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لطفا برای ارسال مقاله سیاست های ر
نشیه مندرج در صفحه ی آخر را مطالعه بفرمایید.

نامه شهین مهین فر به گلرخ ایرایی و
سهیل عربی که بیش از  02روز در
اعتصاب غذا هستند و حالشان وخیم است
نامه زینب جاللیان زندانی سیاسی دربند به
گلرخ ایرایی و آتنا دائمی
تجاوز و ضرب و شتم کودک  5ساله افغانی
در اصفهان

راه های تماس با سازمان رهایی زن و با نمایندگان
رهایی زن در هر کشور ،فرکانس پخش ماهواره
ای در ایران
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ها و تلگرام
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اطالعیه سازمان رهایی زن به مناسبت گرامی داشت  8مارس روز جهانی زن
زنده باد هشت مارس روزجهانی زن

چهار دهه از نخستین تعرض وسیع ارتجاع اسالمی به حقوق زنان میگذرد .حاکمان تازه بدوران رسیده با شعار یا رو
سری یا توسری سودای بردگی ابدی زنان در نظام سرا پا تبعیض اسالمی را در سر میپروراندند.
از همان ابتدا با تظاهرات وسیع زنان در اولین هشت مارس ،جنبش رهائی زن در ایران اسالم زده کلید خورد.
ارتجاع اسالمی اوباش و تحصیلکرده هایش را بسیج کرد تا این جنبش را در خیابان و در اندیشه سرکوب کند .سعی
کردند با روز فاطمه زهرا و زینب این روز و آرمانهایش را بفراموشی بسپارند .غافل از آنکه جنبشی که با عزم جزم
زنان سوسیالیست کلید خورد با صغرا و کبرا به خانه نمیرود بلکه در هر شکل ممکن به حیات خود ادامه میدهد و با
انتقال تجربیات و سنت مبارزاتی خود به نسلهای بعدی مبارزه برای تحقق آزادی و برابری را بسرانجام میرساند.
توده های تحت ستم و استثمار در خیزش دیماه در رفراندمی مردم خیز رای خود را به خاکسپاری این نظام گندیده و
متعفن داده اند .مشارکت گسترده زنان دراین مصاف نشان از پایان تحمل کردن نظام و قوانین زن ستیز و ضد
انسانسی حاکمیت اسالم میباشد.
جرقه ای که دختران خیابان انقالب به عبای پوسیده نظام زن ستیز زدند ،حجاب ،این سمبل یوغ بردگی زن و ستون
اصلی تبعیض جنسی و تحقیر زن را نشانه گرفت و این آتش خاموش شدنی نیست.
ما شاهد حضور نسلی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در صحنه مبارزه برای احقاق حقوق زن هستیم که
تازه نفس و مصمم در هر مکان و زمان ممکن نظام متحجر و پوسیده حاکم را به چالش میکشد.
واقعیت امروزی حکایت از برهم خوردن توازن قوای اجتماعی دارد .دو بال اصالح طلب و محافظه کار خفاش حاکم
در دیماه شکسته شد و دیگر قابل ترمیم نیست .جنبش میلیونی رهائی زن در همبستگی با جنبش دانشجوئی و جنبش
کارگری و دیگر اقشار تحت ستم فریاد میزند به کمتر از آزادی و برابری رضایت نمیدهیم.

نه گفتن به حجاب حق مسلم ماست!
زنده باد آزادی و برابری
سازمان رهائی زن
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اینبار کل نظام نشانه گرفته شده است
"اصالح طلب ،اصول گرا ،دیگه تمام
ماجرا" .در طرف مقابل این شعارها تالش
بی ثمر بعضی چهره ها برای به مسالمت
کشیدن این اعتراضات و حتی گستاخی
مالیان علیه دختران انقالب و تهدید جوجه
بسیجی های دهان دریده به فروش زنانی که
بدنبال آزادی هستند به کشورهای عربی .این
اراجیف و بی شرمی رژیم و دار و دسته اش
ذره ای از مبارزات و خواست مطالبات
بحق زنان نه تنها کم نمی کند بلکه بیش از
پیش جسورتر و قوی تر برخواست خود
پافشاری می کنند .کسی که با دیدن اینهمه
کشتار ،سرکوب ،دستگیری ها و شکنجه و
تاریخ سیاه حکومت ایران باز حرف از
"رفراندوم" میزند حتما یا نگران از دست
دادن جایگاه و موقعیت ش است و یا سود و
سرمایه اش در خطر می افتد .این
اعتراضات و جنبشی که به آن تعلق دارد
نشان داد که دیگر سرسازش با رژیم را نمی
تواند داشته باشد.

تبعیض و نابرابری ،زندگی هزاران زن را
"زنان انقالب" و انقالب زنان
ویران کرده است .از خشونت های
مهران رمضانی گیوی
خانوادگی ،قتل های ناموسی تا خشونت های
سازمان یافته دولتی مثل اسیدپاشی روی
صورت زنان و تجاوز به کودکان خردسال با
عنوان ازدواج ،ایجاد قوانین تبعض امیز
استخدام و عدم استخدام ،آمار زنان تن
فروش ،کارتن خواب و معتاد افزوده می
شود .اینها ارمغانی ست که حکومت اسالمی
زن ستیز به زنان داده است 01 .سال زمانی
ست که هر آدم متوهمی که امید به اصالح
طلبی داشت را قانع می کند که با چنین رژیم
ضد زنی سر سازش و آشتی محال است.
زنان دیگر نمی خواهند خود را پنهان کنند،
دیگر از موش و گربه بازی خسته اند و به
درست می رود در شلوغ ترین خیابان
"انقالب" را انتخاب می کنند و درمیان
سکوت و بهت چهره های بی تفاوت مسخ
شده ،با عمل شان فریاد می زنند ما از حجاب
متنفریم ،آزادی می خواهیم ،برابری و اختیار
انسانی می خواهیم و از اسالم و دین که ما
را مجبور به تحمل شرایط سخت و نابرابر
می کند متنفریم ،ما انسانیم و حق انتخاب علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته است "
این که چهار نفر روسری خود را هوا می
 8مارس زنده کننده تاریخ مبارزاتی زنان داریم.
جسور کارخانه ی پارچه بافی در
کنند ،اتفاق مهمی نیست" .اگرمهم نیست چرا
آمریکاست .جرقه ای که انقالب و تحولی اقدامات جسورانه زنان می تواند تلنگری بر نیروهای درنده تان را بسیج کرده اید و در
اساسی بپا کرد تا این روز با گذشت بیش از انسانهای اسیر و مسخ شده ای باشد که هنوز ابعاد ده ها و صدها نفره دستگیر کرده اید و
 011سال با تمام محرومیت ها و اسارت ها پی نبرده اند که حاکمیت با محدود کردن و با وثیقه های سنگین آزاد می شوند؟ وحشت
و نابرابری ها علیه زنان ،روز جهانی زن اسارت زنان ،کل جامعه را به اسارت و تان از چیست؟ .شورش های اخیر به خوبی
نام بگیرد.
بندگی گرفته است .تماشاچیانی که باید بدانند نشان می دهد که مردم حاضر به پذیرش
حمله به حقوق زنان ،حمله به کل جامعه و تفکرات و قوانین ارتجاعی اسالمی نشده اند
در ادامه مبارزات زنان اکنون روزهایی را طبقه ی کارگر است .گسترش اعتراضات همانطور که در  8مارس سال  75بیش از 7
شاهد هستیم که زنان در ایران دست به زنان و موقعیت آنان می تواند زنان را به هزار زن در خیابان ها دست به اعتراض
حرکت جسورانه ای زده اند .نرگس حسینی خواست ها و مطالباتی فراتر پیش ببرد .زدند و فریاد زدند" :ما انقالب نکردیم تا به
و حکومت با تمام
دختری که به حجاب اجباری اعتراض کرد زنان و مردان ایران باید برای بازپس گیری عقب برگردیم".
و دستگیر شد .خودش شخصا گفته از جایگاه واقعی و انسانی شان از مرتجعین تجهیزات سرکوبگرش با ضرب زور و تیغ
اصالح طلبان بوده و به امید اصالحات بود اسالمی و برای احقاق مطالبهی آزادی و و اعدام نتوانست مردم را وادار به تمکین
ولی دیگر ناامید و خسته است و به جایی برابری شان همگام و متحد این مبارزات را پذیرش ارتجاع اسالمی ش کند و این
مبارزات ادامه دارد .این روزها این دو
رسیده که دیگر می داند اصالحات جواب گسترش داده و به پیروزی برسانند.
نمی دهد و به عبارتی آزادی زن با ممشات
فاکتور یکی جنبش زنان که همان تندپیچ
با رژیم امکان پذیر نیست و نخواهد بود.
است.
رفته
دیگر
حکومت
ی
نداشته
آبروی
عبور زنان از مرز خط قرمزهای اسالم و
امروز زنان به این رسیده اند که مگر می
جامعه
مردم
از
تا
کرد
می
تالش
که
حکومتی
دین است و دیگری "خیزش گرسنگان" که
در
شود آزادی زن را با شال سفید و آنهم
و
اسالمی
تصویری
ایرانی
زنان
خصوصا
و
متعلق به جنبش طبقه کارگر و محرومین
سفید
یک روز خاص بنام چهارشنبه های
مدت
در
اکنون
کند،
القاء
دنیا
به
محجبه
جامعه را شامل می شود دامن جمهوری
که
بدست آورد .تاریخ گواهی می دهد
کل
به
مردمی
اعتراضات
گسترش
با
کوتاهی
اسالمی را گرفته و به طور قطع این دو
آزادی خواهان و برابری طلبان و کمونیست نظام و تصاویر اعتراضات "دختران عرصه مبارزاتی برای رژیم خطرساز و
ها همیشه از سوی محافظه کاران به انقالب" رویاهایش برباد رفته و لرزه به برای مردم سرنوشت ساز است.
تندروی و آرمانگرایی متهم بودند و هستند و ستونهایش افتاده است و اخبار دختران متنفر
حرف هایی را که محافظه کاران به آن و منزجر از حجاب در رأس اخبار دنیا قرار دخترانی که هر روز تکثیر می شوند و می
رسیده اند سال ها پیش گفته اند .آزادی زن و گرفت و حتی نظام های سرمایه داری خواهند خود را از چنگال دین و بهشت
برابری تاریخ و پرچمی دارد که ریشه های اروپایی که روابط خوب اقتصادی با زورکی رها سازند و با آگاهی کامل از خطر
نابرابری و ستمکشی را نشانه می گیرد که حکومت ایران دارند سرتیتر روزنامه دستگیری ،هر روز در جای جای گوشه و
نه تاریخچه و افق خود و نه درک و درایت هایشان این بود" :آیا در ایران انقالبی در راه خیابان ها روسری ها بر روی چوبی
مردم را به شوخی می گیرد.
است؟" .جمهوری اسالمی خوب میداند که برافراشته می سازند و دامنه مبارزاتشان را
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گسترده تر می کنند .دختران انقالب دیگر جهانی شده اند و مرز و سن و سال نمی شناسد .مادر سالخورده ای که به سختی در میدانی باال می
رود .مردان آزادی خواه و برابری طلبی که پیام شان به زنان این است که "تنها نیستید" و این می تواند آغازی باشد برای پایان دادن به
تمامیت سیستم ضد انسان و ضد زن رژیم اسالمی ایران/.
شاید آن اولین لبخند مادر به تو یاد می دهد که باید بروی و بروی.......
مهرنوش معظمی گودرزی

شادی  ،شادی شاید با همان اولین
خنده مادر کودک نوای شادی را در رگ
های خود فرو می ریزد  ،ان خنده ،
ان تشنه عشق بودن  ،را می شناسد ،
احساس می کند  ،احساسی که هنگام غروب
ها  ،شفق ها به آن احتیاج دارد.
در تمام جوامع بخوبی نشان داده شده است
که نقش مادر و یا زن در زندگی فرزندان و
شوی و یار خود چقدر موثر بوده است  .زن
سرشار از یک نیروی برای خواستن و
بدست آوردن است  ،و همه جا و به هر زبان
و لباس به همین بوده است .زنان
فلسطینی زحمت کش هر صبح که پنجره را
می گشایند علیرغم همه پیامد های ناگوار
که هر لحظه در پی آنان است با خنده های
بلند و آواز های خوش صدا روز را سالم
می گویند  .حتی نگرانی از گرسنگی و
مرگ خنده این زنان را کم سو نکرده
است .در تحقیقاتی که چند روانشناس نروژ
ی در دهه  ۰۹از قسمت های جنگ زده
افغانستان و عراق و یوگسالوی سابق بعمل
آورده بودند به یک نتیجه رسیده بودند که در
آن فضای سکوت و انزوا  ،نگرانی و
پریشانی که مردان با سکوت و لب خاموش
به انتظار حادثه ها و مرگ بودند  ،زنان با
گفتگو  ،خنده  ،درددل نیرویی را به دل روز

