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اطالعیه سازمان رهائی زن در مورد رسوائی اخیر رژیم زن ستیز اسالمی در مریوان

زنان و مردان مبارز در مریوان رژیم زن ستیز را رسوا کردند
روزهای پایانی فروردین امسال ،رژیم اسالمی و عواملش دگربار زن ستیزی نظامشان را به نمامایمش گمناردنم ا در ایمن م مزیمه
گردانی ،نیروهای انتظامی رژیم اسالمی در مریوان ،مردی را لباس زنانه ن کردن و در شهر گردان ن و به خیال خود با پوشانم ن
لباس زنانه بر ن این مرد وی را در انظار عاوممی میم میمر
کرده ان و رسوا ناوده ان ا ضریب هوشی مر ج ین مبتکر
این عال زشت و وهین آمیز هرچه باش  ،قادرنم خشمم
مردم و بخصوص زنان و مردان آزادیخواه و برابری طملمب را
کامال درک کنن ا
بفاصله یک روز از این ناایش ی میمر زنمان و شمکمسمتمن
حرمت انسانی وسط نیروی انتظامی رژیمم در ممریموانا
ح ود  52زن با لباس قرمز در می ان سرباز شمهمر ممریموان
گرد آم ن و اعتراض خود را به مزیمه میم میمرآممیمز رژیمم
اسالمی بناایش گناردن و اعالم کردن کمه همیمنم مونمه
ی یر و وهینی را نایمذمنیمرنم و ا مازه نمامیم همنم بمه
شخصیت و کرامت زنان در این ام ه وهین شودا
نیروهای سرکوب ر رژیم زن ستیز اسالمی بمه ایمن زنمان
م ترض حاله کردن که در نتیجه دخالت مردم آگاه و مبارز
در میل و درگیری با ممزدوران رژیمم م م ادی زن و ممرد
آزادیخواه و برابری طلب بازداشت ش ن ا
ما بدینوسیله:




انز ار خود را از اعاال زن ستیزانه و ض بشری رژیم اسالمی اعالم می اریما
حاایت خود را از مبارزات حق طلبانه زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب مریوان اعالم می اریما
خواهان آزادی فوری و ب ون قی شرط بازداشت ش گان این این اعتراض خیابانی هستیما

زنده باد جنبش رهائی زن
سازمان رهائی زن
 82فروردین 2938
 21آوریل 8129
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بیانیه زنان سرخ پوش و فعالین مدنی شهر مریوان

هویت قومی یا هویت انسانی؟
حکم این است :برای هتک حرمت متهای  ،او را لباس زنانه بر ن پوشانی ن ودر شهر گردانی ن ا مایه عبرت شودا کسی
نذرسی اوکیستا ای اهش کجاستا درک ام خانواده با ک ام آموزش و ربیت ودر چه شرایط اقتصادی _ ا تااعی و یا رفاهی و
فرییی رش کرده و شخصیتش شکل گرفت و وراد ا تااع ش لباس زنانه بر نش کردن واینطوری اام ارزشها وکرامات
انسانی را به یکباره پایاال کردن ا
ام ه انسانی باش که مفاهیم زنان ی ومردان ی را پشت سر گناشته باش و
یک ام ه بشری نها … زمانی می وان
الیم اخالقی اش را از انسانیت ا تااعی و بر اساس روابط یکسان وعاری از ب یض گرفته باش ا ارزشها را در م نیت میض و
بر پایه ح وق برابر دی ه باش نه بربریت وهم میورا در یک ام ه انسانی دو واژه زن و مرد نها صورت ظاهر دو نس بشری را
وصیف می کنن و هر گونه ریفی از زنان ی _ مردان ی الشی هت اعاال غیر متا نانه ق رت استا
ا زمانی که مناسبا ی و ود دارد که هان را به سیم بن ی نسیتی زنانه _مردانه وا می داردا ودر این سیم ب
ا زمانی که مناسبا ی و ود دارد که هان را به سیم بن ی نسیتی زنانه _مردانه وا می داردا ودر این سیم بن ی،
ویژگیهای می ر ،نا وان  ،ض یف ومنفی به نسیت زن نسبت می ده ا و ویژگیهای به گاان خود بر ر وش فت ان یز وعالی
ومثبت و… را هاراه وهازاد مردان ی می پن ارن و ازمانی که قواع وقوانینی هست که مجریانش هنوز برای ی یر و نبیه
(مردان ی ) بر ن متهم می پوشان ،اق ام عالی علیه چنین وض یتی م نا دار استا واین حرکت  ،لن ری ش برپیکر زخای
ام ه  ،وها ان را واداشت که به اعتراض برخیزن وهم به پیشروی علیه این رفتارهای ار جاعی گام بردارن قوانین  ،سنت و
رفتار ض زن را بای از مییط زن گی و ا تااعی دور کرد و فرهنگ آزادیخواهی وبرابری طلبی را ای زین کرد بای مسئولین
دولتی را واداشت رسااً از مردم وبویژه از زنان م نرت خواهی کنن ا
در ریان اعتراضات اخیر ا ی با مخ وش کردن این مبارزات کوشی ن ا مثال ً در دفاع از مسئله ح وق زن  ،م والت قوم گرایانه
و ار جاعی را به رخ ام ه بکشن که عنری ب ر از گناه است خواستن اصل را که هتک حرمت به انسان بود حاشیه ای کنن
که از آب گل آلود ماهی ای گرفته باشن با علم کردن نوع لباس  ،مسئله اصلی وهین به زن را منیرف کرده و لیل دهن ا نبای
ا ازه داد دفاع از کرامت و ح وق برابر زنان و مردان دست مایه ای برای ار جاع مردساالرانه وناسیونالیستی شودا
زنان سرخ پوش مریوان
فعالین مدنی
19آوریل 8129

