار انجام می ها در قالب گروه خصوص زمانی که فعاليت

  .را برای زنان سرپرست خانوار به همراه دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    سبحانی ژينوس وضعيت از خبری بی

ژينوس سبحانی شهروند بهايی و از همکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران با گذشت بيش از 

يک ماه از بازداشت و نگهداری نامبرده در سلول انفرادی تا کنون با خانواده اش تماسی نداشته 
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 35ژينوس سبحانی شهروند بهايی و فعال حقوق بشر ساکن تهران که در  -خبرگزاری هرانا . است

  .امين روز بازداشت خود بسر می برد در وضعيت نامعلومی بسر می برد

به گزارش هرانا، ژينوس سبحانی شهروند بهايی و از همکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

رش آرتين غضنفری در منزل بازداشت شده اند پس از گذشت دی ماه به همراه همس 25ايران که در 

بيش از يک ماه هيچ تماسی با خانواده اش نداشته است، عدم دسترسی به وکيل، عدم شفاف سازی 

پرونده و بی خبری از وضعيت نامبرده و برخورد های امنيتی صورت گرفته با اين فعال حقوق بشر 

  .بازداشتش شده است موجب نگرانی خانواده ايشان و همسر در

الزم به ذکر است خانم ژينوس سبحانی از همکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر و منشی سابق کانون 

 .مدافعان حقوق بشر نيز می باشد که در پی پلمپ دفتر اين کانون مدتی را بازداشت بوده است

 

  

  

  خانواده از حمايت اليحه برابربه حقوق مدافع 1200 اعتراض

  عزيز؛ زنان و مردان برابری خواه و عدالت جوهم ميهنان 

 25و  23کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسالمی، در اقدامی عجوالنه و نابخردانه مواد 

را با اعمال تغييراتی بی فايده و غير موثر برای حمايت از » حمايت از خانواده«اليحه به اصطالح 

سال پيش يعنی قانون مصوب سال  35نه تنها از قانون  اين اليحه،. نهاد خانواده، به تصويب رساند

براساس اليحه جديد، . بسيار عقب تر است، بلکه قصد دارد چندهمسری مردان را قانونی کند 1353

اگر زنی مبتال به بيماريهای صعب العالج شود، يا شش ماه از خانه غيبت کند، يا حتا اگر به طور 

در . انی شود، شوهرش می تواند همسر تازه ای اختيار کندنمونه به دليل صدور چک بالمحل زند

      .حالی که در شرايط عکس آن، زن حتی حق طالق هم ندارد

اين اقدام در حالی صورت گرفته است که ارائه اين اليحه توسط دولت وقت به مجلس، در تيرماه 

حقوق برابر و سالمت ، اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان و همچنين ديگر مدافعان مدنی 1386

  .خانواده را به همراه داشت

بود که اولی، به مردان امکان می داد که بدون اطالع  25و  23محور اعتراضات اين اليحه دو ماده 

ماليات   و اجازه همسر خود، همسران ديگری اختيار کنند و دومی، نيز در ابتدا براي مهريه زن ،

،آنرا به متعارف و غير متعارف تقسيم نموده است   ات بر مهريه تعيين آرده بود و اخيرا با حذف مالي

، عمال امكان استفاده از تنها ابزار قانوني زنان براي طالق را  و بدون تعيين مالآي براي اين امر



 انتخابات، کودتا و زنان

    
242 

 
   

در واکنش به کليات اين اليحه ضد زن، کنشگران جنبش زنان و مدافعان حقوق . محدود آرده است

  .ه ای را سامان دادندبرابر، اعتراضات گسترد

. آنها با توزيع بروشورها، نوشتن مقاالت و انتشار بيانيه ها، اطالع رسانی وسيعی را تدارک ديدند

بود که با  87در سال » ائتالف بزرگ نه به اليحه ضد خانواده«نتيجه اين اعتراضات تشکيل 

ائتالف، توانستند از راه  فعاالن اين .مشارکت طيف گسترده ای از کنشگران جنبش زنان تشکيل شد

نه به «های مختلف، همچون جمع آوری امضاء، ارسال پيامک و کارت پستال های اعتراضی 

، حضور در دفاتر نمايندگان، و همچنين حضور اعتراضی در مجلس شورای اسالمی، »اليحه

گسترده، سرانجام، موج اين اعتراضات . صدای اعتراض زنان را به گوش نمايندگان مجلس برسانند

  .شد 25و  23منجر به حذف مواد 

در فضای ايجاد شده پس از انتخابات دهم رياست جمهوری، مجددأ گروهی از نمايندگان مجلس در 

اقدامی فرصت طلبانه و زن ستيزانه با حمايت حاميان خود و در شرايطی که کوچکترين اعتراض 

قد نسبت به نقض حقوق شهروندان با توسط دانشجويان، معلمان، کارگران و روزنامه نگاران منت

ارعاب، دستگيری و محاکمات غيرعادالنه همراه بود، تصميم به تصويب اليحه به اصطالح حمايت 

از خانواده را گرفتند تا بار ديگر بر پيمان خويش در جهت تصويب قوانين تبعيض آميز بر عليه 

  .زنان تداوم بخشند

  هم ميهنان عزيز

می خواهند در حاشيه بحران سياسی موجود، بی سر و صدا و فرصت  اقتدارگرايان مردساالر

طلبانه ميخ قوانين تبعيض آميز عليه زنان را بر تن برابری خواهان و حاميان عدالت اين سرزمين 

پيش از اين نيز در مقاطع حساس سياسی، بارها مطالبات زنان در سايه سنگين . محکم تر بکوبند