خانواده فرو می ریختند  .زنان از سر
خوردگی و بروز ترس در حضور کودکان
بشدت خودداری میکردند .هیجان آن خانه
های فرو ریخته  ،ان پنجره های شکسته
 ،کوچه های خالی از همسایه ها و رفت
آمدها  ،انمحله با مغازه های بسته و خیابان
های سوراخ از گلوله و بمب فقط از
صدای زنان در نگرانی کودکان و مردان
پخش می شد و به آنها امید را باز بر می
گرداند.
شاید آن اولین خنده مادر است که کودک در
سراسر عمر  ،در سرباالیی ها و سراشیبی
های زندگانی یک نوای دل انگیز عشق را
دنبال می کند که از پای نیافتاد.
در آفریقا مردان برای جنگ خانه ها را ترک
می گویند و زنانبا کودکانتنها می مانند.
گاه کیلومترها با پاهای برهنه راه میروند تا
برای
آشامیدنی
آب
بتواند
کودکان خود حمل کنند و این تنهایی گاه
همیشگی می شود  .مردان هرگز باز نمی
گردند  ،کشته می شوند و یا در نقطه ای
دیگر از سرزمین سکونت می گزیند و
خانواده ایی دیگر تشکیل می دهند  .همسر
اول و بچه ها فراموش می شوند.
شاید آن اولین لبخند مادر است که چون سایه
ای کودک را در سقوط ها دنبال می کند.
جنگ  ،این بالی جهانی  .بیش از  01میلیون
نفر در جنگ جهانی اول به کام مرگ
فرستاد شدند و میلیون ها نفر را آواره
کرد زنان که بیش از هرکس قربانی سوء
استفاده ،بردگی و تجاوز قرار گرفتند ،
آنها در صف مدافعان از کشور خود که
مورد تهاجم قرار گرفته شده بود دفاع
میکردند  .و مثل همیشه در کنار مردان در
خانه و کارخانه ،سازمان های دولتی
پشتیبانی و جبهه ها بودند همه جا
زنان فعاالنه شرکت داشتند . .گروهی
داوطلبانه به یادگیری فنون نظامی پرداخته و
به خط مقدم نبرد اعزام شدند و هزاران زن
نظامی در جبهه های نبرد جان خود را از
دست دادند و بسیاری دیگر هم که زنده
ماندند قربانی سوء استفاده و تجاوز
شدند .طبق گزارشات مورخان زنان
بلژیک توسط سربازان امپراتوری آلمان
مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته

تعداد
میان
این
بودند .در
بیشماری از زنان با جنگ ،خانه و زندگی
و همسر آن خود را از دست دادند ،و فقر و
تنگدستی آوارگی سختی تا پایان عمر آنها
را همگام بود .
شاید ان اولین لبخند مادر است که کودک در
روزگار خود آن را بلند که دارد و نمی
ایستد  ،میگذارد که زندگی در درون او
بجوشد.
جنگ سرزمین ها را در اتش بیرحمی می
سوزاند  ،اشیانه ها را ویران می کند  .و
حکایت ها از خود بجای میگذارد و
البته با قهرمانان های مرد  ،از این
داستان ها زیاد گفته شده است  ،اما سکوتی
درباره نقش زنان در جنگ ها و بحران ها
بسختی سنگینی می کند .زنان ...صدای
زنان در این داستان ها و گزارش
ها خاموش است  ،جنگ ها
جنگ آمریکا در ویتنام  ،بیش از
۰۹۹۹۹کتاب درباره این جنگ نوشته شده
است ، .سربازانی  ،روانی و با اختالالت
روانی و افسردگی شدید هیچگاه از
آن اتفاقاتی که رخ داده بود چیزی نگفتند .
اما در سال  ۰۹ ، ۹۰۹۰اگوست ،
داستان یک تجاوز هولناک در سراسر ویتنام
پیچید  .یک تجاوز گروهی  ،که چندین بار
تکرار شده بود  .دخترک بشدت صدمه
دید  .چند تن از این سربازان آمریکایی که
هنگام تجاوز برای رفع بحران روحی الکل
زیادی مصرف کرده بودند  ،بعد ها دست به
خودکشی زدند  .در ویتنام زنان جوان با
بارداریهای اجباری در تنهایی و آشفتگی
زندگی دوران جنگ به جنون می رسیدند ،
زایمان و ترک نوازد ،یک عمر حسرت از
دوری کودک و سربازان ارتش آمریکا در
طول جنگ مرتبا به زنان تجاوز میکردند .
و ویتنام بود با زنان قهرمانی که با نارنجک
ها دست به خودکشی انتحاری می زدند ،
انتقام و مردنی برای رهایی دیگران .
شاید آن اولین لبخند مادر است که
کودک همیشه در طول عمر تابیدن
نور آفتاب حمایت یک زن را خواهان
است .
اما فاجعه ها در طول تاریخ بسبار است
و تصویر نقش زنان کمرنگ  .یکی از این
فاجعه های که هرگز از یاد نخواهد
رفت جنگ یوگسالوی سابق است ،جنگ
بوسنی که از سال  ۹۰۰١آغاز و در سال
 ۹۰۰۵با امضای قرارداد «دیتون »به پایان
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رسید و بیشترین صدمه بر زنان و کودکان بوسنیایی وارد شد .
جنگ با مردم غیر نظامی  . ،این حادثه یکی از فجیع ترین حوادث تاریخی و بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین نسل کشی در قاره اروپا به
شمار می رود که به نسل کشی ،قتل عام و کشتار گروهی و تجاوز مسلمانان انجامید  ..در جنگ بوسنی زنان مسلمان بسیار آسیب
دیدند .طبق یک گزارش که توسط هیئت حقیقتیاب اتحادیه اروپا در دسامبر سال  ۹۰۰١آماده شد حاکی از آن است که سربازان صرب
بوسنی به  ١۵هزار زن تجاوز کردهاند که بیشتر آنها از قومیتهای مسلمان بودند .این گزارش اشاره میکند که این اقدام بخشی از الگویی
آگاهانه از سوءاستفاده جنسی بوده که بر اساس آن تجاوز جنسی نه اتفاقی و تصادفی ،بلکه به خودی خود در خدمت هدفی استراتژیک به کار
گرفته شده بود.
پاکسازی قومی و نژادی
تجاوز بدستور رهبران بعنوان تاکتیک جنگی تجاوز جنسی به عنوان ابزار ِ نسلکشی علیه جمعیتهای قومی زنان قربانی شهادت داده
اند که در حین تجاوز سربازان به آنها گفته اند که می خواهند باردارشان کنند تا بچه ها نژادشان با مادرانشان متفاوت شود و یا می گفتند که
به آنها تجاوز می کنند تا آنها را بخاطر مسلمان بودنشان مجازات کنند .
بارداری های اجباری که در ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد اﻳـﻦ ﺗﺠـﺎوزها در ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ افراد دﻫﻜده آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
اما زنان با تمامی این فاکتور ها از خشونت که در چنگالش گیر افتاده  ،امیدوار است که از طریق مبارزه شرایطی بوجود آورد که بوسیله
آن از بی حقوقی و تجاوز روحی و جسمی رها شود  .در جامعه به قدرت دست یابد  .و کنترل جسم خود را دلشته باشد  ،که دیگر پایانی بر
بردگی جنسی باشد .انها تا انجا پیش رفته اند که تجاوز جسمی را گناهی بر خود نمی دانند .انها با اخالقیات زنانه و باور های منزه انسانی
به جهان می نگرند .
این سرود  ،این آواز طنین نغمات درونی زن قدرت او است که همیشه بعنوان  ،مادر خواهر ،و یار در مبارزات مرد را همراهی می کند.
هیچکس روسپی نیست
تهیه ی گزارش :سحر صامت

روسپی یا همان فاحشه از رکیک واژه
هایست که زنان جهان حداقل برای یک بار
هم که شده با آن روبرو ،چه از سوی
اعضای خانواده و یا چه از سوی افراد در
اجتماع به آنها نسبت داده شده است .اکثر
زنان با شنیدن این کلمه بارها و بارها مورد
خشونت کالمی که بزرگترین آسیب های
روانی را با خود به همراه دارد مواجه شده
اند .میزان این آسیب ها میان دختران و زنان
آسیایی و به خصوص زنانی که از جوامع
سنتی که تاکنون مردساالری حرف اول را
زده و بخشی از افتخارات فرهنگی آن
اجتماع می باشد و پدیده ی زن ستیزی که
حتی از سوی خود زنان بر هم جنس
خودشان تحمیل می شود آمار بسیار
چشمگیری دارد.
واژه یی که برای ابراز تنفر و انزجار به
سادگی که توسط یک فرد بی آنکه پیامد ها و

آسیب های روحی را درک و یا در نظر
بگیرد در مقابل یک زن بیان می شود.
اینجاست که آن زن بارها در خودش سرکوب
و از درون می شکند .
امروزه زنان در کشورهای توسعه یافته و
مترقی با توجه به باال بودن میزان تحصیالت
و آزادی بیان با تمام وجود تالش برای بدست
آوردن حقوق مدنی خود هستند و با راه
اندازی کارزار ها و تجمع ها تالش برای
محو انواع خشونت های خانگی و اجتماعی
هستند تا احزاب و سیاستمداران کشور را
برای ایجاد یک فضای امن و تصویب و
اجرای قوانین جزایی در مقابل این پدیده علیه
خودشان قانع کنند .میتوان به کارزار" می
تو" که اخیرا بازتاب گسترده یی در رسانه
ها و شبکه های اجتماعی داشت و تعداد
زیادی با این هشتگ به جمع این کمپین
پیوستند اشاره کرد .در این اواخر دریافت
جایزه برای برگزاری این کارزار پر
طرفدار که دادخواهی برای حقوق مدنی
زنان در اجتماع دستاورد خوب و تشویق
بیشتر برای زنان در این راستا ست.اما آیا
زنان تا چه میزان توانسته اند فضای خانه و
امکان عمومی را در اجتماع را خود امن
کنند؟ آیا با وجود این همه تالش زنان از
خشونت های کالمی در جوامع پیشرفته و
جهان اولی محفوظ اند؟
در اواخر سال  ١۹۹۲میالدی یک تن از
فعاالن حقوق زن افغانستانی ،با راه اندازی
یک کمپین برای محو استفاده از واژه ی
روسپی در مقابل زنان ،یک بار دیگر تابو
شنکی کرده و در تاریخ فعالیت های مدنی
زنان افغانستان یک حرکت ارزشمند را به
ثبت رساند.
گفتگویی داشتم با سپوژمی جبارخیل
برگزارکننده ی کارزاری تحت عنوان

"هیچکس روسپی نیست" در شهر گوتنبرگ
کشور سویدن از وی خواستم تا به صورت
مختصر خود را معرفی کند
سپوژمی :من در خردسالی به همراه
خانواده ام کشورم را به مقصد نروژ ترک
کردم.می توانم بگویم که ذهنم یاری نمی کند
تا کدام خاطره از زندگی ام در افغانستان را
به یاد بیاورم زیرا خیلی سنم کم بود که
افغانستان را ترک کردیم.تحصیالتم را در
نروژ در زمینه ی دستیار پرستار و مدیریت
بازسازی فرهنگی مدرک اخذ نموده ام .از
سن  ۹۹سالگی شروع به فعالیت های مدنی
کردم و اولین فعالیتم را با حزب کارگری
نروژ آغاز نمودم.
من در راستای جوانان این حزب فعال بودم
به طور مثال همراه با تیمم تالش می کردم
که دولت نروژ قانع سازم تا خانه های
رایگان را در اختیار جوانان در هنگام
تحصیل قرار دهد .وقتی کمی سنم باالتر
رفت بین  ۹۱تا  ١۹سالگی اوضاع و
احواالت زنان به خصوص زنان افغان توجه
ام را به خود جلب کرد.ذهنم درگیری این
موضوع شد که چگونه بتوانم به زنان یاری
برسانم تا حقوق انسانی خود را مطالبه و
آزادی را لمس کنند و متوجه این موضوع
شوند که حقوقشان با مردان یکسان است.
سپوژمی می گوید :ایده ها را به سر داشتم
اما نمیدانستم چگونه و از کجا آغاز کنم ،شاید
هم امکانات برای آغاز یک کار جدی آنگونه
که من توقع داشتم در وجود نداشت به هر
صورت زمانی که من برای زندگی به کشور
سویدن آمدم و ارتباطاتم با.
پناهندگان به خصوص مردم افغانستان بیشتر
شد آگاهی من در این زمینه بیشتر شد و با
تمام وجود حس کردم که باید قدمی در این
راستا برداشته شود.
5

