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درخواست و یاداوری یک مساله اضطراری
” اجتماعی ،حقوقی ،روانشناسی ،جامعه شناسی ،بهداشتی  ،تجارب و گزارش های شخصری از

زندگی زنان (خودتان) و کودکان  ، “...شعر ،اخبار ،گزارش ،ترجمه ،معرفی کتاب و فیلم های خود را به آدرس ایمیر
کنید.

زیررارسرال

Markazi@RahaiZan.org

باتوجه به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظررا
مغایر با اهداف و سیاستهای رهائی زن نیز هستند ،اینگونه نظرا در ”ستون آزاد“ منتشر میشود و در همینجا از فعالین حقوق زنان و
بخصوص فعالین رهائی زن میخواهیم تا در پاسخگوئی به این نظرا کوشا باشند.
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ستیز به حضور زنان در مجلس شورای اسالمی
دل آرام آزمون
صفحه ی اجتماعی :نامه ای به یک زن ! نامه ای
به خواهرم ربابه شهابی و به برادرم رضا شهابی
صفحه ی خبری
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.8März ist internationaler Kampftag der Frauen

Der 8. März der internationale Frauentag ist verbunden mit Jahrzehnte
Kämpfe Frauen wie Klara Zetkin. Mehr als ein Jahrhundert ist seit
diesem historisch internationalen Tag vergangen. Dennoch werden die
Frauen weltweit und im Iran besonders unterdrückt. In aller
Öffentlichkeit werden sie wegen ihres Aussehens oder ihrer Kleidungen
von den staatlichen Organen verhaftet und ausgepeitscht. Obwohl sie
seit Gründung der Islamischen Republik starken Widerstand leisten,
müssen sie dafür einen hohen Preis zahlen. Auf der Straße werden sie
mit Säure besprüht oder wegen außerehelichen Beziehungen
gesteinigt. Die Mädchen werden im Name des Kultur und Scharia
beschneidet und das Regime schweigt. Es werden ständig mehr
frauenfeindlichen Gesetze und Verordnungen verabschiedet, um sie
aus der gesellschaftlichen Teilhabe zu verdrängen und an den
Küchenherd zu verdammen. Obwohl sie im Iran von mehr als 96
Studiengängen ausgeschlossen wurden, besitzen sie 64% der
Lehrstühle an den iranischen Hochschulen. Trotzdem sind nur vier
Millionen von insgesamt 16 Millionen Beschäftigten Frauen.
Iran besitzt enorme Öl- und Gas sowie andere Rohstoffe, Nach dem
Atomabkommen konkurrieren die europäischen Staaten eine nach dem
anderem um mit dem Iran Geschäfte zu machen. Sie legen den roten
Teppich vor dem frauenfeindlichen Staatspräsident Ruhani vor. Täglich
werden Arbeiter im Iran auf der Strasse gesetzt und die Prostitution
steigt. In der Not der Familien werden minderjährige Kinder gezwungen
zu heiraten. Um ihre Familien ernähren zu können, sind viele Frauen
gezwungen ihren Körper zu verkaufen, der reiche iranische Staat ist
nicht bereit sie zu unterstützen.
Die Forderung der iranischen Frauen beschränkt sich aber nicht nur auf
den 8. März, sondern sie kämpfen jeden Tag mit der Polizei und der
staatlich organisierten schwarzen Banden auf der Straßen.
Es lebe Freiheit und Gleichheit, Es lebe Volkskampf
Nieder mit dem frauenfeindliche Regime im Iran
Die Organisation zur Befreiung der Frau
Deutsch- Iranische Völkerfreundschaftsinitiative – Stuttgart

0803.2016.
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سنب
 ل آزادیخواهی و رباربی طلبی،  مارس8 زنده باد
مارس همراه با عکس ها در شهر شتوتگارت—آلمان8 گزارش
 شراره رضائی:گزارش از

 مارس روز جهانی مبارزات زنان8
 یادآور یک عمر مبارزات زنان همچون، مارس روز جهانی زن8
 بیش از صد سال از این روز میگذرد و زنان.کالرازاتکین هاست
دنیا خصوصا در ایران برای بدست آوردن پایه ای ترین حق که نوع
 در خیابان ها توسط پلیس دستگیر می،انتخاب لباس و حجاب است
 زنان ایران اگرچه به اندازه تمام عمر رژیم.شوند و شالق می خورند
اسالمی با عقب ماندگی و ارتجاعی که جمهوری اسالمی می خواد
 ولی تاوان.برآنها تحمیل کند مبارزه کردند و سر تسلیم فرو نیاوردند
 در خیابان بر روی صورت زنان اسیدمی.سنگینی را متحمل شدند
.پاشند و برای ابراز عشق خارج از ازدواج سنگسار می شوند
دختران خردسال بنام شریعت و فرهنگ ارتجاعی ختنه می شوند و
 جمهوری اسالمی هر روز.دولت درقبال این جنایت سکوت می کند
آپارتاید جنسی شدیدتر و قوانین تبعیض آمیزی را برای خانه نشین
 با وجود ممنوعیت زنان ازحق انتخاب.کردن زنان تصویب می کند
، مهندسی و قضاوت-  رشته تحصیلی دانشگاهی رشته های فنی69
 با این وجود از. از کرسی های دانشگاه را تسخیر کردند%96 زنان
 زنان تشکیل، میلیون نفر را6  میلیون شاغل در ایران تنها71 تعداد
.می دهد
ایران کشوری غنی از نفت و گاز و منابع زیادی ست که بعد از
 کشورهای اروپایی را حریصانه به رقابت و،توافق هسته ای
سرتعظیم فرودآوردن تا حقارت سرکردن روسری و پوشاندن مجسه
های عریان برای حضور سران ضد ستیزی امثال روحانی و دیگر
 ولی خانواده های کارگری و زنان سرپرست.اوباش رژیم تن داده اند
 هر روز. خانواده از این ثروت هنگفت کشورشان بی بهره اند
کارگران اخراج می شوند و بر تعداد زنان تن فروش افزوده می
دختران خردسال در اثر فقر و برای لقمه ای نان به ازدواج. شود
 مادران خانه داری که مجبور هستند با.مردان سن باال درمی آیند
دست فروشی و یا تن فروشی از همسرکارگر از کار افتاده و یا
فرزندان معلول خود نگهداری کنند و دولت هیچ مسئولتی در قبال
.آنها ندارد
 ولی مطالبات و خواست های زنان درایران. مارس است8 امروز
 بلکه هر روز در خیابان. مارس خاتمه نمی یابد8 تنها به یک روز
ها درحال دست به یقه شدن و مبارزه با پلیس و اوباش رژیم
.جمهوری اسالمی ایران هستند
 مارس8 زنده باد
زنده باد آزادی و برابری و مبارزات مردمی
مرگ بر جمهوری اسالمی زن ستیز
سازمان رهایی زن
" آلمانی "شتوتگارت-انجمن دوستی خلق های ایرانی
6102  مارس8
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گزارش 8مارس همراه با عکس ها در شهر برلین—آلمان
گزارش از :مهسا رضائی
" "Frauenkampftagروز دفاع ازحق زن
 8مارس روز جهانی زن ،تظاهراتی در برلین برگزار شد .این تظاهرات گسترده از ساعت یک بعدازظهر در میدان رزالوگزامبورگ ،با
جمعیت بالغ بر  5هزار نفر از زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب از هر رنگ و ملیت و نژادی شرکت داشتند.
این مراسم توسط گروه ها و احزاب مختلف از جمله فمنیست های برلین ،فمنیست های فرانسه ،حزب چپ آلمان ” ، “Die Linkسازمان
رهایی زن و صدها زن و مرد آزاده که برعلیه سیستم نظام سرمایه داری ،هرنوع خرافه و جهل و مذهبی که زندگی زنان را به نابودی
کشانده و آنها را تبدیل به بردگان جنسی و جسمی کرده درسرما و باران شدید و هوای طوفانی برعلیه سیستم زن ستیز با هر رنگ و بویی
در ان شرکت کردند و خواهان به رسمیت شناختن حق برابری زنان بودند و همه برای یک هدف "رهایی زن" همصدا شدند و در شعارها
فریاد می زدند:
بدن من انتخاب من ،فرزند من (بارداری اختیاری) /بله یعنی بله! نه یعنی نه!  /هرگونه پوششی که راحت ترم می پوشم /تعرض جنسی
ممنوع از جمله شعارهای رادیکال در  8مارس بود.
در راه خانمی مسنی که در کنارخیابان شاهد این مراسم بود نزدیک شد و از من خواست تا در حمل بنر ما را همراهی کند .این واکنش یک
نمونه ی کوچکی از واقعیت است که اگر تنها بخشی از مدیا و رسانه ها و امکانات بدست ما کمونیست ها و فعالین و آزادیخواهان مبارز
باشد بی هیچ تردیدی هر زن و مردی بدنبال آزادیخواهی و برابری طلبی ست و همراه می شود!.
این مراسم  3ساعت به طول انجامید و در نهایت در ساعت  79با شور هرچه تمام تر به پایان رسید.
زنده باد آزادی و برابری
رهایی زن ،معیار رهایی جامعه است
برلین 6102
توضیح " :با عرض پوزش از تاخیر ارسال گزارش و عکس ها بدلیل مشکالت فنی در کامپیوتر شخصی ام".
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میزان آزادی زن معیار آزادی ره جامعه است
گزارش 8مارس همراه با عکس ها در شهر بلژیک -بروکسل
گزارش از :سعید محمدی
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امسال هم مانند سالهای قبلل فلعلاللیلن
حقوق زنلان در ملاه ملارس بله تلکلاپلو
افتادند تلا گلوشله ای از نلابلربلابلری و
خشونتی که در حق زنان روا داشته می
شود را به نمایلش بلگلذارنلد .بلروکسلل،
پایتخت بلژیک و اتحادیه ی اروپا ،نلیلز
صحنه ی ُرخداد های مختلف و ملتلنلوع
در هلفلتله ی جلاری بلود .در یلکلی از
مراسم های اصلللی کله در روز شلنلبله
پنجم مارس برگزار شد فعالیلن سلیلاسلی
از گروه ها و کشورهای مختلف آکسیونی را بلرگلزار کلردنلد .ملکلان
برگزاری این آکسیون "پالس دو ال مونه" در ملرکلز شلهلر بلروکسلل
بود .فعالین سازمان "رهایی زن" نیز از عوامل اصلی برگزاری ایلن
آکسیون بودند .از گروه هلای دیلگلر حلاضلر در آکسلیلون ملی تلوان
"سازمان زنان  8مارس ایران و افغانستان" را نام برد.
در طول برگزری برنامه افراد مختلف به پلخلش بلیلانلیله بله زبلان
های انگلیسی ،فرانسوی و هلندی مشغول بودند .شعار هلایلی نلیلز بله
زبان های مختلف سر داده می شد .هلدف اکلثلر شلعلار هلا اشلاره بله
ضدیت جنبش زنان با کلیت نظام سرمایه داری و دوللت هلای نلاقلض
حقوق زنان بود.
عکس های زیادی بر روی زملیلن قلرار داده شلده بلود کله نلظلر
رهگذران را به خود جلب می کرد .در کنار هر عکس نوشته ای بلود
که به زبان انگلیسی یا فرانسوی توضیحی درباره ی عکس بله افلراد
ارائه می کرد .بسیاری از رهگذران از این تصاویر فیلم وعکس ملی
گرفتند که خود نشان از عالقه مندی آنان به شناخت مصادیق مخلتلللف
خشونت علیه زنان و روشنگری در این باره بود.
در پایان هم بیانیه های مختلفی ،اکثرا ً به زبلان فلرانسلوی ،قلرائلت
شد .برنامه ها با پخش موسیلقلی هلای انلقلالبلی پلی گلیلری شلد و در
ساعت  76به کار خود پایان داد .پس از این آکسلیلون ،زنلان شلرکلت
کننده به سمت ایستگاه قطار "بروکسل میدی" (زوید) رفتند تا در آنجا
هم در یک راهپیمایی شرکت کنند .این راهپیمایی تنها ملخلتلن زنلان
بود و در ساعت  71به کار خود پایان داد.
سازمان رهایی زن -بلژیک
 5مارس 6102
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زندا نی سیاسی آزاد باید گردد
منشاء ستم جنسی بر زنان ،
سیستم سرمایه داری ( طبقاتی ،ارتجاع و مذهب ) است
بنفشه کمالی