 1357در سال های نخستين پس از انقالب سال . يه رانده شده استمنازعات کالن سياسی به حاش

نيز، خواسته های بر حق زنان به بهانه منازعات سياسی به عقب رانده شد؛ قانون حمايت از خانواده 

ملغا شد، حق انتخاب نوع پوشش از زنان سلب شد، زنان از قضاوت و رياست جمهوری محروم 

مجازات اسالمی گنجانده شد، و مجوز قتل ناموسی در قالب قاعده شدند، مجازات سنگسار در قانون 

با اين احوال، جنگ و بحران سياسی بهانه ای شد تا زنان اين سرزمين مهر . فراش به مردان داده شد

درحالی که عليرغم تمامی اين اقدامات و تصميم به . سکوت بر لب زنند و به خانه ها رانده شوند

شان در "حضور"خود را با " هويت"دختران و زنان آگاه توانستند خانه نشين کردن زنان، 

  .دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و در جامعه به اثبات رسانند

که مربوط  25و  23اينک، تالش مجدد قانونگذاران، برای بازگرداندن غير قانونی مواد حذف شده 

ارف و غيرمتعارف است؛ حکايت از به تعدد زوجات و تعيين ماليات بر مهريه و تقسيم آن به متع
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محدود کردن زنان در استفاده از . لجاجت آنها در برابر خواسته های بر حق زنان اين سرزمين دارد

مهريه که تنها راهکار موجود برای جبران نابرابری های حقوقی آنهاست و برقراری شروط مبهم 

اده آنان را فراهم می کند، در شرايطی دهگانه برای ازدواج مجدد مردان، که زمينه وسيع سوء استف

که زنان حتی از حق طالق در صورت ازدواج مجدد مردان برخوردار نيستند، چيزی جز ناديده 

گويا زنان که . انگاری مطالبات زنان و برخورد تالفی جويانه با حضور عدالت خواهانه آنها نيست

فردی، اجتماعی، و سياسی بار ديگر به در جنبش سبز، به دليل وجود فشارهای چندگانه در زندگی 

گونه ای آشکارتر، به عنوان کنشگر مستقل سياسی وارد ميدان شده اند و خوی حق طلبانه و به دور 

غافل از آنکه، اين کنشگران  .از خشونت به مبارزات مردمی بخشيده اند، مستحق تنبيهی جانانه اند

. عمومی و چه در حوزه خصوصی، نيستند ديگر حاضر به پذيرش نابرابری قدرت، چه در حوزه

از افرادی که به نام نمايندۀ ملت بر کرسی نمايندگی مجلس تکيه زده اند و تاکنون نيز اقدام مؤثری 

برای جلوگيری از تصويب اليحۀ ضد خانواده انجام نداده اند، می خواهيم اجازه ندهند با تصويب اين 

 .آنها رقم خورد قانون ننگ نابرابری قانونی ديگری به نام

با امضای اين بيانيه، اعتراض خود را به " جمعی از فعاالن حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر"ما، 

آن اعالم می داريم و خواهان به رسميت  25و  23به ويژه مواد " تخريب خانواده"تصويب اليحه 

. تی در مجلس هستيمشناختن حقوق انسانی زنان از طريق به تصويب رساندن قوانين برابر جنسي

همچنين از همه زنان و مردان عدالت طلب ايرانی نيز می خواهيم تا با امضای اين بيانيه، مخالفت 

 .خود را نسبت به اين تبعيض آشکار بيان کرده و مانع از نهادينه شدن ستم ديگری بر زنان شوند

  برای امضای بيانيه به آدرس زير مراجعه کنيد امضاها ادامه دارد

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFFNWXhoZUZwMm

YyS3dyLV9fTnFqekE6MA&ifq 

  

 

 

 

 

 

 

  

  :به دنبال عدم رسيدگی پزشکی
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 اوين زندان در گلرو مهديه حال وخامت
  ميترا ورسائی

وضعيت جسمی مهديه گلرو، به دنبال عدم رسيدگی پزشکی و وضعيت نامناسب بهداشتی زندان 

 .تر شده استوخيم 

، دانشجوی محروم از تحصيل بازداشتی، امروز بعد از مهديه گلروخانواده : زندانيان-رهانا 

به گفته خانواده اين فعال . مالقات با وی، از بيماری و ضعف جسمانی شديد او خبر دادند

ماه گذشته به عفونت شديد روده مبتال شده بود، به آنفوالنزا دچار شده و دانشجويی، وی که از 

  .کيلو کاهش وزن داشته است ١٢بيش از 

شان  به گزارش خبرنگار رهانا، گلرو اعالم کرده است که مسئول بهداری برای ديدن او به اتاق

خودداری کرده  آمده است و با بيان اين که حال وی اورژانسی نيست، از بردن او به بهداری

  .است

شود که شرايط تغذيه  نفر ديگر نگهداری می ٢٧گلرو در حال حاضر در اتاقی کوچک به همراه 

  .و گرمايش آنان بسيار نامناسب است

پور، از تاريخ دوازدهم آذر ماه در بازداشت به  مهديه گلرو به همراه همسرش وحيد لعلی

  .برد سرمی

  

  خانواده با دوستدار نعيمه تلفنی تماس اولين 

 بند در خود حضور از خانواده با کوتاه تماسی در امروز نويسنده، و نگار روزنامه دوستدار نعيمه

 .داد خبر اوين زندان ٢٠٩

 ميترا ورسائی

های جام جم،  نويس از همکاران روزنامه نگار، نويسنده و وبالگ نعيمه دوستدار روزنامه: رهانا

