
 

  روزنامه نگار و فعال جنبش زنان به ژیال بنی یعقوب 07نامه 

حکوی کَ : سّصًاهَ ًگاس ّ فعال جٌثؼ صًاى دس ًاهَ ای خطاب تَ ژیال تٌی یعقْب ًْؽتَ اًذ 07تیؼ اص 

اهشّص ًْؽتي سا تش تْ حشام هی کٌذ، عٌذی اعت کَ سّصی تشگی افتخاس آهیض دس دفتش هثاسصات صًاى ایشاى دس ساٍ آصادی ّ تشاتشی 

 .خْاُذ تْد

 . ژیال تٌی یعقْب اخیشا تَ یکغال حثظ تعضیشی ّ عی عال هحشّهیت اص سّصًاهَ ًگاسی هحکْم ؽذٍ اعت

 :ایي ًاهَ تذیي ؽشح اعت

 ژیالی عضیض

کَ تْ خْد تاسُا اص ایي دعت گفتَ ای ّ ! ًَ تشای ایٌکَ ایي حشفِا تشای تْ تاصٍ اعت، ًَ . ایي ًاهَ سا تشای تْ هی ًْیغین

کَ ُوذلی ها سا قشاس ًیغت احکام عجیة ّ غشیثی ! ی ایٌکَ تْ ًوی داًی دس دل ّ رُي ها چَ هی گزسد، ًًََ تشا. ًْؽتَ ای

 .ثاتت کٌذ کَ اص آعواى کؾْسس عتن صدٍ هاى هی تاسد

تشای تْ هی ًْیغین تٌِا تَ ایي دلیل کَ دیگش کغی سا تشای دادخْاُی آًچَ تش ها هی سّد، عادل ّ ساعتکشداس ّ ساعتپٌذاس 

دادخْاُی هاى سا تَ ًضد ُن هی تشین ّ فشیادهاى سا تا . اص ایٌشّعت کَ تیذادهاى سا ًیض خطاب تَ ُوذیگش هی ًگاسین. وی داًینً

 !فشیادی آًقذس تلٌذ کَ گْػ فلک ًاچاس ؽْد اص ؽٌیذى. دلجْیی اص ُن هی آهیضین

 ژیالی عضیض

تایذ خٌذیذ تَ کغی کَ فکش هی کٌذ تْ . گشیغتي تایذ خٌذیذ صادس کشدٍ، تیؼ اص! عال ًٌْؽتي 07تش حکوی کَ تَ تْ دعتْس 

صًذٍ تاؽی ّ . صًذٍ تاؽی ّ ًفظ ًکؾی. صًذٍ تاؽی ّ غزا ًخْسی. هی تْاًی اص ایي پظ صًذٍ تاؽی ّ آب ًٌْؽی

ًْؽتي تشای تْ، چیضی هثل ًفظ کؾیذى اعت ّ تْ دسعت ُواًطْس کَ ًفظ هی . ایي، دسعت هثل ُواى اعت. ًٌْیغی

 !آب هی ًْؽی، دسعت هثل ُواى، خْاُی ًْؽت کؾی ّ

 ژیالی عضیض

کَ ها، ُواى هایی کَ تا ُن، دس کٌاس ُن، تشای ُن ّ تشای داؽتي . ساص کْچک ها سا ًوی داًذ اّ! قاضی تْ ًوی داًذ ایي سا

اًین تشای اّ، تا اّ ّ تَ هی تْ. ُوَ هی تْاًین دس آًی، ژیال ؽْین. حق تشاتش صًاى ّ هشداى پیؼ آهذٍ این، ُوَ یک ًام داسین

حٌجشٍ اّ ؽْین ّ . ًگاٍ اّ ؽْین ّ تکاّین. هی تْاًین صذای اّ ؽْین ّ تپشعین. جای اّ دٍ ُا خثش ّ هقالَ ّ گضاسػ تٌْیغین

 !ژیال جاى هعلْم اعت کَ قاضی تْ اص جٌثؼ صًاى ایشاى ُیچ ًوی داًذ. فشیاد کٌین

 ژیال جاى

ی کَ ایي ُوَ تش آًِا گشاى آهذٍ اعت ؟ اص حق پایوال ؽذٍ ًْؽتَ ای؟ اص آصادی عخي ساعتی هگش تْ چَ گفتَ ای ّ ًْؽتَ ا

 گفتَ ای؟ اص تشاتشی صى ّ هشد گفتَ ای ّ ًْؽتَ ای؟
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اها ساعتی هی . اعت" اص تشاتشی ًْؽتي" عال ًٌْؽتي تِای  07. تِای آصاد اًذیؾی دس عشصهیي ها تِای عٌگیٌی اعت

، "عافیت عایَ"شای یک صى چیغت؟ تِای خوْػ ّ عاکت ّ فشهاًثشداس تْدى صى، عوشی دس داًی تِای ًیٌذیؾذیي، آى ُن ت

