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اطالعهره هت های ز هه هنرهت

(ف ا

هازات ه اش ه8هت ا هازههجه ن هه

هزهانگلهس )

هندههن هیش هت ا هازهجه ن هه
فززپ ش هنظ مهه ه تهیهنی زکها

ههندههن هج شهای ئ هه

هشت مارس امسال میتواند سمبل اتحاد و همگامی جنبش رهائی زن با جنبش خروشان کارگری ،جنننبنش دزادانانواهنانن
دانشجواان ،جنبش حق طلبان معلمان ،جنبش های اعتراضی رانندگان کامیون و کشاورزان و دانگنر ااشنار تنحنت سنتن
گردد.

چهار ده از ناستین تعرض وسیع ارتجاع اسالمی ب حقوق زنان میگذرد .حاکمان تازه بدوران رسیده بنا شنعنار انا رو
سری اا 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 ااران اسالم زده کلید خنورد .ارتنجناع
اسالمی اوباش و تحصیلکرده هااش را بسیج کرد تا اان جنبش را در خیابان و در انداش سرکوب کنند .سنعنی کنردنند بنا
روز فاطم زهرا و زانب اان روز و درمانهااش را بفراموشی بسپارند .غافل از دنک جنننبنشنی کن بنا عنزم جنزم زننان
سوسیالیست کلید خورد با صغرا و کبرا ب خان نمیرود بلک در هر شکل ممکن ب حیات خود ادام میدهد و بنا اننتنقنال
تجربیات و سنت مبارزاتی خود ب نسلهای بعدی ،مبارزه برای تحقق دزادی و برابری را بسرانجام میرساند.
توده های تحت ست و استثمار در خیزش داماه در رفراندمی مردم خیز رای خود را ب خاکسپناری اانن ننظنام گننندانده و
متعفن داده اند .مشارکت گسترده زنان دراان مصاف نشان از پااان تحمل کردن نظام و اوانین زن ستیز و ضد انسنانسنی
حاکمیت اسالم میباشد.
جرا ای ک دختران خیابان انقالب ب عبای پوسیده نظام زن ستیز زدند ،حجاب ،اان سمنبنل انور بنردگنی زن و سنتنون
اصلی تبعیض جنسی و تحقیر زن را نشان گرفت و اان دتش خاموش شدنی نیست.
ما شاهد حضور نسلی از زنان و مردان دزادااواه و برابری طلب در صحن مبارزه برای احقاق حقنوق زن هسنتنین کن
تازه نفس و مصم در هر مکان و زمان ممکن نظام متحجر و پوسیده حاک را ب چالش میکشد .علیرغ دستگینری هنای
وسیع و شکنج و اعتراف گیراهای وایحان فعالین جنبشهای اعتراضی ،رژا اادر ب جلوگیری از فروپاشی نظام سراپا
زن ستیز ،ارتجاعی و ضد بشری حاک ناواهد بود.
وااعیت امروزی حکاات از بره خوردن توازن اوای اجتماعی دارد .دو بال اصالح طلب و محافظ کنار خنفناش حناکن
در داماه سال گذشت شکست شد و داگر اابل ترمی نیست .جنبش میلیونی رهائی زن در همبستگی با جنبش دانشجوئنی و
جنبش کارگری و داگر ااشار تحت ست فرااد میزند ب کمتر از دزادی و برابری رضاات نمیدهی .
هندههن هج شهای ئ هه ههندههن هآها یهزهنزانزی
هت های ئ هه
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همبس
 تنها راه راهیی از ربدگی ست، اتحاد و تگی

Long Live March 8 International Women's Day!
During a century, ruling classes have tried to distort the essence of March 8 or reduce its demand to a
bargaining leverage within the upper class power struggles. In countries such as Iran and Afghanistan,
Reactionary Islamic Regimes, try hard to silence March 8 protests against Sharia law and for Freedom &
Equality. We are witnessing emergence of younger women’s rights activist is tiping the balance, events such
as VDay demonstrations to stop violence against women is gaining momentum around the globe.Thus, it is a
necessity to review the origin of March 8 each year that we celebrate, so the younger generation entering
Emancipation of Women movement become well informed about its origin.
On 8 March 1857 women working in clothing and textile factories (called 'garment workers') in New York
City, in the United States, staged a protest. They were fighting against inhumane working conditions and low
wages. The police attacked the protestors and dispersed them. Two years later, again in March, these women
formed their first labour union to try and protect themselves and gain some basic rights in the workplace.
On 8 March 1908, 15,000 women mar ched thr ough New Yor k City demanding shor ter wor k hour s,
better pay, voting rights and an end to child labour. They adopted the slogan "Bread and Roses", with bread
symbolizing economic security and roses a better quality of life. In May, the Socialist Party of America
designated the last Sunday in February for the observance of National Women's Day.
Following the declaration of the Socialist Party of America, the first ever National Woman's Day was
celebrated in the United States on 28 February 1909. Women continued to celebrate it on the last Sunday of
that month through 1913.
An international conference, held by socialist or ganizations fr om ar ound the wor ld, met in
Copenhagen, Denmark, in 1910. The conference of the Socialist International proposed a Women's Day
which was designed to be international in character. The proposal initially came from Clara Zetkin, a German
socialist, who suggested an International Day to mark the strike of garment workers in the United States. The
proposal was greeted with unanimous approval by the conference of over 100 women from 17 countries,
including the first three women elected to the parliament of Finland. The Day was established to honour the
movement for women's rights, including the right to vote (known as suffrage).
It is appropriate to conclude this historical review with a quotation from Clara Zetkin:
"We know that full emancipation of women; will not be possible only by obtaining the right to work, or
having the right to education, although these are also the natural and inalienable rights, and even ahead of
our political rights. Our evidence is the experience of countries that women have the so-called right to
participate in public, free and direct elections. In these countries, voting rights, without economic
independence of women, does not make any real difference in their situation. If the social liberation was
possible only with political emancipation, the social problems of women in these countries should have been
resolved by gaining the right to vote. We believe that only the women's liberation and human emancipation is
possible in its economic expression, emancipation of labour from capital ... If today all the existing rules
change and women obtain all the rights that men have. yet it does not mean freedom from economic
exploitation of women nor the slavery has ended."
Long Live March 8 International Women's Day!
The Organization for Emancipation of Women (Rahai Zan)
http://www.Rahai-Zan.org http://www.Rahai-Zan.tv
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نه نهرهندایههن هنرهت

ه8هت ا هازههجه ن هه

ج ش هورهن هغزشههن ه اهاایپهم ز هن شک ههیش هت ا ه۷۵ه اهنزانزهحج بهاج ایه زهنزآزا هزهنعدهاههچهله لهیمچ
اشتنهحسههزس هنزانزهت هج گد
ندایههن