گرامی باد  8مارس روز
همبستگی بین المللی زنان
کارگر و زحمکتش و آزادی
خواه
باید جهانی را از بُن دگرگون
کرد ،اما ،هر اشکی که می
ریزد ،آنگه که بتوانند آنرا
بسترند از دیدگان و اقدام به
اینکار نکنند ،رسوایی انگیز
است  ،و هر موجود انسانی ،که
در وقت شتاب خویش ،در پی
ستُرگ و سخت ،
انجام یک کار ُ
از سر بی احتیاطیُ ،خرد می
سازد به زیر پا ،یک فرد ضعیف
بی دفاعی را ،یک جنایت
مرتکب گشته است ".رزا .
لوکزامبورگ )7( 7678
زنان
تمام
به یاد و تقدیم به
ِ
کمونیستِ ،زنان کارگر و مبارز
و آزادی خواهی که آگاهانه و
دلیرانه و با آگاهی در راه آرمان
های سوسیالیستی – کمونیستی
ت
خویش و برای رهایی بشری ِ
تحت ستم و استثمار ،اعم از زن
و مرد بی با کانه به پاخاستند و
برای رسیدن به کاملترین شکل
(جامعه
انسانی
جامعه
کمونیستی) در برابر زندان ،
شکنجه  ،اعدام ،با سالح آگاهی
و باشجاعت ایستادگی در برا بر
جالدان مقاومت کرده و از هیج
مانعی نهراسیدند :زیرا که آنان
برای تحقق جامعه ای
( کمونیستی ) عاری از
هرشکلی از ستم طبقاتی  ،جنسی
 ،نژادی ،ملی به مبارزه بر
خاسته و هر وعلیرغم سر کوب
شدید به مبارزه خویش برای
دستیابی به جامعه ای که در آن
همه انسان ها علیرغم جنسیت و
نژاد و سن در کنار هم به زند ه
گی آزادانه و عاری از استبداد و
استثمار خویش ادامه داده .برای
تحقق جامعۀ نوین کمونیستی
جامعه ای که در آن ستم جنسی ,
طبقاتی  ,ملی و نژادی محو
گردیده است  .زنان کمونیست
همیشه از ئیشروان مبارزه بری
تحقق آرمانهای انسانی و مدافع
حقوق زنان در عالی ترین سطع
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آن بوده و خواهند بود.
زنده باد  8مارس
همه ساله در روز  8مارس در
سراسر جهان به مناسبت روز
جهانی زن مراسم مختلفی
برگزار می گردد .این مراسم
توسط زنان با گرایشات سیاسی
مختلف بر گزار می شود .از
طرفی گرایشاتی با خواست های
بورژوایی – لیبرالی در این
مراسم شرکت دارند و از طرف
دیگرودر مقابل آن گرایشات
سوسیالیستی – کمونیستی با هدف
واین ایده که برای حل نهایی ستم
بر زنان  ،هدف مبارزه باید در
جهت از بین بردن ریشه اصلی
ستم بر زنان  ،یعنی نظام سر
مایه داری است  .گرایشات
لیبرال  -بورژوایی ،تنها برای
رسیدن به خواست های کوتاه
مدت و مقطعی در چهارچوب
نظام سر مایه داری تالش می
کنند و هدفشان نه از بین بردن
قطعی استثمار و بی عدالتی
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بر
زنان از ریشه  ،بلکه حفظ
سیستم سر مایه داری است و
نهایتا اینجا و آنجا قوانینی در
بهبود وضع زنان در چهار چوب
همین سیستم ضد زن و
کارگراست ( کمپین یک میلیون
امضا  ،فمنیست های ضد مردو
نیز به اصطالح فمینست های
اسالمی و سکوالر و غیره ) و با
ماندگاری سیستم سر مایه داری
مخالفتی نداشته و فقط خواهان
تقلیل این ستم ها و فشارها بر
زنان هستند و به اساس و بانی و
سر منشاء این ستم که خود سیستم
سر مایه داری است کاری نداشته
و مخالفت جدی و اساسی ندارند.
مبارزان
از طرف دیگر
ِ
کمونیست و سو سیالیست های
چپ برای رفع پایه ای و اساسی
ستم جنسی و طبقاتی که دربنیان
سیستم سر مایه داری است به
مبارزه بر می خیزند .در واقع
بانیان روز جهانی زن ،زنان
کمونیست و سوسیالسیتی چون
کالرا زتکین ،آلکساندر کولنتای،

لوئیز زیتس بودند که در کنگره
بین المللی سوسیا لیست ها که در
سال  7671در کپنهاک  ،پایتخت
دانمارک بر گزار گردید شرکت
کردند .کالرا زتکین زن
سوسیالیست  8 ،مارس را به
عنوان روز بین المللی زنان
پیشنهاد کرد که کنگره این پیشنهاد
او را تصویب نمود  .کنگره
خواهان حقوق برابر برای زنان با
مردان  ،حق رای برای زنان و
همچنین حقوق دیگری برای زنان
شده بود .این زنان سوسیالیست
انقالبی  ،برای تحقق این حقوق
طبیعی زنان به فعالیت گسترده
مشغول شدند  .یک سال بعد یعنی
در  8مارس  ،7677روز بین
المللی زنان برای اولین بار با
شرکت بیش از یک میلیون نفر در
برگزار
اروپا
سراسر
گردید .انتخاب  8مارس به این
دلیل بود که در  8مارس 7811
زنان کارگرکارخانجات نساجی
در نیورک به اعتراض علیه
شرایط کاری شاق  ،دستمزدهای
بسیار نازل و ساعات کار طوالنی
و طاقت فرسا و بدست آوردن حق
رای ،دست به اعتراض و
اعتصاب زدند و با سر کوب شدید
پلیس روبرو گردیده و تعدادی از
زنان زخمی و دستگیر شدند .در
سال  7618بار دیگر زنان کارگر
شجاع نساجی در نیویورک دوباره
دست به اعتراض و اعتصاب
زدند و این بار نیز با سر کوب
پلیس حامی نظام استثمارگر
سرمایه روبرو گردیدند .در واقع
ریشه روز جهانی زن  8 ،مارس
در مبارزه و مقاومت زنان کارگر
نهفته میباشد .ستم جنسی بر زنان
باعث گردیده که زنان بیشماری به
عرصۀ مبارزه برای رفع این ستم
و بر علیه بی حقوقی و تبعیضی
که بر آنان در زمینه های مختلف
(کار ،پوشش ،ازدواج ،طالق،
سرپرستی فرزندان) روا میگرددو
برعلیه انقیاد وبردگی کارخانگی
به پا خیزند .درکنار این تبعیضاتی
که بر بسیاری از زنان در جامعه
سرمایه داری اعمال می گردد،
باید توجه داشت که زنان کارگرو
زحمتکش از یک سو توسط
سرمایه داران استثمار شده و از
طرف دیگر با ستم جنسی که به