در اين  دوستدار. ديگر درحوزه فرهنگ وادب بوده است های  همشهری و بسياری روزنامه

آن به سرعت اين تماس تلفنی تماس وضعيت سالمتی خود را خوب توصيف کرده است و بعد از 

چنين  دارای مدرک فوق ليسانس ادبيات است و هم  وی.از طرف بازجويان به پايان رسيده است

  .ی تدريس در مدارس کشور را دارد سابقه
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ی  ا اين وجود اين نويسنده و مترجم حوزهاما ب  گونه فعاليت سياسی و مدنی نيست، وی دارای هيچ

. بهمن ماه به دالئل نامعلوم بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است ١٧ادبی کشور از تاريخ 

  .اند مسئوالن قضايی تا کنون هيچ اتهام و دليلی برای بازداشت وی ارائه نکرده

 

 

  دونفره سلول به انفرادی از نظرآهاری شيوا انتقال

 ۶٠نظرآهاری فعال حقوق بشر طی تماس تلفنی با خانواده خود اظهار داشت پس از گذشت شيوا 

  .روز از سلول انفرادی به يک سلول دو نفره منتقل شده است

  ميترا ورسائی

از وضعيت نامناسب خود در  اریشيوا نظرآهاين درحالی است که در روزهای گذشته : رهانا

 .سلول انفرادی و نگهداری اش در سلولی شبيه قفس خبر داده بود

ديگر عضو بازداشت شده ی  سعيد حائریبه گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، همچنين 

. ماس با خانواده اش از اتمام بازجويی از خود خبر دادکميته گزارشگران حقوق بشر نيز طی ت

بهمن ماه پايان می يابد خانواده وی اميدوار  ٢٩با توجه به اينکه قرار بازداشت اين فعال مدنی، 

  .هستند وی با قرار وثيقه آزاد شود

ديگر عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و فعال جنبش زنان نيز پس  یپريسا کاکايگفتنی است 

  .خبر داده است) نسوان  ۴بند (از مالقات با خانواده اش از انتقال خود به بند عمومی زنان 

تن از اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر در بازداشت نيروهای امنيتی و  ٧در حال حاضر 

آذرماه و پريسا کاکايی  ٢٩ا نظرآهاری و سعيد حائری در شيو. در زندان اوين به سر می برند

  .دی ماه بازداشت شدند ١١در 

 

 

 

  ./شد آزاد زندان از نيم و ماه يک از پس کاکايی پريسا

آزادی بهار تراکمه، نازنين حسن نيا، توران  ./پريسا کاکايی پس از يک ماه و نيم از زندان آزاد شد

  ...کبيری، صفورا تفنگچی ها و
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پريسا کاکايی، فعال جنبش زنان و حقوق بشر پس از تحمل يک ماه و نيم حبس  :مدرسه فمينيستی

زندان اوين بسر برده  209دی ماه در بند  11وی که از  .بهمن ماه از زندان اوين آزاد شد 28امروز 

عالوه بر .بود، طی چند روز گذشته به بند عمومی نسوان منتقل شده بود و امشب از زندان آزاد شد

پريسا کاکايی تعداد ديگری از زندانيان آزاد شده اند از جمله بهار تراکمه و نازنين حسن نيا و مازيار 

 .سميعی

 .بهمن ماه بازداشت و در زندان اوين بسر می بردند  15 نازنين حسن نيا

 .نگار آزاد شد اميدمهرگان، نويسنده، مترجم و روزنامه: همچنين به گزارش کلمه

به گزارش کلمه، اميد مهرگان از روزنامه نگاران فعال در حوزه فرهنگ و هنر بود که در تاريخ 

 .بهمن ماه در منزل مسکونی اش بازداشت شد ١۵

وی مادر خانواده دارالشفايی است چند روز پيش دو نفر ديگر . نين صفورا تفنگچی نيز آزاد شدهمچ

نفر ديگر از خانواده دارالشفايی در  ۴با اين حال هنوز . از اعضای اين خانواده آزاد شده بودند 

 .زندان هستند

دانشجوی  بهمن ماه اردوان تراکمه، 29همچنين به گزارش سايت گزارشگران حقوق بشر ، 

همچنين گزارش . کارگردانی و منتقد سينما از زندان اوين با توديع وثيقه سی ميليون تومانی آزاد شد

های دريافتی حاکی از آزادی صفورا تفنگچی ها، همسر ابوالحسن و مادر بهمن و جميله دارالشفايی 

امروز آزاد شده  گفتنی است محمود درد کشان و خسرو قشقايی از اعضای نهضت آزادی نيز .است

 .اند

برادر و مادر ياشار (همچنين به گزارش سايت ندای سبز آزادی، کاوه دارالشفايی و توران کبيری 

 .روز بازداشت، شب گذشته آزاد شدند ۶بعد از ) دارالشفايی

ها  برند و از اتهام آن عضو ديگر از اين خانواده همچنان در زندان به سر می ۵به گزارش کلمه، 

 .در دست نيست اطالعی

توران کبيری، بنفشه و جميله دارالشفايی، دو خواهر فعال در عرصه هنری که يازده روز   به گفته

تا کنون از آزادی ديگر اعضای اين . شوند داری می از بازداشت آنها می گذرد، در يک سلول نگه

 .خانواده خبری در دست نيست

روز قبل 7ويزيون و صفورا تفنگچی ها مادر وی که جميله دارالشفايی، فيلمنامه نويس سينما و تل

 .بازداشت شده است، هنوز هيچ تماس تلفنی نداشته اند

بنفشه، مدرس موسيقی و پدرش ابوالحسن دارالشفايی نيز در مدت بازداشت خود يک بار تماس 

 .تلفنی داشته و از نگهداری خود در زندان اوين خبر داده اند
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 زنان کميته/بشر حقوق مدافعين کانون 264 شماره اطالعيه

