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 تأثیرگذاری برجسته زنان بر اعتراضات سراسری و اعتصابات کارگری در ایران
 

 ماه نوامبر ماه مشارکت گسترده و فعال زنان ایران در همه اعتراضات اصلی بود.
 

 اعتراضات سراسری معلمین
 ۱۴و  ۱۳) ۹۷آبان  ۲۳و  ۲۲ هایروزدر  ایران سراسر مدارس سراسری معلمان و فرهنگیان در و تحصن دومین دور از اعتصاب

طی دو روز اعالم شده، معلمان در ، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیانبر اساس فراخوان آغاز شد. ( ۲۰۱۸نوامبر 
 . کردندسراسر ایران از رفتن به کالس های درس خودداری 

اعتراض به در ایران  اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان
تورم  ،یشتیمع میوخ تیکردن معلمان، وضع یسرکوب و زندان

 هیعل ضیو خواستار رفع تبع بود دیو کاهش قدرت خر ختهیافسارگس
 شدند.شاغل و بازنشسته  انیفرهنگ

 شناخته شدن تشکل تیمعلمان به رسم یخواستها نیتر یاز جد یکی
 بود. یزندان نیمعلم یمستقل معلمان و آزاد

 بود.فعال و برجسته  به طور خاص شرکت زنان معلم در این اعتصاب و تحصن سراسری
، زدمشهد، یاهواز،  ز،یتبر راز،یاصفهان، شاز جمله در تهران، شهر  ۴۰در بیش از  اعتصاب و تحصن معلمان دور دومدومین روز از 

 وان،یساوه، سنندج، بانه، سقز، مر ،یشهر ر ار،یلنگرود، کرج، شهر ،نوشهر ،یجلفا، بابل، سار ل،یهمدان، اردب الم،یکرمانشاه، ا
 وزنجان، شهرکرد  ن،یقزو ،بوشهر ه،یشهر، شهرستان جم، عسلو ونی، المرد، هماچابکسر، کازرون روان،یغرب، س وانیا

  .شد اربرگز یاریچهارمحال بخت
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https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4501-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4501-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 دند.کر تیحماپیوسته و از آنها معلمان و تحصن به اعتصاب و اولیاءشان آموزان از شهرها دانش برخی در
احضار  و یریستگماه گذشته با د یتحصن سراسر سرکوبگر بعد از یروهایکه ن گرفتصورت  یدر حالو تحصن اعتصاب  نیا

  تالش کردند آنها را مرعوب سازند. دهایمعلمان و انواع تهد
برگزار شده بود و آنها اکتبر(  ۱۵و  ۱۴) ۹۷ مهرماه ۲۳و  ۲۲و فرهنگیان روزهای معلمان  اعتصاب و تحصن سراسری دور اول

خواهند و تحصن دست به اعتصاب  مجددًا شانیمطالبات و خواسته ها در رابطه بااعالم کرده بودند که در صورت پاسخ نگرفتن 
 زد.

 
 زنان در میان دستگیرشدگان سرکوب معلمان

معلم بازداشت شده اند.  ۱۲که  تشکل های صنفی فرهنگیان ایران اعالم کرد به دنبال اتمام اعتصاب معلمین، شورای هماهنگی
یک معلم زن به نام خانم واعظی از شیراز و یک فعال صنفی از اراک به نام فاطمه بهمنی از جمله این بازداشت شدگان در جریان 

 .اعتصاب و تحصن معلمان می باشند
بر اساس گزارشهای شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، 

فعال صنفی معلمان احضار و بازجویی شدند و  ۳۰معلم بازداشت،  ۱۲
 ای معلمان معترض فرستاده شد. پیام تهدید بر ۵۰بیش از 

توسط  ۹۷آبان  ۲۲خانم فاطمه بهمنی فعال صنفی معلمین از اراک روز 
 شت شد. وزارت اطالعات بازدا

 
مقابل از اعضای باسابقه کانون صنفی معلمان خراسان، در  هاشم خواستاربه همراه خانواده  مردم مشهدجمعی از  ۹۷آبان  ۱۴روز 

 ۲این معلم بازنشسته به صورت خودسرانه روز  و خواستار آزادی آقای خواستار شدند. تجمع کردهای مشهد بیمارستان ابن سین
 . بودبازداشت شده  ۹۷آبان 

 گرینفر د تار و چندخواس یو پسر آقا زندو نیروهای انتظامی  ،همسر آقای خواستار ،در تالش برای دستگیری خانم صدیقه مالکی
 . کردند ریرا دستگ

به بیمارستان مراجعه کرد، اما اجازه  آقای خواستاربرای مالقات با  ،بعد از گرفتن اجازه مالقات از دادگاه خانم صدیقه مالکی
 «. میده یاجازه مالقات به تو نم یکن یچون با رسانه ها مصاحبه م» ،داده نشد و گفتنداو مالقات به 

توسط ، آقای هاشم خواستاردر اعتراض برای آزادی  تجمع مقابل بیمارستان ابن سینای مشهدنم اعظم دیده بان در جریان خا
 نیروهای انتظامی بازداشت شد.