قوانین ،مذهب و فرهنگ
مردساالرانه بر آنان اعمال
میشوند روبرومی باشند.
با توجه به اینکه اساس فعالیت
کمونیست هابطورمشخن دفاع
از وفعالیت درجهت منافع طبقه
کارگرمیباشد ،طبیعتا اقشار ستم
دیده غیر کارگری را
درجامعه  ,منجمله بخش
وسیعی از زنان را که متحدان
واقعی وراستین این طبقه
هستندرا نیز در برمی گیرد,
ورنگ
صرفنظرازجنس
ونژادوملیت .باتوجه به اینکه
زنان کارگر و زحمتکش دچار
ستم مضاعف میباشند .در هیچ
کدام از جوامع موجود ،حتی
در مدرن ترین آن  ،زنان از
ایندو ستم رها نیستند .در ضمن
درجوامعی که رژیم های تئو
کرات بر آنان مسلط است ،این
ستم شدید تر وچند برابر
میشود .نمونۀ بسیار بارز آن
وضعیت و شرایط تبعیض و
ستم جنسیتیی و سر کوب و
فشار بیش از حدی است که
جمهوری اسالمی ایران -
حکومت عربستان سعودی ووو
که در ایران و عربستان حاکم
امد از جمله نوع حکومت ها
هستند با تحمیل و اجرای
قوانین قرون وسطائی این
حکومت ها ،روزانه و
بطوردائم و در هر زمینه ای
از زندگی زنان از مسائل
شخصی تا اجتماعی و سیاسی
فشار و محدودیت بر زنان
اعمالمی کنند ،بطوریکه زندگی
روزانۀ دختران و زنان در
ایران و سایر کشورها با
حکومت و قوانین ازتجاعی
مذهبی با مبارزه ای سخت و
بی امان با این حکومت های
ستیز ارتجاعی و استبدادی
زن
ِ
روبروست  .متاسفانه در
سراسر دنیا زنان بسیاری برای
بد ست آوردن اندکی آزادی و
رهائی از زیر فشار قوانین
ستثماری ارتجاعی و زن ستیز
مجبور به پرداختن بهای گزافی
شده وهرروزه قربانی می
شوند.
بهائی که بسیار سنگین بوده و
در بعضی نقاط دنیا به قیمت از
5

دست مذهب از زندگی مردم کواته
دست دادن جان زنان،
دستگیری ،شکنجه ،زندان و
اعدام همراه بوده است  .هنوزهم
در پیشرفته ترین سرمایه داری
های جهان ،بر خالف ادعائی که
سران این دولت ها دارند  ،زنان
از حقوق کامل با مردان بر
خوردار نیستند .خصو صا زنان
کارگر در سراسر دنیا با
مشکالت و سختی های فراوانی
برای گذران زندگی خود و
فرزندانشان دست به گریبان
مادران تنهای
هستند .برای مثال
ِ
کارگر مجبورند با حقوق کم و با
عدم ا مکانات و نبود مهد کو دک
های ارزان و مناسب ،با سختی
زیاد هم از فرزندان خود مراقبت
کنند و هم برای گذران زندگی
خود و فرزندان شان ساعات
زیادی در خارج از خانه و
همچنین در خانه به تنهائی به
مرا قبت از فرزندان خود به
پردازند و در واقع همیشه در
گیر معضالت زندگی میباشند و
هیچ گاه وقت و در آمد کافی
برای استراحت و آ رامشی که
خود را برای کار روز بعد آماده
کنند را ندارند و حتی در حالت
بیماری به مراقبتهای الزم و
ضروری مورد نیاز خود
دسترسی ندارند.
درعین حال تعداد بیشماری
ازاین زنان نیز با خشونت در
خانواده و در در چامعه و
تبعیض ناشی از جامعه مرد سا
الر روبرو و درگیر هستند
،خشونتی که از یک طرف به
وسیلۀ سرمایه داران و کلیسا و
مسجد و کنیسه و از طرف دیگر
به وسیلۀ همسران  ،بستگان و
مردان جا معه و شریک زندگی
شان برآنان اعمال میشود.
طبیعی است که فعالیت ها و
مبارزات زنان در جهت بدست
آوردن حقوق طبیعی خویش
میتواند تا حدی وضعیت آنان را
بهبود بخشد .اما هرگز به حل
نهائی و رفع قطعی ستم بر آنان
منجر نخواهد شد .برای رفع
قطعی و نهایی این ستم و از بین
بردن عوامل ستم بر زنان باید
که دست به ریشه زد و عامل
ستم جنسی و مضاعف را که هما
نا سیستم سرمایه داری و بهره
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کشی انسان از انسان است را از
بین برد .این واقعیتی بسیاربدیهی
واَشکاراست که درجامعه ای مثل
ایران باقوانین قرون وسطی
اسالمی برعلیه زنان ،محدودیت
های بیشماری برای اَنان وجود
دارد و این باعث گردیده که آنان
تحت فشارهای بسیارغیرانسانی،
شاق و غیر قابل تحمل اند که
البته دراین شکی نیست که طبیعتا
این ظلم وستم بابرقراری جامعه
دراَن
که
سوسیالیستی
استثمارانسان ازانسان به پایان
رسیده باشد ،بطوراساسی وپایه
ای ریشه کن خواهدشد.
در جامعه سر مایه داری  ،زنان
کارگرهم مثل مردان کارگر
استثمار میشوند .خانواده های
کارگری دربدترین شرایط فقر و
بی امکاناتی به سرمیبرند .
باتوجه به اینکه درجامعه زنانی
هستندکه ازطبقات دارا وقدرتمند
ودررده باالی طبقاتی قراردارند،
اینان به هیچ وجه درموقعیت
زنان
که
فقروفرودستی
کارگروهمسران کارگران قرار
دارند قرار نمیگیرند ودرصف
مقابل آنان قرار دارند..
رهایی واقعی زنان زمانی تحقق
می پذیرد که سیستم استثمار فرد
از فرد 1سیستم سر مایه داری)
از بین رفته و جای خودرابه
جامعه ای عاری ازاستثمارداد ه
باشد .دیدگاهی به غیرازاین به
توهمات بورژوایی دامن خواهد
زد ودرنهایت نه تنهابه نفع زنان
نیست،بلکه در درازمدت مغایر
منافع اَنان میباشد.
برای انجام این امر مهم و رسیدن
به هدف نهائی ،باید زنان را هر
چه بیشتر و بیشتر برای شر کت
در عرصۀ فعالیت سیاسی ،
انقالبی و کمونیستی تشویق کرد
و ریشه های این ستم را برای
زنان توضیح داده و آنان را به
مبارزۀ سیاسی بر علیه کلیت
سیستم استثماری به میدان مبارزه
دعوت کرد تا آنان نیز در کنار
سایر اقشار استثمار شده به
مبارزۀ پیگیر و انقالبی برعلیه
سیستم موجود اقدام کنند .به جز
این ،همۀ راه حل ها موقتی و
روبنائی وبرای کوتاه مدت است
و فقط برای بخشی از زنان تاثیر

مثبت میتواند داشته باشد .اما و
در نهایت ستم جنسی به خودی
خود باقی خواهد ماند.
یکی از زنانی که در کنار زنان
مبارز بیشماری  ،در این راه با
اراده ای ستُرگ و پوالدین و با
اعتقادی راسخ و خدشه نا پذیربه
پا خاست و به مبارزۀ کمونیستی
و بی امان خود برعلیه سیستم
سرمایه داری دست زد و برای
پیشبرد هدفی که به آن معتقد بود
تا پای جان خویش به مبارزه
ادامه داد ،کمونیست انقالبی رزا
لوکزامبورگ بود .رزا پرومته (
 )2بود .او با نوشته ها ی بیشمار
در زمینه مبارزۀ تئوریک و
سیاسی و با پراتیک انقالبی خود
خدمت بزرگ و عظیمی به طبقۀ
کارگر و در نهایت به زنان در
مصاف با سیستم سر مایه داری
وطبقۀ سر مایه دار کرد و سعی
به حل قطعی مسئله ستم بر زنان
نمود .در اینجا یاد این زن مبارز
و کمونیست را به مناسبت تولد او
که در تاریخ  1مارس  7887بود
و همزما ن با روزهای بر گزاری
مرا سم  8مارس روز جهانی زن
میباشد را گرامی می داریم .
شروع و پایان نوشته ام را با
سخنان زیبایی از این زن
کمونیست آذین می دهم  .این
نظریه پردازانقالبی چپ ،کوشنده
و کمال جو پیوسته در تالش برای
شکوفایی فکری و استقالل نظری
و عملی و مرزبندی با رفرمیسم
بود و برای پاالیش نظرات
رادیکال و سوسیالیستی از سموم
نظرات بورژوایی از هیچ
کوششی دریغ ننمود .تالشهای
رزالوکزامبورگ خصوصا در
مبارزه با رفرمیسم و مدافع اصلی
آن و پدر رفرمیسم ( )3آدوارد
برنشتاین در آلمان بسیار قابل
توجه و چشمگیر بود و نقش و
آثار این زن انقالبی در مبارزه
علیه رفرمیسم برای همیشه به
عنوان گنجینه با ارزش کمونیستی
باقی خواهند ماند.
درشامگاه  71ژانویه 7676
رزای سرخ و انقالبی را که تن
به سازش و رفرمیسم نداده بود
بی دفاع با صورتی تکیده از
ت زندان و
تحمل سالها مشقا ِ
سختی وفعالیت مستمر و شبانه