 .ازمناصب دولتی خود را محکوم می کنيم نرگس محمدی، سميرا صدری و صبا واصفیاخراج 

 اعالميه جهانی حقوق بشر  19ماده 

هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و 

طالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون اضطرابي نداشته، و در کسب ا

  .مالحظات مرزي، آزاد باشد

  اعالميه جهانی حقوق بشر 23ماده 

آزادانه انتخاب کند شرايط منصفانه ورضايت بخشی برای    کار خود را.هرکس حق دارد کار کند

  .گيردکار خود خواستار باشد ودر مقابل بيکاری مورد حمايت قرار 

   

   

حکومت ايران تنها زنان خاموش ومهر به لبی را که در مقابل ظلمی که به آنها روا ميرود سخن 

  .نگويند جز جامعه زنان شمرده و حضور زنان فعال اجتماعی و حق جو را بر نمی تابد

.  آنچه حکومت اسالمی ايران با فعالين حوزه اجتماعی وسياسی روا ميدارد بر کسی پوشيده نيست

حق امرارمعاش از انسان هائی که   اما اخراج وگرفتن... همواره بازداشت ، شکنجه ، آزار جنسی و

در هيچ دادگاهی مجرم شناخته نشده اند، و فقط گناهشان تنها خاموش نماندن در برابر نا عدالتی ونا 

لم و ستم را برابری وتالش برای آگاه سازی ساير زنان است، ظلمی بس عميق تر است که دامنه ظ

  .به کانون خانواده ها ميکشاند
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در اين ميان کودکانی که حق آرامش ، تغذيه ، آموزش وپرورش را دارند ، عمًال از بين خواهد رفت 

از اين رو اعضای کميته دفاع از حقوق زنان کانون ضمن محکوم نمودن اخراج از خدمات دولتی . 

  .احکام غير انسانی هستند  فعاالن حقوق زنان خواهان عدم صدور اين چنين

   

264/2010  

  کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 

  کميته دفاع از حقوق زنان

  

  

 

 

 

 

 

 

 زنان کميته/بشر حقوق مدافعين کانون 265 شماره اطالعيه

را   تن از زنان فعال حوزه اجتماعی، سياسی، فرهنگی و هنری 25دستگيری و بازداشت بيش از 

  .محکوم می کنيمدر کمتر از يک هفته 

 اعالميه جهانی حقوق بشر  19ماده 

هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و 

اضطرابي نداشته، و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون 

  .مالحظات مرزي، آزاد باشد

   

يته دفاع از حقوق زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن محکوم نمودن ما اعضای کم

اعمال ضد بشری دولت جمهوری اسالمی خود را همراه و همگام با زنان ايران دانسته و خواهان 

  . رفع هرگونه تبعيض جنسی و برابری حقوق زن و مرد هستيم

265/2010  

  کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 
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  دفاع از حقوق زنانکميته 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شيرين علم هويی ،گزارشی از آخرين وضعيت پرونده 

 به اعدام   زندانی سياسی محکوم 

خليل بهراميان، وکيل شيرين علم هويی زندانی سياسی محبوس در بند نسوان زندان : کوردستان ميديا

اعدام محکوم شده است درخواست تجديد اوين که به تازگی از سوی دادگاه انقالب به اتهام محاربه به 

 .نظر در حکم صادره را به دادگاه ارائه کرد

" هرانا"آقای خليل بهراميان در خصوص پرونده موکلش شيرين علم هويی در گفتگو با خبرگزاری 

اعالم کرد که در مطالعه پرونده ايشان مستندات شفافی دال بر محارب بودن موکلش مشاهده نکرده 

 .است

زود هفته گذشته وکالت خانم علم هويی را بر عهده گرفته است و در اولين فرصت درخواست وی اف

مالقات با اين زندانی را به مسئولين ارائه خواهد نمود، همچنين وی در خصوص آخرين وضعيت 

خانم الم هويی هم اکنون در بند نسوان زندان اوين تحمل حبس می نمايد و در "الم هويی عنوان کرد 

گوی تلفنی با موکلش متوجه شده است که نامبرده از صدور حکم اعدام در خصوص پرونده اش گفت
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 "اطالعی ندارد

خليل بهراميان تاکيد کرد که روند بررسی پرونده در دادگاه بدوی خارج از اصول قانونی بوده است 

اعی انجام و وکيل مدافع تسخيری ايشان در خصوص کيفرخواست صادره از سوی دادگاه انقالب دف

 .نداده است به همين منظور در خواست تجديد نظر در حکم صادره را به دادگاه ارائه نموده است

شيرين علم هويی به اتهام محاربه از طريق همکاری با يک سازمان سياسی مسلح با استناد به ماده 

قانونی از مرز به قانون مجازات اسالمی به اعدام و به اتهام خروج غير) 2بند ( 190و  187و  186

 28دادگاه وی در تاريخ . قانون گذرنامه به تحمل دو سال حبس تعزيری محکوم شد 34استناد ماده 

دی ماه به وکيل  13دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی برگزار و حکم در  15آذر ماه در شعبه 

 .وی، شامی، ابالغ شده است

 

 

 نجات يک زن محکوم به سنگسار در سنندج 

 

را پس از تحمل " مريم"در تاريخ دوم اسفندماه، دادگاه کيفری استان کردستان در سنندج، زنی با نام 

گفتنی است پيش از اين، دادگاه کيفری استان . ضربه شالق محکوم نمود 99نوزده ماه حبس به 

