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پیام همدردى و تسلیا ماز اا رهایی زا

از اندگاا فاجع میل زدگاا

سیل وحشتناک و غم انگیزی که در روز دوشنبه اتفاق افتاد همه مردم ايران و هر کس که در جهان اين
خبر را شنیده ،در بهت و اندوه فرو برده است .در يک لحظه زندگی انسان ها که بخشی برای گذراندن ايام
تعطیالت نوروز درسفر بودند نااگاهاان گارفاتاار سایال
خروشانی شدند و جان بسیاری از بزرگ و کوچک را
گرفت و چشمان ناباوری که شااهاد مارگ رازياران و
هموطنان شان بودند بدون اينکه در آن لحظه کااری از
دستشان ساخته باشد.

اين مصیبت بزرگ را باه خااناواده هاا و باازماانادگاان
صمیمانه تسلیت می گويیم  .ما شريک غم و اندوه شما
و در اين لحظات سخت با شما و در کنار شما هستیم.
در قبال چنین مصائب طبیعى ماعاماوح احساا غام و
اندوه با ناتوانى و استیصال به هم مى آمیزد .سیل جاان
ده ها تن از انسان ها را به کام مرگ کشید و ظااهارا
کارى هم از دست کسى ساخته نیست .اماا طابایاعات باه
تنهائى مقصر نیست .بشريت اماروز تاوان آن را دارد
که با رلم و تکنولوژي پیشرفتاه ا ،،حاوادط طابایاعاى
بمراتب دهشتناک تر را حاقل پیش بینی کند تا کمترين خسارات جانی و مالی را داشته باشد .اگار هاناوز شااهاد آنایام کاه
سوانح طبیعى خسارتی چنین رظیم برجا می گذارد  ،رلت در نظام و مناسبات اجتمارى ايست که حفظ قدرت و مانافاعات
مشتى انگل برايشان در الويت اصلی ست  .نه جان و زندگی انسان ها.
احتمال وقوع چنین اتفاقاتی در هر کجای دنیا هست .اما با يک هازارم آنا اه رژيام صارگ دساتاگااه راريا و طاويال
سرکوب و زندان و شکنجه و گستردن بساط خرافه و جهل و غیره میکند میتوان تلفات و ضايعات حوادثى نظیر سایال و
زلزله را پیشگیرى وکنترل کرد .جمهورى اسالمى مسبب اصلی مرگ تمام رزيزان جانباخته و مساواول مساتاقایام تاماام
خسارت وارده به مردم است.
در شرايط کنونی ايران که دولت دراوج گستاخی و رذالت از خود در برابر اين ضايعه انسانای صالاب مساواولایات کارده
است .شوراهای تشکیل شده ی همیاری و همدلی مردمی قابل ستودنی و ارج نهادن است .بايد اين سنت را ريشاه دارتار،
پايدارتر و گسترده تر کرد .ما با همیاری و رزم و اراده يکپارچه و متحد میتوانیم غم و اندوه قربانیان اين فاجاعاه را باه
حداقل کاهش دهیم.
يکبار ديگربه شما از صمیم قلب تسلیت میگويم و خود را شريک اين غم و اندوه بزرگ می دانیم.
ماز اا رهایی زا
مینو همتی
شراره رضائی
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مراسم هشت مار در تهران
امروز  ۶۱اسفند  ، ۶۹۳۱مراسم باشکوهی به مناسبت  ۸مار روز جهانی زن  ،با حضور صمیمانه جمعی از فعالین کارگری ،
بازنشستگان  ،معلمان  ،نويسندگان و شعرا  ،هنرمندان  ،فعالین حقوق کودک  ،جمعی از خانواده های دادخواهی و فعالین حقوق زنان و با
حضور افتخاری منیره ربدی  ،همسر اسماریل ربدی معلم زندانی برگزار شد.
مراسم با پخش سرود "جوانه" جنبش زنان آغاز و در ادامه با خوشامدگويی خانم نرگس خرمی مجری برنامه پی گرفته شد .
در این رنا مخنراناا خانمها:
. ۶اکرم نصیريان ( با موضوع زنان و مديای اجتماری)
. ۲ناهید شقاقی ( ريشه های خشونت رلیه زنان )
. ۹نگار مسعودی ( قتلهای ناموسی )
. ۹اسرين درکاله ( زنان نیروی اصلی ارتراض )
.۴پروين نخستین ( مشکالت دريافت هويت توسط مادران برای
فرزندان)
.۵مريم محمدی ( چهل سالگی جنبش زنان )
.۱محبوبه فرحزادی ( زنان در جنبش معلمان و بازنشستگان )
سخنرانی کردند.
هم نین در اين مراسم صحبتهای مهمانان برنامه خانمها
 . ۶منیره ربدی ( بیان مشکالت همسران زندانیان و قرائت پیام
تبريک به مناسبت  ۸مار خود و اسماریل ربدی )
. ۲پیام پروين محمدی ( تبريک  ۸مار )
. ۹خواندن شعر توسط شعرای رزيز نرگس الیکائی  ،فانو
بهادروند  ،ملیحه قريشی و مرجان داودی .
. ۴فرح قادر نیا ( خشونتهای پنهان بر زنان تن فرو) ،
. ۵تبريک  ۸مار توسط فعالین جمع زن و برابری
انجام گرفت.
*هم نین مراسم  ۸مار امسال به سپیده قلیان دختر شجاع ارتراضات هفت تپه تقديم شد.
*پیام مراسم نیز با رنوان " دستمزدها را به باحی خط فقر  ۱میلیون ببريد " رنوان شد.
*بیانیه "ندای زنان ايران" توسط مجری برنامه قرائت و با پخش کلیپ " شايد جهان بهتر شود از شکیب مصدق " به اين برنامه پايان داده
شد.
ینندگاا

پیام ادری بارز ”شعل پاکرواا“
رهائی زا
https://youtu.be/qenlLfZvhoo

امروز به مناسبت روز جهانی زن در اينجا (شهر حهه – هلند)
تجمعی تدارک ديده شده و من به رنوان يک دادخواه در اين تجمع
شرکت کردهام .به رنوان نماينده يا يکی از دادخواهان ايران به
حکومت ضد زن (جمهوری اسالمی) ارالم میکنم که ما مادران،
ما دادخواهان اجازه نخواهیم داد که از اين پس آن جنايتهايی که
در دهههای گذشته مرتکب شدهايد ادامه پیدا کند" .سپیده قلیان"،
دختر رزيز ما مادران بايد به سررت آزاد شود" .پروين محمدی"
پسر ما مادران است و بايد
خوشبختانه آزاد شد" .اسماریل بخشی" ِ
به سررت آزاد شود .حکم ناجوانمردانهای که برای نسرين ستوده
صادر شدهاست (بايد لغو بشود) .با اينکه او شايد از نظر فکری
در جبههی خاصی قرار داشته باشد ،اما به رنوان يک وکیل بايد
استقالل ايشان مورد توجه قرار بگیرد .و حکم سیوچهار سال
زندان وی بايد بالفاصله و بدون قید و شرط لغو شود .تمام
زندانیان سیاسی بايد بدون قید و شرط آزاد شوند .اردام بايد ،بايد،
بايد در ايران لغو شود .فرزندان ما بايد در کشور زيبای ما ايران
نفس بکشند/ .
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چهل مالگی جنبش زناا