آنهایی که حرکت نمی کنند ،نمی توانند به زنجیرهایی که بر پایشان است ،اگاهی پیدا کنند.
رزا لوگزامبورگ
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”زنان سرخ پوش مریوان“

مصاحبه ی سازمان رهایی زن با جمیل خوانچه زر در خصوص اعتراضازت زنان سرخ پوش مریوان
سوال رهایی زن :قبل از هر چیز مایلم یک شرحی مختصر از وقایع مریوان را برای بینن گان ما مروری بکنی ؟
جمیل خوانچه زر :با و ه به خبرهای که خود ان و بینن گان لویزون رهایی
زن هم در

ریان هستی  ،در روز  52فروردین  25عوامل نظامی انتظامی رژیم

اهوری اسالمی و دار ودسته های نیروهای ار جاعی فردی که وسط
دادگاه رژیم در مریوان به

رم اراذل و اوباش میلوم کرده بودن  ،به منظور

ی یر این شخص با پوشان ن لباس زنانه بر ن او و چرخان نش در سطح شهر
اق ام کردن

که این وهین و بی حرمتی نیروهای نظامی انتظامی ،باعث

انز ار و خشم و نفرت خیل عظیای از زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب
شهر مریوان ش ا و این در حالی بود که مردم آزادی خواه و برابری طلب
مریوان در هاان لیظات در فکر این بودن

که چ ونه میتوانن

ی یری را که به حرمت و کرامت نیای از پیکره آن

این وهین و

ام ه که زنان باشن ،

ش ه است را پس بزنن ا که با پوشان ن لباس زنانه به ن یک مجرم که حال
رم مجرم چه باش بیث آن نیست و با چرخان ن آن مجرم در لباس زنانه در
سطح شهر و بی حرمتی به آن شخص ،دقی ا نصف آن
کردن ا دم و دست اه قضای و نظام

ام ه را که زنان باشن را زیر ضرب گرفته و مست یاا به آنها وهین

اهوری اسالمی آم ه ان کسی را به اسم اراذل و اوباش به

در حالی است که اراذل و اوباش واق ی خود سیستم
ولی و باز ولی میکن و در سطح علنی

ام ه م رفی کرده ان و این

اهوری اسالمی است که طی  43سال حکومتش اراذل و اوباش را

ام ه هاین لباس شخصی ها و گله های سذاه و پاس ار و انواع اقسام نیروهای

فشار دی ری که برای سرکوب اعتراضات مردمی در در دامن خود پروران ه است و در واقع اینها با این حرکتشون میخواستن که
این پیام را به "اراذل و اوباشهای" دی ر برسانن که هستن کسانی که از شاا "اراذل و اوباش ر" "ح یر ر" که لباسهایشان
را ن شاا می ان ازیما که در این میان انسانها ی آزادی خواه و برابری طلب آن
حرمت و کرامت نیای از

