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 ؟چرا جمھوری اسالمی از اين زن می ترسد
 برای .شد بازداشت مدنی فعال و طلب برابری شجاع زن اين قليان سپيده 

 گسيل خواھرش خانه به را خود مسلح وحوش از نفر سی بانو  هآزاد اين بازداشت

 و است اسالمی جمھوری زندانھای در آواره زندانی سالھا قليان سپيده .بودند کرده

 حقوق از دفاع اما او جرم .است بوده راستا ھمين در نيز اخيرش اعتراض

 او .زندانھاست در زن زندانيان بار فاجعه شرايط به اعتراض و تپه ھفت کارگران

 از اسالمی جمھوری زندانھای در که است کودکانی و زنان از انبوھی صدای

 شد آنھا فرياد و ھستند محروم خود ۀاولي حقوق تمامی از بوشھر زنان زندان جمله

 .کنند می تجربه را زندانھا اين بار فاجعه شرايط که

 .خيابان کف تا مدارس و ھا دانشگاه صحن از .نيست ای تازه حرف آنھا حقوق و کشورمان زنان با رژيم اين خصومت

 کشورمان زنان عليه اسالمی جمھوری جنايات از توماری توان می...و ھايشان چھره به اسيدپاشی تا آنان سنگسار از

 که است کشورمان در موجود مناسبات بودن شکننده ۀنشاندھند شد گزارش قليان سپيده بازداشت در آنچه اام نوشت

 اين و برسد جھانيان گوش به تواند می .نوردد در را مرزھا تواند می و ندارد محدود و موضعی انعکاسی تنھا افشاگری

 شجاع و آگاه زن اين دستگيری برای اش نظامی نيروی از بخشی گسيل به را اسالمی جمھوری که است ای نکته ھمان

 ھر با و است خاکستر زير آتشی که دانند می .روند می راه گداخته آتش روی که اند دريافته بخوبی اينھا .کند می ناگزير

 را آن ٩٨ ]عقرب[ابان و ٩۶ ]جدی[ديماه در .بيابد سراسری خصلت و بزند سرباز تواند می وزشی يا و ای واقعه

 .اند کرده تجربه

 که کشورمان ھمسايگی در شاگردانش روزھا اين ھم .ترسد می شجاع و مبارز زنان از که نيست اسالمی وریجمھ فقط

 زنان با اينھا آنچه ھر و گذارند می اسالمی جمھوری پای یجا روی را پايشان گام به گام و اند رسيده قدرت هب تازه

 دست در را افغانستان حکومت که کوتاھی مدت در طالبان .کنند می ھم آنھا  شپي سال اندی و چھل از کردند کشورمان

 مفيد و اجتماعی ھای محيط از را زنھا که کند می افزون روز تالش مرتجعانه محدوديتھای ايجاد و سرکوب با گرفته

 .کند جايگزين آنھا جای هب را اش وحشی مردانً طبيعتا و کند آشپزخانه و خانه ۀروان جامعه
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 و اند شده گذاشته کنار يا ھمه و ھمه ...ورزشکار و کارمند و وھنرمند دانشجو و وکيل و قاضی تا گرفته زن شھردار از

 .ھستند سربازانشان چماق و چوب و خيابانی ھای محاکمه و بازداشت انتظار در و شده پنھان ... و حاکمان ھراس از يا

 .اند کرده بديلت منکر از نھی و معروف به امر وزارت به را زنان وزارت که آمد خبر گذشته روز چند ھمين

 ھای زادیآ گيری بازپس و سرکوب ۀپروس که دانند می و آشناست ًکامال کشورمان ۀآزاد زنان برای طالبان اقدامات اين

 منکر از نھی و معروف به امر چماق با چگونه توسری يا روسری يا شعار با و شد واقع چگونه کشورمان در زنان

 جمھوری مستشاران وجود از ھا زمينه اين در طالبان گويا .شدند رو هروب ادارات و مدارس و دانشگاھھا و ھا انبخيا

 .کنند طی خواھند می را رژيم اين ۀسال چند و چھل مسير گام به گام و ھستند مند بھره اسالمی

 قمصدا هب شرعی غير و شرعی .شد تقسيم و تکثير نبات و نقل عين جديد یئھا واژه امر ابتدای از اسالمی جمھوری در

 ديگر بار و اند گذاشته نام اسالمی شريعت چارچوب را آن امروزه ھا طالبانی .شدند مجازات مستوجب گناه يا و حالل

 .اند يافته شان شريعت برقراری راھگشای را کشورمان در زنان سرکوب ۀپروس از گامی

 جمھوری حاکمان که یئآرزوھا .ندبخوان درس توانند می مدارس یئابتدا مراحل تا تنھا دختران که اند گفته ھم ًاخيرا

 را آرزويش طالبان امروز ،شدند مواجه کشورمان زنان ۀجانب ھمه مقاومت با و بپوشانند عمل ۀجام نتوانستند اسالمی

 بگيرند ناديده را کشور اين ۀآزاد زنان مقاومتی پتانسيل اکتورف توانند نمی ًقطعا اما افغانستان اسالمی آماتورھای .دارند

 .کرد خواھند تجربه را ايران در خود خلف ھمانند سرنوشتی و

 ھفت کارگران از دفاع در و مدنی ھای فعاليت علت هب که کشورمان شجاع زن اين قليان سپيده دستگيری برای شد گفته

 او عاقبت و اند بوده فرستاده مورأم سی به نزديک کرده تحمل رژيم ھای زندان در را طوالنی مدتی و شد دستگير تپه

 می سر هب اوين زندان در که دريافتيم امروز و اند کرده منتقل نامعلومی مکان به و کشيده بيرون خواھرش ۀخان از را

 .برد

 ھراس من گمان هب اما ترسد می کشورمان مبارز زنان ويژه هب و کشورمان زنان از اسالمی جمھوری که است واضح

 نبوده وی ھای افشاگری لحاظ هب تنھا ...  هتپ ھفت رگرانکا حقوق و مدنی حقوق مدافع و سالح بی ،آگاه زن اين از آنھا

 در اعتراضی امواج ،او ۀطلبان برابری ھای انديشه و پايداری بر عالوه است انداخته رژيم اين پيکر بر لرزه آنچه است

 و باشد تهداش پی در را انفجاری آنھا اينچنينی اقدامات با لحظه ھر تواند می که است اخير سالھای در کشورمان سراسر

 .ببيند معترضان ۀمحاصر در را خود

 پود تارو و شود کن بنيان انفجارھای و گداخته آتش از پر تواند می زمان ھر که آتشفشانی روی زندگی گويند می را اين

 نيروھا اين ٩۶ ديماه در ) سرکوب ويژه طعۀق بخوانيد ( رژيم ۀويژ طعۀق فرمانده گفته به .تند ھم در را حاکمان لیپوشا

 .اند بوده معترضان سرکوب و کشتار مشغول کشور ۀنقط ھفتاد از بيش در ھمزمان موتورسوارانشان با ھمراه

 مردساالران ۀسلط تحت زندگی به که است کشورمان در راضینا و مقاوم زنان انبوه از ای نمونه مدنی فعال قليان سپيده

 می را ھا بھترين نيز کشورمان مردم برای و ھستند زندگی هب عشق از سرشار خود .دھند نمی تن حاکم مرتجع و مذھبی

 .اند ايستاده فرھنگی و اجتماعی و سياسی متنوع بسترھای در جان پای تا و خواھند

 نسور بھروز
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