هشت مار روز جهانی زن را باه شاماا و
همه انسانهايی کاه بارای ياک دنایاای بارابار
مبارزه می کنند تبرياک رارض مایاکانام هار
چند که ستم بر زنان به تاريخ کهن ناباراباری
بین انسانها و ايجاد طاباقاات بااز مایاگاردد و
تاريخ  ۸مار را هام مای تاوان از جانا
زنان کارگر شیکاگو برای دستمزد و شاراياط
کار برابر تاا جاناباش زناان بارای حا رای
مرور کرد.
اما امروز از چهل ساالاگای جاناباشای حارگ
میزنیم که با راهپیمايی رظیم زنان در اسافاناد
 75به مناسبت  8ماار و در ماخاالافات باا
حجاب اجباری آغاز شد و تا امروز هم نان
پابرجاست و بر خواساتاه هاای انساانای خاود
پای می فشارد.
اين جنبش در برابر مناسباتی که بارای باقاای
سود سرمايه باه قاوانایان قارون وساطاايای و
ضديت با زنان چن انداخته بود ايستاد و در
برابر آن با فاريااد حاقاوق زن جاهاانای سات
ارالم کرد که حاضر نیست به رقب بارگاردد
و جنبش نوين رهايی زن در بارابار سانات و
قوانین زن ستیز جوانه زد مبارزه ی بی امان
و خستگی نااپاذيار کاه باا اناواع شایاوه هاای
وحشاایااانااه ساارکااوب  ،نااتااوانسااتاانااد وادار بااه
شکستش کنند و هشت مار فارصاتای اسات
که اين مبارزه چاهال ساالاه را ارج ناهااده و
بزرگ بداريم جنبش زنان در طی چهل ساال
ماباارزه ی خااود از هایاه روزناه ای باارای
جاری شدن فروگذار نکرد و مانند رودی در
جريان از هر سن خارايای راباور کارد و
فرصت ها را به کاار بسات و مسایار هاا را
تغییر داد.
جنبشی که بايد ها و نبايدها را کنار زد و در
برابرمناسباتی که تال ،می کرد زنان را باه
پستوی خانه ها به بردگی بکشاند ايستاد.
و بودن خود را به چشم جامعاه فارو کارد و
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در اين راه از مادرن تاريان شایاوه هاا باهاره
جست و همانند رزا پارکز که باا بارهام زدن
آپارتايد نژادی هويت انسانی خاود را صاحاه
گداشت جنبش زنان ايران نیز حقانیت خود را
برای بودن و زندگی برابر مبنا قرار داد.
و وارد هر ظرفی شد و به جای شکل گرفتن
خود ،منشا تغییر شد از ولنتاين و خرساهاای
قرمز برای بیان رش به زندگی تا ياواشاکای
هاااياای کااه راایااانااش کاارد و دناایااا پاار شااد از
رکسهای زيبای زنانی که به آسمان و کاوه و
دشت می خنديدند از چهارشنبه هايی کاه هار
روزه شد و از روساری هاای سافایاد کاه بای
حجاب شد و بار ساکاوی زنادگای ايساتااد و
دختران خیابان انقالب که پیام آوران رهاايای
زنان شدند .برای باز کردن درب استاديوم هاا
جنگید و در تمامای رارصاه هاای شاغالای و
تحصیلی و هنری پیشروی های چشاماگایاری
داشاات خااواساات زنااان باارای لااغااو حااجاااب
صانااعات مااد را وادار بااه تامااکایاان کارده بااه
طوريکه امروز ديگار پاوشاش زناان تافااوت
چندانی با لباسهای مدرن جهانی ندارد
بسیار تال ،کاردناد مادلایانا را باه حاجااب
بکشانند ولی استقبال نشد.
مطالبات زنان رنگش را به دنایاای پایاراماون
خود زند از موهای افشان تاا حک نااخان و
چکمه های بلند و ساپورتها هر روزرارصاه
های جن بین زنان و قوانینای شاد کاه تاناهاا
برای تعرض به زنان دست بکار مایاشاوناد و
لشگر سرکوبشان را به خیاابااناهاا گسایال مای
دارند خودشان هم البته رارض هستند که در
مقابله با زنان همواره شکست خورده اند.
امااروز شاااهااد حضااور زنااان در پاایااشاااپاایااش
صفوگ ارتاراضاات کال جااماعاه هساتایام از
مبارزات کارگران هپکو و هفت تپه و فاوحد
تا بازنشستگان و معلمان  ،زنان در پیشااپایاش
ارتراضات حضور دارند و اين نشان مایادهاد

کاه تاماامای طارح هاا و قاوانایانای کاه باارای
تبعی و تفکیک جنسیتی که قرار باود زناان
را از صحنه اجتماع حذگ کناناد باه شاکاسات
رسیده است از آتنا دائمی دختر شجاارای کاه
رصیان حقیقت است و قلاباش بارای کاودکاان
می تپد و در برابر اردام می ايستد .
تا پروين محمدی چهره محبوب کاارگاری کاه
با صالبت از حقوق کارگران دفاع میکتد تاا
دختر خبرنگار جوانی مانند سپیاده قالایاان کاه
در کنار کارگران هفت تپه و اسماریل بخشای
می ايستد و شجارانه از تحقیرهای جنسیتی و
شکنجه ها می گويد و ايناکاه حاتای باه رنا
موی او هم کار دارند و از آزادی رقایاده بای
قید و شرط خود ،دفااع مایاکاناد .و اياناکاه
ح دارد هر نوع انديشه ای داشته باشه .
همه و همه نقش شجارانه زنان را به نمااياش
می گذارد جنبش زنان يک واقعیت اجتاماارای
رظیمی است که گستردگی آن را از دريا اه
های تن و محدود نمیتوان نگااه کارد و ايان
خاصیت جنبش های اجتماری است.
ازخود زنان کارگر تا خانواده های کارگاران
تا کارتن خوابها و دانشجو ومعالام و کاارماناد
وحتی بسایااری از زناان سارمااياه داران باا
تبعی رلیه زنان هر روزه در حاال جانا
هستند چون اين جن  ،جنا زنادگای اسات.
جدا کردن زنان کارگر از جنبش زنان ناديادن
همه واقعیت زندگی در مورد زنان کاارگار و
خانواده های کارگری است .
آن ه که بسیار اهمیت دارد اين اسات کاه ايان
جنبش چتر و پارچام هشات ماار را بارای
رهايی از هاماه قایاد و بانادهاا و رسایادن باه
خاااواسااات هاااای انساااانااای خاااود ماااباااارزه
میکند .پرچمی که زنان کارگار شایاکااگاو در
برابر سرمايه داران برافراشتند و امروز يک
جنبش اجتماری چهل ساله  ،زنادگایاش را در
چنگال سود آوری کثیف سرمايه می بیند.
سودآوری که برای بقای مناسبات پاوسایاده ی
خود به نابودی همه زندگی کمر بسته اسات و
امااروز هشاات مااار را بااه پااا هاامااه
دستاوردهاا و ماباارزات چاهال ساال گاذشاتاه
گرامی می داريم
و این جنبش تا رپایی دنیلای شلاد و لرا لر
از پای نمی ایستد
زنده اد هشا ارس
زنده اد را ری
(با سپا از رضی آد ی برای پیاده کردن
متن سخنرانی )
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ای از آتنا دائمی هان روز
جهانی زا از زنداا