هنزایه

چهل سال از هیچ تالشی برای نابودی چهره انسانی زنان فروگذار
نکردند و هم اوانین و مناُسبات ضد زن را ب کار بستند تا زنان را
ب کاالای بست بندی شده و اابل خراد و فروش بدل کنند .جنسیت را
مهر بردگی زنان شمردند و سیاهی را تنها رنگ شااست دنان المداد
کردند ..از بازار مکاره پیکر زنان تا استثمار بی امان در چرخ کار
و سرماا  ،زنان را ماا سوددوراهای کثیفشان کردند .بردگان بی
مزد و فرودست ک از صدا تا موهااشان و بودنشان ممنوع است!
اما امروز بعد از چهل سال مبارزه ی بی امان از هزار گوش اان
سرزمین بانگ رهااباش زنان ب گوش می رسد و هرجا ک صداای
هست زنان از پیشقراوالن دن هستند.
امروز ن تنها زنان مهر انسانیت خود را بر چهره زندگی زده اند
بلک پرچ رهاای انسان از تمام ایود بردگی در دست دختران
انقالب بر سکوهای شهر برافراشت شده است.
فراادی ک بعد از چهل سال بشرات را ب دادخواهی زندگی فرامیاواند.
و هشت مارس دادخواه کیفراست ک ب جرم جنسیت بر زنان روا داشت شده است.
از کهفزز هت هن نگهنزهتهداا :
-1تبعیض علی زنان در تمامی اوانین حقوای سیاسی  ،اجتماعی ،اضاای ،شغلی و تحصیلی لغو شود-2 .تفکیک جنسیتی
در تمامی مراکز اجتماعی برچیده شود و ممنوعیت ورود زنان ب استاداوم لغو شده و زنان بتوانند در تمامی رشت های
ورزشی فعالیت داشت باشند.
-3امنیت زنان در برابر هرگون خشونت و تعرض و تجاوز درمحیط های کار و خیابان و در خانواده  ،تضمین شده
وعلی متعرضین ب زنان در تمامی اشکال جسمی  ،روحی و کالمی اعالم جرم شود و اربانیان تجاوز و خشونت های
خانگی و اجتماعی مورد حماات های اانونی ارار گیرند.
-4خشونت علی زنان از دزار و اذات ها تا اتل های ناموسی جرم تلقی شده و ختن زنان ممنوع شود .
 -5حجاب اجباری لغو گردد و بی حرمتی و خشونت اانونی ب زنان در خیابان تحت عناوان طرحهای عفاف و حجاب
ک دستماا انواع خشونت ب زنان می شود  ،متواف شود
 -6برای حفظ حرمت و شان انسانی زنان و جلوگیری از رشد روز افزون دمار زنانی ک ب واسط فقر و نداشتن حماات
های اجتماعی ب گرداب مافیای تن فروشی و ااچاق می افتند  ،ب تمام زنان بیکار حقوق بیکاری پرداخت شود.
 -7تبعیض جنسیتی در مواعیت های شغلی و تحصیلی لغو گردد و زنان از مزد برابر در ازای کار برابر با مردان
برخوردار باشند
-8زنان بااد از حق طالق و حضانت فرزندان و سفر و اختیار شغل و باای حقوق فردی برابر با مردان برخوردار باشند
و ازدواج کودکان ممنوع اعالم شود .
-9زنان بااد از هوات شهروندی برابر با مردان برخوردار باشند تا بتوانند برای فرزندان خود ثبت هوات کرده و
شناسنام دراافت کنند.
-10تمامی زنان فااد بیم های درمانی بااد از بیم رااگان و کاردمد برخوردار شوند و بتوانند فرزندانشان را تحت
پوشش بیم خود ارار دهند.
هندههن هیش هت ا
ندایههن هاززا
ا ف ده97
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هزههندا ههن ه اهقزچکهحک ز ه زگززس

تههرهزهت ظهمهایااشهاههشزااههاض ئ

https://youtu.be/f1jUZ5dYsC4
هن هچهله لها ی هویر ه ا ههنیدا هنییاای ه
ن مهاززا ها المهه ه ه اها اتهتزتجعتززینه
حک مها الت هنسزته زندهزهزکدمهاه هتی ی اههه
نزایهای ئ هغ فلهن ههاند.
لهکن ه ا هیمهن ههندا هنیاگ ههندانه یه
و چکتزیهنهیه خترهاندهزهنسه ایهاهههن ه
ااه اهآ هنرهقلهزههنجهزهوشهدههاند.ه اهازنه
قسم هاههنزن ترهت جهت هااهنرهنزن تر هایه
ور هیمک ا هعیزیت هشزااه هاض ئ هاهه
زضعه ههندا ههن ه ا هقزچک هزااتهنه
نزای هشم هعیزیا هتههر هز هاا ل هوز ه هانده
جلبهتهک م.
غروب روز جمع  19بهمن ،در زندان
ارچک ورامین ،اکی از زنان ،در بند1
اان زندان بیمار می شود و نیاز ب درمان
پیدا می کند .ه بندیهای اان زندانی  ،ب
درب زندان میزنند تا افسر نگهبان را مطلع
و درخواست کمک می کنند .درخواست
کمک زندانیان با عدم توج افسرنگهبان و
بی اعتناای مسئولین زندان روبرو شده و کل
زندانیان بند  ۱ب اان عدم رسیدگی معترض
می شوند .درادام زندانیان بند  ۲ه برای
دراافت و کمک رسانی ب اان زن و در
اعتراض ب عدم پاساگوای و بی اعتناای
مسئولین زندان در ابال جان زندانیان ،با
معترضین زندانیان بند  1ه صدا می شوند.
جالب اانجا است ک رئیس زندان ،ب جای
اعزام اکیپ پزشکی اا درمانی اا انتقال زن
بیمار ب درمانگاه ،دستور اعزام و حمل
نیروهای گارد سرکوب را صادر میکند و
ماموران سرکوب نیز با اورش ب داخل

بندها اادام ب زدن گاز اشک دور و فلفل در
محیط بست ی سلول های زندانیان میکنند.
زنان زندانی برای خالصی از گازگرفتگی و
خفگی ،پتوهاشان را دتش میزنند تا با دود ،از
شدت گاز اشک دور و فلفل کاست بشود .در
حالی ک زنان دربند ،در میان گاز و دود و
دتیش اسیر بودند ،ماموران دتشنشانی دتش را
خاموش می کنند.
ب گفت ی اکی از خانواده های زندانیان،
تعدادی از زنان زندانی در نتیج حمل دن
شب ب شدت زخمی شده و ب بهداری منتقل
شده و از وضعیت تعداد داگری ه خبری
موثق در دست نیست و گفت شده ک در دن
شب ،تعدادی زاادی از زنان ب بیرون از بند
انتقال داده شده اند و در سرما و تاراکی دنها
را نگ داشت اند .مسئولین زندان ن تنها
تاکنون از وضعیت مجروحین هیچ گزارشی
منتشر نکردهاند بلک امروز رئیس زندان کال
منکر همچنین اتفاای در زندان ارچک شده و
گفت اان خبرها از رسان های معاند بوده و
هم چیز در زندان ارچک عادی هست.
دنچ ک ما اطالع دارا اانک از روز حمل
ماموران تا ب امروز ،گاز و برق و
ملزومات بهداشتی داخل بندهای زندان
وهمچنین امکان ارتباطی زنان زندانی با
بیرون و خانواده هااشان اطع شده است.
اما بهتر است ک برای خوانندگان کمی در
مورد وضعیت اان زندان توضیح بده :
زندان ارچک در استان ورامین و در جاده
ی دورافتاده ای ارار گرفت ک برای مالاات
کنندگان بسیار غیراابل دسترس و عذاب دور
هست .اان مکان ،در گذشت مرغداری بوده
و بعدا ب کمپ ترک اعتیاد زنان تبدال می
شودو در نهاات در سال  1389دنجا را ب
زندان کنونی تبدال می کنند ک زندانی