ام ه که چنین حرکتی را وهین به خود و

ام ه می انستن بیکار ننشستن و در ص د بر آم ن که چنان و دهنی به گله های نظامی انتظامی

بزنن که دی ر هینوقت به خودشان این رائت را ن هن که دوباره چنین غلطهای را کرار کنن ا و این حرکت گستاخانه گله های
قضای  ،نظامی و انتظامی رژیم را بی پاسخ ن ناشتن ا
فردای هاان روز ی نی  52فروردن ماه ح ود  52نفر از زنان آزادی خواه و برابری طلب مریوان با پوشی ن لباسهای سرخ ( ن
مجرم لباس سرخ کرده بودن ) به خیابانها اطراف می ان سرباز مریوان ریختن و ص ای اعتراضی خود را که ما این وهین به
حرمت و کرامت زنان در

ام ه که وسط عاملین نظام

اهوری اسالمی سازمان هی ش ه بود را قبول نایکنیم و از اامی

انسانهای آزادی خواه و برابری طلب خواستار این هستیم که در به ثار نشان ن خواسته های انسانی مان هاراه و ها وش ما
باشن که " زن بودن ابزار تحقیر نیست" و هینکسی حق ن ارد چنین گستاخی و وهینی را انجام ب ه ا و وقتی که این
اعتراضات ادامه دار ش و موج اعتراض و انز ار زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب از وضع مو ود داشت به

اهای دی ر

شهر سرایت میکرد ،نیروهای نظامی و انتظامی به می ان آم ن برای سکوب و خفه کردن ص ای اعتراضی زنان سرخ پوش
مریوان که با به می ان آم ن گله های انتظامی مردم آزادی خواه و انسانهای حق طلب آن شهر بیص ا ننشستن و با اام قوا از
یرک زنان سرخذوش پشتیبانی کردن که مو ب ض وخورد و درگیری بین نیروهای نظامی و مردم ش ا که در این میان نیروهای
نظامی به صف زنان سرخذوش حاله کرده و

ادی از زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب را زیر ضرب و شتم قرار دادن  ،در
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این ض و خوردی که بین نیروهای رژیم و مردم که پیش آم ،
آم ه بودن

Editor-in-chief: Mino Hemati
Email: minohemati@gmail.com

ادی از کسانی که به کاک و ها وشی زنان سرخذوش مریوان

وسط نیروهای انتظامی دست یر ش ن که چن ساعت ب

از اینکه این اعتراضات در روز  52فروردین بذایان رسی

هاه دست یر ش گان را آزاد کردن که گن ی که زده بودن بیشتر از این رسوایی نکنن !ا و باز این یرکات اعتراضی ادامه داشت
ا اینکه در روز
سرخذوش و
مردم برای

ا ه  43فروردین ماه

ا ی از زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب مریوان که حاال مل ب ش ه ان به زنان

ا ی از ف الین م نی هاراه باهم در یکی از فریی اهای نزدیک شهر مریوان که روزهای

اد کثیری از

ا ه

طیالت پایان هفته خودشان به این مکان میرون حضور پی ا کرده و با در دست داشتن پاکاردهای سرخ و روبن ها

قرمز رنگ و بلن

کردن پرچاهای سرخشان و صیبت کردن درمیان مردم با پخش و خوان ن بیانه ای که صادر کرده بودن با

مضاون "هویت قومی ای هویت انسانی" در هاانجا ،این

وابی در خور بود به کسانی که در این گستاخی به زنان شرکت

داشتن  ،در میکوم کردن و خواستار این ش ن که دست اه قضای و انتظامی راساا از مردم و خصوصا از زنان در ان

ام ه عنر

خواهی کن و مت ه شود که دی ر چنینن غلطهای را کرار نخواه کردا و با در دست داشتن ش ارهای "برابری زن و مرد"،
" انسان ذاتا مجرم نیست ،مناسبات اجتماعی او را مجرم میکند" و خیلی ش ارهای دی ر در میان مردم به بیث و
بادل نظر پرداختن که مورد است بال و پشتیبانی بسیار گرم حاضرین در آنجا قرار گرفتن ا و باز این اعتراضات به این حکم دادگاه
رژیم در مریوان نها به هاینجا ختم نش بلکه بایض رسانه ای ش ن خبر در هاان دقایق اول کنش ران سیاسی به این
حرکت رژیم عکس ال ال نشان دادن و سطح این اعتراضات هم در دنیای مجازی از مریوان و کردستان و حتی ایران هم فرا ر
رفتا و به اروپا و سایر ن اط دنیا کشی ه ش ه و ان کاس پی ا کردا
رهایی زن :اگر امکان دارد بذردازی

