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  بھشتیحميد : فرستنده

 ٢٠١٨ جنوری ٢۵ 

 ھای عاری از خشونت مردم دھيم بر تاريخ فعاليت نمیاجازه 
 دخاک پاشيده شو

  نھای خيابانی اخيرمردم ايرا اعتراض نفر از فعاالن جنبش زنان در ھمراھی با ٢٠٠  بيش ازۀنيبيا

 

 ١٣٩٦ ]جدی[ ديماه١٠   تظاھرات

کشور شاھد اعتراضات آرام مردمی نباشد؛ کارگران به جان آمده از   در اينئیدر يک سال گذشته روزی نبوده که جا

بارھا با تجمع  بارھا و… سسات مالی، کولبرانی که آماج گلوله قرار گرفتند وؤمعلمان، مالباختگان م ھای معوقه، حقوق

. والن برسانندؤتا مشکالت خود را به گوش مس اند و ادارات دولتی يا محل کارشان تالش کردهدر خيابان، مقابل مجلس 

تظاھرات سراسری در شھرھا و روستاھا صدای اعتراض مردم را به گوش   که شنيده نشد تا اين روزھا کهئیصدا

  .ھمگان رساند

 

 ١٣٩٦ ]قوس[ آذرماه٨ - تھران 
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اند اما در ¬ھای مختلف ھمواره برای انعکاس آن تالش کرده حوزه صدای مردمی در طلب حقوقشان که فعاالن مدنی

حاضر  تجمع يا نوشتن يادداشت و امضای بيانيه با خشونت مواجه شدند، ھمانطور که امروز مردم خانه يا خيابان، حين

تر شدن  نادرست و عميق ھای ھاست نسبت به عواقب سياست فعاالن مدنی سال. شوند اجه میدر خيابان با خشونت مو

 ۀ حقوق معوقۀدغدغ. دھند بزرگی از مردم ھشدار می ھای فقر، نابرابری و شکاف طبقاتی و افزايش فشار بر گروه

آموزش و منابع  ،سازی حتی در سطح بھداشت دولتی و خصوصی، خصوصی کارگران و تعديل نيروی کار در بخش

ناشی از  گرفتن دانشجويان در طرح کارورزی، زنانه شدن فقر، حذف زنان از بازار کار، فشارھای طبيعی، به بيگاری

  . استھا بوده نشينی بر مردم و به ويژه زنان منبع نگرانی دائم آن مھاجرت و حاشيه

 
   ١٣٩٥   ]جدی[ ديماه٣٠ تا ١٦ - اعتراضات کارگران بخاطر کارمزد معوقه ) راست - چب:منبع تصاوير(

 ۀبعضی از آنان به واسط. کنند با فقر و بيکاری دست و پنجه نرم می امروز زنان ايران نيز بيش از ھر زمان ديگری

 .ای که گريبان گيرشان شده است ھايشان و برخی به دليل بيکاری گسترده خانواده درآمد زير خط فقر

پيش زنان اعتراض  سال پيش منتشر کرد نسبت به فرودستی بيش از ۴ که ای جنبش زنان ايران پيش از اين و در بيانيه

ئيد أبينی شد ت ا که پيشنيز وقوع آنچه ر امروز حتی آمارھای رسمی. کرد و نسبت به فقيرتر شدن زنان ھشدار داد

اند و فقط  بيکار شده ھزار زن شاغل از کار ١٠٠ساالنه  )١٣٩٣تا ١٣٨۴(ًکه در روندی حدودا ده ساله  کند، چنان می

زايمان رفته، يک  از ھر سه زنی که در بخش خصوصی شاغل بوده و به مرخصی ١٣٩٣ در يک سال يعنی در سال

شود جمعيت زنان سرپرست خانوار در  گفته می از سوی ديگر. نفر نتوانسته به کار خود برگردد و اخراج شده است

زنان  درصد ٨٢ درصدی داشته و اين در حالی است که ۵۵ رشدی )١٣٩٠ تا ١٣٧٠( ساله ٢٠ ايران در يک بازه

که آنان نيز از قربانيان اصلی  دھد آمار زنان تحصيل کرده نشان میعالوه بر آن افزايش . سرپرست خانوار بيکار ھستند

ھای  سازی يا حذف رشته ھا با موانعی مثل بومی سد دانشگاه اند و اگرچه زنان توانستند از بيکاری در کشور بوده