ماصوص زنان است.
در طی اک ده تاسیس اان زندان ،همیش
خبرها و گزارش ها ،حاکی از کمبودهای
شداد وسیل ی گرمااشی و سرمااشی بوده و
هست و همینطور با عدم ملزومات بهداشتی
روبرو هستند و زندانیان مجبورند برای
استحمام و رفع نیازهای بهداشتی شان در
زمستان از دب اخ ،استفاده کنند.
حاال اان کمبودها را ضربدر وضعیت "زن"
کنید" .ب اان مسئل برمیگردم" ب مراتب
تصوار هولناک و وحشیان ی از اان مکان
نمااان خواهد شد .انواع امراض و وجود
انواع حیوانات از موش و سوسک گرفت تا
مار ،عقرب و غیره ازسوی زندانیانی ک
مدتی در دنجا بودند و بعدها دزاد شدند،
گزارش شده است .اانجا داگر ب نظرم بحث
از غیر بهداشتی بودن و غیراستاندارد بودن
زندان گذشت  ،فقط می شود چنین مکانی را با
سیاه چال های ارون وسطاای مقااس کرد .نا
گفت نماند ک از اان زندان ب نام "زندان
کهرازک  "2نام می برند.
وضعیت زندگی زنان اان زندان ،ب شدت
دشوار و طاات فرسا و هزار بار زار
استاندارهای اک مکانی ب اس زندان است و
بحق اکی از دالال اصلی اعتراضات ،همین
عدم امکانات و شرااط غیر انسانی هست.
زندانی شدن اک زن در حکومت اسالمی ک
خود بحث عظیمی را میطلبد شرااط را ب
مراتب برای زندانی سات تر میکند ،باش
وسیعی از زنان ب خاطر تعرض
افسارگسیات ارتجاع جامع و حکومت ،ب
بند کشیده می شوند و باش داگری ه از سر
فقر و فالکت ،ک دن ه مسبب ش حکومت
است اا معتاد اا خیابان خواب می شوند و در
نهاات ازچنین سیاه چال هاای سر
درمیآورند.
باشی از اان زنان چون جاای ندارند اا
خوانواده هااشان جزو ااشار بی دردمد اا ک
درامد هستند و اا ب دلیل مسائل شرع و
عرف و ناموس وداگر مسائل کثیف
ارتجاتی ،از نظر مالی از بیرون زندان
حمااتی نمی شوند و عدم استطاعت مالی
باعث می شود فقط از جیره غذاای زندان
استفاده کنند و اا برای رفع نیازهای بهداشتی
ومااحتاج داگرشان مجبور هستند در کارگاه
های زندان برای ساعات طوالنی کار کنند.
طبق گزارش موثق ،نرگس حسینی ک اکی
از دختران خیابان انقالب بود ک در همین
زندان بسر می برد گفت "بعضی از زندانیان
هیچ نوع ادرت خرادی ندارند و حتی امکان
ارتباط و تماس با خانواده هااشان رو نیز
ندارند .او اذعان میکند ک نابرابری طبقاتی
را در زندان ه می توان شاهد بود ک ب
8
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بشود!  .اما اان همان روی سک است ک ب
مراتب اان نابرابری سات تر است. ".
در وااع بااد گفت .وضعیت زندانهای کام حکام جمهوری اسالمی خوش میراصد.
جمهوری اسالمی شکنج گاه و دوزخ وااعی
برای انسان ،چ زن و چ مرد هست و گفت طرف داگر اان سک اان است ک اوال ،در
اان امر را ضربدر وضعیت فیزاولوژاکی دنیای مدرن انسانها ،زندان و بند ،دارای
زن کنید ،نیاز زنان از لحاظ بهداشتی و اوانین و استانداردی هستند ک بااد رعاات
داروای بسیار متفاوت تر از مردان است .در بشود  .زندانی با هر جرمی اک انسان است
مجموع زنان بنا بر شرااط جسمی شون ،و حرمت و کرامت انسانیش بااد محفوظ
بشود ،چیزی ک حکومت جمهوری اسالمی
بیشتر از مردان زندانی در رنج هستند.
زنان بارداری ک در زندان بچ هاشون را و سردمداران جنااتکارش از دن عاری
بدون هیچ امکاناتی بدنیا می دورند ،بدون هستند.
امکانات رفاهی و گرمااشی ،کمبود بهداشت دوم اانک  ،ازنهت ه هفز هنهس هوره اهنزانزه
هز هازن هنر هت ه ز هن ه
و عدم ادرت براورده کردن نیازهای اولی ج تعر هتسئ ل ها
شان ،ه جان خودشان درخطر هست و ه تع هتززنها ع هزهخ ا ت ها هورهحک ت ه
کودکانی ک در اان زندان ها بدنیا می داند .ی هاههتز مهانتظ اه ااند.هق عدههازنها هور:ه
کودکانی ک تا چش باز می کنند میل های ج تعره اهنزانزهفز هتسئ لها هزهفز ه اه
زندان را می بینند و در همان شرااط نزانزهج تعر.
غیرانسانی بدون هوای سال  ،نورکافی ،حال اانک حکومت فاسد سرماا داری
نظافت و امکانات مناسب ،دنیای کودکی اسالمی در ااران خودش را مقید ب هیچ
شان رو سپری میکنند .عالوه براان خطرات پاساگوای در برابر جامع نمی داند .از
ابتالع ب انواع بیماری های مسری در اان مالباختگان ب بنگاه های تجاری تا سیل
سلول ها سالمت دنها را تهداد می کند  ،زدگان تا زلزل زدگان و دوارگان و تا بی
درکل در شرااط نامناسب رشد جسمی و خانمان ها و سرمازدگان و کارتون خوابها و
فکری ارار می گیرند .اان اوضاع و کمبود گورخوابها  ،کولبرها تا نشنیدن اعتراض
داروای و بهداشتی را اگر با نبود محیط سال معلمان و بازنشتگان ،کارگرانی ک ماهها
و عدم تغذا مناسب کنار ه ارار بدا تنها حقوق معوا شان وصول نشده است ،هیچ.
چیزی ک انتظار می رود ،مرگ تدراجی و
اضمحالل جسمی و نابودی روانی اک
8هت ا هازههجه ن هه ه
زندانی زن خواهد بود.
ه پهدههااهومه اازمه
حاال رئیس زندان برای شان خالی کردن از
فاجع و تو ّحشی ک درست کردند .مدعی
شده است ک "دلیل اان اعتراض شامل عفو
ارار نگرفتن زندانیان در دستان ی چهل
سالگی انقالب بوده است ".هر انسان شرافی
ک اان وضعیت را درک کند جواب میدهد
ک  ،بل ب حق ،تمام زنان محبوس در سیاه
چال ارچک با توسل ب هر بند و تبصره ای
بااد تالش کنند ک از اان وضعیت رهاای
اابند.
با هیچ اانون و ااموسی نمیشود اس اان
مکان را زندان گذاشت چون ابعاد فاجع
وحشتناک تر از اانهاست .ظرفیت هر بند
اان زندان در حالت عادی برای تعداد کمتر
از  100نفر در نظر گرفت شده است حال
اانک طبق گزارش ها درکمتران حالت بیش
از دواست نفر و در موااعی خیلی بیشتر از
اان تعداد در هر کدام از سالن ها نگهداری
می شوند.

هر اعتراضی را با سرکوب و زندان پاسخ
می دهد .درحالیک عامل اصلی جرم و فساد
خود حکومت هست .مسبب تمام سی روزی
و بدباتی و جرم و تالف ک در جامع شکل
میگیرد ،دولت ها و حاکمیت مسبب اصلی
دن هست.
دولت موظف ب تامین امنیت جانی و رفاهی
تمام زندانیان است.
بینندگان عزاز رهاای زن
ما بااد صدای زندانیان و اسیران دربند باشی
و بااد سران رژا را بابت اان نوع
برخوردها و رفتارهای وحشیان علی
زندانیانی ک از حداال های زندگی محروم
هستند وارد ب عقب نشینی کنی و بااد درب
اان زندان ها را شکست و چنین سیاه چال
هاای بااد بست شوند.
ما بعنوان سازمان رهاای زن ،خواهان
دزادی بدون اید و شرط زندانیان سیاسی و
عقیدتی هستی و همصدا با تمامی زنان
زندان ارچک دادخواهی می کنی و حمل
غیر انسانی و متوحشان را محکوم میکن .
ب امید دره شکست شدن نظام ظل و جناات
جمهوری اسالمی و دزادی تمامی عزازان
در بند و رهاای هم انسانها از اور لعنت
بردگی و نابرابری/.