به یده بان نم اعظم داما خااین در حالی است که نیروی انتظامی اعالم کرده بود که همه بازداشت شدگان همان شب آزاد شدند. 
 و اجازه مالقات هم نداشت. اطالعات منتقل شد بازداشتگاه بهجای آزادی همان شب 
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https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4458-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4490-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4490-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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 دختر دادخواه پدر معلم خود می شود

به دلیل فعالیت در  ۹۷ مهر ۱۹روز آقای عباس واحدیان، ، معلمان و فعاالن این صنف موج دستگیری های خودسرانه جریاندر 
توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان  مشهددر  کانون صنفی معلمان

 و از سرنوشت وی هیچ اطالعی در دست نیست. نامعلومی منتقل شد
طی نامه سرگشاده ای از بی  هنگامهدر این رابطه دختر آقای واحدیان، 

  داد.پدرش خبر خبری از سرنوشت 
 یابراز نگران لیبه وک یدسترس ازپدرش  تیاز محروم انیواحد هنگامه

 تیمسئول ینهاد چیاست که ه نیما هم یمشکل اصل» ه است،و گفت هکرد
حقوق ما به عنوان  نیکمتر .کنندیم یخبر یو همه اعالم ب کندیقبول نم

امکان  نیروز است که ا ۳۳ یول م،یداشته باش یکوتاه اتدر چه حال است و مالق ،کجا است میاست که بدان نیا یاده زندانخانو
 «بازداشت شده و کجا است. یبه چه اتهام میدان یفراهم نشده و ما نم

و تجربه  مدیده را دو زنن زشت یها رفتم و انواع رفتارها به همه ارگان»هنگامه در قسمت دیگری از این نامه سرگشاده نوشت: 
مام دركنار ت دست هم دست در میریگ یمان را جشن م یآزاد یروز مطمئنم دهم. یو ادامه م کشم یکردم اما بازهم پا پس نم

 «..دوستانت.

 
 اعتصاب کارگران نیشکر و فوالد

 در شهرهای شوش و اهواز در استان خوزستان برپا بود. تجمعات اعتراضی و اعتصابات کارگری
روز در ماه  ۲۶ ظرفزنان فعال  و شاهد مشارکت گسترده شوشدر کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه  تظاهرات و اعتصاب

 نوامبر بود.
تان شوش تجمع کرده و خواستار رسیدگی به همراه خانواده های خود در مقابل فرمانداری شهرس هفت تپه شکریکارگران ن

فرماندار به خواسته هایشان شدند. آنها خواستار پایان دادن به مالکیت 
بخش خصوصی بر این مجتمع صنعتی هستند و پرداخت حقوق معوقه 

 خود را طلب می کنند.
به همراه فرزندان دبستانی و  هفت تپه شکریکارگران نبسیاری از همسران 

د به این اعتراض پیوستند. کودکان پالکاردهایی که در پیش دبستانی خو
 «.گرسنه ایم، گرسنه»دست داشتند که روی آن نوشته شده بود، 

در صحنه های مختلفی از این تظاهرات و حرکت اعتراضی، زنان در 
لم زن نیز به جمع کارگران نیشکر هفت تپه پیوست و با آنها ابراز کردند. یک مع سخنرانی هفت تپه شکریکارگران نجمع 

 همبستگی کرد. 
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https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4509-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
https://youtu.be/qcPlOFnOiNc
https://youtu.be/qcPlOFnOiNc
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باید  ی(، )ولرخیده مي چچرخ كارخان ،كردند االن كارگران باید دركارخانه كار مي»در یکی از این سخنرانیها، یک زن گفت، 
فرماندار  ول نداریم،مسئ ،داین شهر صاحب ندارن( ؟ )چوچرا باید سینه بزنند ،محرم تمام شده ؟چرا .در خیابانها سینه بزنند

ن مادرتان، زنهایتا ،تان اهرانش ما خودوانتظار داریم دوشا .هستیمما خواهران شما  .ما را از خودتان بدانید، برادران عزیز... نداریم
تپه خجالت   خالي هفت سفره ن ازمسئولی. چیز مي خواهد ،بچه كوچك بهانه مي گیره .سخت مي گذره واقعًا .و بچه هایتان بیایند

 «.گرسنه هستیم ؟سفره خالي یعني چي ؟نمي كشند
فرماندار و  م هست.یک مطلب دیگه ای ه»یکی دیگر از زنان در جمع کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری گفت، 