روزی مبارزه علیه رفرمیسم و
سوسیال دموکرات های خائن و
بعد از تحمل دورانهای سخت
زندان به دست گلوله افسرانی
که در خدمت دولت سر مایه
داری وبعدا به خدمت فاشیست
ها در آمدند که این افسران با
همکاری و حمایت سوسیال
دموکرا تهای مزدور و
رفرمیستی چون ابرت  ،شاید
مان و نوسکه ( )1به زندگی پر
بارش خاتمه داده شد.
رزالوکزامبورگ در سراسر
زندگی پر بار خود به مبارزه با
رفرمیسم حاکم بر انترناسیونال
شونیسم حاکم بر
دوم و بر علیه
ِ
سوسیال دمو کراسی مشغول
بود .او لحظه ای از مبارزۀ
نظری و عملی خود بر علیه
بورژوازی و امپر یالیسم غافل
نماند و هیچ گونه توهمی به
اصالحاتی که از طرف
بورژوازی صورت میگرفت
نداشت .او همانطور که از یک
ت انقالبی انتظار
کمونیس ِ
میرفت و میرود ،راه حل
رهائی طبقۀ کارگر و در نهایت
بشریت را از یوغ بردگی کار
مزدی نه در اصالحات ورفرم
بلکه در انقالب پرولتری میدید.
( )1تالشهای بی دریغ ،پر
شور و آگاهانۀ او برای احیای
جنبش انقالبی کارگری و
زدودن این جنبش از انحرافات
رفرمیستی با اعتقادی راسخ و
تا آخرین لحظه های حیات
پربارش ادامه داشت .در این
زمینه به نوشته ها ،مقاالت و
سخنرانی های زیادی پرداخت.
رزا نوشت " :انقالب روسیه به
اندازه ده سال جوانم می کند.
زنده باد انقالب! انقالب بنا بر
تمامی قواعد بسط می یابد و
این یک شادمانی بزرگ است
که آن را نظاره کنیم ،درک
نمائیم و بتوانیم و به خواهیم در
آن به همکاری بپردازیم ".در
مورد جنگ امپریالیستی اول
می نویس" جنگ کنونی نه تنها
کشتار عظیم  ،بلکه یک
خودکشی جمعی طبقه کارگر به
نظر میرسد ،یک دیوانگی،
یک دوزخ خونین ...
ادامه در صفحه ی 00
6

سنب
 8مارس ل رباربی و آزادی
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8مارس روز جهانی زن در استکهلم
بنا به سنت هر سال در شهر استکهلم روز جهانی زن در  8مارس از جانب نهادها ی مدافعین
گزارش از :رعنا کریم زاده
حقوق زنان با راه پیمایی در  Medborgare platsenگرامی داشته شد.
زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب د ر این مراسم شرکت کرده و مبارزه برای کسب
خقوق پایما ل شده زنان را ارج نهادند .در این گرد همایی فمنیست ها سندیکالستها ی حزب کمونیست ،در آینا سیون نمایندگانحزب فمنیستها
و نمایندگان حامیان پناهجویان و بی خانمان از لوزم ایستادگی در مقابل قوانین ضد انسانی در مورد پناهجویان بخصوص زنان پناهجو که
بطور مضاعف مورد ظلم و بهره کشی صاحبشان سرمایه واقع میشوند بر لوگو مقاومت و مبارزه با این نوع بهره کشی تاکید کردند .
از حزب فمنیستها سمنانی در مورد رابطه مستقیم سرمایه داری و بی حقوقی جامعه زنان و الزمه مبارزه با اشکال مخالفان نوع برده داری
شدند زنان را یه کسب آگاهی اتحاد بیشتر در رابطه با حقوق زنان تاکید کردند.
از حزب جوانان کمونیست سخنرانی با شعار "ما چیزی جزء زنجیرهایی برای از دست داده نداریم" که با تشویق حاضرین روبر شد.
ایشان هم با اشاره به کاپیتالیسم و استثمار کارگران و پرداخت کمتر به زنان  ،محدود کرد ن هرچه بیشتر امکانات مادران و زنان
سرپرست خانوار از لزوم مبارزه متشکل کارگران تا رسیدن به احقاق حقشان که همان برابری امکانات و فرصت های کاری و علمی
مساوی برای زنان شاغل و مادران بیکار با مرد آن شدند.
در پایان همگی با پالکاردهایی مختلف د ست به راهپیمایی زدند.
زنده باد  8مارس روز جهانی زن!
سازمان رهایی زن سوئد  -استکهلم
رعنا کریم زاده
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دست مذهب از زندگی مردم کواته
معامالت و مذاکرات شومی که حول پدیده پناهجویان ایرانی در
جریان است
بهروز سوران
طی چند سال اخیر و بویژه پس
از آغاز کلنگی شدن منطقه
خاورمیانه را میتوان بدترین
شرایط روند پناهندگی ایرانیان
به جامعه بین الملل نیز بحساب
آورد .گم شدن در ارقام نجومی
مهاجران جدید از سوریه و
عراق :افزایش اماری پناهجویان
افغانی و بنگالدشی و کشورهای
آفریقائی و ...حضور پررنگ
پناهجویان ایرانی که از دام
امنیتی حاکمان جمهوری اسالمی
رهیده بودند را بسیار کمرنگ تر
نموده است.
انتظار بی حد و بسیار طوالنی
برای پذیرش پناهندگی و حتی
پذیرفته شدگان برای انتقال به
کشور امن ثالث ,صبر ایوب را
بارامی به این درماندگان پناهجو
آموزش داده و میدهد .نا گفته
پیداست که پناهجویان و بویژه
پناهجویان سیاسی و ناراضی در
حین اقدام به خروج از کشور و
با امید رسیدن به مقصد ,تمامی
امکانات مالی موجود خود را از
کف میدهند و پل های پشت سر
را تخریب می کنند و بدین شکل
راهی پر خطر وبی بازگشت را
در برابر خود قرار میدهند.
ناگفته پیداست که این طیف با
تمامی سرمایه ها و باقی مانده
های مالی خویش روانه
ناکجاآبادها میشوند .هم اکنون
ولی زمزمه هایی شنیده میشود
که پس از برجام کشور ایران را
در ردیف کشورهای امن رده
بندی و از پذیرش پناهندگان
سیاسی آن سرباز زنند .زندانها
مملو از زندانیان سیاسی ,فعالین
کارگری و مدنی است .هر روزه
اخبار بازداشت و حبس و
محاکمه مجدد زندانیان و افزودن
احکام اسیرشدگان در جراید
منتشر میشود و نشاندهنده آنست
که شرایط زندانیان سیاسی و
مدنی در دوره روحانی نه تنها
بهتر نشده که بمراتب اسفبار تر
از گذشته است.
آزادی بیان مورد تعرض دائمی
مراکز اطالعاتی امنیتی است و
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سانسور حرف اول را میان
حکومتیان و مردم کشورمان را
به خود اختصاص داده است.
معامالت علنی وغیرعلنی
حاکمان بلحاظ بین المللی اما
گویای قراردادهای شومی است
که پناهجویان ایرانی را که در
مراحل پذیرش و انتقالل بسر
میبرند با خطر دیپورت و باز پس
دادن روبرو کرده است .این
اقدامات در پی معامالت پشت
پرده میان جمهوری اسالمی و
کشورهای اروپائی و استرالیا
میباشد.
قراردادهای سیاسی و اقتصادی
کالن میان دول تنها به متن
قرارداد منتشر شده علنی ختم
نمیشود .هر یک از طرفین بطور
غیرعلنی ودر موازات گفتگوهای
خود با طرف مقابل خواستها و
درخواستهائی را نیز مطرح

میکند .فشار به مخالفان سیاسی
خود در تبعید ,عدم پذیرش
پناهجویان مربوط به آن کشور و
سنگ اندازی در روند پذیرش و
تکمیل پرونده انان ,استخدام
وابستگان به سفارت در مشاغل
کلیدی ,پیشگیری از اکسیونهای
مخالف رژیم ,آزادی زندانیان و
تبادل آنها ,ایجاد تسهیالت ویزائی
و آمد و شد شهروندان ,فعال
کردن ارتباطات اطالعاتی متقابل
در همین رابطه ,کاهش میزان
مالیات و خالصه دهها مطالبه و
آرزوی کناری را بعنوان دنباله
قراردادهای اقتصادی و سیاسی
به آن اتصال میدهند.