قت
اعدام ل عمد سازمان یافته دولتی ست
به این فکر افتادم که باید کارهایی در زمینه
ی ادغام زنان پناهجو صورت بگیرد تا زنان
از حقوق اجتماعی خود در این سوی آبها
مطلع شوند .تاکنون در چنین پروژه سهم
داشتم .ساختن یک سازمان زنانه یکی از
آرزوهای قلبی من بود سازمانی که بیشترین
تمرکز را روی مسایل زنان داشته باشد و
چندین بار تالش کردم اما در نیمه ی راه
متوجه ی یک سری مسایل و باریکی ها
شدم .بارها در زمینه ی زن و حقوق مدنی
اش سخنرانی ها داشتم که به چه دالیل زنان
پناهجو باید در جامعه ی کشورهای غربی
ادغام شوند و اینکه زنان پناهجو نیز باید

مانند زنان سویدنی در جامعه حضور
پررنگ داشته باشند تا بتوانند قدرت های
زنانگی خود را در زمینه های مختلف در
اینجا تجربه کنند .باالخره با سعی و تالش
رویایم به حقیقت پیوست و من به همراه چند
دختر جوان محصل افغانستانی به تازگی یک
سازمان زنانه تشکیل دادیم.وی می گوید من
سازمان های زیادی از پناهجویان را در
کشور سویدن دیدم اما هیچ کدام به نام یک
زن افغان نیست .او می افزاید :انجمن ها و یا
سازمان ها بیشتر به خود عنوان های نامی
فرهنگی یا قومی را داده اند اما با وجود
اینهمه مشکالت فرهنگی که زنان جهان
سومی و به خصوص افغانستانی ها با آن
روبرو هستند کسی به فکر راه اندازی
سازمان و یا انجمنی برای زنان نشد.
سپوژمی می افزاید :زنان باید یک مکان امن
برای تجمع و رفع مشکالت خود داشته باشند
منبع یی که در صورت نیاز از هر لحاظ به
تواند به آنها کمک و یاری برساند.
از جبارخیل پرسیدم چه اتفاقی افتاد تا شما را
به برگزاری کارزار هیچکس روسپی نیست
واداشت؟
صبح روز دوشنبه  ۹۹ماه دسامبر بود .کمی
سرم ناوقت شده بود برای رساندن خودم به
سر کار بسیار عجله داشتم چون هم روز
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قبلش هم تولدم بود و چند روز قبل ترش هم
مادر همسرم وفات کرده بود بنابرین روز
یکشنبه خیلی حس و حال خوبی نداشتم و شب
نتوانسته بودم به خوبی استراحت کنم .صبح
فردایش زمانی که خانه را به قصد سر کار
ترک کردم از پیش خانه سوار تراموای شدم
و چند ایستگاه بعد برای سوار شدن به
تراموای بعدی پیاده شدم .چند قدمی را برای
رسیدن به ایستگاه باید راه می رفتم و
سرعتم زیاد بود.
همزمان یک مرد دیگر که او هم نیز مانند
من عجله داشت از کنارم گذشت و شانه ام به
شانه اش اصابت کرد .در همان ثانیه ی اول
آن مرد با عصبانیت فریاد زد روسپی لعنتی
مواظب باش ،سپوژمی که ناخواست هویت
آن مرد فاش شود گفت :با شنیدن این جمله
خیلی حالم بد شد .گرچه در گذشته به خاطر
فعالیت هایم در دنیای مجازی با چنین جمله
یی روبرو شده بودم اما این بار اولی بود که
در دنیای واقعی چنین واژه یی به من نسبت
داده شد .تخریب شنیدن این کلمه به گونه ی
زنده آنقدر بر من اثر منفی گذاشت و برخورد
و نگاه آن مرد من را به فکر کردن واداشت
که خب امروز برای اولین بار یک نفر من
را روسپی یا همان فاحشه خطاب کرد و
چنین در خود شکستم پس وای به حال زنان
و دخترانی که بارها و بارها در محیط خانه
و یا امکان عمومی در سنین مختلف با چنین
الفاظی مورد خشونت کالمی قرار میگیرند
دقیقا همین حس و فکر مرا واداشت تا اقدام
برای ایجاد این کارزار کنم.
سحر :این کمپین چگونه و با وجود چند نفر
آغاز شد؟
سپوژمی این کارزار با حضور  ۹۵دختر
افغان که تعدادی از آنها در استکهلم زندگی
می کنند و بقیه در شهر گوتنبرگ قبل تجلیل
از مراسم کریسمس آغاز شد.
سحر :واکنش دیگر زنان افغانستانی به
عنوان کسانی که به گونه یی از اشکال مورد
خشونت قرار گرفته اند در مقابل این حرکت
مدنی چگونه بود؟
سپوژمی :زنان افغانستانی در این زمینه ما
را خیلی یاری نرساندند حتی زنان فعال.
سحر :به نظر شما دلیل این سکوت چیست؟
سپوژمی :به دلیل سنتی بودن افکار
افغانستانی های مقیم کشور سویدن
بالخصوص خود زنان در این سوی آبهاست.
هضم این موضوع که زنان خودشان بر پا
خیزند و کاغذی را که روی آن نوشته شده
باشد هیچ کس روسپی نیست را در دست
گرفته و دادخواهی کنند سخت است ،همچنان
اشتراک در چنین کارزارهایی را شرم می
دانند .زنان اهل کشور سویدن به راحتی این
موضوع را درک کرده و تعدادی از آنها در

این کارزار شانه به شانه در کنار ما ایستاده
و حمایت خود را اعالم کردند .این در
حالیست که تعداد زیادی از زنان افغانستانی
روزانه حتی بارها با شنیدن این کلمه
درمدرسه ،سر کار ،در خانه و غیره امکان
مواجه می شوند.
سحر:چقدر در جامعه ی قانونمندی مانند
سویدن بیان این واژه به زن رایج است آیا
شما کدام تحقیق و بررسی در این زمینه
داشتید؟
سپوژمی :بله من با شاگردان دختر در
مدارس ارتباط بر قرار کردم تعداد زیادشان
به من گفته اند که دست کم یک بار در محیط
عمومی مانند مدرسه روسپی خطاب شده
اند .مدیران و معلمان مدارس نیز با تایید
حرف شاگردان گفته اند که متاسفانه تا
امروزه یکی از مشکالت بزرگ برای
شاگردان دختر همین موضوع است .حتی ما
از مرکز شهر و " نیلس اریکسون" ایستگاه
مرکزی اتوبوس و قطار گرفته تا فرودگاه
لندوتر در این زمینه از زنان سویدی پرس و
جو و نظر سنجی کردیم .متاسفانه تعداد
زیادی از زنان گفته اند که چنین تجربه یی
را دارند.

سحر :برگزاری این کمپین تا چه میزان
توجه رسانه های سویدنی و یا دیگر رسانه
ها را به خود جلب کرد؟
سپوژمی :اولین واکنش از سوی تلویزیون
ملی سویدن بود برگزاری این کمپین سرخط
خبری این تلویزون قرار گرفت همچنان با
من گفتگویی در این زمینه صورت گرفت
بعد از آن توجه منبع خبری بی بی سی به این
کارزار جلب شد بی بی سی به زبان پشتو،
فارسی" دری و ایرانی" این کمپین را پوشش
خبری داد .همچنان یک ایمیل از سوی بی بی
سی به زبان انگلیسی در زمینه ی گفتگو در
یکی از برنامه ها راجع به کارزار هیچ کس
روسپی نیست دریافت کرده ام.
برای کارکنان بخش خبری بی بی سی به
زبان انگلیسی جالب بود که چطور یک زن
ادامه در صفحه ی 02
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جنس
تمام افراد با هر یتی حق ربخورداری از حقوق انسانی دارند
فریاد بی صدا ي ترنسها در ایران
اصغر کامروا

ترنس یا ترنسجندر ناام ماتاعاارفای اسات کاه
افراد دارای اختالل هویت جاناسای را باا آن
میشناسند ،گرچه صاحایاحاش چایاز دیاگاری
است .ترنس به معناای عاباور و تارنساجانادر
یعنی کسی که از جنسیت خاود عاباور کارده.
در واقع واژه تارنساجانادر باه فاردی اطاالق
میشود که عمل تغییر جنسیت را اناجاام داده
است .در ایران او را بایاماار دارای اخاتاالل
هویت جنسی میدانند .مطبوعات ایرانی اقدام
به انتشار آمارهایی در این رابطه کارده اناد،

مروری به تاریخچه تبعیض جنسیتی در
ایران
معصومه توکلی

فعال حقوق بشر در کمیته ی دفاع از حقوق

زنان

نخستین بارقه های آگاهی زنان ایران از
فرودستی خویش در انقالب مشروطه اتفاق
افتاد  .در زمانی که حوزه ی زندگی زنان به
خانواده محدود می شد و فاقد نقش و هویت و
فعالیت اجتماعی بودند .نقشهایی که در طی
قرون و اعصار به زنان داده شده بود و به
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اما این آمارها از یک ماناباع باه ماناباع دیاگار
متفاوت است .افرادی کاه تاوساط جااماعاه باه
عنوان ترنس شناخته مایاشاوناد ،هام از ساوی
دولت و هام از ساوی اجاتامااع در ماعارض
خشونت و آزار قرار میگیرند.

تضمین شده نیاسات .باه عاالوه ،بسایااری از
افراد تراجنسیتی ،به خااطار تابایاعایاضهاا در
جامعه ،دسترسی به فرصتهاای اجاتامااعای،
آموزشی ،و شغلی ندارند و این موضوع آناان
را از فرصتهای اقتصادی بیبهره مایکاناد.
همچنین ،به خاطر صفات هااو تاباعایاضهاای
اجتماعی ،بسیاری از افاراد تاراجاناسایاتای از
حمایت مادی و معنوی خانوادههای خاود نایاز
بیبهره هستند.

مردان ترنس معموالً بخاطر ناداشاتان حاجااب
دستگیرمیشوند ،و زنان ترنس باه دلایال اقادام
به مبدل پوشی در ماال عاام ،داشاتان آرایاش
غلیظ ،و یالبااس پاوشایادن باه ساباکای کاه باا
الگوهای تحمیل شده توسط دولت در ماناافاات
است ،دستگیر میشوند .این آزار و اذیاتاهاا از
سوی پلیس حتی پس از آنکه افراد ترنس نامه
رسمی پزشکی قانونی را دریافات کارده اناد
نیز ادامه دارد .همین موضوع بارخای اوقاات
منجر به پیشنهاد راه حل ها و مشاوره های ناا
درست ،ومشکل آفرین و یا حاتای خاطارنااک
میشود .بنابراین ،چارچوب قانونی در ایاران،
ناااتااوان از بااه رسااماایاات شااناااخااتاان افااراد
تراجنسیتیای است که تمایلی به فرآیند تعیایان
جنسیت ندارند .ولی در همین فرآیند پزشکای،
مااحاادودیااتهااای وجااود دارد .هاامااه افااراد
تراجنسیتی مایل ویا قادر به انجام عمل تعییان
هویت جنسی نیستناد ،و بارخای دیاگار حاتای
اجازه انجام چنین عملی را ندارند .به عباارت
دیگر ،عمل تعیین هویت جنسیات بارای هاماه

ایا میتوانیام باه ایاناده ایان قشار اسایاب پاذیار
جامعه امیدوار باشیم .ایا سیاستهاا و تافاتارات
كهنه و پوسیده حاكمان بر جامعه اجاازه رشاد
و پرورش این فرشتگان زمایاناا را خاواهاناد
داد.تنها با مطالعه و اگاها بخشیندن به جامعه
میتوان دل خوش به ایناده و نسال باعادن ایان
قشر معصوم و با پناه بود  .به امید روزهاان
روشن و دور از خارافاات و دیان زدگاا در
سرزمین مادریمان (.انسانیتم ارزوست)