 .صیغتي اعت ّ تْ صى ایي عایَ صیغتی ًیغتی

. ّلی خْاُشم، ّقتی تَ تي ًحیف تْ کَ یک عال تٌذ سا تشای آى آهادٍ هی کٌٌذ، فکش هی کٌین دچاس عزاب ّجذاى هی ؽْین

یي چٌذ عال اخیش دس کٌاس ُن پیوْدٍ این ّ اهشّص تْ سا تَ جشم ایي ُن اًذیؾی دس تٌذ هی عزاب ّجذاى تَ خاطش ساُی کَ دس ا

ّ تذّى آى . حق، خْاعتَ هاعت. ایي ساٍ اؽتثاٍ ًیغت. اها عضیض ها تٌِا دلگشهی هاى ایي اعت کَ ساٍ ها اؽتثاٍ ًثْد. کٌٌذ

 .ّ ها فقط حق خْاعتَ این. آصادی خْاٍ هیٌِواى ًیغتصًذگی تحفَ تی اسصؽی اعت کَ دس ؽاى تْ، ها ّ ُوَ صًاى ّ هشداى 

ژیال جاى، حکوی کَ اهشّص ًْؽتي سا تش تْ حشام هی کٌذ، عٌذی اعت کَ سّصی تشگی افتخاس آهیض دس دفتش هثاسصات صًاى ایشاى دس 

اهیذ . َ ّ آصادی تْ هٌجش ؽْدتا اتي ُوِن اهیذ داسین کَ ایي حکن دس تجذیذ ًظشخْاُی، تَ تثشئ. س اٍ آصادی ّ تشاتشی خْاُذ تْد

اهیذ . داسین کَ تْ ُویؾَ دس کٌاسهاى تاؽی ّ هثل ُویؾَ قلن، دس دعتاى اًذیؾَ ات قذست هشدعاالس سا تَ چالؼ تکؾذ

اهشّص فقط تَ ! الثتَ ژیال جاى.... اهیذ داسین. داسین تِوي عضیض، یاّس ُویؾگی ات ًیض ُش چَ صّدتش ُْای آصادی سا ًفظ تکؾذ

خْاعتَ ها سُایی تْ اص حکوی چٌیي خْاس اعت ّ . اهیذ داسین کَ یک قذم اص ُیچ خْاعتَ ای کْتاٍ ًخْاُین آهذ خْدهاى

 .ها تَ ُوَ ایي خْاعتَ ُا اهیذ داسین. خْاعتَ تْ سُایی اص ُوَ حکوِایی اعت کَ صى سا تذّى اًذیؾَ هی خْاٌُذ

عْعي طِواعثی  -ًاُیذ کؾاّسص -جلٍْ جْاُشی  -ؽادی صذس – پشّیي اسدالى -صُشٍ اسصًی  –ؽِال اعضاصی  –خذیجَ هقذم 

 -هشین هیشصا –سّیا کشیوی هجذ  –هیٌا جعفشی  -فشیذٍ غایة -ًْؽیي کؾاّسصًیا -ُذا اهیٌیاى –فیشّصٍ هِاجش  -آعیَ اهیٌی  -

 -ًْؽاتَ اهیشی - فخشی ؽادفش -طلعت تقی ًیا -هحثْتَ عثاعقلی صادٍ  –هیتشا ؽجاعی  –دالسام علی  –ًاُیذ هیشحاج 

 -ًیکضاد صًگٌَ -تٌفؾَ جوالی -کاٍّ هظفشی -ؽیْا تذیِی ًژاد  -صُشا هیٌْیی -اهیش سؽیذی -عواًَ هْعْی -فشؽتَ قاضی

هحثْتَ حغیي صادٍ  -تِاسٍ علْی -لیال اعذی -پشعتْ الَ یاسی -فشًاص کوالی -عاسا لقایی -پشعتْ دّکُْکی -عواًَ عاتذيٌي

 –کتایْى پضؽکی  –عویَ سؽیذی  –ًشگظ طیثات  –فاطوَ خاًی  –عِیال عتاسی  –ُیذ جعفشی ًا –سُا اصغشی صادٍ  –

 -عتاسٍ ُاؽوی  -هشین سحواًی -آیذا ععادت  -آصادٍ فشاهشصیِا –ًشگظ جْدکی  -هحوذ صاتش -پشیغا کاکایی -ًیلْفش کلگاس

ًیلْفش –ُایذٍ تاتؼ  –عیوا حغیي صادٍ  -صاسیالٌاص اً -کاٍّ قاعوی کشهاًؾاُی -اکشم خیشخْاٍ  -لیالصحت -کاٍّ سضایی 

 -عفت هاُثاص –هشین عجادپْس  –فشّغ عویع ًیا  –هِشًْػ اعتوادی  –ًفیغَ آصاد  –ًاصلی فشخی  –آهٌَ ؽیشافکي  -اًغاى

 ؽکٍْ هیشصادگی -ؽِال فشّصاًفش -ًّْط سضایی 

 