هم از اینروست که پس از برجام,
پناهجویان ایرانی پشت مرزهای
مقدونیه شانسی برای عبور نمی
یابند ,در فرانسه ناچار می شوند
تا لب های خود را بدوزند و در
مرزهای مقدونیه روی ریل قطار
ها میخوابند .قوانین جدید
مهاجرت ,پذیرش پناهجویان
ایرانی و افغانی را با مشکالت
تازه ای روبرو کرده است و راه
ورود آنان به اروپا را از طرق
قانونی و مرزی و همانگونه که تا
کنون انجام شده است ,بسته اند.
مسئله پناهندگی همواره تابعی از
مناسبات سیاسی بوده است.
واقعیت کنونی به لحاظ آماری و
عملی هیچگونه تغییری نسبت به
گذشته نکرده است اما پس از
تفاهمات هسته ای و مذاکرات و
معامالت اقتصادی و آنطور که
از شواهد پیداست مسئله پناهندگی
ایرانیان به اروپا و آمریکا نیز
کلید خورده است و پناهجویان و
بویژه ایرانیان و پناهجویان
و
پاکستان
و
افغانستان
بنگالدش در
اولین
زمره
این
قربانیان
وقایع شوم قرار
دارند .در چنین
شرایطی شایعه
ای شوم نیز
پناهندگان
در
ایرانی
را
استرالیا
بطور مضاعف
تهدید میکند.
مذاکرات طوالنی مدت وزرای
خارجه ایران و استرالیا و انطور
که بنظر می آید به تفاهماتی منجر
شده است که میتواند فجایعی را
بدنبال داشته باشد .خبرگزاری
آسوشیتدپرس در یکی از مطالب
خبری خود ضمن اشاره به این
گفتگو ها خاطر نشان کرده است
که بازگرداندن  6هزار ایرانی
پناهجو در استرالیا و یا خارج از
آن همانند گینه نو مورد مذاکره
قرار داشته اند.
در میان این پناهجویان تعداد
زیادی با کیس تغییردین و پذیرش
مسیحیت قرار دارند .این اقدام
آنها چنانچه بین دو حکومت

(قریب به یقین) تبادل اطالعاتی
نیز صورت گیرد و بر طبق
قوانین جمهوری اسالمی
میتواندبرای آنها خطر مرگ را
بدنبال داشته باشد .از سوی
دیگر کم نیستند پناهندگان
سیاسی ایرانی که خطرات گذر
از مرزها را بجان خریده اند و
هم اکنون در هزارتوی پذیرش
پناهندگی و انتقال به کشور
سوم در مانده اند .و مرگ
رویای آزادی و امنیت و دنیای
بهتر را پیش چشمان خود
رویت می کنند.
در میان پناهجویانی که در
طول سال گذشته به کشورهای
اسکاندیناوی و آلمان وارد شده
اند و تا مدتی پیش با دربهای
بازومرزهای بی مشکل روبرو
بودند اما به ارامی صدای
خشونت و تنفر از سوی بخشی
افزاینده از اهالی و دولتهایشان
شنیده میشود .احزاب دست
راستی و فاشیستی آلمان با
استفاده ابزاری از این پدیده
توانسته اند ضمن علنی شدن
فعالیت هایشان تقویت شوند و
بیم ان میرود که بعنوان یکی از
سه حزب قوی آلمان در
انتخابات اتی ظاهر شوند.
دولت سوئد در صدد است تا
دهها هزارتن از آنها را
بازگرداند .همانها که سرزمین
شان را بعلت جنگ و نابودی و
خطر مرگ و فقر و گرسنگی
ترک کردند و به این مهاجرات
امید ها بستند .در کشور آلمان
با موجی از تنفربخشی از
اهالی روبرو شده و هر روزه
از انفجار یا آتش سوزی محل
اسکان آنها خبرمی آید و بمرور
نجوای بازپس دادن آنها بلندتر
میشود.

بی تردید واکنش حامیان پناهندگان
به تنهائی و از پشت تریبون خود
نمیتواند بر روند پناهندگی موجود
موثرواقع شود .همبستگی عمومی
و صدای یگانه ما میتواند
اعتراض وجدانهای بیدار را طنین
افکند و از حق پناهندگی در مفهوم
عام ان دفاع کند.
سایت گزارشگران دراین زمینه
اقدامات جمعی را پر اهمیت و
آمادگی حضور موثر دارد.
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گزارشی ازمراسم و راهپیمایی  8مارس در شهر اسلو  -نروژ
گزارش از :روپاک و شادی مطیعی
روز سه شنبه مصادف با  8مارس روز جهانی زن در اسلو مراسم
با شکوهی در میدان یونگس تورگت شهر با شرکت تعداد زیادی از
زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب و احزاب و سازمانهای چپ
و کمونیست برای گرامیداشت این روز برگزار گردید .جمع وسیعی
از مردم عالرغم غیر تعطیل بودن این روز در این مراسم با شکوه
شرکت کردند.
مراسم با سخنرانی تنی چند از فعالین دفاع از حقوق زنان در نروژ
آغاز شد .سخنرانان در دفاع از حقوق زنان پناهنده و مبارزه علیه
کار زیاد و دستمزد کم زنان سخنرانی ایراد کردند و هر گونه ستم و
نابرابری علیه زنان درسراسرجهان محکوم کردند .بعد از سخنرانی
ها شرکت کنندگان در مراسم از محل برگزاری مراسم راهپیمایی
کردند .فعالین سازمان رهایی زن طبق روال هر ساله با در در دست
داشتن پالکاردها و پرچم سازمان رهایی زن در مراسم  8مارس
شرکت کردند و با دادن شعارهایی از قبیل نه به بردگی زن ،زنده باد
آزادی و برابری زن ،زنده باد  8مارس ،روز زن را گرامیداشتند و
اعالم همبستگی خود را با فعالین حقوق زنان در داخل ایران اعالم
کردند .و اعالم کردند تا رهایی کامل زنان از دست قوانین قرون
وسطایی و زن ستیز اسالم به مبارزۀ خود ادامه دهند.
سازمان رهایی زن واحد نروژ

نظر شما در مورد  8مارس روز عرض سالم و خسته نباشید
خدمت تمامى مسئوالن نشریه
جهانی زن چیست؟
زیباى رهایي زن .نظر من در
آکو رضائی
مورد 8مارس روز جهانى زن
یا  71اسفند در ایران كه در
این روز به خاطر اعتراض هاى كه در نیویورك انجام شد این روز
به یك روز جهانى تبدیل شد البته با تالش تمامى افراد مدافع حقوق
زنان این روز بزرگ به ثبت جهانى رسید و اینكه در طول تاریخ
ادیان ما همواره ظلم و نا برابرى نسبت به زنان مى بینیم و از جمله
در كشور خودمان نمونه هاى بسیار زیادى از نقض حقوق زنان
مشاهده مى كنیم  ،حتى اكنون كه در عصر روشن گرى و تبادل
اطالعات به سر مى بریم ما همواره در كشورمان تجاوز به حقوق
زنان را مشاهده مى كنیم اعم از جنسى و حقوقى  .همچنان ازدواج
اجبارى و زود رس دختر بچه ها را مى بینیم و موارد بیشمارى
نمونه بارز و اشكار نقض حقوق زنان كشورمان را نشان مى دهد
یعنى در نهایت اختصاص دادن یك روز در تاریخ به یاد بانوان
گرامى كه همواره نوك تیز پیكان ظلم و بى عدالتى به سمت انان
بوده حداقل كارى بوده كه مى شد انجام داد ولى ما همواره در خارج
از كشور باید بكوشیم كه با برپایى مراسم و اكسیون هایى در روز
 8مارس جامعه خودمان را بیدار و اگاه سازیم چون عدم امنیت
زنان جامعه ایران از نادانى و نا اگاهى مردمان محترم ایران است
ما با برگذارى مراسم و اكسیون هاى گوناگون سعى در روشنگرى
و بهبود وضعیت بانوان خوب كشورمان را داریم به امید برگذارى
باشكوه ترین مراسم  8مارس در ایران عزیزمان.
با تشكر از نشریه رهایى زن
9
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منشاء ستم جنسی بر زنان ....،ادامه ی صفحه ی 2
سهام باال میروند و پرولتاریا
فرو می افتند ".رزا لو
کزامبورگ  .7671یادش گرامی
باد!
زیرنویس ها:
رزا لوکزامبورگ ،کالرا
-7

زتکین ،ورا زاسولیچ ،نادژدا کنستا
نتینو کروپسکایا ،آلکساندرا کولنتای
و صدها زن انقالبی کمونیست در
ایران و سراسر جهان براای بربری
زن و مرد و خصوصا زنان کارگر
و زحمتکش تالش و مبارزه بی
دریغ و خستگی ناپذیرکردند
 -2پرومته یكي ازخدایان
اسطورهاي یونان باستان است كه
تحمل رنج وسختي انسان
رانداشت.او به انسان هاعشق

میورزید ونمیتوانست ناراحتی
هاورنج آنهارا ببیند .براي رهاندن
انسان ازسختيها ،آتش راازآسمان
ربودوبه انسانهاهدیه داد .زئوس
ازاین كاراوبه خشم آمد .وي رابه
بندكشید ودرقلعهاي دركوه قفقاز
زنداني كرد .هر روز عقابی میآمد و
جگر او میخورد وشب جگر او از
نومیروئید .اما او از كاري كه كرده
بود پشیمان نگشت وازدرگاه زئوس
تقاضای بخشش وپشیمانی از کاری
که انجام داده بود نکرد وامید
وروحیۀ قوی خودراازدست نداد تا
که هرکول روزی ازاَن دیارگذشت
وپرومته رانجات داد.
 -3برنشتاین صاحب فرضیه تعدیل
ماركسیسم ،و تاکید بر پیاده کردن

