زنان و بیانیه موسوی
ّارد هزحلَ
جٌجغ هزدم کَ سًبى ثخـْؽ دختزاى جْاى ًمغ هِن ّ پیؼزّیی را در آى داػتَ اًذ،
ًْیٌی ػذٍ اطت  .رّس  6دی (ػبػْرا) فزیبد «هزگ ثز خبهٌَ ای » فضبی جبهؼَ را پز کزدٍ ثْد  .در
ؿحٌَ ُبی غزّر آفزیي هجبرسات هزدم ،سًبًی را هی ثیٌین کَ حجبة ای ى طوجل اطبرت را ثَ سیز کؼیذٍ
ّ در طٌگز ثٌذی ُب ّ یْرع ثَ ًیزُّبی طزکْثگز رژ ین ًمغ ارسًذٍ ای را ایفب ًوْدًذ.
هٌبطجبت
رژین در طی طبل گذػتَ تالع کزد کَ ثب ثزگشاری هزاطن ػمت هبًذٍ ّ پْطیذٍ ػبػْرا
هزدطبالری را ُز چَ ثیؼتز تمْیت کٌذ  .اهب اهظبل سًبى ثب ثَ سیز پب گذاػتي خزافَ ّ طٌت ُبی ارتجبػی،
ایي رّس را ثَ رّس هجبرسٍ ػلیَ ًظبم کٌَِ پزطت ّ ضذ سى هذُجی ثذل کزدًذ.
هجبرسٍ الِبم ثخغ هزدم ّ ًمغ سًبى در  6دی ُوَ هزتجؼیي ّ طبسػکبراى را دطتپبچَ کزدٍ ّ ثَ ػکض
الؼول ّا داػتَ اطت  .هزتجؼییي حبکن ّحؼت سدٍ هی خْاٌُذ ثب اعدام ّ ػکٌجَ ّ طجؼیت ثی حذ رّحیَ
هجبرساتی هزدهی را کَ ُز چَ ثیؼتز پبیَ ُبی ًظبم جوِْری اطالهی را ثَ درطتی ًؼبًَ رفتَ اًذ ،خزاة
کىًذ ّ ثب ثزاٍ اًذاختي حوبم خْى جْ رػت ّ ّحؼت در هیبى هزدم ایجبد کٌٌذ.
رُجزاى «طجش» در داخل ّ خبرج اس کؼْر طزاطیوَ ػذٍ ّ ثب اًتؼب ر ثیبًیَ «آػتی هلی » تالع دارًذ در
همبثلَ ثب رّحیَ هجبرسٍ جْیبًَ هزدم ػلیَ رژین ،رّحیَ تظلین طلجی ّ خْاطتِبی کْچک را ػلن کٌٌذ .چزا
کَ هزدم اس چبرچْثَ ُبی تؼییى ػذٍ تْطظ ایٌبى ػجْر کزدٍ اطت .
هْطْی در ثیبًیَ ػوبرٍ  17خْد ثَ دّلت احوذی ًژاد ُؼذار هی دُذّ .ی اس ایي هی تزطذ کَ هجبرسات
هزدم در پیؼزّی خْد کل ًظبم جوِْری اطالهی را ثَ سیز کغد ّ آًگبٍ هظئلَ جبثجبئی ّی ثب احوذی
ًژاد هْضْػیت خْد را اس دطت ثذُذ.
هْطْی در کلیَ ثیبًیَ ُب ی خْد ثَ هزدم ایي «ّػذٍ» را هی دُذ کَ هی خْاُذ جبهؼَ هب را ثَ دّراى
رُجزی خویٌی ثزگرداًذ .درآى سهبًی کَ ّی ًخظت ّسیزثْد  .آى دّراى ثزای هْطْی ّ ُوفکزاًغ
دّراى طالئی هحظْة هی ػْد.
در آى دّراى اطت کَ کؼتبر ّطیغ سًذاًیبى طیبطی در دَُ  ّ 60تبثظتبى  67اًجبم ػذ ُ .شاراى ُش ار
سًذاًی طیبطی اػذام ّ در گْر ُبی دطتجوؼی دفي ػذًذ  .در آى دّراى اطت کَ کزدطتبى ثَ خبک ّ خْى
کؼیذٍ عد ّ اللیت ُبی هلی طزکْة ػذًذ  .در آى دّراى اطت کَ اّلیَ تزیي حمْق کارگزاى ّ سحوتکؼبى
لگذهبل ػذ.