 .همدان وی را به سنگسار محکوم نموده بود

پرونده اين متهم پس از ارسال به ديوان عالی کشور در پی اعتراض وکيل پرونده به حکم سنگسار، 

 99حکم . توسط شعبه هفتم ديوان، نقض و به دادگاه سنندج جهت رسيدگی دوباره محول گرديد

 .ضربه شالق به زودی اجرا و نامبرده آزاد خواهد شد

شود که  ترين موارد نقض حقوق بشر محسوب می صدور احکام سنگسار در ايران يکی از مهم

 .خوانند آور می وه بر موضوع سلب حيات بسياری آن را نوعی شکنجه مرگعال

 کميته گزارشگران حقوق بشر 

 

 

 

 آمار خودسوزی زنان در ايالم از مرز بحران گذشته است
 ١٣٨٨اسفند  ٤

. آمار خودسوزی زنان در شهرستان ايوان در استان ايالم از مرز بحران گذشته است: شهرزادنيوز
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چلک، مدير کل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی، ضمن اعالم حسن موسوی 

وی . ترين دغدغه خود را نسبت به اين مساله قرار دهند اين آمار افزود، مسئوالن ايالم بايد اصلی

همچنين آمار خودکشی در ايالم، کرمانشاه، خوزستان و لرستان را بسيار نگران کننده خواند و 

 .سال هستند 30کنند زير  رادی که خودکشی میگفت، اکثر اف

او همچنين آمار پيش بينی شده از سوی سازمان بهزيستی در مورد تعداد دختران فراری را بين دو 

های خانگی و زن آزاری را بيشترين علت  تا سه هزار نفر عنوان کرد و خشونت 500هزار و 

  .تماس با اورژانس اجتماعی سازمان بهزيستی خواند

 ميترا ورسائی

 

 

 

  محبوبه کرمی فعال حقوق زنان بازداشت شد 

اسفند، ماموران امنيتي با داشتن حكم تفتيش و بازداشت محبوبه  11شب گذشته،  10ساعت  -هرانا 

ميليون امضاء و همکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، به اعضای کمپين يک   از کرمی،

تا . منزل او آمده و پس از بازرسی و جلب وسايل شخصی او و برادرش، وی را بازداشت کردند

 .کنون، از محل نگهداری خانم کرمی اطالعی به دست نيامده است

خرداد بوده و اتهام  5ادره به گزارش هرانا به نقل از محسن کرمی، برادر وی، تاريخ حکم ص 

آقای کرمی در اين رابطه متذکر شد که . مطرح شده، اغتشاش و شرکت در تجمعات ذکر شده بود

محبوبه در سال گذشته وقت رسيدگی به امور شخصی خود را نداشته و در حال پرستاری از پدر 

  . بيمارش بوده است

بار اول و دوم در . رمی بازداشت می شودالزم به ذکر است اين پنجمين باری است که محبوبه ک 

به اهام اقدام عليه امنيت  1387خرداد  24بار سوم، . تير بازداشت شد 18رابطه با درگيری های 

تن از اعضای  11به همراه  1388فروردين  6بارديگر، . روز آزاد شد 70ملی بازداشت و پس از 

خانواده زهرا بنی يعقوب را داشتند به اتهام کمپين و فعاالن جنبش زنان که قصد ديدار نوروزی با 

در همه پرونده های فوق، حکم تبرئه . روز آزاد شد 13اخالل در نظم عمومی دستگير و پس از 

  .برای وی صادر شده است
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 /مروری بر قوانين چند همسری

 مهرانگيز کار 

حقوق زن محل بحث و در جمهوری اسالمی ايران، از بدو تأسيس تاکنون، قانونگذاری درباره 

اين بحث ها از آن رو ادامه دارد که در قانون اساسی، فقط احکام شرع مبنای . چالش بوده است

قانون گذاری است و فرصتی برای قانون گذاری با هدف برابری حقوق زن و مرد قابل تصور 

 .نيست

ز ايران نمی تواند در از طرفی تحوالت اجتماعی چنان بوده و هست که نيازها و مطالبات زنان امرو

ناهمخوانی نيازهای زنان ايران و واقعيات  .قانون گذاری بر پايه شريعت انعکاس داشته باشد

اجتماعی با قوانين جاری اوضاع را بحرانی کرده و جمعی از فعاالن حقوق زن پيش تر، زير عنوان 

حاکميت بر سر حقوق زن به  با قبول درجات بااليی از خطر در صدد برآمده بودند با" ائتالف زنان"

صورت جدی به چالش بپردازند و نسبت به احتمال تصويب اليحه حمايت از خانواده و بخصوص 

آن شکل از مقاومت با . آن که تعدد زوجات برای مردان را آسان کرده اعتراض کنند 23ماده 

ا استفاده از فضای دولت ب. انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری و بحرانهای پس از آن تعطيل شد

سياسی کشور که ترس بر آن حاکم شده است، روند تصويب اليحه را بدون تغييرات اساسی در آن 

سرعت بخشيده و در نظر دارد اليحه را که بر ضد حقوق زنان ايرانی و در تعارض با واقعيات 

يه و گروه اجتماعی و با اين ترفند، زنان ايرانی را که از هر ال. اجتماعی است از تصويب بگذراند

 .در جنبش مدنی بعد از انتخابات شجاعانه حاضر بوده اند تنبيه کند

. شمسی قوانين ناظر بر آن فراز و فرود داشته است 1346يک قصه قديمی است که از سال » هوو»

در اين جا بر پايه اوضاع و احوال روز، نقل قصه ای که اينک به شدت سياسی شده ضروری به 

دادگاه حمايت از "در ايران دادگاهی به نام ) زمان شاه(شمسی  1346تا پيش از سال . نظر می رسد