 ۸مار را به تمام زنان ايران که با تمام
ح و حقوقشان انکار میشوند تبريک
میگويم
“ ۸مار روز جهانی زن است سالهاست
که زنان در غرب و اروپا به پیروزی های
بزرگی دست يافتهاند ح و حقوق آنها به
رسمیت شناخته شده و قانون در حمايت از
قائل نمیشود و تکیه گاهی
زنان تبعی
است برای آنان .اما در ايران و در قرن ۲۶
ما هنوز نتوانستهايم به کوچکترين ح و
حقوقمان دست يابیم .تصور تساوی حقوق
زن و مرد در حد افسانه است و هنوز
بسیاری به دلیل دفاع از حقوق زنان زندانی
میشوند.
هنوز زنانی که برای کسب آن ه شايسته
انسانی است به پا خواستهاند به انواع بالهای
انسانی گرفتار میشوند .هنوز مردان برای
زنان قانونگذارند .هنوز زنان را به زور
سوار ماشینهای گشت ارشاد میکنند و
هنوز به خاطر مو و مانتوی کوتاه پالک به
گردن آنها میآويزند و از آنها رکس
میگیرند.
هنوز اختیاری در انتخاب پوشش خود
نداريم ،هنوز ح طالق و سقط جنین به
رسمیت شناخته نشده ،هنوز ح ارط و ديه
برابر با مردان در حد روياست.
هنوز آزارهای جنسی و استفادههای ابزاری
از زنان تیتر حوادط روزنامههاست .هنوز
شغلهای بهتر و درآمدهای بهتر از آن
مردان است و توانايیهای زنان ناديده گرفته
میشود.
هنوز خشونتهای خانگی رلیه زنان امری
است رايج .هنوز زن با برده تفاوتی ندارد.
هنوز اسید چهره زنان را نابود میکند .هنوز
صدا و سیما از نشان دادن زنان در
ررصههای گوناگون خودداری میکند و
هنوز زنان را به خانهداری و بارداری
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مردان برابرند و در تحمل کیفرهای سنگین
چیزی از مردان کم ندارند .چه تناقضی!.
تبريک  ۸مار را تقديم آن دختران جوانی
میکنم که ترياک قورت میدادند تا بتوانند
پاسخگوی چند مشتری  ۲۲هزار تومانی
بیشتر باشد.
تبريک  ۸مار را تقديم به آنان میکنم که
روزی خود قربانی پا اندازها بودند و امروز
خود پا انداز ديگرانند.
تبريک  ۸مار را تقديم به آنانی می کنم که
در سنین کودکی و نوجوانی مجبور به
ازدواج شدند و يا اسیر رشقی شدند که تمام
خواستههای معشوق را اجابت کردند حتی
نابودی خود!.
تبريک  ۸مار را تقديم به آنان می کنم که
با قتل طالق خود را گرفتند.
تبريک  ۸مار را به زنانی تقديم می کنم که
از روز زن فقط وحدت حضرتشان را
میشناسند و چشم به تلويزيون میدوزند
برای ارالم رفو.
تبريک  ۸مار را به زنانی تقديم می کنم که
در زندان هم از رختشويی و بردگی برای
ديگران رهايی ندارند.
تبريک  ۸مار را تقديم به تمام اين زنان
می کنم که از  ۸مار هیه نمیدانند .در
دنیای خود غرقاند .با ِمت بازی رطش
جنسی خود را به ظاهر سرکوب میکنند.
مهارت دزدی ياد میگیرند و ياد میدهند.
تصوری از زندگی بهتر ندارند .تصوری از
تحت حمايت قانون بودن ندارند .تصوری از
استانداردهای جهانی حقوق زنان ندارند.
تصوری از زنانی که جنگیدند تا به حقوق
انسانی خود برسند ندارند .اما با اين حال و با
تمام سیاهیها باز میخندند و میرقصند و
میخوانند و با انواع قرصهای رنگی و کش
سوخته و خمیر دندان برای خود لوازم آرايش
میسازند و خود را میآرايند.
 ۸مار را به تمام زنان ايران که با تمام
ح و حقوقشان انکار میشوند تبريک
میگويم ،باشد که از تاريخ پیشینیان خود
در بگیريم و برای رسیدن به آن ه که بايد
تال ،بیشتری کنیم.

تشوي میکند.
زندان قرچک نمونه کوچکی است از جامعه
بزرگ زنان ايران؛ قرچک تودهای از
آسیبهايی است که جامعه مردساحر ،سنت و
حکومت اسالمی به زنان تحمیل کرده است.
پیشتر در مورد زندان قرچک نوشتم و
امروز متهم شدم به سیاه نمايی و تشوي و
ترويج همجنسگرايی!.
گويی همه چیز سفید بود و من سیاه جلوه
دادم .اگر سفید بود چرا اخیرا زندانیان
قرچک در پاسخ به گازهای اشکآور و
باتومهای گارد زندان ،بند خود را به آتش
کشیدند و حال در انفرادیهای  ۲۴۶زندان
اوين هستند؟ اگر سفید است چرا نماينده
مجلس میگويد قرچک چهار بند دارد و نه
 ۶۶بند؟ حتما جاهايی را برای او و امثال او
سفید کردند .مالفه و پتوی تمیز و نو و
غذاهای سالم و متفاوت در روز بازديد به
زندانیان دادند .حتما رایکاران مجبور به
نظافت بیشتر و بهتر کردند و همان چند جای
به ظاهر سفید را به نمايندگان نشان دادند.
قرچک حقیقتی است سیاه و غیر قابل انکار.
روز جهانی زن است و من چیزی جز تیره
روزیهای زنان زندان قرچک به ذهنم راه
نمیيابد و البته زندانی که فقط در جاده
ورامین نیست بلکه در خانهها و در دلهای
اکثر زنان ايران است.
تبريک  ۸مار را تقديم آن دسته از زنانی
میکنم که سعی خود را کردند زندگی
شرافتمندانهای داشته باشند؛ اما فقر آنها را
فلج کرد .زنانی که به قول خودشان حتی لب
به سیگار هم نزده بودند و برای تامین
مخارج زندگی ،حتی رحم خود را اجاره
دادند تا به سمت خالگ نروند.
اما چه کسی و کجا بدون سوء نیت به زن
طالق گرفته و بیوه کار میدهد؟ پس از نظر
خودشان چه کاری راحتتر از قورت دادن
چند بسته مواد و يک سفر خارج رفتن؟ يا چه
کاری راحت تر از اينکه زنی چادری ساکی
پر از مواد را جا به جا کند؟ و بعد بازداشت
و زندان و اردام و حبس ابد.
نبريک  ۸مار را تقديم اين زنان میکنم که
در ازای  ۲تا  ۹میلیون تومان به چنین کاری
تن دادند و تا پای اردام رفتند و برای تسکین آتنا دائمی /فعال حقوق شر  /ند زناا زنداا
رذاب وجدان ،خود را چنین دلداری میدهند اوین /امفند اه ۰۷۲۳۱
که درست است مواد جابه جا کردند اما
حداقل تنفروشی و نامو فروشی نکردند.
تبريک  ۸مار را تقديم به آن زنانی میکنم
که دوست داشتند طعم زندگی آزاد و راحت
را ب شند و با توهم مواد مخدر ولو برای چند
سارت به اين زندگی میرسیدند.
تبريک  ۸مار را تقديم به آنهايی میکنم که
در همه جای قانون از مردها کمتر و کمترند،
اما حداقل در قانون مجازات اسالمی با
5
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اجرای تئاتر  ۸ارس  ۹۱۰۲روز جهانی زا در اشتوتگارت آلماا
گزارش از شراره رضائی
https://youtu.be/uDgMlgNttU8