چه بیشتر سرسپردگی و نوکری
خود به بورژوازی  ،رزا لو
کزامبورک و کارل لیبکنشت که
از رهبران انقالبی و در جناح
مارکسیسم انقالبی و سوسیالیسم
چپ قرارداشتند را وثیقه خیانت
خود نمودند .سوسیال دموکراتها
بطرز بیشرمانه ای این دو انقالبی
سازش ناپذیررا ،به قتل رساندند و
در لباس چپ بیشترین خدمت را
از آن زمان تاکنون به بورژوازی
نموده و هنوز هم می نمایند.
 -1رفرم اجتماعی یا انقالب
اجتماعی ،در دفاع ازانقالب
اجتماعی و رد رفرمیسم ،رزا
لوکزامبورگ

تدریجي و مرحله به مرحله
سوسیالیسم .او به حل تضادهای
درونی سرمایه داری نه به صورت
قهر آمیز و انقالبی ،بلکه معتقد بود
که تضادهای درونی سیستم به تدریج
و با اصالحات و به شکل
دموکراتیک و تدریجی و با روش
مسالمت آمیز حل و بر طرف خواهند
شد.
 -4ازرهبران حزب سو سیال
دموکرات آلملن که به دفاع از جنگ
امیریالیستی  7678 – 7674و به
دفاع از دولت سر مایه داری خودی
بر خاستند .حزب سو سیال دموکرات
آلمان با رای موافق دادن به بودجه
نظامی شرکت در جنگ امپریالیستی،
طبقه کارگرآلمان را به سالخگاه
برای دفاع از منافع بورژوازی
امپریالیستی برد وبرای اثبات هر

نظر شما در مورد  8مارس روز جهانی زن چیست؟ من یک زن هستم ،زنی که فریاد خاموش زنان را
اعماق تاریخ در سینه دارد .زنانی که جنس دوم
مرضیه آدمی
شمرده می شوند ،و در بسیاری از نقاط جهان
برایشان ارزش و اعتباری قائل نیستند ،زنانی که
در جنگها به غنیمت گرفته میشوند و حتی در قرن بیست و یک در بازار برده فروان که داعشیانی ساخته و
پرداخته اند ،بفروش میرسند  .زنانی که در بسیاری از نقاط جهان حق انتخاب ندارند ،نه برای اجتماعشان
و نه برای زندگی شخصی خودشان .
من زنی هستم که صدای رنج کشیدن دختران معصومی را که در معرض تجاوز قرارمیگیرند ،و صدای
برحق و عدالت جویشان را در دفاع از خود را کسی نمیشنود .با گوشت و پوست خود حس کرده و میکنم.
من یک مادرم و وقتی این اتفاقات ناگوار را میبینم ،احساس میکنم که شاید فرزند خودم جای اینها بود.
من بعنوان یک زن تا گرفتن آزادی همنوعانم ساکت نخواهم نشست .

زنان در إیران به طور واقعي علیه
روز زن و حكومت اسالمي
فرشته نظام آبادی
حكومت مبارزه میكنند عده اي
آگاهانه و عده اي بطور طبیعي و
ذاتي إنسانها بصورت غریزي
آزادي خواه هستند و این امر باعث شده كه زنان نتوانند عدم آزادي و
ضدیت حكومت اسالمي را تحمل كنند حتي ناآگاهانه با حجاب و
مسائل غیر انساني حكومت اسالمي پرچم مبارزه را بدست گیرند .
ولي عده زیادي از زنان آزادیخواه در ایران روزانه مبارزه میكنند
وتوسط حكومت بازداشت ،زندان و شكنجه میشوند سالهاست كه
حكومت ضد زن اسالمي با دیكتاتوري و قوانین پوسیده اسالمي به
مقابله با زنان پرداخته و هرگز نتوانسته آنها را به عقب برگرداند با
موفق به كنترل آنها شود زنان در ایران همیشه مدرن زندگي كرده
اند و روابط آزاد خود را حتي به صورت آشكار در خیایانها به
نمایش گذاشته اند كه صداي مالها و حكومت كپك زده اسالمي را در
آورده اند تا ساعتها و میلیاردها هزینه برأي كنترل آنها بر دست
حكومت گذاشته اند ترس و وحشت حكومت سرتا پا مسلح از زنان
نشانه موفقیت زنان در عرصه هاي متفاوت است در تحصیل و
دانشگاه حكومت هروز مجبور به حذف رشته هاي متفاوت براي
زنان میشود ولي این زنان مقاوم ایران است كه راهي دیگر براي
تحصیل و رشته اي دیگر براي آگاهي و مبارزه بر مي گزیند زنان
ایران و خاورمیانه اگرچه تحت ستم و ظلم حكومتهاي اسالمي و

دیكتاتور قرار گرفته اند اما
دست از تالش خود بر نمیدارند
و هروز پرچم آزادي و
آزادیخواهي را برافراشته تَر
میكنند و لرزه به تن حكومتهاي
كپك زده و پوسیده مي اندازند به
مناسبت  8مارچ كه در ایران
ممنوع إعالم شده زنان جشن
میگیرند و خود را با زنان مدرن
دنیا متحد میكنند و این وحشت
حكومت از مدرنیته و متحد بودن
زنان است كه مناسبتهاي جهاني
را بر زنان و مردان آزادیخواه
ممنوع إعالم میكنند و با تمام قوا
باز هم نمیتواند زنان را كنترل
كنند  8مارش روز مبارزه علیه
هر نوع تبعیض واستثماراست
روز اعتراض به توحش و
بربریت قوانین ارتجاعي اسالمي
كه  38ساله كه در تمام عرصه
ها و در تمام زمینه هاي

اقتصادي و سیاسي زنان را مي
كوبد و غافل از اینكه در قبال
این همه سركوب حنبش رهایي
زن بوجود آمده و باید براي بلند
كردن پرچم برابري تالش كنیم
و یك صدا میگوىیم ظلم به زن
ظلم به جامعه وظلم به بشریت
مي با شد نه به آپارتاید جنسي نه
به مذهب سیاسي و امیدواریم در
إیراني آزاد و سكوالر زندگي
شاد و آزاد وایمن داشته باشیم.
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دست مذهب از زندگی زانن کواته
نگاهى به تاریخچه نقض حقوق زنان در ایران در ماه مارس و
مصادف با 8مارس
آکو رضائی

هفته گذشته شاهد بر گذارى هاى
بسیار با شكوهى از سراسر
جهان به مناسبت  8مارس
مصادف با  71اسفند روز
جهانى زن در ایران نیز بودیم.
ما با گردهمایى ها و بر گذارى
اكسیون هاى باشكوه این روز
جهانى را جشن گرفتیم و
پیامهاى بسیارى را نیز در
فضاهاى مجازى و غیر مجازى
به اطالع عموم رساندیم .اما
واقعا چقدر تهیه و تدارك این
مراسمات چه اندازه مفید باشد؟ و
چه تأثیرى بر روى جامعه زن
ستیز در كشورمان دارد؟ ما
حتى روز دیگرى بعنوان 21
نوامبر روز جهانى مبارزه با
خشونت علیه زنان را نیز داریم
 ،ولى همواره در ایران ،ما شاید
هر روزه شاهد خشونت هاى
خانگى هستیم ،زنان بسیارى در
خانواده خودشان نیز كه همواره
باید امن ترین مأوا براى هر
انسانى باشد .براى بعضى از
زنان شاید شكنجه گاههایى بسیار
خشن تر از زندان هاى جمهورى
اسالمى ایران باشند .مى خواهم
به جاى تمركز و صحبت كردن
راجع به  8مارس كه مطالب
بسیار زیادى راجع به ان گفته و
شنیده ایم  ،به این مطلب بپردازم
كه ایا بر گذارى این مراسم
تأثیرى در جهت بهبودى
وضعیت ،وخیم زنان جامعه
كشورمان مى توانند داشته
باشند؟ایا مى توان تأثیراتى ایجاد
نمود كه بانوان كشورمان نیز
مانند بسیارى از كشورهاى

متمدن و پیشرفته در این ضمینه
گامى رو به جلو نهاده زندگى با
خشونت ،و بى مهرى كمترى
بتوانند تجربه كنند؟ در واقع
پاسخ بلى است  .مشروط به اینكه
ما اگاهانه باید بدانیم كه چه هدفى
را دنبال مى كنیم؟ وخیلى شفاف
به روشنگرى در جامعه
بپردازیم ،ریشه هاى این پیامدها،
خشونت علیه زنان در بسیارى
از موارد ریشه در دین و مذهب
اسالمى حاكم بر ایران دارد.
یعنى با ضرس قاطع مى توان
بیان كرد كه اگر قوانین حاكم بر
ایران پیرو حكومت اسالمى نبود
به مراتب وضعیت جامعه زنان
ما ،بسیار بهتر از وضعیت فعلى
مي بود .چون در دین اسالم
افراد همواره این تبعیض و
خشونت را نسبت به زنان از
كودكى مى اموزند كه ،زن جنس
دوم است و مردان جنس برتر
هستند .مى اموزند كه زنان
نصف انها حق دارند در همه
ضمینه ها ،از ارث و شهادت تا
حق طالق و غیره یعنى این
فرامین در جامعه ایران نهادینه
شده اند .پسر بچه ها به محض
اینكه خود را مى شناسند و
متوجه مرد بودن خود مى شوند
توأمان مى فهمند كه نسبت به
زنان برترى دارند ،پس اگر
بخواهیم این مسائل را اساسى و
از پایه حل كنیم ،باید به همان
مقطع اولیه كه دوران كودكى مى
باشد برویم ،و از همان بدو
دوران خردسالى كودكان به انها
بیاموزیم كه زنان دوشادوش
مردان در جامعه هستند ،وهم پا
وهم تراز با مردان در همه
كارها و أمور مى توانند نقش
بسیار مهمى إیفا كنند .باید
همواره در زنان نیز این حس
اعتماد به نفس را ایجاد كنیم كه
از هیچ لحاظى نسبت به مردان
كمتر نیستند ،و در بسیارى از
موارد مى توانند بهتر و موئثرتر
از مردان در صحنه حضور
داشته باشند .و به درستى مى
توان اموزش را در این ضمینه