شکل رو حل متی دارید ه وقیون شما نشستمسئولین جمع شده اند و میگن ما داریم مشکل شما رو حل می کنیم. آقا چندتا کارگر م
 «آیا آدم سیر از آدم گرسنه خبر داره؟ می کنید؟

 
از سد نیروهای ضد شورش  پیوستند. کارگران با عبور اهواز درفوالد به تظاهرات کارگران فعاالنه زنان  ۹۷آذر ماه  ۵روز دوشنبه 

خود را به مرکز شهر اهواز رساندند و در راهپیمایی امروز خود شعار می 
 مافیا پیوندتان مبارک  –دولت  دادند:

آذر نیز همچنان از حمایت  ۶تظاهرات کارگران فوالد اهواز روز سه شنبه 
یک شیر زن اهوازی در و شرکت فعال زنان و جوانان برخوردار بود. 

 . کردو از آنها اعالم حمایت  سخنرانیارگران جمع ک
 

 در تهران انتظاهرات کارگر
از کارگران زن و مرد در  صدها تن ،کاربه مناسبت روز تصویب قانون 

 تجمعیک ن برنامه و بودجه در تهران برابر خانه کارگر و مقابل سازما
حضور گسترده کارگران زن در این تجمع  کردند. پااعتراضی بر بزرگ

 بود.اعتراضی چشمگیر 
آبان  ۲۹روز سه شنبه  تجمع کارگران زن و مرد از ساعات اولیه صبح

، در مقابل خانه کارگر واقع در خیابان ابوریحان تهران آغاز شد. ۱۳۹۷
پالکاردهایی در دست داشتند که روی آنها از جمله  کارگران زن و مرد

 «.هیچ قانونی نمی تواند جلوی حق خواهی کارگران را بگیرد»نوشته بود، 
افزایش »می دادند، کارگران زن و مرد در این تجمع بزرگ شعار 

 «.دستمزد حق مسلم ماست، اشتغال، معیشت، حق مسلم ماست
بهانه اعتراضات صنفی حق  به»یک فعال کارگری در این تجمع گفت، 

برخورد و دستگیری کارگران از جمله کارگران نیشکر هفت تپه را 
قانون،  ۲۷و  ۲۶طبق اصول  میکنیما کارگران امروز اعالم مندارند. 

http://women.ncr-iran.org/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/3792-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/3792-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 (۱۳۹۷آبان ۲۹ -)خبرگزاری حکومتی ایلنا« و اعتصاب حق ما است. ییمایتشکل قدرتمند و مستقل و راهپ لیتشک
 

 رگران و معلمانهمبستگی با کا
در  ییدانشگاه عالمه طباطباو دانشگاه تهران  یدانشکده روانشناس دختر و پسر انیاز دانشجو یجمعنیز  ۹۷آبان  ۲۸روز دوشنبه 

 اعتصاب کارگران هفت تپهدانشجویان در حمایت از معلمان دست به تجمع زدند. و  اعتراضات کارگران از حمایتدر  ،تهران
 قرائت کردند.بیانیه ای 

تگی با کارگران هفت تپه و سدر پردیس مرکزی، در همب ۹۷آبان  ۲۹روز سه شنبه جمعی از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران 
نیم کنارشان ارفرزند کارگ» در حمایت از مطالبات و خواسته های آنها دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان شعار می دادند،

 «.دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد اتحاد»، «می مانیم
پیامی منتشر  ۹۷آذر  ۲مادر زندانی سیاسی سهیل عربی در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه روز جمعه  خانم فرنگیس مظلومی

 کرد.

دست به  رکت فعال زنانشهمراه با بازنشستگان سراسر کشور در مقابل اداره کار در تهران  جمعی از، ۹۷آذر  ۶روز سه شنبه 
 اعتراض زدند.

در  اهواز جمعی از بازنشستگان علوم پزشکی ۹۷آذر  ۷روز چهارشنبه 
ر به کارگران فوالد اهواز پیوستند و همراه با آنها مقابل استانداری این شه

 تجمع اعتراضی برگزار کردند.
هم زمان جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران با حضور زنان در 
همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز تجمع کردند و اتحاد 

 خود با این اعتصابات را به نمایش گذاشتند.
جمعی از فعاالن مدنی در اعتراض به همچنین آذر  ۷روز چهارشنبه 

ین شرکت زنان در ا تجمع اعتراضی برگزار کردند. هپکو اراکاحکام دادگاه اراک علیه فعاالن کارگری و مدنی مقابل دادگاه 
 اعتراضات فعال و قابل توجه بود.

 
 ال داشته اند.حرکت اعتراضی شرکت فع ۷۳۵، زنان ایران در حداقل ۲۰۱۸در فاصله ماه های مارس تا پایان نوامبر 

 
 
 

 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4509-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4509-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4455-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4146-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4146-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7