تخ لف ه ا ت ن هش شهنزایه
انتق له پهدههقله هنرهنهم ا ت
ماالفت دادستانی شوش برای
انتقال سپیده الیان ب بیمارستان در
پی وضعیت وخی جسمی و
روحیاش .اک منبع دگاه درباره
سپیده الیان فعال مدنی زندانی ب
کمپین حقوق بشر در ااران گفت او
در مالاات اخیر با خانوادهاش ک
«هفت– هشت روز پیش »بوده
وضعیت روحی و جسمی ب شدت
نگرانکنندهای داشت است .خانواده
الیان از دادستانی شوش درخواست
انتقال او را ب بیمارستان داشت اند با اان حال ب دنها گفت شده با انتقال خان الیان موافقت
نمیشود و اگر الزم باشد پزشک بازداشتگاه او را «وازات »میکند .ب گفت اان منبع سپیده
الیان در زمان مالاات اخیر با خانوادهاش «از نظر روحی بسیار پراشان بوده و در مقابل
سوالهای خانوادهاش مدام شعرهای غمگین میخوانده .خیلی الغر شده و مواع راه رفتن
تعادل نداشت است .خانواده او ب شدت نگران وضعیتش هستند» .

تعراف حکومت ها تاکنون اان بوده است ک
گواا زندانی کسی است ک در برابر جامع
مسئولیت پذار نبوده و اانون شکنی کرده و
بااد ب بند کشیده بشود و ب اصطالح اصالح
9
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هشت مارس سال ۱۰۹۸بعد از گذشت بیش
از پنجاه سال ،کارگران زن همان کارخانـ
نساجی شهر نیواورک ب منظور احیای
خاطره اعتصاب دست از کار کشیدند،
صاحب اان کارخان ب همراه نگهبانان ب
منظور جلوگیری از همبستگی کارگران ،اان
زنان را در محل کارشان محبوس کرد و ب
دالالی نامعلوم کارخان دتش گرفت و فقط
تعداد کمی از زنان توانستند از اان حادث
نجات اابند و مابقی  ۱۲۰تن از زنان کارگر
در اان دتش سوختند.
ب همین دلیل روز هشت مارس ب طور سنتی
ب نام روز مبارزه زنان علی شرااط سات
کاری در خاطرهها باای ماند .در سالهای
بعد در کشورهای ماتلف اروپاای و دمراکا
مبارزه زنان ب شکل تظاهرات و اعتصاب
کاری علی فشار ،تبعیض و استعمار کاری و
همین طور برای داشتن حقوق برابر با
مردان ادام پیدا کرد).

میباشد.
ااران اولین جاای بوده ک اک رژا بنیادگرا
شکل گرفت است .ااده خلیف اسالمی اولین
بار بوده است.
زنان در ااران هدف اصلی تدابیر
سرکوبگران دخوندها بودهاند و دنها را از
بنیادیتران حقشان محروم ساخت اند.
شوند.
رژا ااران تالش دارد تا نقش پیشتاز زنان و
دختران در مبارزه برای دزادی را از بین
ببرد و اان را با سرکوب و اذات و دزار پیش
میبرد .با اانحال زنان مبارز و شجاع ااران
خواهان دزادی و حق برابر و امنیت هستند
دست از مبارزه ناواهند کشید.
اسالم سیاسی زندگی زنان را سیاه کرده
حکومت اسالمی ااران برای زنان و دختران
و انسانهای دزاده  :اعنی ترس ،تهداد ،
شکنج و اعدام و اعتراف اجباری .کجا
هستند انسانهاای ک خواهان دزادی هستند؟
جای انسانهای بزرگ امروزه زندان است .ما
فرااد دزادی بر می نهی و برای حق و حقوق
انسانی خواش ساکت نمیشینی تا سرنگونی
حکومت اخوندی .
امید دارم دختران و زنان مملکت ب حق
انسانی و برابر دست پیدا کنند و ب امید
دزادی زندانیان سیاسی و فعالین کارگری،
مدنی  ،روزنام نگاران ،وکال و روزی
جنااتکاران جمهوری اسالمی ب سزای
اعمال خواش برسند .
هندههن هازههجه ن ه۸هت ا هه

یمج سگزز هزه تكزا ي
پااي تجمعات اعتراضي بر ضد حاكمیت
اصغزهو تززا
مستبد و ستمگر اخوندي هستی .
در كنار موج عظی اعتراضي در كشور
وهمراه با مردماني ك خواهان ازادي و
دمكراسي هستن االیت همجنسگراي ااراني
ه بااد بداند ك با خود شنانسي و حركت و
باز بیني خود و شرااط روحي و شاصیت
خود بااد در كنار مردم خواستهاي ب حق
خود را دنبال كنند و بداند ك با ازادي تنها با
حضور پر رنگ امكان است.
نق زدن و اکتفا ب گل و شکاات از شرااط و
اا امید
و درزو ب اانک حکومتگران سر عقل بیااند
هیچوات در هیچ￼ کشوری ،ثمری برای
کسی در بر نداشت است .بسیاری
ازهمجنسگرااان حالت انسان دو شاصیتی
را دارند ک مدام ناچار ب بازی نقشی هستند
تا در امان بمانند ،ن میتوانند "خود" باشند و
خود را دراابند و ن می توانند دنچ می
درام درام صداي پاي دزادي از تمام نقاط خواهند بشوند .در نتیج در سطح باای مانده
ااران ب گوش میرسد و هر روز شاهد بر اند .تجارب زندگی اشان ه گواای اان است

ک هر دنچ تحت عنوان اامان مذهبی ب
خوردشان داده اند ،هر روز ابعاد گوناگون
خودکامگی و تزوار نهفت در دن دشکارتر
می شود .در تاراخ مبارزاتی همجنسگرااان
کشورهای داگر نمون های زاادی وجود
دارند ک نشان می دهند گاهی بعضی از
همجنسگرااان عالامند ب سیاست با تشکیل
گروهی خاص در کنار فعالیت عمومی برای
حقوق همجنسگرااان ،اما نوعی فعالیت
سیاسی را ه وارد برنام خود کرده اند.
مستقل بودن جنبش همجنسگرااان و سیاسی
نبودن دن درست اما اان مترادف بی عملی و
عدم کنشگری و پیوند با داگر جنبش های
موجود اجتماعی نمی باشد .بر عکس
همکاری ،حماات متقابل و تالش برای باز
کردن فضای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
کشور تنها راهی است ک میدان را برای
طرح مسائل همجنسگرااان باز می کند و
درست ب همین دلیل همجنسگرااان بااد
بطور فعالی درمبارزات روزمره در دفاع از
دمکراسی ،حقوق بشر و گروهها و افراد

 ۸مارس روز جهانی زن بر تمامی زنان
جهان مبارک باد .
خالصرهایهاههت ازخچره۸هت ا :
(زنان کارگر اک شرکت نساجی در روز
8مارس سال  1857میالدی در اعتراض ب
وضعیت سات کاری خود در شهر
نیواورک دمراکا دست ب اعتصاب زدند.
شرااط سات با دستمزد ک کارگران زن در
اواال ارن بیست ک همراه با مردان در
کشورهای صنعتی وارد بازار کار شده بودند
دنان را وادار ب اعتراضی گروهی کرد .در