در آى دّراى اطت کَ کَ ثَ فزهبى خویٌی حجبة اججبری عد ،گؼت ُبی کٌتزل حجبة سًبى ایجبد ػذ،
سًبى ثَ «جزم» ػبػك ػذى طٌگظبر ػذ ًذ ،حك طزپزطتی کْدک اس سًبى گزفتَ ػذ ،حك طالق ثَ هزداى
دادٍ عد ،حك اًتخب ة ػغل اس سًبى طلت عد ،حك سى ثز ثذًغ اس اّ گزفتَ عد ّ ؿذ ُب لْاًیي طتوگزاًَ
دیگز ػلیَ سًبى تـْیت ػذ.
آری کلیَ ایي لْاًیي اطبرت ثبر ثز گزدٍ سًب ى در دّراى رُجزی خویٌی ّ ًخظت ّسیزی آلبی هْطْی ّ
دّراى طالیی هْرد ًظز اّ ًِبدیٌَ ػذ ًذ ّ .اس آى سهبى تب کٌْى سًبى ثَ اػکبل هختلف ثز ػلیَ کلیَ ایي
لْاًیي سى طتیش هجبرسٍ کزدٍ اًذ  .ثزای ُویي در چٌذ هبَُ اخیز خیل ػظیوی اس سًبى هثل طیل

هذاة ثَ خیبثبى ُب طزاسیز ػذًذ ّ اػالم کزدًذ کَ طی طبل ثزدگی ثض اطت.

ایٌک در رطبًَ ُبی هختلف ایي تجلیغبت ثزاٍ اًذاختَ ػذٍ کَ ثیبًیَ هْطْی کف هطبلجبت هزدم اطت  .کف
«طجش» ّ
هطبلجبت کذام لؼز ّ طجمَ اس هزدم؟ ایي ثیبًیَ کف هطبلجبت دارّدطتَ ارتجبػی رُجزاى
طبسػکبراى در داخل ّ خبرج اطت ّ ُیچ رثطی ثَ کف هطبلجبت هزدم ّ ثطْر هؼخؾ سًبى ًذارد.
پیبم اؿلی ایي ثیبًیَ ثَ دّلت ایزاى ایي اطت کَ ٌُْس جب دارد کَ ثز طز حفظ ًظبم ثب یکذیگز ّارد هؼبهلَ
ػْین در غیز ایي ؿْرت ایي اهکبى ّجْد دارد کَ ُوَ هب طزًگْى ػْین.
چٌذ
کف هطبلجبت سًبى در ایزاى چبًَ سدى ّ هؼبهلَ ثب طزکْثگزاى ّ ػبهلیي فزّدطتی ػبى ّ یب تغییز
لبًْى ًیظت ،ثلکَ ثذطت آّردى کلیَ هطبلجبت پبیَ یؼبى اطت  .کف هطبلجبت سًبى لغْ حجبة اججبری اطت .
ّ اهزّس در هیذاى ًجزد اطت کَ ثظیبری اس سًبى ایي خْاطت را ػولی هی کٌيد .کف هطبلجبت سًبى جذائی
دیي اس دّلت اطت  .دیٌی کَ در صی طبل گذػتَ در لْاًیي ًْػتَ ّ ًب ًْعتَ ،سًبى را ثزدٍ ثزدگبى کزدٍ
اطت ّ .ایي سًبى جظْر ّ ثی ثبک ُظتٌذ کَ حجبة را ثَ سیز هی کغىد ّ د طت در دطت پظزاى جْاى ثَ
رّیب رّیی ػولی ثب ًظبم هذُجی در رّس ػبػْرا هی پزداس ىد .کف هطبلجبت سًبى لغْ کلیَ لْاًیي ّ
هجبسات ُبی اطالهی اطت کَ ثذّى طزًگًْی کل ًظبم جن ُْری اطالهی ثذطت ًخْاُذ آهذ.
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