مردان بر پايه حق مطلق و شرعی خود برای طالق  .تأسيس نشده بود" دادگاه خانواده"يا " خانواده

. به دفتر خانه ها می رفتند و با سپردن مهريه زن به صندوق دفترخانه زن شان را طالق می دادند

همچنين مردان بدون کمترين مانع قانونی و . سپس طالق غيابی را دفتر خانه برای زن پست می کرد

زن قبلی حق . را به عقد نکاح خود در می آوردندشرعی به دفتر خانه می رفتند و زن ديگری 

اعتراض نداشت و او را نصيحت می کردند تا بسوزد و بسازد و برايش ده ها حديث و روايت مثال 

می آوردند تا يقين حاصل کند که خداوند جنس زن را برای صبوری و ظلم پذيری و سکوت و 

پايه تصويب قانون حمايت خانواده در بر  1346از سال " هوو"اما . توسری خوری آفريده است
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مجلس شورای اسالمی و سنا تبديل شد به يک محور چالش سياسی که روابط شاه با مخالفان دينی و 

 :قصه از اين جا شروع می شود. غير دينی را تيره و تار کرد

شمسی اصالح شد و در مجموعه  1353بهمن ماه سال  15روز  1346قانون حمايت خانواده سال 

برای نخستين بار  .وانين همان سال که ناشر آن روزنامه رسمی کشور است انعکاس يافتق

به کليه اختالفات مدنی ناشی از  .1ماده "ضرورت تأسيس دادگاه حمايت خانواده اين گونه اعالم شد 

امور زناشويی و دعاوری خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين 

 "...دگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسيدگی می شوددر دا

را دنبال می کنم و بحث های " هوو"در اين قصه فقط بحث . قانون حاوی چندين فايده برای زنان بود

 :قانون مورد اشاره 16به موجب ماده . ديگر را به آينده می سپارم

 زن همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زيرمرد نمی تواند با داشتن "

 رضايت همسر اول -1

 عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی -2

 عدم تمکين زن از شوهر -3

 ماده هشت 6و  5ابتالء زن به جنون يا امراض صعب العالج موضوع بندهای  -4

 8ماده  8محکوميت زن وفق بند -5

 8ماده  9مضر برابر بند ابتالء زن به هر گونه اعتياد  -6

 ترک زندگی خانوادگی از طرف زن -7

 عقيم بودن زن -8

 «8ماده  14غائب مفقود االثر شدن زن برابر بند  -9

 :می افزايد 16قانون در تکميل ماده  17ماده 

متقاضی بايد تقاضا نامه ای در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و داليل تقاضای خود را در آن قيد "

دادگاه با . يک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعيين وقت رسيدگی به همسر او ابالغ خواهد شد. نمايد

انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقيق از زن فعلی و احراز توانايی مالی مرد و اجرای 

ارد به هر حال در تمام مو. اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد 16عدالت در مورد بند يک ماده 

مذکور اين حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از 

 .دادگاه بنمايد

هرگاه مردی با داشتن همسر اول بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه 

د و سر دفتر همين مجازات مقرر است برای عاق. ای از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد
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در صورت گذشت همسر اولی تعقيب . ازدواج و زن جديد که عالم به ازدواج سابق مرد باشند

 ".کيفری يا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد

انقالب . اين محدوديت قانونی که می توانست تعدد زوجات را در ايران کنترل کند عمرش کوتاه بود

پيروز شد و چيزی نگذشت که ابتدا با فتوا دادگاههای حمايت خانواده را  1357ل اسالمی در سا

تعدد زوجات بدون مانع . برچيدند و ديگر بار سرنوشت زنان و کودکان را به دفترخانه ها سپردند

 17فقهای شورای نگهبان در مورد مادره  9/5/1364-1488رايج شد و سرانجام نظريه شماره 

مجازات متعاقدين و عاقد در : "متن بند سوم نظريه چنين است. اده انتشار يافتقانون حمايت خانو

قانون  17قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذکور در ماده  1عقد ازدواج غير رسمی مذکور در ماده 

در صورت تمايل به جزييات ماجراهای مربوط به الغای قانون ". (حمايت خانواده شرعی نمی باشد

بعد از انقالب نگاه کنيد به کتاب شورش تأليف نويسنده اين يادداشت که نشر باران  حمايت خانواده

 (.در سوئد منتشر کرده است

با انتشار و ابالغ اين نظريه بخش عمده ای از قانون حمايت خانواده که با هدف ايجاد محدوديت در 

ه بدون اجازه دادگاه يا لغو مجازات مردانی ک. امر چند همسری مردان تصويب شده بود بی اثر شد

همسر اول با زن ديگری ازدواج می کنند، قلمرو قدرت مطلقه مردان را در زندگی زناشويی وسعت 

اين اقدام آثار اجتماعی . زنان بيش از پيش با احساس ناامنی و نارضايتی دمساز شدند. بخشيد

نج در زندگی خانوادگی به تش. افزايش چند همسری مردان از نتايج آن بود. زيانباری در پی داشت

کل جامعه سرايت کرد و مناسبات افراد خانواده را در مواردی که مرد نيت ازدواج تازه ای داشت 

قانون حمايت خانواده که برای زن اول ايجاد حق می کرد تا  17بدين ترتيب ماده  .متالطم ساخت

ر فقهای شورای نگهبان و به درباره ورود هوو به حريم زندگی اش تصميم گيری کند با ابالغ نظ