آن خو گرفته بودند  ،همان نقش های رایج
سنتی در چهار دیواری خانه پدری و پس از
آن در خانه شوهر بود  ،بدون آنکه اثری از
آنان در حیات اجتماعی کشور وجود داشته
باشد .در آن زمان چیزی بنام حق برای زنان
معنی نداشت  ،زن وسیله ای بود که جزما
یملک و متعلقه مرد محسوب میشد .
در آن سالها بود که روشنفکران و
دگراندیشان ایرانی  ،همزمان با پی بردن به
عقب ماندگی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
ایران ; وضعیت زنان و محرومیت های آنها
را یکی از علل این عقب ماندگی دانستند ،
افرادی مثل میرزا آقا خان کرمانی  ،وضعیت
زنان را مورد بررسی قرار داده و خواهان
تغییر شرایط زندگی و موقعیت زن ایرانی
شدند .
در واقع بیداری زنان با انقالب مشروطه
همزمان شد و گروه اندکی از زنان با دفاع از
دستاوردهای انقالب مشروطه ،اولین فعالیت
های اجتماعی خود را تجربه کردند.
فعاالن حقوق زنان از آنجا که ناآگاهی و
بیسوادی زنان را عامل مهم عقب ماندگی و
محرومیت زنان می دانستند به تاسیس
مدارس دخترانه همت گماردند  .اقدامات مهم
دیگر ; انتشار نشریه های زنان و تاسیس
انجمن های زنان بود  .انجمن های زنان

مستقل و غیر دولتی بودند و برای برون
رفت زنان از آن وضعیت نامطلوب تالش
می کردند .تالش های زنان برای احقاق
حقوقشان ادامه داشت تا آنکه در دوره پهلوی
اول  ،رضا شاه که سودای مدرن کردن ایران
را در سر می پروراند  ،تالش های مستقل
زنان را برای دستیابی به حقوق برابر بتدریج
متوقف کرد و تغییر زندگی زنان را به شکل
دولتی و اجباری در پیش گرفت  .انجمن های
زنان منحل شدند و سازمان های دولتی زنان
جای آنهارا گرفتند .کشف حجاب اجباری ،
در شکلی زورگویانه و جابرانه به زنان
تحمیل شد (.هر چند پیش از کشف حجاب
رضاخانی تعدادی از روشنفکران مرد و زن
خواستار رفع حجاب شده بودند و بعضی از
پیشروان و فعاالن حقوق زنان و نیز زنان
تحصیل کرده و مرفه حجاب را به دور
انداخته بودند ).
همچنین مدارس به شکل جدید تاسیس شد و
تحصیل دختران هم مثل پسران در نظام
آموزشی جدید معمول گردید .الیز ساناساریان
درباره تغییرات حکومتی در وضعیت زنان
می نویسد  :هر چند رضا شاه به تغییر
وضعیت زنان عالقمند بود اما تمایلی نداشت
که میدان عمل را برای فعالیت های مستقلی
که سبب گسترش آرمان زنان می شد باز

سوال این است باوجود قوانیان مادنای کاه در
ایران برای حمایت از افراد تراجنسی وجاود
دارد «ماده  ۰۰۰قاناون حاماایات از خااناواده
»مصوب سال  ۹۰۰۹ایا ما در جااماعاه مارد
ساالر ایران شاهد حمایت و پشتیوانی از ایان
قشر اسیب پدیز جامعه هستیم.
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ئم
فعالین حقوق کودک سعید شیرزاد و آتنا دا ی را آزاد کنید
بگذارد  .فعالیت دولتی تنها راه مجاز برای
دستیابی به تغییراتی بود که رضا شاه برای
ایران مناسب می دانست  .جمعیت نسوان
وطنخواه در  ۹۰۹١به دالیل ناشناخته ای بر
چیده شد  .با گذشت زمان و تداوم سلطنت
رضا شاه کنترل های دولتی فراگیرتر می
شد .
و اما در دوره پهلوی دوم
در دوره محمد رضا شاه پهلوی نیز کنترل
حکومت بر مساله حقوق زنان ادامه
یافت; تجدید حیات محدود گروه های زنان
در دهه ی  ۹۰۰۹با تمرکز تدریجی فعالیت
های آنان در دهه ی  ۹۰۰۹دنبال شد  .این
تمرکز و همگرایی متعاقب آن توسط گروه
های زنان به اجرا در نیامد ،بلکه قدرت
سیاسی حاکم این کار را به منظور کنترل
فعالیت های مستقل زنان انجام داد .
از سال ( ۹۰۹١انحالل جمعیت نسوان
وطنخواه ) به بعد هیچ جنبش واقعی برای
کسب حقوق زنان وجود نداشت .طی
حاکمیت محمد رضا شاه  ،مساله حقوق زنان
هیچگاه از بستر جنبشی اجتماعی سر بر
نیاورد .
الزم است اشاره کنم که  :نخبگان سیاسی و
دولتمردان ( مانند بسیاری از کشورهای
جهان سوم )تمامی جنبش ها را بدون توجه
به انگیزه آنها  ،صرفا خطری علیه حکومت
قلمداد می کردند و عمال اجازه هیچ نوع
فعالیت مستقل از نظارت دولت داده نمی
شد .با این حال وضعیت زنان مورد توجه
حکومت قرار داشت و اقداماتی در جهت
مشارکت سیاسی و اصالحات قانونی و نیز
اقداماتی در جهت تسهیل سواد آموزی و
تحصیل زنان در سطوح عالی انجام شد  .در
این دوره مهمترین اقدام در جهت مشارکت
سیاسی زنان  ،اعطای حق رای به آنان و نیز
حق انتخاب شدن و راه یافتن زنان به مجلس
و کابینه بود .
هر چند تعداد زنان در مقامات سیاسی مهم
اندک بود اما به تدریج رو به افزایش نهاده
بود .این زنان همانند همتایان مرد طرفدار
حاکمیت  ،تحت الزامات و محدودیت های
موجود کار می کردند  .باید گفت فعالیت
های سیاسی زنان محدود به مشارکت سیاسی
تحت کنترل حاکمیت نبود و در نبود
تشکیالت و احزاب قانونی مستقل  ،زنان
مخالف حاکمیت  ،جذب احزاب سیاسی
مخالف شدند  .بسیاری از این زنان تحت
تعقیب و زندان و شکنجه قرار گرفتند .
در دوره پهلوی دوم همچنین اصالحات
قانونی در مورد قوانین مربوط به زنان
صورت گرفت که از جمله می توان به
تصویب قانون حمایت از خانواده اشاره
کرد  .در این قانون که ابتدا در سال ۹۰۳۹
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و سپس با تغییراتی در سال  ۹۰۵۳تصویب
شد  ،برخی از قوانین که بر مبنای فقه
اسالمی تدوین و اجرا شده بودند مورد
بازنگری و اصالح قرار گرفتند  ،این
اصالحات هر چند جزئی بودند و تساوی
حقوق زن و مرد را تامین نمی کردند اما
گشایش اندکی در حقوق زنان ایجاد می
نمودند  ،از جمله این قوانین محدود کردن
مردان در تعدد زوجات و موانعی برای این
حق فقهی که به مردان داده شده بود  ،ایجاد
می کرد  .افزایش سن قانونی ازدواج به ۹۵
سال در سال  ۹۰۳۹و پس از آن در سال
 ۹۰۵۳به  ۹۱سال از دیگر قوانین اصالح
شده به نفع زنان بود .
تسهیل آموزش دختران و راهیابی آنها به
دانشگاه ها و اعزام دانشجویان دختر به
خارج از کشور را می توان از دیگر اقدامات
پهلوی دوم در حوزه حقوق زنان دانست در
دو دهه  ۹۰۳۹و  ۹۰۵۹تعداد دانش آموزان
دختر در مدارس ابتدایی و متوسطه ودر
آموزش عالی افزایش پیدا کرد .
زنان در سال  ۹۰۳۹در امر کار دارای حق
قانونی شدند  .زنان  ۹۹۹٪مشاغل مربی
کودکستان ها  ۵۳٪ ،آموزگاری دبستان ها و
 ۰۹٪دبیری دبیرستان ها را به خود
اختصاص دادند  .در این دوران بر تعداد
زنان در نیروی کار افزوده شد  .در سال
 ۳ ، ۹۰۵۹میلیون زن رسمأ در ایران کار
می کردند .
با وجود اقدامات حقوقی و اجتماعی که به نفع
زنان انجام شد اما وضعیت زنان همچنان
نامطلوب و فرودستی آنان به قوت خود باقی
بود  .الیز ساناساریان در این باره می
نویسد  :در پایان حاکمیت پهلوی  ،با وجود
دستاورد های حقوقی و تا حدودی اجتماعی ،
اکثر زنان در روستاها و حاشیه شهر ها
هنوز در فقر و تنگناهای بسیار زندگی می
کردند  ،آنان از بارداری های زیاده از حد ،
ازدواج های زودهنگام بدون کنترل و مانع ،
تحمل ضرب و شتم در نبود هیچگونه حمایت
قانونی و آزار و اذیت و تجاوزهای بسیار
دیگر رنج می بردند  .در مراکز شهری گر
چه همه چیز به نظر مدرن شده جلوه می کرد
،اما فقط این ظاهر قضیه بود  .ناسازگاری
بین غربی شدن و آداب و رسوم اخالقی غیر
منعطف اسالم  ،جامعه ای بوجود آورده بود
که در آن زن  ،فردی بیگانه  ،جایگاهش غیر
واقعی و انتزاعی و باالخره تصویرش عاری
از هر ویژگی ملی بود .
این خالصه ای از وضعیت زنان در پیش از
انقالب بود  ،پس از انقالب اسالمی وضعیت
زنان دچار تغییرات عمیق و گستردهای شد که
همه ابعاد زندگی زنان را در بر می گرفت  ،هم
در حوزه مسائل خصوصی و هم در حوزه مسائل

اجتماعی
قوانین شرعی دوباره احیاء شدند  .پوشش زنان
تحت کنترل حکومت قرار گرفت  .زنان ازبرخی
فعالیتها منع شدند و محدودیت هایی برای کار و
آموزش زنان ایجاد شد  ،جدا سازی جنسیتی
برای حفظ ظاهر اسالمی جامعه ضروری
تشخیص داده شد .
قوانین از مهمترین پیامدهای انقالب اسالمی
برای زنان بود  .احیاء قوانین اسالمی و بازگشت
به قوانینی بود که زن را نه به عنوان یک
شهروند آزاد و مستقل بلکه از دیدگاه جنسیتی می
نگریست و نقش او را به عملکرد فیزیولوژیک
اش یعنی وظیفه مادری و همسری تقلیل می داد.
زن در قانون اساسی جمهوری اسالمی  ،ابزاری
برای پرورش انسان های مکتبی شناخته می شود
و فاقد شخصیت مستقل و آزاد است  .با این
تعریف زن عمال از حیات اجتماعی دور نگه
داشته شده و به پستوی تنگ خانواده رانده می
شود .
قوانین بعد از انقالب نابرابری و تبعیض جنسیتی
را به همراه داشتند و به ویژه قوانین خانواده ،
فرودستی زنان را بیش از پیش تشدید می
کرد .قانون و سیاست جدید زنان را از بسیاری
از حقوقی که در عصر پهلوی به آنها اعطا شده
بود محروم کرد  .قانون حمایت خانواده ملغی شد
و شرعیات دوباره مبنای قانون مدنی جدید
شد .تعدد زوجات وازدواج نوجوانان (از سن ۰
سالگی) قانونی شد.بانخستین قانون اسالمی حریم
خصوصی زنان به صورت قانونی به زیر تسلط
مردان در آمد  .قوانین مربوط به طالق  ،چند
همسری  ،حق حضانت فرزندان ،حق انتخاب
حرفه و شغل  ،حق انتخاب محل سکونت و تعیین
اقامتگاه  ،خروج از کشور  ،روابط جنسی در
رابطه زناشویی  ،قوانین مربوط به تابعیت ،
قانون قصاص  ،قوانین مربوط به سهم االرث ،
قانون مربوط به تعیین سن مسئولیت کیفری ( سن
بلوغ ) از جمله قوانین نابرابری هستند که
تبعیض علیه زنان را در کشور نهادینه کردند .
با عنایت به اینکه اعالمیه جهانی حقوق بشر
اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تایید نموده ،
اعالم می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده
و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون
هیچگونه تمایزی از جمله تمایزات مبتنی بر
جنسیت  ،حق دارند از کلیه حقوق وآزادی های
مندرج در این اعالمیه بهره مند شوند .
جمهوری اسالمی از امضاء کردن کنوانسیون
رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز خودداری می
کند .این کنوانسیون مهمترین معاهده ملل متحد در
مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را
اینگونه تعریف می کند  :قائل شدن به هر گونه
تمایز  ،استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت در
زمینه های سیاسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی ،
فرهنگی  ،مدنی و یا هر زمینه دیگر .
از دیدگاه من  ،این نگاه تبعیضی و جنس دومی
به زنان ،پیامدهای وحشتناکی در زندگی
خصوصی و اجتماعی زنان و مردان و فرزندان
این سرزمین داشته مثل اعتیاد ،فسادوفحشا،
خشونت خانگی  ،خودکشی و ده ها مورد مشابه
دیگر/ ...
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ایست.......
برای شما مردان سال  ۷۵نامه ای دارم!
شهرنوش معظمی گودرزی