در اشتوتگارت فعالین رهائی زن سیاستهای زن ساتایازاناه ارتاجااع
اسالمی حاکم و مقاومت و مبارزه زنان را در يک نمايش خایااباانای
به تصوير کشیدن ،توجهتان را به اين تواتر خیابانی جلب میکنم
سناريو نويس:
#مريم_رمضانی_گیوی #maryam_ramezanigivi .
کارگردان#:مهران_رمضانی_گیوی#mehran_ramezanigivi
روز جمعه ۸ ،مار  9102برابر با  ۶۱اسفند 0925
تواتر به مانااسابات روز جاهاانای زن در مایادان شالاو پاالتاس "
"Schlossplatzاشتوتگارت ،آلمان.
در اين نمايش :وضعیت فعالین و مدافاعاان زن زنادانای در اياران،
ردم برابری حقوقی ،نابرابری وضعیت شغلی ،و توحش حااکام بار
جوامع اختناق زده و جايگاه زن را بیان کرده و برای جامعه آلمانای
به نمايش درآوردند.
شعارهای اين نمايش ترجاماه از آلاماانای" :ناه باه زنادان شاکاناجاه
اردام" " .دستمزد برابر"" .موقعیت شغلی برابر"" .بیاماه بایاکااری
برای همه"" .حقوق های معوقه بايد سريعا پرداخت شوند"" .بایاماه
مکفی برای همه"" .زنان زندانی ،زندانی سیاسی آزاد بايد گاردناد".
"حضور زنان در استاديوم ورزشی بايد آزاد بااشاد"" .جاناباش ماا،
رهايی زن"" .هشت مار  ،روزاتحاد ما"" .زنان ،کارگر ،ماعالام،
دانشجو ،اتحاد اتحاد"" .آزادی برابری ،اتحاد جهانی".
تقدیم

تمام زناا و بارزین آزادیخواه و را ری طلب
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گزارشات ارمالی فعالین رهائی زا از کارزار م روزه هشا ارس در روکسل -لژیک
گزارشگر ماز اا رهایی زا معید حمدی
https://youtu.be/qenlLfZvhoo
هشت مار امسال در بلژيک رن و بوی ديگری داشت .کارزار جسورانهی سه روزه ،که از طرگ "سازمان زنان هشت مار ايران
 افغانستان" برنامه ريزی شده بود ،هشت مار امسال را برای فعالین حقوق زنان در کشورهای مختلف به يکی از به ياد ماندنی تريان هشاتمار ها تبديل کرد" .سازمان رهايی زن" نیز پیشتر حمايت خود را از اين کارزار ارالم کرده بود و ارضای ايان ساازماان دوشاادو ،دياگار
شرکت کنندگان در برگزاری هرچه باشکوهتر آن کوشیدند .تاال،
برای برگزاری اين کارزار از بیش از يک سال پایاش آغااز شاده
بود .نتیجهی ماهها دوندگی در يک ماراتُن سه روزه خالصه شد و
صدای زنان ايران و چهل سال مبارزهشان را به گاو ،جاهاانایاان
رساند.
کارزار کاار خاود را باا تاظااهارات در ماقاابال کاناساولاگاری
جمهوری اسالمی ايران در شهر هامبورگ (آلمان) آغاز کرد .در
اين مراسم جمعی از فعالایان حاقاوق زناان از آلاماان هام حضاور
داشتند .سخنرانی افراد مختلف ،پخش ارالمیه ،خاوانادن بایاانایاهی
سازمانهای مختلف ،سر دادن شعار و اجرای موسیقی توسط چناد
فعال و موزيسین آلمانی از جمله فعالیتهای انجام شدهی اين روز
بود .فعالین سازمان رهايی زن هم پس از خاوانادن بایاانایاهی ايان
سازمان به پخش اين بیانیه در بین حضار پرداختند.
روز دوم کارزار در شهر دِن هاخ (هلند) برگزار شاد .ماراسام
با آکسیونی در نزديکی ايستگاه مرکزی اين شهر شروع شاد .پاس
از قرائت بیانیهی سازماان زناان هشات ماار باه زباان هالانادی
توسط يکی از ارضای اين سازمان ،بیانیههای دياگار هام خاواناده
شدند و افراد مختلافای ،از جامالاه خاانام "شاعالاه پااکاروان" ماادر
"ريحانه جباری" به ايراد سخنرانی پرداختند .مراسم با وجود باران و باد بسیار شديد ادامه پیدا کرد و شرکت کنندگان به سوی ديوان بینالمللای
"حهه" به راه افتادند .در مقابل دادگاه حهه هم تجمع پايانی صورت گرفت و شرکت کنندگان با اجرای سرودی زيبا به مراسام روز دوم پااياان
دادند.
شرکت کنندگان خستگی ناپذير کارزار خود را به بروکسل (بلژيک) رساندند تا روز پايانی را در اين شهر به سر انجام برسانند .مارحالاهی
اول مقابل سفارت ايران .شرکت کنندگان زيادی از طرگ سازمانها و جريانات مختلف در اين آکسیون حضور داشتند .رالوه بار بارنااماههاای
سخنرانی ،خواندن بیانیه و سر دادن شعار" ،شکیب مصدق" ،خوانندهی جوان و معترض افغانستانی نیز آهن ارتراضی خود را باه صاورت
زنده برای حاضرين اجرا کرد .پس از اين آکسیون شرکت کنندگان با اتوبو به سمت سفارت آمريکا رفتند .در آنجا پیام سازمان هشت ماار
به انگلیسی قرائت شد و شرکت کنندگان با سر دادن شعارهايی مخالفت خود با دخالت های آمريکا در امور مردم ايران را با صدای بلند فاريااد
زدند.
در ادامه ،شرکت کنندگان به تظاهرات طرفداران حقوق زنان در مرکز شهر پیوستند .تعداد بسیار زيادی از زنان و مردن برابری خواه در
مقر اتحاديهی اروپا در میدان لوگزامبورگ ادامه پایادا کارد .در
اين تظاهرات شرکت کردند .راهپیمايی از ايستگاه مرکزی بروکسل آغاز و تا ّ
آنجا نیز سازمان های مختلف بیانیههای خود را خواندند و به اجرای موسیقی و سر دادن شعار پرداختند.
پايان کارزار سهروزه جشنی در مرکز فرهنگی "پیانوفابريک" بروکسل برگزار شد تا حسن ختامی باشد بر تال ،يک سالاهی فاعاالایان
در
ِ
حقوق زنان در سازمان هشت مار ايران -افغانستان .ارضای سازمان رهايی زن نیز در اين مدت در کمک به هرچه بهتر برگزار کردن ايان
کارزار از هیه کوششی فروگذار نکردند.
هشتم مار 9102
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زناا نیروی اصلی اعتراض هستند امرین درکال