جدا از تارااچ  ۸مارس و مبارزه زنان در
نیواورک میاواه ب وضعیت و مبارزه
زنان ااران بپردازم با گذشت  ۰۹سال زار
ساا ی حکومت اسالمی ک خود اک
حکومت زن ستیز است و با زنان مشکل
دارد و بنیادگراای اسالمی ما را ن ب عنوان
انسان بلک ددمهاای دست دوم حساب میکند.
اان دادگاه دنهاست .اان نقط نظر بنیادیتران
اصل در دادگاه دنها محسوب میشود و برای
بنیادگراها همانگون ک ما امروز در ااران
میبینی تساوی جنسی اک تهداد حیاتی
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دزادی و دمکراسی خواه ،شرکت کنند .چرا اان کار ضروری است؟
خالص اانک در بطن جامع ما تب و التهابی است ک همگان از دن خبر دارند .انواع گروهها و دست ها و ااشار ماتلف در جامع  ،هر کدام
برای دستیابی ب حقوق خود تالش و مبارزه می کنند .اان درگیری با حاکمان برای دست اابی ب حقوق نفی و انکار شده ،هر روز از جاای
و در اکی از شهرهای کشور بیرون می زند .اان مبارزات بدون شک روزی ب ثمر خواهند رسید .تنها ورود افراد و گروههای هر چ
بیشتر و منسج و مستک کردن صف هم نیروهای خواهان دزادی و حقوق اجتماعی است ک ب تقوات جبه دمکراسی و حقوق بشر می
انجامد و دسترسی ب دزادی را ب جلو می اندازد .همجنسگرااان دگاه و جدی بااد برای خالص شدن از اان کابوسی ک جامع همجنسگرااان
بدان گرفتارند ،اگاهان و هدفمند وارد تالش و فعالیت شوند .تجرب همین چند سال اخیرنشان می دهد ک هر چ فعالیتها و تالشهای
همجنسگرااان بیشتر شود و هر چ همجنسگرااان بیشتری وارد فعالیت شوند بهمان اندازه جامع صدای ما را خواهد شنید و ب همان نسبت
افراد بیشتری خواهند توانست خود را از کوار بوهوت رهانیده با گرااش جنسی خود دشتی کرده و براي دستیابي ب حقوق خواش وارد
فعالیت شوند/.
تعزف هوت ب

خ طزههایهاهههندا
ONE WOMANSSTRUGGLE
IN
IRAN
A PRISON MEMOIR

نسززنهپززاه

هندان ه ه

ه یرهیهشص

Writer and artist Nasrin Parvaz spent eight years in the same
Iranian prison where Nazanin Zaghari-Ratcliffe is now being held
and has used the experience as inspiration for her novel.
She says there are echos of Nazanin’s story in prisons across
Iran.
The smell of torture is a smell that writer, artist and human
rights activist Nasrin Parvaz knows well, as she herself was
imprisoned for her political activism by Iran’s Islamic regime
in 1982.
Writer Nasrin Parvaz
Parvaz, who turned 60 last year, was born in Tehran, but moved to England in 1978
at the age of 20 to study. She returned to Iran during the 1979 Islamic Revolution
and became a civil rights activist and member of a socialist party.
After the revolution, which overthrew the authoritarian monarchy of Shah
Mohammad Reza Pahlavi and installed Ayatollah Ruhollah Khomeini as the supreme
leader of the Islamic Republic, there was so much hope, she tells me over coffee in
London where she now lives:
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بش
خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت است
Shamima Begumش تهم هنهگ مه
ائ فهافس ز
نزداک اک هفت است ک نام اان زن جوان،
شامیما بیگوم  Shamima Begumزاده و
شهروند براتانیاای مقی لندن ک ب عروسان
داعش  ISIS Bridesمشهور شدند ،و ااشان
در سال  2014ک تنها  ۱۱سال سن داشت و
از طراق ترکی ب سورا رفت و ب داعش
پیوست ،در صدر اخبار تلوازاونها و
روزنام های براتانیا و حتی اروپا ارار
گرفت است .نامبرده اآلن  ۱۰سال سن دارد
و دو روز پیش بچ سوم را بدنیا دورد .او ک
با اک داعشی مقی هلند در سورا ازدواج
کرده بود ابالً دو نوزاد داگر را ب دلیل
مراضی و بهداشتی از دست داده بود .از اان
بگذرا ک در خالفت اسالمی اک دختر ۱۱
تا ۱۰سال س بار مادر می شود ،اما
برخورد دولت براتانیا و برخی از داگر
کشورهای اروپاای در لغو شهروندی شامیما
و داگر اعضای سازمان اسالمی -تروراستی
داعش عجیب و غیر اابل ابول است.
ساجید جاواد وزار امور کشور براتانیا از
حزب محافظ کار ک خودش پاکستانی
االصل است در اک حک شهروندی شامیما
را باطل و از برگشت وی ب براتانیا
زضعه هحق قهنشزه ااززا
تزضهرهآ ت هفع لهحق قهنشزهزههن

با درودی داگر ب همنوعان عزازم .هر چند
سالهاست امیدوارم ک روزی برسد ک
خبرهای خوب و مسرت باشی برای
هموطنان داشت باش  .ولی متاسفان مجبورم
شما عزازان را از اتفااات تلخ و ناگوار
باخبر نماا و اما اانبار در مورد کشت شدن
دختران بیگناه و زنانی ک ب هر دلیلی
ناواست اند زندگی را با همسرشان ادام
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جلوگیری کرد .اان امر ب جنجال تازه ای در
کشور براتانیا و اتحادا اروپا تبدال شده
است .زارا در اکی از بندهای حقوق بشری
سازمان ملل متحد و همچنین اتحادا اروپا
هیچ فردی در جهان نمی تواند و نبااد بدون
کشور باشد . No Stateless
حال بگذرا از زواااای حقوای و "حقوق
بشری" سازمان ملل متحد و دولتهای
بورژواای دن ،اما اان اادام اک بازی و
مانور سیاسی و تبلیغی از طرف دولتهای
محافظ کار و دست راستی و راستهای
افراطی در براتانیا و اروپا برای مقاصد
انتااباتی و گمراه کردن افکار عمومی نسبت
ب بحرانهای سیاسی و روزمره دولتی
است .
...
و
برگزات
همچون
علیرغ تنفر شدادی ک از داعش و رژا
اسالمی ااران و کالً اسالم سیاسی و جنااات
دنها دارم ،اما عمیقا ً ماالف تصمی دولت
براتانیا و داگر دولتهای اروپاای مبنی بر لغو
شهروندی شامیما و حتی داگر اعضای
جنگجوی داعش ک شهروندان اروپاای اند
می باش  .زارا اان عمل ب نُرمی جداد و
خطرناک تبدال می شود و خیلی راحت علی
خارجیان و مهاجران صاحب شهروندی
تبدال می شود و دست راست گرااان خارجی
ستیز را برای سرکوب و اخراج مهاجران در

حال و دانده باز می کند .خیلی راحت و ب
بهان های گوناگون شهروندی را لغو و
اخراج می کنند .تازه اان در حالی است ک
شامیما بیگوم متولد لندن و براتانیا است .وای
ب حال اک اارانی ،عراای ،افغانستانی و
غیره ک بعدا ً شهروند شده است!
سئوال می شود خوب تکلیف اان
تروراستهای عضو داعش مقی براتانیا و
کشورهای اروپاای چ می شود؟ پاسخ ساده
است .دنها را برگردانید و دنها را محاکم و
مجازات کنید .اما حق باطل کردن شهروندی
هیچ کس را نداراد .همین!