در دی ماه  ۹۰۵۲مردم  ،نه بهتر است که
بگویم مردان خشمگین با مواد آتش زا کاه
از قبل اماده کرده بودند به محاصره شاهار
نو و یا قلعه قجرها"" ،قلعه زاهدی "قالاعاه
خاموشان"" ،محله جمشید"" ،گمرک" و یاا
زنان محله غم در آمدند  .و شهر نو را باه
آتش کشیدند.
آن شهر با دروازه آهنی که در زماان رضاا
شاه برای کنترل زنان تن فروش ساختاه شاده
بود  ،آن شهر باا ماغاازه هاا ی کاوچاک و
کثیف  ،جویهاای پارلاجان ،پااساگااه قالاعاه،
دود بااوهااای تاانهااای مااتااعاافاان ،پاایاارزن
های خمار که در گوشهای از حایااط افاتااده
بودند  ،پایارمارد ویالاون زن کاه چشاماایاش
بااه ساااز بااود نااد  ،نااه آن ساااز شااکااسااتااه
اش ،سگ های گرسنه شل افتاده در گاوشاه
حیاط های نیمه ویران  ،صدا هاا  ،و فاحاش
های جنسیتی  ،چهره های خسته زیار بازک
تند ُگله به ُگلهَ ،گلههای از خانامهاای بازک
کرده با چشمانی دریده از درد نشساتاه بار
جل ِو درهای چهارطاق ها  ،دود و چشامهاای
خمار از تریاک  ،تندی رنگ ماتیک لابهاا،
جگر روی آتش :جلاز و ولاز ،.فاریااد خاانام
رییس ها  ،گریه  ،و شهر اتااق هاا و هار
اتاااااق مااااعاااایااااادگاااااه خااااریااااد و فااااروش
سکس باا تاخات هاای نایاماه شاکاساتاه باا
هزاران جیر و جیر و هن هن مردهای صاد
چهره  ،صاد لاهاجاه وتشاکای .و کاف اتااق
متناسب با جوانی  ،زیبایی و دراماد زن هاا
و جیب مشتریها  ،قالیچه یا گلیمی ،و هان
هاان مااردهااا  ،شااهاار دیااوار اتاااق هااای پاار
امید با عکس های الت های مهارباان فایالام
ها  ،بهروز و ملک مطیاعای و عاکاس زن
های فیلم ها فروزان ها و مهوش ها  ،هان
هن و یک رویاای دور افاتااده از روزگاار
زن ها!
هن هن و زن به سفف می نگرد و رویاایاش
را دنبال می کتد و گاه باه اجاباار و فشاار و
کتک و به انتظار اسکناسی به تظاهر لذت به
عشوه میاید.
هن هن مردها!
و شهر قلعه زنان فقیر به اتش کشیده شد.
اصوال می توان گفت که زنان تن فروش در
زمان پهلوی به چند دسته بودند.
زنان خیابانی که غالبا در اتومبیل ها  ،وانات
 ،کامیون ها  ،قاهاوه خااناه عامال ساکاس باا
مردان را انجام می دادند.
زنان خانه امن
زنانی که در خانه های خود باه تان فاروشای
بودند و دو گروه را تشکیل می دادند.

زنانی با امکانات مالی و اجتماعی باال کاه باا
مردان پولدار و سایااساتاماداران رفات وآماد
داشتند و بیشتر نقش ترتیب دهناده بازم هاا باا
دخااتااران جااوان باارای ایاانااگااونااه مااردان را
داشتند  .زن های کنار وافورها بودند  .محافال
خاالااوت باارای ماارداناای کااه در حضااور
همسرتان خود نقاب را حفظ مایاکاردناد و در
آنجا و با لن زن ها خاود باودناد و باا تاماامای
هاارزگاای و شااهااوتااراناای  ،خااود بااودنااد بااا
شخصیتی که همیشه زیر حفظ آبرو پنهان می
ماند .
گروه دیگر زنانی باودناد کاه در شاهارساتاان
های کوچک با تن فروشی درآماد ی کساب
میکردند  .در ماحایاط کاوچاک شاهارساتاان و
ارتباط نزدیک خانواده ها با یکدیاگار خایالای
زود بر چهره این زنان مهر بدنامی زده می
شد  .بیشتر این زن ها بسیار مهرباان و آرام
بودند و کمتر برای دیگران مزاحامات ایاجااد
مااای کاااردناااد  .ماااردان شاااهااار آناااهاااا را
گااوشاات خااطاااب ماای کااردنااد  .ایاان زنااهااا
هیچگونه ارتباط جمعی با دیاگار خااناواده هاا
نداشتند و در مراسم ها هرگاز شارکات نامای
کردند  .مردم  ،حتی مردانی که با آنها ارتباط
جنسی داشتناد در روشاناایای روز بشادت از
نگاه کردن به این زن پارهایاز داشاتاناد  .ایان
زنان در آن محیط بسته و در خفقان تعصب و
سنت ها در همه جا مورد مزاحمت قرار مای

گرفتند  ،از بچه های محله تا مغازه داران در
موقع خاریاد  .در هایاچ جاا بارای آناهاا یاک
صندلی خالی وجود نداشت  ،تنهایی و نافارت
مردم عادی مجال نافاس کشایادن را باه ایان
زنان نمی داد .از همه جا طرد بودند! .
او فقط گوشت خوشمزه ایای بارای گااز زدن
در خلوت و انزوا بود .
اما اسفناک ترین وضعیت را زنان شهار ناو
 ،قلعه  ،جمشید را داشتند
هن هن
و شهرنو ،شهر دود  ،شهر بی اعاتاماادی ،
نفرت  ،زور  ،مرگ ارزو ها  ،امیاد مارکاز

تجمع تنفروشان ،قاچاقچیان ،معتاادان شاد ه
بود و با این وجود در اطراف آن دهها کافه
و سینما و کاباره و تماشاخانه ازجملاه کاابااره
شکوفه نو وجود داشاتاه اسات  .یاعانای شاهار
به کسب و شاهار ناجایاب خااناه تاقاسایام شاده
بود  .شهر نو  ،قلعه  ،زندانی با یک نگهاباان
دم در و پاااسااگاااه بااود کااه زنااان تااحاات
فشار شرایط برای گذراندن یک حاباس اباد
به آنجا وارد می شدند  ،دختران که به اجباار
به آنجا روی مایاروردناد  ،فاریاب ،دخاتاران
فراری از دهات و شهار هاای کاوچاک دور
افتااده باه دام شاهار ناو مای افاتاادناد  .و در
منجالب کثافت ترین لحظه های زنادگای یاک
انسان  ،آزار جنسی  ،آزار روحی  ،اعتیاد و
خشونت از همه جا و از همه چیز غرق مای
شدند  .دیگر پس از مدتی خود را انسان نامای
دیدند ..ساکنان جهنمی در جاهانام هاای دیاگار
بودند  .حتی زبان یک گفتگاو سااده و عاادی
را از یاد می بارناد .زباان  ،باه زباان تاناد ،
پرخااشاگاو  ،باا کالاماات زناناده مابادل مای
شد  .اما در وجود هماه ایان زن هاای تان
فروش دو احساس مشاتارک در ماوج باود ،
نیاز ی بی نهاایات در باودن یاک لاحاظاه در
عشق و آرامش و نفرتی که از مردان مای
گرفتند  ،نفرت از خاود .بایاداری  ....باا ایان
حال برای معشوق خود را حفظ می کاردناد و
به مردان خریدار ساکاس اجاازه باوسایادن و
دستمالی سینه ها را نمی دادند.
هن هن مردان حریص
و جمعیت به درون بعضی از خانه های قلاعاه
ریخت  ،شعله بیرحم آتش خانه ها و زنان را
در بر گرفت  .زنی در شعلاه هاا از زجار و
درد به فریاد بر روی زمین می چرخید و آن
پسران و مردان بدور او حلقه زده بودند.
راساتای باه کااجاا باودناد آن ماردان و زنااان
کمونیست و مجاهاد ؟ در کاارخااناه هاا در
بحث خدمت به خلق بودند ؟
و پس از مدتی طبق گزارش روزنامهٔ کیهاان
چهار متهم از جامالاه  ،اشارف چاهاار چشام
 ،سمین بی ام  ،سکینه قاسمای (پاری بالاناده)
در ساعت یک بامداد  ١۹تایار  ۹۰۵۱اعادام
شااادهاناااد .و شاااایاااد بسااایااااری دیاااگااار از
آن  ۹۵۹۹زن تن فاروش نایاز در جالاوی
جوخه اعدام ایستادند  ،به گناه نااهاناجااریاهاای
اجتماع  ،به گناه بیسوادی و تنهایی  ،به گانااه
اینکاه هایاچ کاس از آناهاا ساخانای ناگافات و
سرنوشت آن باقی مانده از  ۹۵۹۹نفر زن را
دنبال نکرد  .زیرا که اصال مهم نبود.
جنبش کمونیستی با احساس رمانتیسم انقالبای
فکر میکرد که طبقاه کاارگار یاگااناه نایاروی
اصلی اناقاالب اسات و وقاتای و فارصاتای
برای بررسی اینمحرومترین قشر از جاماعاه
را ندارد  ،آن گاروه ماحاروم از زناان تان
فروشی که به خاطر کارکرد نظام سرمایه
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 داری شاه به آن راه کشیده شده بودناد  .کاماونایاسات هاا و ماجااهادیان در یاک انادیشاه گام باودناد کاه باایاد در ماحاور روشانافاکاران ودانشگاهیان چرخید و آن زنان  ،و انتن فروشان  ،بیسوادان  ،با ان چهره های زشت و بد زبان نیروی انقالبی برای انقالب سوسیالیساتای
را .ندارند .کمونیست های زن و مرد هرگز در کنار این زنان و یا حتی زنان قاچاقچی قرار نگرفته اند .
و تو ای مرد  ۵۲آیا فکر می کنی که با سوزاندن آن زنان و اعدام پری بلند ها این درد اجتماعی تن فروشی عالج شد و یا اینکاه در بادتاریان
نوع و با نام کثیف صیغه بشدت در جامعه رشد گسترش یافت  ،تا جایی که سن تن فروشان را به  ۹۰سال رساند .
اری حال تمام جامعه بک قلعه است مردان سال /. ۵۲
هیچکس روسپی  ......ادامه یصفحه ی 6
اهل افغانستان چنین حرکتی را انجام داده
است؟ زنان منطقه یی که سالهاست ماهیت و
حقوق انسانی خود را به خاطر جو حاکم بر
آنها فراموش کرده اند.
وی اشاره به نشر یک سری اخبار ناموثق و
اشتباه کرد و گفت :من هیچگاه در گفتگو
هایم با رسانه ها نه در مورد ملیت و نه دین
مشخصی حرف زدم اما یک تعداد از منابع
گفته هایم را دقیق متوجه نشده و مطالب
اشتباهی را به دست نشر رسانده اند.
سحر :برخورد احزاب سویدن به خصوص
حزب زنان در مقابل این پدیده چی بود؟
سپوژمی  :تاکنون کدام واکنش خاصی از
احزاب در این زمینه ندیده ام شاید هم دلیلش
اینگونه است :زمانی که ما کارزار را آغاز
کردیم اکثرا همه درگیر مراسم و تعطیالت
سال نو بودند .به نظر من باید برای معرفی
هر چه بیشتر کارزارمان تالش های بیشتری
شود .وی افزود:قرار است در تاریخ  ١۳ماه
جنوری (ژانویه) یک جلسه بگیریم و از تمام
احزاب و رسانه های داخلی و خارجی
دعوت به اشتراک می کنیم و ما در این
جلسه دلیل ایجاد چنین کارزاری و دلیل اینکه
چرا ما تالش می کنیم تا احزاب به این پدیده
توجه کنند را برایشان ارایه میکنیم .تمام
تالشمان را میکنیم تا یک راه قانونی برای
منع کردن این واژه را بدست بی آوریم ،من
خیلی امیدوارم که در این راستا احزاب به
خصوص حزب زنان ما را همراهی کنند
سحر :امروزه اکثر انسان ها ارتباط شدیدی
با دنیای مجازی دارند آیا برگزاری این
کارزار و نشر پست ها در این زمینه توجه
کاربران شبکه های اجتماعی به خصوص
فیسبوک را به خود جلب کرده است و
حامیان شما در این زمینه چه کسانی هستند؟
سپوژمی :بیشترین حمایت از طریق تهیه ی
عکس با هشتگ هیچکس روسپی نیست و
بازنشر عکس های مربوط به این کمپین و
مطالب نه تنها در فیسبوک ،بلکه حتی در
توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی از سوی
مردم سویدن شد .اما قسمی که اول مصاحبه
یادآور شدم مردم افغانستان حمایت از کمپینی
که در آن از الفاظ رکیک استفاده شده باشد
اجتناب می کنند.
سحر :آیا شما کدام آدرس مشخص اینترنتی

دارید که عالقمندان بتوانند این کارزار را
دنبال کنند؟
سپوژمی بله ما تمام مطالب و عکس های
مربوط به این موضوع را در پیج سازمان
زنان افغان به نشر می رسانیم به زودی هم
کارهای بزرگی در زمینه ی ایجاد ارتباط
بهتر و راحت تر در دنیای مجازی در اینباره
انجام میدهیم.