منظور از ضمانت اجرا . شرحی که گذشت تضعيف شد و رضايت زن اول فاقد ضمانت اجرا شد

 .تأکيد قانون بر مجازات شوهر، زن جديد، عاقد و سر دفتر بود

حاکميت بعد از دهه اول انقالب، در پاره ای موارد زير فشارهای داخلی و خارجی رجعت کرد به 

ا دادگاههای مدنی خاص برای رسيدگی به دعاوی زن و شوهر و اختالف خانوادگی ابتد. گذشته

اما بهترين موارد قانون حمايت . تأسيس شد تا بحران طالق غيابی و دفتر خانه ای کنترل بشود

خانواده منسوخ شد و اين دادگاه ها بر پايه قوانين ناظر بر خانواده دوران انقالب که به موجب آن 

ساله و حق طالق خاص مردان شده بود و ديگر قوانين ضد زن آغاز به  9ای دختران سن نکاح بر

 .کار کرد

 1376در سال . در شرايطی که گذشت دادگاههای مدنی خاص نتوانست به نيازهای زنان پاسخ بدهد

( قانون اساسی  (21)قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل 
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ماده واحده مصوب  3در تبصره . از تصويب گذشت و اين دادگاه ها فعال شد) خانوادهدادگاها 

هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضايی زن، شروع به رسيدگی "تأکيد شد  1376

 ".نمود و احکام پس از مشاوره با مشاوران زن صادر خواهد شد

در ...) مشاوره و(حدودی پذيرش زنان با رتبه قضايی  اين هم نمونه ای بود از رجعت به گذشته و تا

اما هنوز که هنوز است موقعيت زنان ايرانی که پيش از انقالب می توانستند مانند . محاکم دادگستری

زنان اجازه ندارند . مردان در همه سطوح بر مسند قضاوت بنشينند به آنها باز پس داده نشده است

همواره آخرين و . ردی خود انشاء رأی کرده اند به تنهايی امضا کنندزير آرای دادگاه را که در موا

 .مهمترين امضا را يک قاضی از جنس مرد زير حکم می گذارد

در تمام سالهای بعد از صدور و انتشار نظريه شورای نگهبان، رضايت زن اولی يا حکم دادگاه 

ت زن جديد، شوهر و عاقد و سر همواره شرط ازدواج مجدد مرد بوده، اما نظر به اين که مجازا

بسياری مردان با تهديد زنان، آنها را  .دفتر حذف شده بود، از تأثير گذاری قانون به شدت کاسته شد

با اين . وادار به اعالم رضايت می کردند و در مواردی با رشوه رضايت زن اول جلب می شد

نان دلخوشی و امنيت قلبی وصف ضرورت اخذ رضايت زن همچنان يک مانع قانونی بود و به ز

حال آنکه . اينک می خواهند همين مختصر دلخوشی و امنيت را از زنان باز پس بگيرند. می بخشيد

جا دارد بکلی چند همسری را تعطيل کنند و به مقتضيات اجتماعی گردن نهند و به آن مصيبت هايی 

 .که برای کودکان ناشی از چند همسری پيش می آيد بينديشند

ابتدا از سوی قوه قضاييه در اختيار دولت نهم قرار  1386که در سال " ه حمايت از خانوادهاليح"

گرفت، دولت در آن تغييراتی داد، رضايت زن اول را حذف کرد و تمکن مالی مرد را برای ازدواج 

ديگر  23اينک ماده . تازه چگونگی تعيين ميزان دارايی مرد را مسکوت گذاشت. مجدد کافی دانست

ار و در دورانی که دولت دهم با انواع بحرانها مواجه است، در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ب

هشتم تصويب شده و با اندکی دستکاری در ان که واجد اهميت نيست آماده ارائه در صحن علنی 

رضايت زن پيشين،  -1در تغييرات انجام شده ازدواج مجدد مرد را موکول کرده اند به . مجلس است

 .تحقق يکی از ده شرط - 2

برخی به شدت کلی است و  .گنجانده اند، فاقد فايده نهايی برای زنان است 23شرايطی که در ماده 

از همه مهمتر اگر اين شکل از وصله پينه  .قاضی می تواند هر طور دلش بخواهد آن را تعريف کند

پرسش اين است که با . هندکردن را قانون گذاری می نامند، بايد به يک پرسش قديمی پاسخ بد

اصًال فرض را می گذاريم بر اين که . چه گلی به سر زنان زده اند 23شرايط اضافه شده به ماده 

کند و از طالق همسر متخلف از اجرای وظايف زناشويی و " مردانگی"شوهر به قول آقايان 

خودداری کند و به جای همسری که تن به تمکين نمی دهد و همسری که سوء رفتار دارد و مانند آن 
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که همچنان در ماده " طالق"آيا حق مطلقه اين مرد بر . طالق همسر قبلی زن ديگری را وارد کند

قانون مدنی ايران محفوظ است مخدوش می شود؟ بی گمان تضعيف اين حق بر پايه تفاسيری  1133

دارای قدرت بی مرد در احکام شرع برای طالق همسر . که از شرع شده و می شود ممکن نيست

گامی برای کمک رسانی به زنان بر  23بنابراين با رديف کردن ده شرط در ماده  .چون و چرا است

بلکه بر مشکالت قضات دادگستری که هم اکنون زير بار پرونده های متعدد سرخم کرده . نداشته اند

ای ازدواج مجدد به فرض که اين قضات ماه ها يا سالها درخواست مرد را بر. اند افزوده اند

اين رأی چه فايده ای برای زن قبلی دارد؟ . رسيدگی کنند و دير يا زود به حقانيت وی رأی بدهند

آيا . زن قبلی را هم لطف کرده از خانه بيرون نمی اندازد. ، شوهر، زن جديد را وارد می کند...خب