به اریخنه رودروی مردم مریوان با نیروهای رژیم اسالمی و یک وضییا ی ب هی

در

سالهای اخیر که چه فاو ی قائل هستی بین این مبارزات با مبارزا ی که در گنشته بود؟
جمیل خوانچه زر :ا

ای که حضور ذهن داشته باشم و یا خودم مست یاا در آن دخیل بودم و یا ازش خبر داشته باشم شای

بتونم به گوشه های از این اریخنه که شاا میخواهی بیان کنم البته من ب نوان کسی که خودم در طی سالیانی که از نزدیک
ازاین مبارزات آگاهی داشتم میخواهم به گوشه های از این اریخنه بذردازم و حتاا این مبارزات علیه نیروهای سرکوب ر رژیم
بیشتر از اینها بوده و هست که من حضور ذهن ن ارم و البته قبل ازاینکه به این سوال مشخص
به این داشته باشم که به

رأت میتوان گفت رژیم

واب ب هم میخواهم اشاره ای

اهوری اسالمی در طی  43سال حکومتش در ایران ،رژیم در مناطق

کردستان هینوقت احساس امنیت نکرده و این هم البته اریخ خاص خودش را دارد که حاال موضوع بیث نیستا برای ناونه
احکامی که از طرف دم و دست اه قضای رژیم صادر میش از احکام اع ام و سن سار وااا گرفته ا شالق و شکنجه در انظار
عاومی و ابالغ کردن آن حتاا با عکس ال الهای باوقع مردم روبه رو میش ا هابست ی و ا یاد مردم برسر قضائیه رژیم کاری
میکردن که رژیم پا پس بکش و ع ب نشنی کن ا ب نوان مثال ما چن سال پیش حکم سن سار ژیال و بختیار را داشتیم که
وسط دادگاه رژیم که با قاط یت اام و دخالت بجای ف الین م نی و مردم شهر این حکم ملغی ش

ان این انسانها میفوظ

ش و یا اینکه حکم اع ام ع نان حسن پور و هیوا بو یاار را داشتیم که با اعتراض بجا و کوبن ه مردم روبه رو ش و در یک روز
مشخص اام بازار و کسبه شهر اعتصاب کردن و کل شهر باهم علیه این احکام هاص ا ش ن ا و رژیم مجبور ش که در احکام
خودش ج ی نظر کن و پا پس بکش ا یا اینکه اعتراضا ی در دفاع از ح وق کودکان و زنان در سطح علنی
اعتراض علیه قتلهای ناموسی و میکوم کردن چنین یرکات مر ج انه و غیرانسانی که خود رژیم

ام ه و یا اینکه

اهوری اسالمی خود از

بانیان و یا بهتر میتوان گفت که از ولی کنن گان و اشاعه دهن گان یرکات فوق ار جاعی و غیره انسانی ست که با شرکت
ص ها و هزارن نفری مردم زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب در میکوم کردن چنینن یرکات شنیع و غیر انسانی که ب ضا
وسط خانواده ها خود قربانیان صورت می رفت با انز ار مردم رو به رو می ش ا
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ب نوان مثال قتل فڕشته نجا ی و شهین نصراللهی که در این میان خود دم و دست اه رژیم برای میافظت

ان قا لین آنها را در

مکان امن ن ه می اشت که از دسترس مردم در آن حالت در امان باانن و بنوعی آنها را پاس اری میکردا و یا هاین اعتراضات
اخیر که در مریوان رخ داد این است که رژیم راحت نایتوان به حرمت و احساست انسانی انسانها حاله کن چون بنوعی
می ان که با اعتراضات بجای مردم روبه رو خواه ش چیزی که ما متاسفانه در
به حرمت انسانها وهین میکن و حتی در سطع علنی

ام ه اع امها دسته

اهای دی ر شاه نیستم که رژیم به راحتی

ا ی راه می ان ازد و باز متاسفانه مردم بجای

اعتراض و انز ار شاه آن هستیم که هزاران نفری پشت سر هم صف کشی ه و به نظاره اع ام هانوعهای خود مینشینن ا
بجرائت میتوانم ب وییم و ا