https://youtu.be/qenlLfZvhoo
ساالم خاادماات شاامااا و تابااريااک مایااگااوياام 8
مار روز جهانی زن را به شما رازيازان
ماوضاوع زناان نایاروی اصاالای اراتااراض
هستند شروع میکنم
زنان فوران اين جامعه لاه شاده زيار پاای
ارتجاع هستند مگر مایاشاود چاهال ساال ايان
سراشیابای جاهانام را ياک نافاس دوياد و در
تنگنای سیاهی زمین .بلند شاوی و مشات بار
آسمان شوی که نه .نمیگذارم .نمیپذيرم .مگار
ماایااشااود ؟ باالااه ماایااشااود  .سااپاایااده قاالاایااان
.دختر هشت مار امسال .بامید آزاديش و
بااامااایااد آزادی هااامااه دخااتاااران  8ماااار
ايران .چهل سال است کاه صادای اراتاراض
بلند میشود
زنان برای ابتدايی امکانات خود ح خواهای
میکنند و تمام اين زنان که چاهال ساال صابار
کااردنااد حااال باالاانااد شااده و ح ا خااود را
ماااایااااخااااواهاااانااااد  .زناااااناااای کااااه باااارای
ابتدايی ترين خواست خودشان به هر کااری
دست میزنند حتی در جايی با مزد کم يا بدون
مزد به کار مشغول میشوند و دست از تاال،
نمیکشند و هم نان تال ،میکنند اين زناان باا
کارگرای هفت تپه دست به اراتاراض زده و
فرياد خود را به دنیا رساندناد کاه ماا صادقاه
نمیخواهیم ما حقوقمان را می خواهیم  .زنانی
که بین مردها بلند شدند و به دنیا فتناد کاه پاا
به پای مردا میجنگن زناانای کاه  ۳۳درصاد
حقوقشان در نظر گرفته نمایاشاود  .و خایالای
دانشجويان که خواستار قاوق خاود مایاشاوناد
رسل ها .پروين ها  .میگوياناد کاه ماا دياگاه
سکوت نمی کنیم يا زنان خرمشهاری کاه بای
آبی امان آنها را برده که دست باه اراتاراض
میزنند  .مادرانی کاه باه دناباال جایاگارگاو،
هايشان به دنبال حقوق آنها هستند  .يا زناانای
کااه ماایااگااوياانااد دروم ماایااگااوياانااد دشااماان مااا
آمريکاست .زنانی که اسیاد پااشای مایاشاوناد،

سوزانده میاشاوناد  .ماا زناان چاهاره زخامای
تبعی هستیم  .ما زنان رلیه قوانین ضاد زن
هستیم .ماا زناان باه دناباال باراباری باا مارد
هستیم  .ما زنان نمی گاذاريام نامایاپاذياريام کاه
زيار پاا لاه شاويام  .ماردماانای از کشااورز،
کارگر ،معلم و اخیرا مال باخته حا خاواهای
میکنند و زناانای کاه ساعای شاده چاهال ساال
دفنشون کنند سر برآوردند و خود را در اول
صف قرار دادناد  .زناانای کاه اقاتاصااد ايان
مملکت گلو آنها را فشار میادهاد .و ايان رناج
ها به جسم و بدنشان آسیب میزند ،بارث شاده
هر کاری انجام دهند  .حتی در کاارخااناه هاا
کارگاه ها  ،مغازه ها تولیدی ها با مزد کام ياا
بدون مزد در شرايط تهديد جناسای و نااامانای
دست به کار میزنند و از فقار و بای کااری ،
بی مسکنای و اراتایااد فاريااد .بارآورده و باا
کارگران يک جا شده ايم ما کاارگاران آهانایام
شاهین پیش آهن در میان کارگران هفت تپه
در بین اين همه مرد میگويد انقدر باهام فشاار
آمد که بلند شدم و .حرگ زدم و مایاگاه چارا
شااوهاار ماان کااه  ۶۸سااال سااابااقااه کااار داره
نمیتونه امکانات ب ه هايم را فراهم کند زنانی
کااه ناااديااده گاارفااتااه شاادن زناااناای کااه باارای
نابرابری استارت بخوره و ارمال بشه سپیاده
قالایااان دخااتار هشاات مااار امساال باه امایااد
آزاديش و برگشت دوباره او و هاماه دخاتاران
هشت مار
.ايااران مااردماااناای از کشاااورز .کااارگاار .
پاارسااتااار .دانشااجااو  ،مااال باااخااتااه دساات بااه
ارتراض زدند .معلم و کارمند و اخایارا ماال
باختگان  ،برای يافتن ح و حقوق خاودشاون
که دزديده شد  ،دادخواهی میکنند و در میاان
اين هیايوی ح خواهی هاا زناانای کاه چاهال
سال سعی شده آنها را دفان کاناناد در گاودال
های جنسیتی سر براورند راه برآوردند و در
اول صف ايستادند .برای اسماریل بخشای باه
اول صاف اراتاراض ايساتاادناد  .زناانای کاه
در.اخراج در صف اول قرار گرفتناد و ايان