سحر :برنامه ی شما برای پیشبرد این
کارزار چیست؟
سپوژمی :پالنم این است که طرحی را برای
سخنرانی در مدارس تنظیم کرده و شاگردان
دختر نوجوان از کالس های هفتم و هشتم که
سن بسیار حساسی برای روحیه ی دختران

است تا کالس های باالتر تا به آنها یاد بدهیم
شنیدن این واژه را ناچیز و جزئی حساب
نکنند و یا زمانی که شخصی این واژه را در
مقابلشان استفاده کرد چه کنند.
سحر :از دیدگاه شما چگونه می توان
تاثیرات مثبت برگزاری چنین کمپین هایی را
در جوامعی چون افغانستان انتقال داد؟
سپوژمی :واقعا سوال مهمی کردید با تاسف
و تاثر آمار سالیانه یی که در گزارش از
سوی حقوق بشر در افغانستان منتشر می
شود بیانگر میزان باالی خشونت های
فیزیکی ست حاال شما در نظر بگیرید که اگر
قرار باشد آمار خشونت های کالمی از سوی
نهاد ها ارایه شود بی شک نمودار خشونت
علیه زنان در افغانستان به صورت فجیحی
باال می رود .در نتیجه این زنان نیاز به
حمایت بیشتری دارند.انتشار خبر این کارزار
از سوی منبع خبری بی بی سی خود یک
تلنگر برای ایجاد ایده در زنان فعال است.
باید ما از این سوی آبها با برگزار کردن
چنین کارزارهایی تابو شکنی کرده و به
بانوان فعالی که در راستای فعالیت های
مدنی قدم بر میدارند روحیه و آنها را تشویق
و حمایت کرد تا آنها نیز با برگزاری کمپین
ها امنیت اجتماعی خود را از دولتمردان و
مسوولین مطالبه کنند .من در این زمینه از
خانم هایی که در این سوی آبها با فعالین زن
در افغانستان تماس مستقیم دارند خواهش و
دعوت به همکاری و یاری می کنم/.

کاری از| مریم رمضانی گیوی

نام نقاشی حراج
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ج
ل جاب ا باری ،ربد ی و اسارت ا ت
مبارزات زنان و  8مارسی دیگر
مریم رمضانی گیوی
مبارزات زنان در ماهها و روزهای اخیر در
ایران علیه حجاب اجباری در ادامه مبارزات
حق طلبانه چهل ساله مردم ستمدیده ایران
علیه نظام خون آشام اخوندی میرود که
سرنوشت مردم ایران را عوض کند .دختران
انقالب که نامی است بر زنان جوانی که در
ماههای گذشته در مقابل دیده گان همه بدون
حجاب ،روسری هایشان را به نشانه
اعتراض به اهتزاز در آوردند و حیرت
جهانیان را بر انگیختند  .بار دیگر سرها به
طرف ایران و زنان شجاعش
برگشت .وورق های تاریخی رقم خورد که
لبریز است از مقاومت چندین دهه ی زنان و
مردان آزادیخواه علیه ستم و بی حقوقی زنان
که قوانین اسالمی همواره به ان مشروعیت
داده است  .در مملکتی که بی حجابی جرم
است این زنان دلیر و قهرمان بخوبی آگاهند
که چه خطری را به جان میخرند .گرچه آنان
اکنون در زندانهای جمهوری اسالمی با آزار
و اذیت روبرو هستند اما توانسته اند تمام پایه
های نظام اسالمی را بلرزانند تا جاییکه
سران حکومت اسالمی با کمال شرم این
اعتراضات آزادیخواهانه را به دشمنان
اوج نا امنی ها وبیجاه شده گان داخلی
وخارجی در افغانستان
ماریا یوسفزی

ماریا یوسفزی شهروند کشور افغانستان مقیم
سویدن هستم نوشته من در ارتباط اوج
جنگ ها در کشور ما افغانستان!
طی  ۳و ۵دهه در افغانستان جنگ
خانمانسوزجریان دارد که دست های بیگانه
وربر قدرت های جهان برای منافع خود
کشور های فقیر را اله دست خود ساخته از
ان نفع میبرند ومردم تحت ستم در یک
تنکنای جنگ اقتصادی وفرهنگی -تعصبات
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خارجی نسبت میدهد.
خبرهای داخلی و خارجی اخیر در سطح
میدیا و مطبوعات نشان میدهد که کابوسی
هولناک تمامی جسد گندیده جمهوری اسالمی
را گرفته و آن سرنگونی این نظام فاسد
است  .این بار فقط اعتراض دانشجویان و
کارگران و روشنفکران برای حق آزادی
بیان و حق تشکل برای اصناف مختلف
جامعه ایران نیست که به میدان آمده است.
این بار صدای حق طلبانه نیمی از جمعیت
جامعه ایران است که جمهوری اسالمی
حیاتش را بر گرده نادیده گرفتن حق آنان
ادامه داده است.آری این صدای زنان جامعه
ایران است که بی هیچ اما و اگری حقوق از
دست رفته شان را می خواهند و به نظام
آخوندی با شجاعت تمام و به قیمت جانشان
نه میگویند.
بنظر من هشت مارس امسال با هر سال
دیگری فرق دارد  .جان زنان و دختران
جوان دیگر از این همه بی حقوقی به تنگ
آمده و با نه گفتن به حجاب اجباری میخواهند
به زندگی اختاپوس مذهب که بر جان و
روحشان سالهاست چنگ انداخته پایان دهند.
برسمیت شناختن آزادی پوشش برای زنان
اولین و حیاتی ترین قدم در برسمیت شناختن
تمامی حقوق انسانی زنان است .زنان با

مذهبی -تبعیضات تنظیمی قرار دارند ونا
اگاههانه دنباله رو باند ها مافیای وتنظیمی در
حرکت هستند اما افسوس وصد افسوس همین
جنگ ها وفقر وبیکاری باعث شده که
بیشترین اواره ترین مردمان ما افغان های
بی پناه در تمام جهان هستیم که سال ١۹۹۲
بیشترین بیجاه شدهگان داخلی در افغانستان
درسال ١۹۹۲بیش از  ۳۳۱هزار نفراز
منطق مسکونی شان بیجاه شده اند.
بیشترین رقم بیجا شدگان با تعداد  ۹١۰هزار
و  ۵۰۱نفر در والیت ننگرهار در شرق
کشور بوده است.
بر اساس این گزارش والیت قندوز در شمال
کشور با رقم  ۰۰هزار و  ۵۵۹خانواده در
ردیف دوم و والیت بادغیس در غرب کشور
با رقم  ١۹هزار و  ۹۵۰خانواده در ردیف
سوم قرار دارد.در گزارش گفته شده که بر
اساس این ارقام ،به صورت اوسط روزانه
بیش از یک هزار و  ١۹۹نفر در کشور
مجبور به ترک منازل شان شده اند.در همین
حال ،اوچا در این گزارشش همچنان تعداد
برگشت کنندگان مهاجران افغان از ایران و
پاکستان را نیز به نشر رسانیده است.
که بر اساس آمار سازمان بین المللی
مهاجرت ،تعداد  ۳۹١هزار و  ۰۹۹تن
مهاجر از این دو کشور به افغانستان برگشته

برنده شدن در این مبارزه یک زندگی در
شرن انسانی را برای خود رقم میزنند و دست
جهل و خرافه را از سرنوشتشان کوتاه
میکنند.
زنده باد مبارزه حق طلبانه زنان ایران
سرنگون باد حکومت زن ستیز ایران

اند.
اوچا گفته که از این مجموع ۰۱ ،هزار و
 ۹۰۹تن از ایران و متباقی از پاکستان
برگشانده شده اند.
از سویی ،در گزارش این دفتر به نقل از
آمار کمیشنری عالی سازمان ملل در امور
مهاجرین همچنان آمده است که نزدیک به
 ۵۰هزار مهاجر دیگر که دارای مدرک
مهاجرت بوده است ،از کشورهای گوناگونی
به افغانستان
به گونه داوطلبانه عودت کرده اند
مردم اواره بی پناه افغان حتی در کشور های
غرب وکشور های مدرن وپیشرفته حقوق
شان نظربه پناهجویان دیگر کشور بدرجه
دوم وسوم قرار دارند .دلیل اش این که چرا
پناهجو یان افغان از کشوری هستند که
دولمتندان ان قرارداد وتوافقنامه را امضا
کرده که ! دربدل برگشتاندن پناهجویان
راهکار های دیگری را موافقه کرده
اند.متاسفانه پناهجویان سال ها در بی
سرنوشتی بسر میبرند نه درکشور خود
امنیت دارند ونه در کشورهای دیگر که با
بسیار مشقت راه های سوق اعبور را طی
کرده ارامش دارند اما ناکام وبدور از اسایش
وزندگی امن که حق شان است نمیتواند داشته
باشند.
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خشونت علیه زن ،خشونت علیه ریت
برگزاری  ۸مارس در کنار زنان مهاجر در
یونان
گفتگوی سحر صامت با فرشته نوری
ژورنالیست و فعال حقوق زنان

کم کم به  ۱مارس روز جهانی زنان نزدیک
می شویم ،روزی که میلیون ها زن و مرد
مدافع حقوق زنان در گردهمایی هایی که به
مناسبت این روز و به اعتراض از وضعیت
اجتماعی و یا اقتصادی زنان در سراسر دنیا
اشتراک می کنند ،تا صدای این اعتراضات
را به گوش مسوولین رسانده و مطالبات خود
را با آنان در میان بگذارند.اما در این میان
یک تعداد از زنانی که برای نجات جان خود
و فامیلشان از جنگ به راه های پر خوف و
خطر برای رسیدن به محیطی امن رو آورده
و در کشورهایی مانند یونان پشت مرزهای
بسته قرار گرفته اند ،از دید جهانیان دور
مانده و فرصت برگزاری این روز مهم و
مطالبات اجتماعی و انسانی خود را ندارند.
قرار است برای اولین بار یک تیم  ۱نفره از
افغانستانی ها که در این سوی آبها زندگی
می کنند ،به آتن پایتخت یونان سفر و این
روز جهانی را برای دختران و زنانی که
مشقت زندگی در این سرزمین خسته و
رنجورشان کرده برگزار کنند.
گفتگویی داشتم با فرشته نوری ،دانشجوی
رشته ی ژورنالیزم و همچنان فعل حقوق
زنان و کودکان ،یک تن از رهبران این تیم.
از وی خواستم تا راجع به این سفر و برنامه
هایشان توضیحی ارایه کنند.
فرشته نوری :در نخست من و  ۵تن از
بانوان فعال تصمیم داشتیم تا برنامه های
متفاوتی را برای برگزاری از این روز در
چند کشور اروپایی برای زنان و کودکان
داشته باشیم در حین پالن ریزی به ذهنمان
خطور کرد چرا ما همین برنامه ها را برای
زنان و کودکان افغانستانی که در کشور
یونان در حالت بسیار بد اقتصادی و روحی
بسر می برند
و خسته از حوادث روزگارند برگزار نکنیم؟
خوشبختانه توانستیم با وجود مشکالت زیادی
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از قبیل هزینه های هنگفت و یا عدم حمایت
مالی از سوی حامیان و یا تجار برای سفر به
یونان و اجرای پالن به هر نحوی که شده این
سفر را فراهم کنیم ،زیرا تیم ما متشکل از
بانوان دانشجو است و از نظر مالی با
چالشهایی روبرو هستیم .فعالیت های ما در
راستای حقوق زنان و کودکان همه به
صورت رایگان است .صحبت هایی داشتیم با
یک تعداد از دوستان که ما را از نظر مالی
حمایت کنن،د اما با تاسف واکنش مثبتی از
سوی آنها دریافت نکردیم .به هر صورت ما
با مصرف شخصی خود به راهمان ادامه
دادیم زیرا برای تیم ما اهداف مهم است.
سحر :فرشته جان این سفر چند روز است و
چه برنامه هایی اجرا می شود؟
فرشته  :سفر ما از تاریخ  ١تا  ۰مارس
است ،تیم  ۹نفره ی ما با مدیریت من و بانو
فوزیه عباسی،به همراه  ١وکیل مجرب
افغانستانی که در کشورهای هلند و آلمان
زندگی می کنند و ما را در این سفر با ما
هستند .نذیر خارا آوازخوان مشهور
افغانستانی نیز ما را همراهی می کند .تاریخ
ششم مارس کنسرتی با حضور نذیر خارا و
گروه هنری اش به صورت عمومی برگزار
می کنیم.
با دوستان و آشنایانی که در آتن داریم تماس
گرفتیم و با کمک آنها یک سالن برای یک