ایی که من مطلع باشم هینوقت در کردستان و یا مریوان رژیم نتوانسته ان چنین غلطهای رو

انجام ب ه ا چون می ان که هاانجا مردم دنیا را روسرشان خراب خواهن کرد و خواب خوش را از چشاانشان خواهن گرفتا
چون مردم از حکومت منز رن و خودش می انن که صادر کردن چنینن احکامی نه اینکه انسانی نیست بلکه از نظر مردم این
خود حکومت

اهوری اسالمی با اام دم و دست اه سرکوبش که در دست دارد مجرم است و این خود آنها هستن

که

بایستی در دادگاهای مردم حاکاه بشون ا
رهایی زن :آیا ما شاه هابست ی مردم در دی ر شهرها با مردم مریوان بوده ایم؟
جمیل خوانچه زر :ا

ایی که من خبر داشته باشم و ان کاس خبرهای که در دنیایی مجازی پخش ش ه است و ب

زنان سرخذوش مریوان اعتراض خودشان را نسبت به حکم صادر ابالغ کردن و خبرهایش هاه

ا پخش ش ا بله ما شاه

پشتیبانی سایر شهرها دی ر از این اعتراضات حق طلبانه و بجای زنان سرخذوش مریوان بوده ایم برای ناونه
م نی مهاباد ،دیوان ره و سنن ج و سایر

از اینکه

ا ی از ف الین

اهای دی ر از این اعتراضات پشتیبانی کرده ان ا و یا طبق بیانه ای که به اسم زنان

سوسیالیست سنن ج آم ه است حاال من نای انم این چ

ر واق ی باش یا نه اما ما شاه چنین بیانه ای در سطح دنیای

مجازی بوده ایم بیانه ای دادن که از یرکات زنان و مردان آزادیخواه و زنان سرخذوش دفاع کردن و اعالم آمادگی کرده ان که
یرکات ب

خودشان را در کنار آنان خواهن دانست و ها وش آنها در پیشبرد اعتراضات لو خواهن رفتا

رهایی زن :در پایان بینن گان برنامه ما از چه طری ی و چ ونه میتوانن پشتیبانی خودشان را از این مبارزات حق طلبانه زنان و
مردان آزادی خواه و برابری طلب مریوان ابراز بکنن ؟
جمیل خوانچه زر :من قبل از اینکه به این سوال مشخص

واب ب هم ،میخواهم که کاال شکر و ق ردانی خودم را از

لویزیون رهایی زن و سازمان رهایی زن که با ص ور اطالعیه و اعالم پشتیبانی از مبارزات برحق زنان سرخذوش مریوان و زنان و
مردان آزادی خواه و برابری طلب در مریوان اعالم کردا و البته خیلی از سازمانها و گروهای سیاسی دی ر از این حرکت مردم
مریوان دفاع کردن و هرک ام ب

ا آن را ان کاس دادن ا و در

واب سوال میخواهم این را ب وییم که ب نوان کسی که ا

قبال در این ضاینه جاربی دارم و در دفاع از ح وق زنان وکودکان و انسانهای آن
کارهای را انجام دادیما اگر من آنجا بودم در ح

ایی که

ام ه هاراه و ها وش سایر دوستان دی ر

وان در گسترده ر ش ن و سازمانیابی این نوع یرکات الش میکردم ا ایی

که راساا عوامل رژیم از مردم و علل الخصوص از زنان عنر خواهی کن که این ح اقل اش هستا با جاع های مسالات آمیز
و کامال م نی در لو دادگاه و یا استان اری با خبر رسانی و سازمان هی بجا میتوانن این یرکات را به سرانجام رسان و یک بار
دی ر چنان ودهنی به رژیم بزنن که دی ر چنین غلطهای را هیچ

ای دی ه کرار نکنن و درس عبر ی باش برای آنان و ب ست

آوردن یک پیروزی دی ر برای مردم و انسانهای آزادی خواه و برابری طلب آن

ام ه و یک جربه ای ست برای ع ب ران های

بیشتر رژیم از زن گی مردم در هاه ا!ا
با شکر از دعوت به این برنامه

ایل خواننه زر متن پیاده ش ه و ای ت ش ه مصاحبه با لویزیون رهای زن در مورد زنان

سرخذوش مریوان و رویارویی با رژیم اهوری اسالمی
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