نهادینه كرد .در فرهنگ جامعه اى دموكراتیك و پیشرفته ،باید كودكان با
این ذهنیت كه زن و مرد در عین حالى كه برابر و مساوى هستند در همه
ضمینه ها همچنین باید امتیازات خاصى را نیز براى بانوان در نظر داشت
كه به نوعى زن ستیزیى و إجحافى كه در طول تاریخ در حق بانوان انجام
شده جبران نمایم .در جوامع و كشورهاى داراى دموكراسى اروپا و أمریكا
مراسم  8مارس مراسم و جشن هاى با شكوهى بر گذار میشود كه به
معناى واقعى كلمه جشن است و شادى ،یعنى این فرهنگ جایگاه واقعى
خود را پیدا كرده ،ولى در ایران و سایر كشور هاى اسالمى زنان را بر
طبق قوانین اسالمى محدود مى كنند ،یعنى فقط در جهان اسالم مى توان
دید كه شأن زنان را چگونه در حد كاال پایین اورده و در خواستگارى و
ازدواج حتى توسط خانواده و والدینشان به فروش مى رسانند و طبق این
قوانین زنان به مثابه كاال هستند .مردان مى توانند  4زن رسمى و بى
نهایت زن صیغه اى در اختیار داشته باشند و حتى در پو شش خودشان نیز
یك ازادى نسبى ندارند ،انها باید به گونه اى لباس بپوشند و رفتار نمایند كه
مردان تحریك نشوند .یعنى مردان حتى به خود زحمت این را نمى دهند كه
ذهنیت و نگاه خود را تغییر دهند ،زنان باید مواظب اخالق و رفتار و
پوشش خود باشند كه مبادا چشم نامحرم به انها بیفتد و اسالم به خطر بیفتد.
داستان هاى بیشمارى در این خصوص شنیده ایم اما ما همچنان ناظر و
شاهد این قضایا هستیم كه ،كودكان خردسال را به عقد و ازدواج كسانى در
مى اورند كه سن پدر و یا پدر بزرگشان را دارند .و این بر طبق قوانین و
فرامین اسالمى است ،وقتى در دینى خدا و پیغمبر ان دین سفارش به تنبیه
بدنى زنان نموده باشد ،چه انتظارى از مردم عامه مى توان داشت؟
پیامبرى كه در سن  1٥سالگى با دختر بچه  6ساله ازدواج كرد و در واقع
به او تجاوز كرد .چگونه مى توان این بحث ها را توجیه نمود؟ و این
نمونه بارز یك شخن پدوفیل مى باشد ،و هیچ توضیح دیگرى ندارد و
نمى توان داشت .و هدف ما بدین گونه است كه دیگر نگذاریم كه این
اتفاقات وحشیانه صورت گیرد ،با فرهنگ سازى و با ترویج تمدن و
تربیت صحیح كودكانمان ،و دقیقا از خودمان شروع نمایم و به كودكانمان
به گونه اى بیاموزیم كه نه پسر خود را از دختر باالتر ببیند و نه دختر
خود را كمتر از پسر ببیند .و همچنین باید این مسائل اسیب شناسى شوند
كه به مرور ما جامعه اى داشته باشیم كه در ان زنان كشورمان كه دورانى
طوالنى در حقوقشان اجحاف شده است ،احساس امنیت و اسایش كنند و
پیش از همه درون كانون خانواده خودشان این امنیت را دریافت كنند ،و
این فرایند رفته رفته به جامعه سرایت كند كه ایرانمان كشورى ابادو ازاد
و مأوایى أمن براى كلیه افراد جامعه الخصوص بانوان میهنمان باشد .
به امید ابادى و ازادى ایران و جامعه اى دموكراتیك و زنانى كه نقش
كلیدى خود را یافته و بتوانند به موازات مردان ایفاى نقش نمایند.
به امید سرنگونى جمهورى اسالمى ایران و خامنه اى دیكتاتور.

من زنم تن خسته از ستم روزگار!
شعر :ماریا یوسفزای
من زنم که با داشتن نیروی قوی
شهامت بلند وشجاعت متین
همیشه قربانی هوس ادم ها ی زن ستیزوداشتنن مفکوره تاریک
وسیاه شده ام
اما حال زنان هیچ وقت (  ) ....زیربار ستم وظلم خرافات
بنیادگری سر تسلیم خم نمیکنند.
مایان به اینده روشن وهمبستگی در سراتا سر دنیا تالش داریم
که به ازادی که حق خود ما است برسیم .
برای گرفتن ازادی قربان دادن مارا ضعیف نمیسازد هنوز
شجاعانه تر به حرکت خود ادامه می دهیم تا به هدف خود نایل
گردیم .
زنده باد همبستگی زنان در سراسر جهان
پیروز باد روند ازادی خواهی زنان افغانستان
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زندا نی سیاسی آزاد باید گردد