دهند و اا عاشق پسری شده ک بدست پدر
و برادر اا همسرشان ب اتل رسیده و میرسند
و برای برحق جلوه دادن جنااتشان برچسب
ناموس شرف و غیرت میگذارند و از دنجاای
ک همیش حق با مردان بوده و هست در
رژا عقب مانده جمهوری اسالمی و هر
بالای میتوانند ب سر دختران و زنانشان
بیاورند بااطر تعصب و حمااتشان و
متاسفان اانونی ب نفع اان اشر وجود ندارد و
خیلی راحت از زار بار مجازاتشان شان
خالی میکنند  .و حاال در مورد دو عزازی
ک اکی بدست پدر و داگری بدست همسر
سابقش ب طرز ناجوانمردان و وحشیان ای
ب اتل رسیده اند .شما را در جراان ارار
میده  .ک هر دو از منطق کردستان ااران
بوده اند
ختزهنخ ره ز انداەایهت طهپداشهنرهقتله
ا هد
اک دختر نوجوان اهل داواندرە ک از
ناب های اان شهرستان نیز محسوب می شد،
ب دلیل دوست داشتن پسر مورد عالا اش
توسط پدرش ب اتل رسید .اان دختر  ۱١سال
اهل داواندرە با هوات ”هوزان خواهشی“ ک
چندی پیش توسط پدرش مورد ضرب و شت
ارار گرفت و ب کما رفت بود ،جانش را از
دست داد.
ب گفت اک منبع مطلع ،هوزان خواهشی ک

از ناب های داواندرە بودە و دذرماه امسال از
سوی پدرش (مادح) ب دلیل دوست داشتن
پسر مورد عالا اش مورد ضرب و شت
ارار گرفت و ب کما رفت بود.
هوزان خواهشی برندە چندان جاازە در سطح
استان کردستان (سنندج) و ااران بودە و
همچنین عضو مجلس دانش دموزی ااران نیز
بودە است.
ما دح خواهشی پدر هوزان ،دارای مدرک
لیسانس و مغازە االی فروشی دارد.
https://t.me/
aofogmobarezatbrayrahai
تنهن هن ت م هولمرهایهورهت نعهقتلهشد
متاسفان امروز دوستی از داواندره در
کردستان ااران خبری از اک فاجع داد ک
پدری دختر  ۱۱سال اش  ،هوزان خواهشی
را بااطر مسائل ناموسی کشت است .
چند سال پیش رفیقی تعراف می کرد ک
شاهد دعوای خشن فیزاکی دو مرد بودم ک
بی رحمان ب اصد کشتن همداگر را می
زدند .گفت با عصبانیت رفت جلو و برای
جلوگیری از فاجع فرااد کشیدم ,تمامش
کنید!
گفت چ خبره؟ مثل خروس جنگی ب جان ه
افتاده ااد!!! دنها برای اک لحظ از ه جدا
شدند و اکی از دنها با ایاف حق ب جانب
گفت :دخر اان خره ب من گفت "بی ناموس
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رفیق ما گفت :خب ! گفت ک گفت  ،من "بی
ناموس
سپس دنها خجالت کشیدند و دعوا را تمام
کرده و رفتند.
اما از دن روز ،اان رفیق ما لقب "بی
ناموس" گرفت
ننگ و نفرت بر هر چ "ناموس" و "ناموس
پرستی" باد ک اانگون جان اان دختران و
زنان بیگناه و نازنین را می گیرد!
زنان و دختران ملک و "ناموس" مردان
غیرتی و مردساالر نیستند  ،دنها انسانهاای
مستقل و برابرند .مسلما اان مردان ااتل ه
خود اربانیان نظام و فرهنگ سرماا داری
و اسالمی و مردساالرند ،اما در عین حال،
بعنوان شاص مجرم و مسئول
عمل و جناات زشت خود هستند .
دست مذهب و ناسیونالیس و مردساالری از
زندگی زنان کوتاه
زارکان تران راه برای تسلط بر هر جامع ای
تحقیر و محدود کردن زنان دن جامع است
زنان اسیر هرگز اادر ناواهند بود
زارا
ِ
انسانهاای دگاه و دزادیخواه پرورش دهند و
اادر ناواهند بود با عشق و درامش
مردانشان را در جدال با زندگی همراهی
کنند.
تجمع هاعتزاض هعلهرهقتلهلهالهحسهن هپ ی ه
زهخش ن هنرهه ه اه دج
لیال حسین پناهی زنی است ک توسط همسر
سابقش ک چندی ابل از وی جدا شده بود ،در
پارک کودک سنندج در همین هفت در مالء
عام ب اتل رسید .انور حسین پناهی ک پسر
عموی لیال و همسر سابق وی میباشد ،لیال را
بعد از جداای ب حال خود رها نمیکرد و
باالخره وی را با خشونت تمام در پارک ب
اتل رساند.
زنانی ک مورد اتل ناموسی و اا در اثر
خشونت خانگی جان خود را از دست میدهند
 ،دو بار میمیرند ،اول ب دست مردان
خانواده ب پشتوان اوانین نظام ضد زن حاک
 ،دوم در سکوت محیط پیرامونشان و اا حتی
بدتر از دن در بدکاره و مقصر جلوه دادن
خود دنها در افکار عمومی محیط پیرامونشان
ب پشتوان ارتجاع عرفی و مردساالران  .ب
همین دلیل معموال برااشان مراسمی اا گرفت
نمیشود و شبان ب خاک میسپارند .اا با ااجاد
فضای سنگین خانواده هااشان در خلوت
مراس میگیرند .
تجمع و مراس امروز بر سر مزار لیال
حسبن پناهی اک ن بزرگ از سوی فعالین
حقوق زن ،فعالین کارگری و دزادااواهان و
برابری طلبان شهر سنندج ب اان ارتجاع
اسالمی و عرفی بود .ن بزرگ ب خشونت
علی زن بود .امروز راس ساعت  ۳بعداز
ظهر جمعی از فعالین حقوق زن ،فعالین
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کارگری و فعالین مدنی بر سر مزار لیال
حسین پناهی تجمع کردند و مراتب انزجار و
اعتراض خود را ب خشونت و اتل زنان
ابراز داشتند .شرکت کنندگان در اادام بسیار
زاباای مزار لیال را گلباران کردند .اکی از
زنان شرکت کننده طی سانرانی بر سر
مزار لیال مردمی را ک تجمع کرده بودند
مورد خطاب ارار داد و فراخوان داد ک
بااستی هم با ه متحدان جلوی روند رو ب
گسترش اان خشونت علی زنان را بگیرا
.خانواده لیال حسین پناهی ک در اان مدت
غیر از شوک اان تراژدی و غ از دست
دادن فرزند و خواهر عزازشان بشدت تحت
فشار بودند حضور فعالین کارگری و حقوق
زن بر مزار لیال را مورد استقبال ارار
دادند و از اانک چنین فاجع ای ب سکوت
برگزار نشده است امید و درامش را تاحدی
ب دنها بازگرداند.
جامع نبااد اجازه دهد ک خانواده ی اان
اربانیان تنها بمانند ،بااد اباحت چنین
جناااتی شدادا محکوم شود و اجازه ندهی ک
فرهنگ ناموس پرسی و زن ستیزی بی
جواب بماند .اان روزها خانواده ی لیال بیش
از هرچیزی ب همدردی و محبت انسانهای
دزادااواه ک مقابل با فرهنگ عقب مانده و
سنت های مردساالر را ب چلنج میکشند نیاز
دارد.
نبااد اتل لیال و لیال هاای مانند هوزان
خواهشی ب فراموشی سپرده شود .اگر در
مقابل چنین فجااعی سکوت کنی  .فرهنگ زن
ضد ستیزی بیش از بیش ب مسئل ای عادی
تبدال میشود.
درود بر هم کسانی ک با اان ابتکار در
شهر سنندج ،پرچ حقوق زن را علی بی
عدالتی و خشونت برافراشت کردند
گرامی باد ااد لهالهحسهنهپ ی هه
ن ب اتل ناموسی ،ن ب خشونت علی زن
اوانین جمهوری اسالمی علی زن ملغی بااد
گردد
.مسئل زن بااد بیااد در مرکز فعل و
انفعاالت سیاسی و برداشت چپ جامع
کردستان .واتی احزاب سیاسی ،فعالین،
شاصیتها ،نیروها و کل کمپ مترای و
انسانیت جامع کردستان عکس العمل نشان
بدهد ،وضع زن ه در خیابان بهتر میشود،
ه کنج خان  .نمیشود کسی فعال کارگری
باشد ،مترای باشد در کنار دستش همساا
داوار ب داوار  ،دخترش را ب خاطر اک
چت چند خطی با پسر همساا بکشد ،اان فرد
عکس العمل نشان ندهد.
رابط هست بین سکوت جامع و طناب دار
حاکمیت.
هر جامع ای در ابال خشونت ب زن سکوت
کرد میزنندش ،اعتصاب کارگری را با اگان