چیزها گلويشان را ساخات فشاار مایادهاد ايان
زنانی که هیه وقت از تال ،دست نمی کشاناد
و يک جايی در اين راه فقر تباهی بی مسکنی
قدرت تاب و تحملشون از بین میرود  ،زيارا
سیل تباهی و بدبختی و ظلم بااراث مایاشاود ،
کااه آنااهااا بااا کااارگااران اهااواز بااه صاافااوگ
ارااتااراض باارونااد وبااه گااوياانااد مااا کااارگااران
آهنیم ،ريشه ظلم را می شکنیم و هم ناان باا
کارگاران هافات تاپاه پاا باه پاا باه اراتاراض
پرداختند و گفتند ناه رااماالن فاتاناه ايام  ،ناه
تاجران سکه ايم  ،گرسنه ايام گارساناه ماا ناه
دلسوزی میخواهیم  .نه صادقاه ماا فاقاط حا
خاااااااودماااااااان رو مااااااایاااااااخاااااااواهااااااایااااااام.
دختران دانشجو کوی دانشگاه چمران تاهاران
بلند میشوند رلیه تبعی جنسیتی ياا دخاتاران
انقالب ويدا موحد ،نارگاس حسایانای  .اراظام
جاانااگااری ،ماارياام شااريااعاات مااداری ،رويااا
صغیری  .شاپرک شجری زاده  .شیما باباايای
و هزاران دختری که دست به ارتراض زدناد
و سکوی تمام شهرها را به تسخایار روساری
و توسری هايشان در مای آورناد ياا رصایاان
حقیقت می شوند چون آتنا دايمی ها ،گلارخ .
يااری هاا و
رسل ماحامادی هاا  .ساانااز
پروين محمدی ها و يا دختران داناش آماوزی
که در اصفهان جلو آموز ،و پارور ،جاماع
میشوند و میگويند ما ديگه نسلی نایاساتایام کاه
ساکت باماانایام  .ياا ماعالاماان  .پارساتااران و
بااازنشااسااتااگااان کااه دم در مااجاالااس دساات بااه
ارتراض میزنند و میگويند قارار اناقاالب ماا
اين نبود و میگويند معیشات مانازلات ساالمات
ح مسلم ماست يا دختران قاائام شاهاری کاه
پشت درهای ورزشگاه جا گذاشته مایاشاونادياا
دختران پارک دانشجو مراد ماه رلیه گرانای
صبا کرد افشار  .ياسمن آريانی  .نیلوفر هاماا
فر  .مژده،رجابای و آذر حایادری کاه فاريااد
تورم  ،آزادی جواب بده روحاانای ياا حاقاوق
های رمومی فالکت نجومی بلند هسات  ...ياا
مادرانی که برای نجات جگارگاوشاه هاايشاان
دست به هر کااری زدناد  ،ماادر لاطافای هاا
مااادران  ۸۸شااعاالااه پاااک روان هااا مااادران
پروين محمدی ها مادر اسمارایال باخاشای هاا
سینه سپر کردن  .يا لیال فرجی کهدر تیر ۳۱
بااااااه قااااااتاااااال رسااااااانااااااده ماااااایااااااشااااااود.
رقا و شااادی و رنا و زياابااياای رو بااه
تاباعایا ماایارسااناد و دخااتاران اياران شاهاار
مرضیه ابراهیمای دخاتاران شایان آبااد ماائاده
خااجاابااری  .و دخااتااری کااه در  ۶۱آذر ۳۱
میگويد ما دختران چهره زخمی تباعایاضایام و
من میگويم ما زنان چهره بفغان آماده از ايان
همه ستم نیروی اصلی اراتاراضایام ماا زناان
رلیه همه قوانین ضد زن و خواستار باراباری
میان مرد و زن هستیم.
(با سپا از ریحان هاشمی برای پیاده کردن
متن )
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کمیت ی زناا  8ارس در هاوگسوند نروژ
گزارش از فریبا رشیدی
https://www.youtube.com/watch?v=qenlLfZvhoo&feature=youtu.be
مار امسال در نروژ شهر هاوگسوند با راهپیمايی از مرکز شهر شروع شد و به
سخنرانی تعدادی از افراد در جلوی شهرداری و با حضور شهر دار اين شهر
برگزار شد که ۶ .۹۲.سارت انجامید.برنامه اصلی در داخل  høyskoleبرگزار
شد که مهمانان و سخنرانان ويژه حضور داشتند و کمیته زنان  ۸مار
هاوگسوندکه تشکیل شده از افراد سیاسی میزبان اين برنامه بودند .اول با خیر
مقدم و تبريک  ۸مار شروع شد و بعد مهمانان اين برنامه در باره آزادی بیان و
تنش در برابر زنان در سوسیال میديا و اينترنت و مسائل ديگر مورد بحث و
گفتگو قرار گرفت.
يکی از مهمانان روزنامه نگار ايرانی بود که در مورد تبعی جنسی و نق
حقوق بشر از جمله حقوق کودکان و زنان و روزنامه نگاران پرداخت .و اينکه
میدياهای ايران از گفتن حقاي خود داری میکنند و جای باور برای ملت نیستند .

صدای اعتراض زناا در  ۸ارس در املو نروژ
گزارشگراا ماز اا رهایی زا شادی و روپاک طیعی
روز جمعه  ۸مار  ۲۲۶۳مطاب سنت هر سال مراسم بزرگداشت روز جهانی زن به همراه هزارها نفر از مردم آزادی خواه و
برابری طلب نروژ در مرکز شهر اسلو روبروی پارلمان برگزار شد.
سازمان رهايی زن واحد نروژ به همراه جمع کثیری از احزاب و شخصیتهای سیاسی سازمان ها و ارگان های دفاع از حقوق زنان و
هم نین مردم آزاديخواه نروژ در اين مراسم شرکت داشتند .در اين مراسم سخنرانی هايی از طرگ فعالین حقوق زنان و فعالین چپ و
سوسیالیست ايراد شد که در آن به لزوم برابری کار و درآمد زن و مرد تاکید شد و هم نین ضرورت اتحاد و همبستگی برای برقراری
جامعه ای راری از تبعی و ستم جنسی بر زن و رفع نا برابری را يادآور شدند.
سازمان رهايی زن واحد نروژ ضمن تاکید بر اهمیت حضور فعاحنه در مبارزه برای متحق شدن مطالبات جنبش زنان با پخش تراکت و
اطالریه سازمان اين روز را به همه فعالین در اين ررصه شادبا ،گفت و با سردادن شعارهايی با مضمون نه به بردگی و انقیاد زن نه به
قوانین زن ستیز شريعت و زنده باد آزادی و برابری به همراه کل جمعیت حاضر مسیر خیابان پارلمان تا میدان کارگر را راهپیمايی کرد و
به کار خود پايان داد.
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صدای اعتراض زناا در  ۸ارس در گوتنبر
گزارشگر ماز اا رهایی زا محر صا ا
https://youtu.be/qenlLfZvhoo