روز به صورت رایگان در اختیار ما قرار
داده می شود.هفتم ماه مارس به مناسبت روز
زن ،هر چند که خودم معتقدم که در تقویم
ساالنه نباید فقط یک روز را به زن
اختصاص داد و از دیدگاه من این خود ایجاد
تبعیض است ،اما چون امروزه برگزاری این
روز جهانی برای زنان مهم است ما هم
خواستیم تا به همین بهانه ،یکی از روزهای
زندگی زنان پناهنده ی افغانستانی را در
یونان که با سختی ها و دشواری هایی زیادی
روبرو هستند را متفاوت تر سازیم .در همان
تاریخ نخست مسابقه ی نقاشی را برای ۵۹
کودک افغانستانی در نظر گرفته ایم و از
کودکان می خواهیم خاطراتی را که از
دوران مهاجرت خود ،از کمپ هایی که در
آن زندگی می کنند و یا مسیری را که غیر

قانونی پیموده اند ،هر آنچه که از نظر روحی
برایشان آزار دهنده است را به تصویر
بکشند.هدف ما از این کار ایجاد رشد روحیه ی
کودکان است .نقاشی کودکان پس از ختم مسابقه
جمع آوری شده و همان روز ساعت  ۹۹:۹۹در
سالنی که برای اجرای برنامه های بانوان که تا
سقف  ۹١۹نفر درنظر گرفته شده به نمایش
گذاشته می شود .در برنامه ی بانوان سخنرانی ١
وکیل مجرب به نام های آقای کریم پوپل و
همچنان آقای مسیح رسول را برای راهنمایی در
مسایل پناهندگی و همچنان اطالع رسانی قوانینی
که از حقوق زنان دفاع می کند را داریم.تحقیقات
ما نشان داد که زنان و دختران زیادی که در
کشور یونان بسر می برند ،تنها از موضوع
مهاجرت و بی سرنوشتی پشت مرزهای این
کشور رنجیده خاطر نیستند ،بلکه تعداد زیادی از
آنها و مشکالت خانوادگی روبرو شده اند و
خوشبختانه وکالیی که ما را در این سفر
راهنمایی می کنند ،اطالعات کافی و مفیدی را
در مورد مشکالت خانوادگی مانند ،اختالفات زن
و شوهری یا درگیری با فرزندان و یا بالعکس با
والدین و از قبیل این مسایل را می توانند به
اشتراک کنندگان برنامه ی ما ارایه دهند.
در ادامه تیاتری که موضوع آن مهاجرت است و
توسط یکی از بانوان نویسنده ی افغانستانی به نام
خاطره سروری نوشته و کارگردانی شده به اجرا
گذاشته می شود .همچنان یک سری از سرگرمی
های دیگر توسط ما سازماندهی و خود اشتراک
کنندگان اجرا می شود.در این روز از چند
سازمان و ارگان نیز مانند سازمان یونسف،
حفاظت از کودکان و سازمان های مربوط به
مسایل پناهندگی دعوت به عمل آمده و مهمان
های ویژه را با خود در برنامه ی زنان داریم .
روز بعد هم یک نمایشگاه در یک سالن دیگر با
تصاویری که کودکان کشیده اند به صورت
عمومی برگزار می شود .
همچنان ما در این سفر به تحقیقات بیشتر
وضعیت پناهجویان به خصوص زنان و کودکان
می پردازیم .با دختران و زنان مهاجر مالقات
داشته و اگر حاضر به گفتگو و ضبط آن باشند،
با آنها مصاحبه هایی در مورد وضعیتشان در این
کشور و خاطراتشان داشته باشیم .اگر هم اجازه
به ضبط فیلم و یا صدا را ندادند ،قصه هایشان را
می نویسیم و به هر طریقی که شده کوشش
میکنیم با عکاسی ،مستند سازی و برگزاری
نمایشگاه ها از اثار کودکان وضعیت اقتصادی،
جسمی و روحی پناهجویان را در کشورهای
اروپایی بازتاب دهیم و کارکرد های خودمان را
نیز در معرض دید بگذاریم .پالن داریم اگر در
این سفر وقت یاری کند به جزیره های دور دست
برویم و با پناهجویانی که تازه یونان می شوند
زیر خیمه ها زندگی می کنند و شرایطشان به
مراتب بدتر از کسانی است که در آتن بسر می
برند نیز مالقات کنیم.وی می افزاید:امیدوارم با
برگزاری نمایشگاه ها در کشورهای غربی
بتوانیم توجه خیران را جلب کرده و کارهای مفید
تری برای زنان و کودکان مهاجر پشت مرز های
بسته انجام دهیم/.
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پروین محمدی
قدرت کارگران در اعتصاب و اتحاد است

»گوش کن!«

ترجمه ماریا عباسیان

شما که در خانههای گرمتان
زندگی امنی دارید.
شما که در بازگشت شبانه به خانه
غذای گرم و چهرههای دوستانه در برابر خویش مییابید:
بنگرید! آیا او در چشمتان به مردی میماند،
او که در گلوالی جان میکند،
که دمی روی آرامش نمیبیند،
برای کفی نان میجنگد،
میمیرد» .نه«یا »آری«و برای یکی
بنگرید! آیا او در چشمتان به زنی میماند،
بیمو و بینام و بینشان،
ناتوان از به یاد آوردن،
با چشمانی بیفروغ و شکمی سرد
چون غوکی در زمستان.
بیاندیشید به آنچه روی داد:
به شما چنین حکم میکنم!

این سخنان را حک کنید بر لوح قلبتان؛
در خانهاید یا که بیرون میروید
لمیدهاید یا برخاسته:

باااارهاااا از کاااارگاااران
ماایااشاانااوم تاااکاای بااایااد بااا
اعااتااصاااب حااقاامااان را
بااااااااااگاااااااااایااااااااااریاااااااااام؟
"خسااااتااااه شاااادیاااام از
اعتصاب"
من به عنوان یک انساان
حق دارم با کارم رفاه و
آسااایااش باارای خااود و
خانواده ام تامین کنام اماا
در این سیستم اقاتاصاادی
ماااان کااااارگاااار انسااااان
نیستم برده مدرن هستم برده ایی که فقط آزاد شده ام که کارفرمایام را
خودم انتخاب کنم این آزادی را هم با جبر گرسنگی و معیشت به گارو
گرفته توسط کارفرماها ،ظاهری باهام داده اناد باه هامایان خااطار در
انتخاب کارفرمایم نیز اختیاری ندارم هر کس مرا به کار گیرد برایش
کار میکنم.
پس در این سیستم لفظ آزادی و اختیار حرف پوچ و چرتی است.
برسیم به حق اعتصاب  ،کاری که تا عمر دارم و اسمم کاارگار اسات
جزء جدا نشدنی از زندگی ام خواهد بود.
اعتصاب تنها ابزار قدرت ما کارگران است وگرنه سگ هار سرمایاه
هیچ مانعی برای ایستادن از چپاول نمیشناسد اگر فکر کنیام کاارفارماا
انسان است و شعور دارد و میفهمد که ما کارگران هام انساانایام و باا
این همه کار و زحمت حاق حایاات داریام اشاتابااه کارده ایام چارا کاه
کارفرما هم در این سیستم سرمایه انسان نیست و باید محافظ سارماایاه
اش باشد و دایم تالش کند سرمایه اش را با سود بیشتر ،زیاد کند.
اعتصاب تنها قدرت ما در مقابل قدرت کارفرمایان است آناان پاول و
پست و پلیس و دولت و قدرت دارند و ما کارگران در مقابل آنان تنهاا
اعتصاب را داریم.
قدرت اعتصاب ما میزان سهم ما از ثروت تولید شده را نشان خاواهاد
داد
این ثروت دایم در حال تولید است و آنان سهماماان را از زنادگای باه
زبااان خااوش نااخااواهاانااد داد چاارا کااه سااودشااان بااخااطاار ماایااافااتااد.
تنها زبان کارگر اعتصابش است هر چه قدرتمانادتار و هاماباساتاه تار
،سهم اممان بیشتربرای زندگی این تنها فرمولی است که کارگر بارای
زندگی در این سیستم میشناسد و کارفرما هم از پول و پلیس و دولات
و قدرتش استفاده میکند تا ماقاابال ایان قادرت کاارگاران (اعاتاصااب)
همیشه بیاستد.
اما اتحاد و همبستگی کارگران تنها سالحی است که هایاچ قادرتای را
یارای مقابله با آن نیست.

برای فرزندانتان تکرار کنید.

ناااامااااایاااانااااده سااااابااااق کااااارگااااران صاااانااااایااااع فاااالاااازی ایااااران
 01بهمن 61
https://goo.gl/D0UpRf