واژه میکوبند ،ال روزنام نگارش را
میشکنند .ممکن است مردم در فالن اصب
شمال کشور سکوت کنند ،تا اان حد تاثیر
نداشت باشد ،در کردستان سکوت در ابال
ست ب زن ،اعنی عقبگرد چپ! اعنی
ادرتگیری ناسیونالیس عشیرتی و عقب
مانده .
در ثانی ما نمیتوانی برای مهار اان اتل های
سیاه در جامع از سیستان بلوچستان شروع
کنی  .ما بااد از جاای شروع کنی ک اکی از
پااگاههای چپ است .ادرت دارا اگر از
بیحالی در بیائی الگوهای سیاسی ،مدرن،
ممکن و شدنی جلوی بقی جاها ه بگدارا ،
بگوئی بیائید ببینند اانطور میشود علی اان
زن کشی امواج مدنی و اجتماعی راه
انداخت .
الزم امجد حسین پناهی در پیغامی ب من
گفت است ک برااش مه است ک من و بقی
دوستان بدانی ک شباهت نام فامیل ااتل و
همسرش با امجد و خانواده اش اک اتفاق
ساده است .مثل من ک مسئول و شرمنده تمام
موسواهای جنااتکار دم و دستگاه حکومت
نیست  .اان فقط شباهت اسمی است .امجد
خودش را در اان زمین ب شدت وفادار ب
حق و حرمت و حقوق زن میداند و با اعمال
هر خشونتی علی زن ماالف است.
«ایااش هاه هنزایاای هتزا م هنه ههن ه
قزن ن هخش ن ه اه دج»
همانطور ک مطلع هستید در طی روزهای
گذشت زنانی بنام های "لیال حسین پناهی و
سوما صلواتی" اربانی سنتهای عقب مانده و
خشونت علی زنان گشت و جان خود را از
دست دادند.
ب همین مناسبت و پس از بیانی جمعی از
فعالین حقوق زنان سنندج امروز مراس
گرامیداشتی در بهشت محمدی و بر سر
مزار "لیال حسین پناهی" برگزار گرداد.
مراس با اک دایق سکوت بیاد هم زنان
اربانی خشونت شروع گرداد سپس اطع
شعری از طرف اکی از شرکت کنندگان
خوانده شد و پس از دن بیانی جمعی از
فعاالن حقوق زنان سنندج ارائت گرداد.
در ادام بحثهای و سانانی از طرف حضار
در محکومیت خشونت علی زنان ااراد گرداد
و در پااان مزار اان عزاز بوسیل شرکت
کنندگان گلباران شد.
جمعی از فعالین حقوق زنان سنندج
زنگ هن هحک ت هظ لم هزههج زتک اا ه
جه هز ه ا هاا هآنه هارزم ه زکت ت ایه
جمه ایها الت هاززا ه
ه
ن تهد هپهززهی هز هنج ت هاززانه هاا ه
آخ ندی یهجال ه
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ومپهنهنستنه ف اتخ نرهی هیهارزمهتززازس ها الت هاززا
https://youtu.be/-UJeBaLKO74
تروراس جمهوری اسالمی پداده ای است ک از ابل از بروی کاردمدنش چهره
کرا خود را با ترور احمد کسروی در تاراخ معاصر بنمااش گذارد.
زنان از اولین اربانیان تروراست های تحت حماات حکومت اسالمی در
خیابانهای تهران بودند .اولین تظاهرات زنان علی فرمان حجاب اجباری
توسط اوباش حزب هللا با زنجیر و ام پاسخ داده شد و حاکمان اسالمی اکبار
داگر نشان دادند ک کمر ب اتل ماالفان و معترضین بست اند.
اان رژا بطور سیستماتیک در خارج کشور نیز ترور و کشتار ماالفین
سیاسی خود را دنبال کرده است.
داای همااون حتما بااطر داراد ک در دستان ورود احمدی نژاد ب نیواورک
در سپتامبر  2005ما در کنار ه با داای اوسف اکرمی سازنده مستند "چند
نمای ساده" ب افشای ماهیت ضد بشری رژا اسالمی از زبان زندانیان سیاسی و نماانده واژه حقوق بشر سازمان ملل پرداختی .
در سال  2013نیز مستند "دو برادر" را بهمراه مصاحب خان مهوش عالسوندی و بیژن فتحی پدر و مادر دو جوان اعدامی و تالش شبان
روزی اان عزازان برای جنبش لغو اعدام نیز از کارهای داای اکرمی بود ک اولین بار از طراق کانال اک پاش شد.
اانبار نیز در دستان چهل سالگی رژا متوحش اسالمی ارار دارا و در کنار شما بینندگان را ب دادن مستند داگری از فیلمساز تبعیدی
اارانی  -کانادائی داای اوسف اکرمی دعوت میکنی .
اان فیل فعالیتهای تروراستی جمهوری اسالمی ااران را از طراق سفارتاان های اان رژا در دنیا ،بواژه کانادا نشان می دهد.
فیل ک ب زبان انگلیسی تهی شده است و حاوی نظرات تعدادی از فعاالن سیاسی ،نمااندگان پارلمان کانادا ،بازماندگان تروراس جمهوری
اسالمی و کارشناسان پداده تروراس است ،ب بررسی علل بست ماندن سفارت جمهوری اسالمی در کانادا میپردازد.
!