موئد

هوای  ۸ام مار امسال  ۲۲۶۳مثل اکثر سالها سرد توام با باران و برگ است اما اين موضوع هی گاه مانعی برای حضور ارتراض زنان
آگاه در گردهمايی ها نبوده است .روز جمعه سارت  ۶۱:۹۲به وقت محلی کشور سويدن در شهر گوتنبرگ تجمع تشکیل شد .احزاب و
سازمان های مختلفی با وجود اختالگ نظرها گردهم جمع شده بودند تا
صدای ارتراض و مطالبات انسانی و اجتماری زنان را به گو،
مسوولین اين کشور برسانند .بیش از ده ها سازمان و انجمن و حزب
سارت  ۶۸:۲۲برای راهپیمايی و سردادن شعار های خود شانه به شانه
به حرکت در آمدند .
فعالین سازمان رهايی زن نیز مثل هر سال در اين ارتراض نقش
پررنگی را ايفا کرده و با سر دادن شعار به صف مدافعین حقوق زنان
پیوستند .در میان اشتراک کنندگان حضور سپوژمی جبارخیل " فعال
حقوق زنان و رهبر کمپین من فاحشه نیستم" توجه من را به خود جلب
کرد .بر خالگ خیلی از زنانی که در راستای حقوق زنان کار میکنند و
برای آن شب لوکال ها را برای جشن و پايکوبی رزرو کرده و در حال
آمادگی برای برنامه ی آن شب بودند سپوژمی با لبا های محلی با
دختر خردسالش  ۸مار را در کنار ما اينگونه برگزار کرد .مصاحبه
يی با او داشتم
از او خواستم تا در مورد سازمانی که سرپرستی میکند و اهدافش از
تاسیس اين سازمان کمی توضیح دهد .
سپوژمی  :نام سازمان مان زنان افغان است و هدگ من از تاسیس اين سازمان آموز ،و اطالع رسانی زنان از حقوق اجتماری شان در اين
کشور است تا بتوانند از حقوق انسانی خود دفاع کنند دلیل تجمع ما در اين روز بلند کردن صدای زنانی که در افغانستان به گونه های
مختلف مورد خشونت قرار گرفتند و دختران قربانی سنت های ضد زن شده و ازدواج اجباری را تجربه کردند است .ما خواهان توقف
ازدواج دختران زير  ۶۸سال در افغانستان ايم .خودم شخصا مخالف ازدواج های زير سنی و اجباری در سراسر هستم و به هر شیوه يی
که شده کوشش با اين پديده مبارزه کنم.
از او راجع به آمار ازدواج های زير سنی و اجباری در سال  ۲۲۶۸ -۲۲۶۳در افغانستان پرسیدم.
سپوژمی :متاسفانه به دلیل نبود امکانات برای تحقی اين موضوع به رلت پذيرفتن اين فرهن در میان به خصوص مردم قريه نشین امری
کامال رادی تلقی می شود اينکه به طور مثال منطقه ناامن است و سازمان ها ح ورود به آن مناط را ندارند يا اينکه چون نکاح ها اکثرا
ثبت و درج محضر نمی شود آماری دقی در دست نیست و دلیل اصلی آن فساد اداری حاکم در افغانستان است نتیجتا آمار دقیقی از ازدواج
های زير سنی و اجباری در دست نیست اما آخرين گزارشی که در اين اواخر ارايه شد ازدواج يک دوخار  ۳ساله با مردی  ۹۵ساله بود.
سحر :پیامتان به خانم هايی که در محیط امنی مانند سويدن هستند و اين امکان را دارند تا صدای خود و قربانیان خشونت رلیه هم نوع خود
را به بسیار سادگی به گو ،مسوولین و جهانیان برسانند چیست؟
سپوژمی  :من خیلی ناراحت می شوم وقتی هر سال  ۸ام مار در اين برنامه اشتراک می کنم و میبینم حضور خانم های افغانستانی مقیم
سويدن بسیار زياد کمرن است و به جای هم قدم شدن با ما و بلند کردن صدای قربانیان ،فرهن رق و پايکوبی را در اين روز رايج
کرده اند لوکال ها را رزرو میکنند و به جشن پايکوبی می پردازند .شما خودتان شاهد هستید که از حدود  ۹۵۲تا  ۴۲۲زن افغانستانی که در
شهر يوتبوری زندگی میکنند فقط  ۴زن امروز با ما هم گام اند اين موضوع من را بسیار میرنجاند و احسا میکنم بايد بیشتر راجع به
تاريخ ه ی هشتم مار به زنان افغانستانی آگاهی داده شود و با زنان آگاه که خود مدافع حقوق زنان اند راجع به اين موضوع مباحثاتی
صورت گیرد.
از وی خواستم تا به زبان پشتو پیام خود را به زنان افغانستانی برساند
" پیام را به فارسی ترجمه کردم" بانوان محترم از شما خواهش میکنم
که در هر سر دنیا هستید مبارزات خود را برای برابری جنسیتی
کنید.
فرامو ،نکنید و هشتم مار را با حضورتان پررن
سپاسگزارم
ماريا يوسفزی يک تن از زنان مبارز افغانستانی است که کیلومتر ها
راه را از شهر ترولهتان برای ارالم همبستگی با زنان در اين روز
پیموده تا در گردهمايی  ۸ام مار در شهر گوتنبرگ حضور داشته
باشد .ماريا نیز پس از پیام تبريکی اين روز به زنان و ابراز
خرسندی از همبستگی زنان مبارز در سراسر جهان گفت :پیام من به
زنان افغان اين است زنجیر استبداد را پاره کنید تا چه زمانی دوست
دارد به شیوه ی مردساحری زندگی کنید؟ بايد خودتان برای آزادی
های خود بجنگید و تال ،کنید/.
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نا ای تکاا دهنده از یک خواننده
مالم خانم عزیزم
منو ببخشید دير پیام دادم بهتون ،واقعیت امر اينه كه من در حال حاضر تو
شرايط خیلي سختي هستم.
بخاطر فعالیتي كه در حوزه ي زنان و دختران محل زندگیم داشتم از قبیله ي
خودم طرد شدم ،من يك تركمن هستم از منطقه ي تركمن صحرا  ،شهر ...
با توجه به محدوديت ها و مرد ساحري شديد در اون منطقه و همینطور با
قومیتي بسیار مذهبي فعالیت خودمو در حوزه ي زنان از تابستان سال  ۳٩بعد از
فارم التحصیلي آغاز كردم.
استارت كارم از خانواده بود كه با مشت و لگد برادرانم روبه رو شدم فقط و فقط
بخاطر اينكه روسري خودمو هنگام صرگ غذا از سرم برداشتم تمام خانواده
هاي تركمن حتي موقع خواب هم بايد روسري سرشان باشد  ،امیدوارم از اين
مطلب من متوجه شده باشید كه گستردگي محدوديت در منطقه ي زندگي من
چگونه است ،من از سال  ۳٩با سرچ كردن تو اينترنت با نشريه ي شما آشنا شدم
من تا قبل اينكه مطلبي در رابطه با خودسوزي زنان در افغانستان توجه منو جلب نمیكرد شايد تا به احن هم برايم مثل خیلیهاي ديگه
خودسوزي دختران و زنان جوان مهم نبود ،نكه مهم نباشه اما شايد به راحتي از كنار ،ربور میكردم و مثل خیلي از هم شهريهام بجاي
اينكه ريشه ي مشكل رو تحلیل كنم شايد مقصر اصلي رو هم خود زنان میدونستم  ،حاح كه چشم و گوشم باز شده و میدونم خیلي ظلمها
در ح ما زنان میشه فعالیتم را به جد شروع كردم .
اينستاگرامم اغلب مردان و زنان تركمن محل زندگیم هستن با اينكه از خانوادم و از قبیله ام طرد شدم و از ديدگاه اونا من يك دختر نرمالي
نیستم اما باز تمام سعي ام رو میكنم  ،زنان ما حكم قابلمه تو آشپزخونه رو دارن و سانسور و سركوب بیداد میكنه ،كتك میخورن ،حبس
میشن ،خودكشي  ،خودسوزي میكنن  ،شايد در باور شما نگنجد اما از قرون وسطي هم رقبتريم چون حتي اين موضورات و خود زن هم
باور كرده كه درجه ي دو يا سه باشه و غالم حلقه به گو ،برادر  ،پدر و شوهر باشه.
من براتون يه مقاله میفرستم هر چند اغلب دحيلي كه براي خودسوزي اورده شده با توجه به میل نظام حكومتي نوشته شده چون باحخره
محق هم از اين نظام میترسه .اما ريشه ي اصلي اين مشكالت خود نظام جمهوري اسالمیه كه مغز برادرو پدر من و خیلیهاي ديگه رو
شستشو داده.
من هر ماه پیگر نشريه ي شما هستم  ،امیدوارم صداي زنان و دختران منطقه ي ما باشید .كودك همسري و زندگي كردن با  ۹تا زن
همزمان در يك خونه كه يه چیز كامال راديه ،پدر من  ۲زن داشت و رموي من  ۹تا زن كه زن اخر ٠۲ ،سال اختالگ سني داشت و
خانم رزيزم اندازه ي دنیا حرگ دارم ...
همه با هم در يك خونه زندگي میكردن.
نا