مصیبت ،دامنگیرتان

#پروین _محمدی  :قدرت کارگران در #اعتصاب و #اتحاد است

یا خانههاتان ویران باد

و فرزندانتان روی از شما بگردانند.
#پریمو_لوی
#قیام_فرودستان
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فرااخوان برای تجمع هشت مارس در ایران
کانالی در شبکه اجتماعی تلگرام ،روز چهارشنبه  ۰اسفند ( ١۱فوریه) با
نام "فراخوان تجمع  ۱مارس" آغاز به کار کرده است .بیانیه ی فراخوان
تجمع در برابر وزارت کار در روز  ۱مارس در برخی از سایت های
فعاالن زنان داخل کشور منتشر شده است .در این بیانیه آمده است:
زنان و مردان خواستار رهایی ،عدالت و برابری
 ۱مارس نزدیک است ،روزی که زنان در تمام جهان علیه نابرابری و
برای دستیابی به شرایطی انسانیتر مبارزه میکنند .مبارزهای که در طول
سالها گرچه ثمرات فراوانی داشته است ،اما هنوز تا تحقق برابری راهی
طوالنی در پیش دارد.
سالهای اخیر که نظام سرمایه بار بحران خود را بیش از پیش بر دوش
زنان گذاشته است ،شاهد سختتر شدن زندگی زنان در سراسر جهان
هستیم .صاحبان قدرت و ثروت با تشدید استثمار همهجانب ٔه زنان سعی در
گذر از این بحران دارند ،اما خواهران ما با قدرتی دو چندان در هر گوشهٔ
جهان به پا خاستهاند و در هر فرصتی فریاد اعتراض خود را سر دادهاند.
زنان ایران نیز سالهاست در چنبر ٔه انواع تبعیضها و نابرابریها گرفتار آمدهاند ،قوانین نابرابر در ازدواج ،طالق ،ارث و  ...از زنان
شهروندانی درجه دو ساخته است .در برابر خشونت خانوادگی و آزار خیابانی از هیچ حمایت قانونیای برخوردار نیستند .هر بار به
بهانهای حق مالکیت بر بدنهایشان نادیده گرفته میشود؛ گاه با حجاب اجباری ،گاه با ایجاد محدودیت و ممنوعیت در دسترسی رایگان به
وسایل پیشگیری از بارداری و ...
به همهٔ این تبعیضها باید شرایط نابسامان اقتصادی را افزود .زنان آسیبهای زیادی از سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیستی از جمله
خصوصیسازی دیدهاند .از جمله نتایج این سیاستها حذف روزافزون زنان از بخش رسمی بازار کار و راندن آنان به سوی بخش
غیررسمی بوده است .بیش از نیمی از زنان بدون قرارداد یا با قراردادهای موقت و دستمزدهای بسیار اندک مشغول به کارند و از حداقل
حقوق قانونی محروماند .بخش زیادی از این کارگران غیررسمی را مهاجران تشکیل می دهند که در مقابل روابط بهرهکشان ٔه کار
آسیبپذیرترند .زنان شاغل در بخش رسمی نیز با عدم امنیت شغلی ،نظارتهای نفسگیر بر پوشش و رفتار خود ،محدود کردن خدمات
عمومی -نظیر مهدکودک پس از بارداری -و موانع سرسخت بر سر راه پیشرفت شغلیشان مواجهند .از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان به
دو برابر مردان رسیده است ،موج بیکاری در میان زنان تحصیلکرده به مراتب بیشتر است و در موارد بسیاری شرایط جنسیتزدهای
چون وضعیت تأهل ،سن و ظاهر به شرایط گزینش شغلی اضافه میشود .گذشتن از این سد ،پایان دشواریها نیست ،زنان پس از استخدام
نیز با موانع دیگری چون عدم امنیت شغلی و آزارهای جنسی در محیط کار دستوپنجه نرم میکنند.
خاموش نابرابری و بیعدالتی نبودهاند .زنان نه تنها به شکل انفرادی
تاریخچهٔ مبارزات زنان در ایران نشان میدهد آنها هرگز پذیرندگان
ِ
برای بهبود زندگی شخصی خود کوشیدهاند بلکه از هر فرصتی برای سازماندهی و مبارزهٔ جمعی بهره بردهاند.
راه رهایی زنان از سلط ٔه مردساالری ،سرمایهداری و انواع سلطههای دیگر بسیار طوالنی است .از همین رو ،ما جمعی از فعاالن جنبش
زنان در ایران بار دیگر با تأکید بر حق خود بر خیابانهای شهر گرد هم میآییم و اعتراض خود را به نابرابری ،بیعدالتی و شرایط
نامساعد زنان بهویژه در بازار کار ایران فریاد میزنیم.
ما زنان و مردان برابریخواه از همهٔ آنانی که برای دستیابی به جهانی عادالنهتر میکوشند ،از تمامی کارگران ،معلمان ،پرستاران،
مربیان پیشدبستانی ،بازنشستگان ،دانشجویان ،زنان خانهدار و از همهٔ فعاالن جنبشهای اجتماعی میخواهیم تا در روز پنجشنبه  ۹۲اسفند
 ۹۰۰۹از ساعت  ۹۹تا  ۹١ظهر در برابر وزارت کار در کنار ما بایستند.
آخرین تجمع عمومی زنان در روز جهانی زن در سال  ۹۰۱۵برگزار شد .این تجمع مقابل مجلس شورای اسالمی در میدان بهارستان
برگزار و به شدت از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شد.
لینک خبر:
اخبار روزwww.akhbar-rooz.com :
14

جم
جان زندانیان رد سیاه چال اهی هوری اسالمی ردخطراست

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 62

اکسیون ها به مناسبت گرامی داشت  8مارس روز جهانی زن در کشورهای مختلف
آکسیون در بروکسل-بلژیک به مناسبت روز جهانی زن و در حمایت
از #دختران_خیابان_انقالب
روز پنجشنبه  ۱مارس  ١۹۹۱ساعت  ۹۵مقابل سفارت جمهوری
اسالمی
Av. Franklin Roosevelt 07,0171 Bruxelle
بعد از آکسیون همراه زنان تشکالت دیگر از دانشگاه به سمت مرکز
شهر راهپیمایی خواهیم کرد.

سازمان رهایی زن همگام با "سازمان زنان هشت مارس (ایران-
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با سپاس از ارسال مطلب برای درج در ماهنامه رهائی زن توجه شما را به نکات زیر جلب مینمایم

سیاست ماهنامه رهائی زن در قبال مقاالت و مطالب دریافتی به قرار زیر است:

 .0صرفا مطالب و مقاالتی برای درج در نشریه بررسی میشوند که بنحوی به مسئله بیحقوقی و مبارزات زنان و
کودکان مرتبط باشد.

 .2فقط مقاالت اُرژینال برای انتشار پذیرفته میشوند و نویسنده متعهد میشود تا پس از انتشار نشریه ،مطلب مورد
نظر را در سایت ها و یا نشریه های دیگری به چاپ نرساند.
 .3انعکاس مطالب و مقاالت در سایتها یا نشریات دیگر صرفا با ذکر ماخذ  .نویسنده مقاالت نیز شامل این تعهد می
شود.
 .0از آنجا که نشریه رهایی زن مستقل و در راستای آزادی و رهایی و برابری است و برای آزادی و رهایی هر
انسانی تالش می کند .چاپ مقاالتی که تبلیغ مذهب ،ملیت  ،قومیت را می کند  .در نشریه منتشر نخواهد شد.
 .7مقاالت دریافتی نباید از یک صفحه  A0با فونت  02کمتر باشند و نباید بیشتر از  3صفحه باشد.
 .1مطالب و نوشتارها تنها در فرمات مایکروسافت وورد Wordپذیرفته میشوند.
 .5نشریه رهائی زن بنا به تشخیص خویش مقاالت و مطالب منتشره دیگر رسانه ها را با ذکر ماخذ منتشر خواهد
کرد.
 .8به دالیل محدودیت صفحات نشریه ،مطالب ارسالی بنا به تشخیص اولویت بندی خواهد شد و در مطالبی رسیده
باقی مانده در نشریه شماره های بعدی چاپ خواهد شد.
با سپاس از مشارکت شما در غنی بخشیدن به ماهنامه رهائی زن

سردبیر

مدیر مسئول نشریه

مینو همتی

شراره رضائی

16

هب سازمان راهیی زن بپیوندید

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 62

نامه شهین مهین فر مادر امیر ارشد تاجمیر از جانباختگان سال ۸۸
خطاب به گلرخ ابراهیمی و سهیل عربی
برای دختر شریفم گلرخ ایرایی و پسر شجاعم سهیل عربی
عزیز دلم ،گلرخ قشنگم
 ١۳روز است لب به غذا نزده ای ،کافی نیست ؟
اعتصاب غذایت ،بیماری و به کما رفتنت ،برای اسلحه بدستان بی دل هیچ ارزشی ندارد .همانطور
که بی گناه زندانی ات کرده اند و آزارت میدهند همانطور چشمان بی نور عشق شان را دوخته اند به
جان بیمارت ،تا کی بمیری و بگویند خود کشی کرده.
سهیل عزیزم،
پسر مهربانم که خود پدر هم هست .چوب انسان بودنش را می خورد ،آنهم از دست کسانی که
چوبشان شوکر برقی و هزار وسیله ی دیگر است .....سهیل پسرم ،تو هم  ۰۳روز است در اعتصاب
غذایی کدام یک از مسئوالن و زندانبانان به حالت توجه کرد و نگرانت شد ؟
عزیزان من ،گلرخ و سهیل ،اعتصاب غذای تان را بشکنید .اینجا فریاد رسی نیست اینجا عشق را
سنگسار می کنند و آدمهای بد ،انسانهای خوب را به مسلخ می برند صدای پای بهار می آید .لبهای
خشکتان را بگشاید و با آغاز سال تازه سرود آزادی و آزادگی و عدالت بخوانید ...مرده ی شما به
درد وطن نمی خورد.
من از شما خواهش نمی کنم این خواسته ،دستور مادر پیری ست که دیگر نمی تواند و نمی خواهد داغ جوانانش را ببیند...
زینب جاللیان ،زندانی سیاسی کُرد محکوم به حبس ابد در زندان خوی نامه ای به آتنا و گلرخ ایرانی
درود بر آزادههای دربند
من فریاد آزادیام از پشت دیوارهای قطور و میلههای سرد و سهمناک زندان.
بهترین درودهایم را نثار شما آزادههای دربند میکنم،
رفقای عزیزتر از جانم ،گلرخ و آتنا و همه کسانی که به یاد من بودهاید ،من صدای پژواکهای شما را
از پشت این دیوارهای سهمناک زندان بخوبی میشنوم و این صداها بهترین سمفونی کائناتها برای من
بوده است ،صدای پژواک شما برای من یادآور کوههای بلند و سرافراز وطنم بوده است و این
ارزشمندترین هدیه بود که در طول ده سال زندانم دریافت کردهام .به قول شاعر ،فریاد من بی جواب
نیست قلب خوب تو جواب فریاد من است.
دوستان عزیز و رفقای نازنینم ،وقتی به من گفتند شما پشت میلههای زندان هستید ،قلبم به درد آمد و بعدا
که بعد از مدتی طوالنی خبردار شدم که علیرغم همه درد و خشونت و سختیهای که در زندان بر شما
روا داشتهاند من رو از یاد نبردهاید و برایم نامه نوشتهاید ،خیلی از شما ممنونم و امیدوارم با مقاومت و تالشهایم این همه عشق و محبتهای بیدریغ
شما را جبران بکنم و به شما قول میدهم و سوگند میخورم تا آخرین قطره خونی که در بدن دارم ،مبارزه کنم تا لیاقت ،رفاقت شما و همه کسانی که
درسختترین شرایط ،به یاد من بودهاند ،را داشته باشم.
شما به جرم ناکرده در زندان هستید،اگر فکر کردهاند که فریاد آزادی سر دادن جرم است ،این جرم چی زیبا و باشکوه است.
به امید آن روز که هیچ آزادیخواهی دربند نباشد.
در پایان من از همه نهادهای حقوق بشری تقاضا دارم نهایت تالش های خود رابرای آزادی کسانی که به خاطر آزادی و برابری در زندانهای جمهوری
اسالمی به سرمی برند ،به کار ببندند تا این عزیزان هم مثل من تمام جوانی خود را پشت میلههای زندان سپری نکنند.
مقاومت زندگیست.

تجاوز بر کودک  5ساله افغان در اصفهان ایران
مقامهای امنیتی اصفهان ایران روز سهشنبه  1فوریه  ،2108از آزار و اذیت یک کودک دیگر افغانستانی خبر دادهاند.
به گزارش خبرگزاری "افق" ،محمد رضا عسگریانزاده مدیر روابط عمومی
بهزیستی اصفهان با اشاره به این موضوع گفت" :این کودک پنجشنبه شب توسط
شهروندان شناسایی شده و در حالی که در تکیهای ضخیم پیچیده شده بود به یکی از
بیمارستانهای اصفهان منتقل شده است".
کودک  7ساله مهاجر افغانستانی پنجشنبه شب در یکی از پارکهای خمینیشهر استان
اصفهان ایران پیدا شد که آسیب دراندام تحتانی و فوقانی ،شکستگی پاو ضرب وجرح
در صورت و دستهایش مشهود است.
رسانههای ایرانی از قول مقامهای محلی اصفهان گزارش داده اند :کبودی بدن و
شکستگی پا در این کودک در هنگام انتقال به بیمارستان مشاهده شده است.
این مقام افزوده است روز جمعه این کودک از قسمت پا تحت عمل جراحی قرار گرفته
و روز شنبه نیز حضور وی به بهزیستی اصفهان اعالم شده است.
در یک سال اخیر این دومین مورد کودک آزاری مهاجرین افغان در ایران ثبت
میشود.
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نش
رهی سازمان راهیی زن شماره62

هب سازمان راهیی زن بپیوندید

تلوزییون راهیی زن از ”کااانل یا

“ روی مااواواره ”اهت ربد” هارفاهاتاه

پخ
دوشنبه ساعت 02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربانمه هب
وقت تهران می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.

نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می
توانید از طریق آردس اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

سایت نشریه رهایی زن
https://rahaizanorg.blogspot.de/

فرکانس ماوواره:

آرشیو مقاالت
http://rahai-zan.blogspot.de/
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 4.9

برنامه های تلویزیونی و مصاحبه ها
https://www.rahaizan.tv/
تلگرام رهایی زن
@rahaizan

مخ
ربای هم کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
سوئد-استکهلم :رعنا کریم زاده

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 0009826289802 :

تلفن تماس000860080028 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس0009804828482 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

0009804828482

تلفن تماس848-421-1200 :

ایمیل verya.1290@gmail.com

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122

تلفن تماس0009800066842 :
ایمیل sara_tina2002@yahoo.com

جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از
طریق فالیر و ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.

تلفن تماس 000614229282482 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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