 .ستھا نيز مجوزی برای ورودشان به اين بازار کار محدود نبوده ا مدارک دانشگاه بگذرند، اما» مردانه«

 

   ١٣٩٣ ]حوت[ اسفند٥ -تھران   )مأخد تصوير (      

دھند، و حضور خيابانی را  ر نشان میييھای منطقی برای تغ راه کنند، اکنون بسياری مردم را دعوت به آرامش می

در  ھای اجتماعی  جنبشۀاما کارنام. دانند ن را دليلی بر خشونت حکومت میخوانند و آ می برانگيز خطرناک و حساسيت
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تشکل . خشن مواجه شده است آميز که با پاسخی سخت و  گذشته مملو است از تالش برای فعاليت مدنی مسالمتۀسه دھ

 اعضايش ئیگرد قضاشده و پلمپ دفاتر اين نھادھا و پي ھای مدنی با لغو مجوزھای اخذ يابی اصناف و نھادھا و جنبش

ھا و فضاھای عمومی با  ھای آرام در پارک ھای سکوت يا تجمع ئیدعوت به راھپيما بارھا و بارھا. مواجه شده است

  . نشده استسازی پاسخ داده شده است و حق مردم در اعتراض به رسميت شناخته بازداشت و پرونده ھجوم و

آميز و فعاليت قانونی  کنندگان به اعتراضات مسالمت از دعوت عنوان جمعی از فعاالن جنبش زنان ايران، ما به

که  آميز بود آميز غيرقانونی يا خشونت ر قوانين تبعيضيي از مردم برای تغءبرای اخذ امضا پرسيم، کجای تالش می

»  مجلسۀ مردانۀر چھرييتغ«  شکل گرفت؟ کجای کمپين انتخاباتیئی قضاۀصدھا تن بازداشت شدند و صدھا پروند

ماندند چرا با » آزادی«تحصن آرام کسانی که پشت درھای  يرقانونی بود که پيش از فعاليت رسمی سرکوب شد؟غ

 ؟خشونت و بازداشت ھمراه شد

 برای زيست زنان و ئینظر اندک فضا در بستر ھمين قوانين تنگ جنبش زنان ايران ھمواره تالش کرده با آرامش و

 که موضوع فعاليت آن چه بوده، ھمواره با سرکوب اما فارغ از آن. باز کنددور از تبعيض  مردان در برابری و به

  .مواجه شده است

ھای عاری از خشونت  دانيم که اجازه ندھيم بر تاريخ فعاليت خود می وليتؤما کنشگران عليه تبعيض و نابرابری مس

  و ھمچون گذشتهشود رد می شناخته شوند که بر خودشان وائیھا ول خشونتؤشود و مردم مس مردم خاک پاشيده

شويم و حقوقمان را  دانيم که در خيابان و در فضای عمومی با ھمه گوناگونی اين جنبش حاضر وليت خود میؤمس

ھای مختلف مردم بدون تھديد و تبعيض و  مطالبات بخش  بهئیوليت حکومت را پاسخگوؤگونه که مس ھمان. مطالبه کنيم

مشخص خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی، آزادی حق تشکل و  دانيم، و در اين مقطع سرکوب می

برابری جنسيتی  شود؛  که به خانه نشين کردن زنان منجر میئیدر ارتباط با زنان متوقف کردن سياستھا  واجتماعات

انين تبعيض ر ساختارھا و قوييخانوار؛ تغ  کار و اشتغال؛ اجرای سياست ھای حمايتی از زنان سرپرستۀدر حوز

  .اقتصادی زنان ھستيم  ابزار سرکوب اجتماعی وۀآميزی که به مثاب

   

  :کنندگانءاسامی امضا

کيانی، اکبر مھدی، الميرا محمدی خواه،  احترام شادفر، احسان احراری، احمد زاھدی لنگرودی، آزاده چھره ای، اصغر

امير   عبادی ، الھام وطندوست،الھه امانی، الھه فراھانی، امير شبنم پور، الناز انصاری، الناز براتی، الھام عابد

 ان، آذررھسپار، آزاده بھکيش، آزاده خسروشاھی، آزادهئيخويش کار، آذين رضا يعقوبعلی، امين معظمی، آوين

  تفرامرزيھا، آزاده مولوی، آلما بھمن پور، آمنه آستانه، آيدا پھلوان،آيدا سعاد

  یبھاره منشی ، بھنام امين ران قدرابادی، بنفشه جمالی، بھار فاميلی، بھاره جعفرى،بابک سلطانی، با