حق مطلق شوهر برای طالق زن قبلی با اين وصله پينه های قانونی، امنيت به دست می آورد؟ آيا 

شوهر می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را  .وی محدود می شود؟ می دانيم که چنين نيست

آيا اين قانونگذاری که فاقد ضمانت اجرايی است و فقط ايجاد کار برای قوه قضاييه می . طالق بدهد

 فلسفه حقوق تناسبی دارد؟ کند و فايده ای هم نصيب زن نمی شود، با نيازهای جامعه، حقوق زن و

اين شيوه ها در يک کالم وقت گرفتن از قوه مقننه و قوه قضاييه است و سر سوزنی به درد کيان 

قانونی است بر ضد ثبات خانواده که قانون اساسی آن همه پيرامون آن . خانواده و جامعه نمی خورد

يب نخستين قانون حمايت خانواده، سال بعد از تصو 42از اينقرار زنان ايرانی . لفاظی کرده است

 .بدون احساس کمترين مانع قانونی برای مردان مواجه شده اند" هوو"ديگر بار با خطر 

در مجالس شورای اسالمی و در نظرات شورای نگهبان طی سی سال به دفعات بر حقوق به دست 

ان نمی توانند سکوت زن .اين آخرين هجوم نيست. تجاوز شده است) حقوق مکتسبه آنان(آمده زنان 

بيانيه ای که اخيرًا با امضای بيش از هزار ايرانی در سخت ترين . کنند و سکوت نخواهند کرد

شرايط سرکوب انتشار يافته و اعالم اعتراض نسبت به تصويب قريب الوقوع اليحه حمايت از 

د درس بگيرد و آن حاکميت می تواند از اين رويدا .خانواده است به اندازه کافی روشنگری می کند

. را نشانه با اهميتی تلقی کند که قوانين کشور از حيث رفع تبعيض از زنان الزم است اصالح بشوند

مبارزات برابر خواهانه زنان را به لحاظ آنکه زنان ايرانی تبديل به يک نيروی توانمند سياسی شده 

 .اند نمی توانند با خشونت ورزی تعطيل کنند
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   حقوق بشر= حقوق زن   

مارس وجود دهها زندانی زن در ايران، خروج اجباری چندين فعال زن از  8 قطعنامه پايانی مراسم 

الخروج کردن برخی از  و ممنوع ی ديگر ا  کشور، صدور احکام سنگين وثيقه و حبس برای عده

 :و اما تفاوتها .ازسال های قبل کرده است هشت مارس امسال را متفاوت زنان ، برای زنان ايران، 

شيوا نظرآهاری، بهاره هدايت، مهسا جزينی، سميه مومنی، بدرالسادات مفيدی، عاطفه نبوی، شبنم 

ابنی، آذر منصوری، مريم ضياء، هنگامه شهيدی، مددزاده، مهديه گلرو، ليلی فرهادپور، زهره تنک

ها، بنفشه دارالشفايی، جميله دارالشفايی، توران کبيری، تارا  نعيمه دوستدار، صفورا تفنگچی

خواه، نازنين فرزان جو، حميده قاسمی، سعيده ميرزايی،  زينب کاظم   فر، نوشين جعفری، سپهری

ودی زنگنه، الهام احسنی، مريم کريمی، سحر فريد منصوريان، پروين کهزادی، ملودی محم ماه

نژاد، گلناز توسلی، نيلوفر هاشمی، نفيسه اصغری، نگين درخشان، مهرانه آتشی، سميه  قاسمی

دوست، نغمه قانونی، ترانه قانونی، ماريا جعفری،  عالمی، فرزانه زينالی، زهرا جباری، کبری زاغه

های پس  زنانی هستند که نامشان به عنوان بازداشتیرومينا ذبيحيان، ليال کعبی و زينب کاظم خواه 

 از انتخابات رسما اعالم شده است

اند در بر  اين فهرست طبعا نام کسانی را که سابقه فعاليت اجتماعی نداشته و يا کمتر شناخته شده   .

ما زندانی ا . اند به عبارت ديگر اينها کسانی هستند که با عنوان فعاالن زنان شناخته شده. گيرد نمی

بودن بيش از چهل زن در آستانه هشت مارس، مشروط کردن آزادی گروه بسياری از آنان، خروج 

ها،هيچ کدام مانع از آن  ه ماند اجباری دهها زن ديگر و فراهم کردن فضايی برای سکوت اجباری باقی

 روز زن نباشدنيستند که هشت مارس برای ما زنان و فعاالن حقوق بشر در سراسر جامعه ايرانی، 

کشيم، در طلب  تا وقتی انسان هست، تا وقتی زن و مرد در اين جامعه هستند، هر نفسی که ما می 

بنابراين جلب حمايت جهانی از حرکت زنان در داخل ايران يکی از مهمترين  .»ی مدنی است جامعه

ی  يک خواسته  به و بايد صدای زنان ايران را تبديل    وظيفه فعاالن ايرانی خارج از کشور است

به هر  .المللی را بايد کسب نمود ، اين يک وظيفه ملی است جهانی کرد و در واقع، يک حمايت بين

هر زنی در دل خويش اين  مارس انکار ناپذير است و اين روز وجود دارد و بيگمان  8حال وجود 

کانون دفاع از حقوق در پايان اعضای   .« خواهد گفت و ما نيز روز را به خويشتن خويش تبريک 

بشر در ايران ضمن محکوم نمودن اعمال ضد بشری دولت جمهوری اسالمی خود را همراه و 

 همگام با زنان ايران دانسته و خواهان رفع هرگونه تبعيض جنسی و برابری حقوق زن و مرد هستيم

266/2010 
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