ا م عهلهنخش هنزایهاعتزافهعلهرهخ ش هت هفش اها
اسماعیل باشی نماانده کارگران هفت تپ برای نوشتن تکذانبنین در
مورد شکنج و اذات و دزار روحی و روانی در حین دستگینری و
بازداشت تحت فشار وزارت اطالعات ارار دارد.
ب گزارش رسیده اسماعنینل بنانشنی مندتنهناسنت بندون هنینچنگنونن
بازجوای در سلول انفرادی بازداشتگاه امنننینتنی وزارت اطنالعنات
در اهواز نگهداری می شود .اان تداوم بازداشت عمال از دو جهنت
برای مقامات امنیتی سود دارد اک اانک ب واسط اانک اسماعینل
در زندان است نمی تواند شکاااتش در مورد ضرب و شت در حین
بازداشت و دزار و اذات روحی و روانی در دوران بنازداشنت را
پیگیری کند و همچنین باایمانده دثار شکنننجن در دوران بنازداشنت
در طی مدت بازداشت مجدد از بینن منی رود دوم اانننکن بنا ننگن
داشتن وی در سلول انفرادی بدون هیچگون بازجوای ،تالش دارند
با اعمال فشارهای روحی و روانی بر اسنمناعنینل بنانشنی  ،او را
برای نوشتن نام تکذابی تحت فشار ارار دهند.
چرا اوه اضائی ب جای رسیدگی ب شکااات اسماعیل باشی بندون
هیچ بررسی ای بالفاصل وی را بازداشت منی کننند امنا بنا طنرح
شکاات وزار اطالعات علی اسماعیل باشی ،او را دسنتنگنینر منی
کند؟ اان برخورد غیر عادالن ب ما کارگران نشان می دهد کن منا
نبااد هیچ امیدی ب اوه اضائی برای رسیدگی ب خنواسنتن هناانمنان
داشت باشی  ،ادرت ما در اتحاد و همبستگی امان است.
سنداکای کارگران هفت تپ اعنمنال فشنار بنر اسنمناعنینلنی بنانشنی
نماانده کارگران و عضو سنداکای کارگران هفت تپ  ،را منحنکنوم
کرده و خواهان دزادی فوری و بی اید و شرط اان کارگنر زننداننی
می باشد.
دزک یهنهشکزهیف هتپر
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ح سهتعلهق هزکهت اه ت له ز هنزایهن قصه هیهاندامهج س ه ختزانش
دادگاه فدرال سوئیس :حبس تعلیقی اک منادر سنومنالنیناانی بنرای نناانص سنازی انندام
جنسی دخترانش ✅ ب تازگی دادگاه فدرال سنوئنینس حنکن حنبنس تنعنلنینقنی انک منادر
سومالیاای برای نااص سازی اندام جنسی دخترانش پیش از ورود ب کشنور را تنائنیند
کرد.
برای ناستین بار است ک مجازاتی برای انجام ختن دختران ک در کشور مبندا اننجنام
شده صادر میشودnedaeziran /.

ازشهتشخهصه قهسه زط هن هآهت زشهخ
محققان پزشکی دانشگاهی در جنوب دلمان میگواند ک با اک دزمااش خون میتوانند ابنتنالی فنرد بن سنرطنان پسنتنان را تشنانینص دهننند.
پژوهشگران دانشگاه هاادلبرگ ،ک از ادامیتران دانشگاههای دلمان است ،دزمااشی را ابداع کردهاند ک از طراق دن میتوان فهمنیند کن دانا
بیمار ب سرطان پستان مبتال شده است اا خیر .سرپرست اان تحقیق ب روزننامن بنینلند
دلمان گفت است ک توسط اان روش ک هااسکران نام دارد از طنرانق دزمناانش خنون
حتی پیش از دن ک تودههای سرطانی برای فناوریهای فعلی تصنوانربنرداری ننظنینر
ماموگرافی اابل مشاهده باشد ،میتوان سرطان پستان را تشایص داد.
ب گزارش سازمان بهداشت جهانی ،سرطان پستان هر سال جان بیش از  ۱۹۹هنزار
زن در جهان را میگیرد و تشایص زودهنگام سرطان پستان میتواند ب کاهش مرگ
و میر ناشی از دن منجر شود.
محققان پزشکی دانشگاهی در جنوب دلمان میگواند ک با اک دزمااش خون میتوانننند
ابنننننتنننننالی فنننننرد بننننن سنننننرطنننننان پسنننننتنننننان را تشنننننانننننینننننص دهننننننننننند.
پژوهشگران دانشگاه هاادلبرگ ،ک از ادامیتران دانشگاههای دلمان اسنت ،دزمنااشنی
را ابداع کردهاند ک از طراق دن میتوان فهمید ک داا بیمار ب سنرطنان پسنتنان منبنتنال
شده است اا خیر .سرپرست اان تحقیق ب روزنام بیلد دلمان گفت است ک تنوسنط اانن
روش ک هااسکران نام دارد از طراق دزمااش خون حتنی پنینش از دن کن تنودههنای
سرطانی برای فناوریهای فعلی تصواربرداری نظیر ماموگرافی اابل مشاهنده بناشند،
میتوان سرطان پستان را تشایص داد.
ب گزارش سازمان بهداشت جهانی ،سرطان پستان هر سال جان بیش از  ۱۹۹هنزار
زن در جهان را میگیرد و تشایص زودهنگام سرطان پستان میتواند ب کاهش مرگ
و میر ناشی از دن منجر شود.
در حال حاضر در غربالگری تشایص سرطان پستان از ماموگرافی ،امدردی و معاانات بالینی استفاده میشود .اما اان روشها منمنکنن اسنت
راسک هاای نظیر نتیج مثبت کاذب ،نتیج منفی کاذب و ارار گرفتن در معرض اشع و همچنین ااجاد درد و ناراحتی را نیز برای بنینمناران
در بر داشت باشند.
اکی از اان محققین اان پژوهش می گواد ک نتیج حاصل از اان دزمااش ب اندازه دزمااش ماموگرافی اابل اعتنمناد اسنت امنا در عنینن حنال
هزان کمتری دارد و بیمار را در معرض اشع و درد نیز ارار نمیدهد .ز ازنه هه
۸هت ا ”ازههجه ن هه “ه اهنزلهنهتعطهلهعم ت هاعالمهشد
اعضای شورای شهر برلین ک از سوسیالدموکراتها ،حزب چپ و سبز تشکیل شدهاند ب اان پیشنهاد رای مثبت دادند .برلین ناستین ااالت
در میان  ۱۱ااالت دلمان خواهد بود ک اان تصمی را گرفت است.
سانگوی حزب سوسیال دموکرات گفت اان تصمی ادم بزرگی در راه برابری زن و
مرد است.
روز جهانی زن اکنون دهمین تعطیلی رسمی پااتات دلمان است .برلین کمتران تعداد
تعطیالت عمومی را در دلمان دارد.
عالوه روز جهانی زنان پارلمان برلین تصمی گرفت ک  ۸مارس سال  ۲۹۲۹را برای
گرامیداشت هفتاد و پنجمین سال سقوط هیتلر و پااان جنگ جهانی دوم در اروپا تعطیل
اعالم کند.
روز جهانی زنان ناستین بار زر سال  ۱۰۱۹در کنفرانس بینالمللی زنان سوسیالیست
در کپنهاک معرفی شد .فعاالن حقوق زنان و کالرا زتکین ،تئوراسین مارکسیست
کسانی بودند ک اان پیشنهاد را مطرح کردند.
دلمان ناستین بار اان روز را در تاراخ  ۱۰مارس  ۱۰۱۱جشن گرفت و از سال
 ،۱۰۲۱روز  ۸مارس برای گرامیداشت روز جهانی زنان تعیین شد .سازمان ملل از
سال  ۱۰۹۱اان روز را ب عنوان روز جهانی زنان ب رسمیت شناخت است .اا ز هت نر
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید

تلوزییون راهیی زن از ”کااان کا

“ روی مااواواره ”اهت ربد” هاهفاها 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 طهیق آردس اهی زری دنبا کنید و با ما همراه باشید
ز هنشززرهای ز هه
https://rahaizanorg.blogspot.de/

فرکانس ماوواره:

آاشه هتق الت

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

نزن ترهی یهتل زیز ن هزهتص ح رهی
https://www.rahaizan.tv/
تلگزامهای ز هه
@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 0006927246402 :

تلفن تماس000970090029 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس0006904429442 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

0006904429442

تلفن تماس444-421-1200 :

ایمیل verya.1260@gmail.com

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

تلفن تماس0006900077442 :
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 000714226242442 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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