کاکائی ، پويش عزيزالدين، توران پوری، ثمين  پرنيان نعمتی،پروانه اسانلو، پروانه ياوری مقدم، پروين ضرابی، پريسا

  یپروين ذبيح چراغی، پرستو فروھر، پروين اردالن،

  یخديجه مقدم، حماد شيبان ، حديد تقی يار، حسن ذاکری، حليا فائزی پور،جعفر مرتضوی، جلوه جواھری

مھرآسا، ريحانه جديدفرد، زھرا رستگار،  زاده، رويا دالرام علی، دنا دادبه، رضوان مقدم ، رفعت رازی، رھا عسکری

غمبرزاده ، ژيال معينی، زينب آژيراک، زينب بايزيدی، زينب پي زھره ارزنی، زھره اسدپور، زھره زمانی ، زھره

  یداورپناه، ژينا مدرس گرج
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مقصودی ، سپيده رحمتی، ستاره سجادی،  پور، ساينا سارا حسينی ، سارا صحرانورد فرد، سالومه رحيمی، ساناز محسن

محمدی، سعيد آرامی، سعيد سعبدفی، سعيده رجا، سمير  سحر حاتمی لحاقی، سحر رضازاده، سحر سجادی، سحر

  یرشيدی، سميه نسيما، سوسن طھماسبی، سيما حسين زاده، سيمين فروھر، سيمين کاظم ، سميهگرشاسبی، سميه جعفری

شميم شرافت ، شھپر بامداد، شھال  شبنم ميری، شراره خانبلوکی، شقايق اقدامی، شکوه صبحی، شکيبا عسگرپور،

  ،هشيما قوش فروزانفر، شھناز مداح، شھين نوائی، شيدا عسکری،

خانبخشی، علی طايفی ، غزال  صابره صادقی، صبری نجفی ، صديقه دامغانی، عذرا طبری، عشا مومنى، عليرضا

  یمحسن پور، غزل اسبق

شادفر، فرحروز رنجبر، فرخنده جبارزادگان،  فاطمه مسجدی، فائزه سبزواری، فائزه زارع، فتانه عبدالحسينی، فخری

کمالی، فرشته ناجى حبيب زاده، فرناز تبريزی، فرنگيس بيات ، فريبا مخبر،  فرخنده جعفری، فرزانه جاللی فر، فرزانه

  ررسولی، فروغ سميع نيا، فريده يزدی، فيروزه مھاج فروغ

  یدوست، ليال أسدی، ليال مور کاوه کرمانشاھی، کيانا کريمى، کاوه صباغی، کيميا مھديپور، گالله وطن

رفيعی، محمدحسين عسگری، محبوبه حسين   محمد حسين فوقانی، محمد، محمد پورعبدهللا،ئیمانا مشھدی، محسن ھويدا

، مريم روستا، مريم ئیزندی، مريم امينی، مريم جعفريه، مريم رضا زاده، مريم حسين خواه، مريم رحمانی، مريم

، عزيززاده قائم مقامی، مژده مردوخی، مسعوده ميری، معصومه کمالی ، مالحت مداحی، ملوک  صفت، مريمئیروستا

مالحاجی، منيژه نجم عراقی، مھرنوش  مليحه جليلوند، منصور اسانلو، منصوره بھکيش، منصوره شجاعی، منيژه

پگاھى، مھناز پراکند، مينا الھی، مينا رفيعی، مينا کشاورز، مينا  ميرسعيدی، مھسا جزينی، مھسا شھشھانی، مھشيد

  .، مھين سلطانی، ميھن فرھنگيانپاکدل، مينا پزنده، مھدی محمدی، مينا محبوبی گلکار، مينا

سلطانی، ندا ناجی، نرگس رامين، نرگس  نازلی فرخی، ناھيد جعفری، ناھيد ميرحاج، نجمه واحدی، نجيبه اسدپور، ندا

، نسرين مقدم، نسيم ئیحسينى، نسرين بصيری، نسرين صفا صحرانوردفرد، نرگس طيبات، نسترن حميدی، نسرين

 دوستدار، نفيسه محمدپور، نقی رشيدی، نگين بانک ، نوشين کشاورزنيا، نيره توحيدی، خسروی، نسيم فروردين ، نعيمه

  ینيکى حائرى، نيلوفر فوالد

   ھادى فرزانه، ھدا امينيان ، وحيده مولوی
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