مپیده قلیاا از زنداا مپیدار اهواز

همراه نقاشی ک کشیده و

یروا از زنداا فرمتاده

دلم از مشعلهای نور فروزان شد /شمارهام را به ديوارها نوشتند /ديوارها به چمنزارهای سبز بدل شد
سالم،
حس میکنم يک حيه از قلبم را برداشتهام .امروز آفتاب به صورت رمود به چشمانم تابید و يک آن همه
چیز سیاه شد .من از دنیای صداها به سپیدار آمدم…
صدای ت ت دمپايی و باز شدن در سلول و کسی که میگويد« :ببین! ُکلمنت رو به حال خود ،نذار .دو
سه روزی يه بار بشور…» ،حاح تمام اين صداها جای خودشان را به تصاوير دادهاند .دلتن میشوم
اما به هیه رنوان اندوهگین نیستم؛ البته نه به اين معنی که شادمانم .بیش از هر چیز واهمه دارم .ترسی
رین بختک به جانم افتاده است که مبادا به واسطه اتهام يا مسائلی از اين دست خود را
تافته ای جدا بافته بدانم و مرزی بین خود و خواهران گرفتار در بندم ايجاد کنم .تمام تالشم
اين است که در رنجشان سهیم باشم و برای همین نه ديگر آزادی به قید وثیقه برايم اهمیت
دارد نه اصال به اين مسوله فکر میکنم.
فرصت گريستن ندارم .با تمام توانم سعی میکنم برخیزم .البته که در اين مدت ننشستهام اما
انتظارم از خودم بیشتر از اين حرگهاست .حاح ديگر يقین دارم که زندگی ابدا در دل خانه
و دانشگاه جريان ندارد .زندگی همین سفرهی شام با سه متهمی است که برای هیهکداممان
اهمیت ندارد به چه جرم و اتهامی در سپیدار شب را به صبح میرسانیم .زندگی دقیقا در
راهروی زندانی جاریست که زنی با شکم برآمده از آن خندان و آرام ربور میکند (مبادا
لیز بخورد) يکهو قهقهها ،بلند میشود و زير لب میگويد" :لگد میزند"....
من درست در قلب زندگی در بندی که نامش نرگس است شعری از محمود درويش را برای
همبندیام میخوانم .سپس برای نوزادی ححيی میخوانم که چند ماه پیش همین جا به دنیا
آمده است .ای بهترين رن در سیاهی ممتد ،اينها را نوشتم تا بدانی حالم بد نیست .به
زودی بهار از راه میرسد .همهتان را به طبیعت و گلهای حله و بنفشه میسپارم.
سپیده از سپیدار  – ۳۱/۶۲/۲۲بند گل نرگس
#مپیده_قلیاا
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 8ارس پخش دفترچ های را ری جنسیتی در یاا ردم در تهراا

پیام زناا جواا رعلی قوانین زا متیزان
نامبا  ۸ارس خیا اا
رژیم امال ی
ولیعصر تهراا
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نوزاد  ۵اه در ایتالیا ر اثر ختن جاا اخا
يک نوزاد  ۵ماهه در ايتالیا در اثر ختنه انجام شده توسط پدر و مادر ،در خانه جان باخته است .کودک جمعه شب  ۲۲مار
قلبی با هلیکوپتر به بیمارستان بولونیا ارزام شد اما پزشکان نتوانستند جان او را نجات دهند.
اين اتفاق در شهر اسکانديانو در استان رجیو امیلیا رخ داده است و مقامات دادستانی
پرونده ای را بر ضد والدين کودک که دارای اصلیت غنايی هستند تشکیل دادهاند .اين
دومین باری است که حادثهای از اين دست در ظرگ چند ماه اخیر در ايتالیا رخ
میدهد.
در ماه دسامبر گذشته در حادثهای مشابه يک کودک دوماهه از خانوادهای نیجريايی
در مرکز پذير ،مهاجران شهر رم در اثر ختنه جان باخته بود.
آلسیو مامی ،شهردار اسکانديانو ،دراينباره گفت« :نگرانکننده است هنوز افرادی
وجود دارند که با دست زدن به انجام چنین رسومات کهنهای جان نوزادان کوچک را
به خطر میاندازند».
ساحنه بین  ۴ال  ۵هزار کودک پسر در ايتالیا به دحيل سنتی يا مذهبی ختنه میشوند.
حدود يک سوم از اين تعداد ختنهها در شرايط مخفی انجام میشوند.

پس از ايست

امیدپاشی در خر دره
خبرگزاری هرانا – روز گذشته ،يک زن  ۹۳ساله در شهرستان #خرمدره ،توسط
همسر سابقش مورد#اسیدپاشی قرار گرفته و به بیمارستان #مطهری #زنجان منتقل
شد.
به گزار ،خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا ،همسر ساب يک زن  ۹۳ساله
خرمدرهای در اقدامی هولناک وی را با اسید سوزاند.
در اين گزار ،آمده است“ :رصر روز دوشنبه  ۲۱اسفندماه ،فريادهای سوختم
سوختم يک زن  ۹۳ساله در خرمدره توجه مردم را جلب کرد .با حضور اورژانس و
ماموران پلیس مشخ شد اين زن توسط همسر ،ساب مورد اسید پاشی قرار گرفته
و از ناحیه دست و صورت به شدت زخمی شده است؛ وی نهايتا ً به بیمارستان
مطهری زنجان منتقل شد و تال ،برای دستگیری همسر ساب وی ادامه دارد.
خرمدره يکی از شهرستانهای استان زنجان است.
فراخواا دو رادرزاده مپیده قلیاا رای آزادی مپیده
 ۲۴اسفندماه ،در پی دروت و فراخوان دوبرادرزاده ۸و  ۶۲ساله #سپیده_قلیان جمعی از
کودکان بهمراه خانواده هايشان در پارک دولت دزفول گردهم آمدند و با نوشتن اسم سپیده قلیان
بر بالنهای آرزو و به هوا فرستادن اين بالنها آزادی سپیده را خواهان شدند.
شرم بر رژيم که کودکان بجای بازی و آرزوهای کودکانه ،آرزويشان آزادی سپیده رمه شان
است .دام نن و جنايت و ظلم به بزرک و کودک بر پیشانی سران جمهوری اسالمی تا ابد باقی
ست# .مپیده_قلیاا_را_ازاد_کنید

نمایی زیبایی از انسانیا

روایا تصویر
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید

تلوزییون راهیی زن از ”کااان یا

“ روی مااواواره ”اهت ربد” هارفاها اه

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 دنبا کنید و با ما همراه باشید

مایا نشری رهایی زا
https://rahaizanorg.blogspot.de/

فرکانس ماوواره:

آرشیو قاالت
http://rahai-zan.blogspot.de/
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 4.6

رنا

های تلویزیونی و صاحب ها
https://www.rahaizan.tv/

تلگرام رهایی زا
@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 0006828296902 :

تلفن تماس000880080028 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس0006804928492 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

0006804928492

تلفن تماس949-421-1200 :

ایمیل verya.1260@gmail.com

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

تلفن تماس0006800088942 :
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 000814226292492 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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