گزارش های  8مارس از تهران و کرج تا کردستان و شمال ایران
ندای زنان ایران
امسال هشتم مارس متفاوت از سالهای پیش,برگزار میشود در بسیاری از جاها قبل از تاریخ هشت
مارس زنهای برابر طلب با بر گزاری جشن در خانه و سالنهای احتماعات وخالصه هرجایی که باشد
به استقبال این روز میروند ,در کرج ,شهرک اندیشه تهران,در فضای باز کوه ودشت دوستان این روز
را گرامی میدارند… درود درود بی پایان به تمامی زنهایی که به نابراری نه میگویند وعلیه ان حرکت
میکنند .گرامی باد هشت مارس,روز جهانی زن
در تاریخ 7366۹72۹73به مناسبت روز جهانی زن,هشت ماری در کرج,در یکی از سالنهای شهر
مراسمی با حضور حدود نود نفر بر گزار شد دراین مراسم تاریخچه خوانده شد وگروه موسیقی درتمام
مدت مراسم به باتنبور ودف وتنبک وهمسرایی هنرمندان جوان شوری به برنامه دادند  .دو سخنران
درباره حقوق زنان صحبت کردند وخانمی با خواندن یکی از شعرهای شاهنامه از زنان بنام ایران که
در شاهنامه فردوسی از انها یاد کرده فضای مراسم را به ان زمان برد .دوستی از متخصصین توانمندی
معلولین ذهنی از تجربیاتش دراین مورد توضیحاتی داد وسختی هایی که در این راه کشیده بود
راتوضیح داد .دوستی دیگر نمایشی تحت نام عمو سبزی فروش را با سوژه معضالت اجتماعی۹۹
بیکاری ,حمله شهرداری به دستفروشان ۹۹را اجرا کرد این نمایش,موزیکال شاد که با دست زدن
حاضرین وبه نوعی مشارکت انها همراه با دایره زن اجرا گردید ..در همان روز یعنی
7366۹72۹73مراسمی دیگر در شهرک اندیشه وتهران به همین مناسبت اجراگردید .زنده باد برابری
مارس 6102
زن ومرد.
خانه امن در روز جهانی زن خانههایی بدون خشونت میخواهد
برابری جنسیتی ,خانه امن ,خشونت ,خشونت علیه زنان ,روز جهانی زن8 ,
مارس
خانه امن روز جهانی زن  8مارس را گرامی میدارد و معتقد است گرامیداشت
چنین روزی میتواند محور عمل برای کاهش خشونت خانگی علیه زنان قرار گیرد.
سازمان ملل متحدد روز جهانی زن در سال  2179را با شعار برابری جنسیتی بین
زنان و مردان اعالم کرده با امید به آنکه تا سال  2131کشورهای جهان به تعهدات
خود در این زمینه سرعت بخشیده و بتوانند به برابری جنسیتی میان شهروندان دست
یابند.
خانه امن معتقد است تنها با برابری جنسیتی و تعهداتی که پیرامون آن شکل میگیرد
امکان پیشگیری و رفع خشونت علیه زنان امکانپذیر است وحرکت در جهت وضع و اجرای قوانین موثر در محو خشونت علیه زنان بدون
برابری جنسیتی امکانپذیر نیست.
ما در این مسیر معتقد به سیاستگذاری دولت برای توانمندسازی زنان و ایجاد فرصتهای برابردر عرصه اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و
حقوقی هستیم و امیدواریم دولت با زمینهسازی برای فعالیت سازمانهای غیردولتی بتواند از مشارکت مردمی در جهت تحقق اهداف توسعه
هزاره از جمله برابری جنسیتی دست یابد.
خانه امن بر این باور است که اصالح نظام آموزشی و تغییر نگاه رسانهها به هویت و منزلت انسانی زنان که هویتی برابر با مردان است
گامی در جهت توزیع متوازن قدرت برای دستیابی به اهداف برابری از جمله خشونت علیه زنان و دختربچههاست و تمرکز بر حقوق بشر
زنان چراغی پر نور و روشن برای شروع و تدوام حرکت در این مسیر است.
همچنین مشارکت و فعالسازی بخش خصوصی با دولت و جامعه مدنی ضرورتی است که بدون برنامهریزی دقیق دولت محقق نمیشود و
دولت باید با توجه به اهمیت مشارکت بخش خصوصی و تقویت جامعه مدنی در این زمینه به سیاستگذاری عمومی بپردازد.
ارتقا آگاهی از جمله لوازمی است که منجر به برابری جنسیتی و کاهش نابرابری و محو خشونت علیه زنان میشود و تبادل تجربه با دیگر
کشورها و استفاده از اطالعات و دانش و فرصتهایی که کشورهای دیگر در اختیار میگذارند نیز دارای اهمیت است .خانه امن بر ضرورت
تبادل تجربه با دیگر کشورها و استفاده از فرصتهای علمی و دانشگاهی و مطالعاتی تاکید میکند.
از آنجاییکه محور فعالیت خانه امن رفع خشونت خانگی است و بیشترین آمار خشونت خانگی در جهان نسبت به زنان اتفاق میافتد اصالح
قوانین خانواده ،قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان ضروری است.
ما معتقدیم آنچه موجب تغییر و بهرهمندی زنان از حقوق تصریحشده آنها در اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مربوط به آن است
فعالیت و مشارکت تک تک زنان و مردانی است که به برابری جنسیتی اعتقاد دارند .زنان و مردانی که مهر را به جای خشونت و عشق را به
جای تنفر ارزشمند دانسته و خانههایی بدون خشونت میخواهند.
خانه امن همراه و همگام چنین زنان و مردانی خواهد بود که سیارهای بدون خشونت و آکنده از صلح و دوستی میخواهند.
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برگزاری مراسم هشت مارس روز جهانی زن
بیداری زن
باعرض سالم به خدمت تمامی دوستانی که دراین جشن باشکوه
حضور دارید اول ازهمه روزحهانی زن رو به تمامی شمادوستان
وزنان جهان تبریک عرض میکنم وشادی وسالمتی شماآرزوی قلبی
من هست بیشتر شمادوستان منو میشناسیدمن یک مهاحر افغان هستم
که حدودسی ودو سال هست که درایران زندگی میکنم واز پدرو
مادری مهاجره دنیاآمدده ام مهاجری که برای زندگی بهتر وراحت
تر مهاجرت کردند هیچ مهاجری برای خوشگذرانی ولذت به
کشوری دیگر نمیرود برای بهتروراحت تر زندگی کردن خود
وخانواده خود مهاجرت میکنداما افسوس که شرایط طوری هست که
نمیتواند مثال همین مهاحرین افغان که درایران زندگی میکنند تمام
کارهای تمیز کاری حفاری های مترو ساختن خانه ها ساختمان های
بزرگ همه وهمه به دست ماانجام میشودهرچند که حقوق میگیریم
اماخیلی ناچیز هست وحتی خرج زندگی هم نمیشود چه برسد بارفاه
زندگی کردن زندگی که حتی یک سیم کارت ایرنسل رونمتوانند به
نام خود بزنند یااینکه گواهینامه رانندگی داشته باشند یا اینکه
بتوانندخساب بانکی داشته باشند نمیتوانند به راحتی فرزندان خود
رابه مدرسه بفرستند ویااگر درس هم بخوانند ودیپلم بگیرند نمیتوانند
در دانشگاه هادر رشته دلخواهشان درس یخوانندچون مهاجر هستند
اگر هم رتبه اول هم کسب کنند نمیتوانند بعضی از رشته هارو بروند
وادمه تحصیل بدهندواین اززندگی مادرایران..
اماناگفته نماند که بعضی از ایرانی ها هم هستند که بامهربانی باما
رفتار میکنند وارزش انسانیت رو میفهمندشمادوستان کم وبیش
اطالع دارید که بسیاری از مهاجرین به کشور های اروپای روی
آورده اند تا بتوانند زندگی بهتری داشته باشندوآنها جون خود
وخانواده خود رابرسر کول خود میگذارند ومیروند بسیاری دردریا
درحنگل براثر سرماو گرسنگی وخستگی جان خود رو از دست
میدهند دوستم جند ماه پیش به کشور آلمان پناهنده شد یرایم تعریف
میکند ومیگوید که یک قایق بادی جلوی چشمان ما کوسه خود رابه
آن زدو جپ شد وتمامی سرنشینان آن که تقرییا شصت نفربودند
بیشتر کودکان چهار وپنچ سال وزنان بودتد دردریا افتادند ودریا به
رنگ خون شد تا به ساحل رسیدیم صدای داد فریاد آنها در گوش ما
زنگ می انداخت وتمامی ماشوکه شده بودیم وکشور های که مهاجر
میپذیرند ازما هایک آدم آهنی درست میکنند تا برایشان کار کنیم
چدن نیروی کار کم دارتد مارومیپذیزندومن باخودم فکر میکنم که
این چه دنیاایی هست که مادرآن زندگی میکنیم مثل اینکه در این
دنیای پهناور جایی برای مانیست تا بتوانیم آسوده زندگی کنیم ای
کاش می شد که هیچ مرزی وجود نداشت ای کاش همه باهم یرابر
بودیم همه زندگی خوبی بدون آزارو جنگ وگشتار هم نو عان
خودداشته باشیم ای کاش مثل پروانه ها آزادانه به هرکشوری
برویم .
به امید روزی که همه شادو آسوده زندگی کنیم در آخر دوباره
روززن رو تبریک میگویم

هب سازمان راهیی زن ویپبندید
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بیدارزن :مراسم بزرگداشت روز جهانی زن در تاریخ  78اسفند برابر با
هشت مارس در رشت برگزار شد .در ابتدای مراسم فیلمی کوتاه از
تاریخچه روز جهانی زن در سطح جهانی و ایران پخش شد و پس از آن
مجری با تبریک روز زن به حضار و خوشامدگویی مراسم را آغاز کرد.
در ادامه یکی از حضار تحقیقی با عنوان مشارکت سیاسی زنان را با
تمرکز بر نُه دوره مجلس شورای اسالمی ارائه کرد .وی در ابتدا مفاد
الیحه حمایت از خانواده تصویب شده در سال  53را برشمرد و لغو این
الیحه را نشانه افول جنبش زنان دانست .سپس با بیان قوانین تصویبی هر
دوره مجلس و قوانین مطرح شده در حوزه زنان که به تصویب مجلس یا
تایید شورای نگهبان نرسیدهاند به عملکرد ضعیف مجالس در حوزه زنان
انتقاد کرد .وی همچنین به نقش تعدادی از نمایندگان زن مجلس اشاره
کرد و به بیان نقش آفرینی آنها در مجلس پرداخت.
در انتها وی خاطرنشان کرد که مجالس طی این سالها تنها توانستهاند
اندکی از الیحه لغو شده سال  51را تعدیل کنند و هنوز موفق به بازگشت به نقطه اول نشدهایم.
سخنران دوم در حوزه زیباییشناسی فمینیستی و هنرهای زنانه صحبت کرد .در ابتدا وی به معرفی آثار هنری پرداخت و با معرفی مجموعه
بهانههای طیف سنت گرا برای ناتوان جلوه دادن زنان در عرصه هنر به بررسی راهکارهای کاربردی برای حذف زنان از این عرصه
پرداخت .او صورت دیگر این حذف را «مفهومی » دانست که از طریق شکل دادن نگرش مردم به وسیله فلسفه و تئوری است .این سخنران
با بررسی مفاهیمی چون خرد و الهام که خود مفهوم دیگری را از زن در این عرصه نشان میدهد ادعای فوق را اثبات کرد.
او در ادامه به بررسی آثار هنری و مشخصا صنایعدستی زنانه پرداخت که به آثار هنرمندانی چون «جین ری لوری »در غرب و تحول هنر
زنانه در سال  7612اشاره کرد .این سخنران سپس با بررسی صنایعدستی ایرانی چون گبه که بازتولید نگاه جامعه عشایری نبوده و نشانگر
نگاه زنان عشایر به زن و طبیعت است به جایگاه هنر زنانه در ایران پرداخت .جورابهای بافتهشده زنان تالش نیز یکی دیگر از
صنایعدستی بررسی شده در این تحقیق بود.
در انتها وی درک موانع فرهنگی حضور زنان را در عرصه هنر و همچنین کشف ظرفیتهای امیدبخش در راستای برقراری وضعیتی
متفاوت از نخستین گامها برای شرایط کنونی هنر زنانه دانست.
پس از ارائه مطالب تریبون آزاد با محوریت نقش مردان در جنبش برابری خواهانه زنان برگزار شد .در انتهای مراسم نیز گروه موسیقی
زنان به اجرای برنامه پرداخت.
درخواست و یاداوری یک مساله اضطراری
چند ماه پیش مطلبی تحت عنوان ( خانم منیژه صادقی مستحق پناهندگی ) توسط
ئاوات صادقی در فیس بوک نصب شد که ضمیمه آن لیست درخواست جمع آوری
امضا بود  .جهت تسریع کیس پناهندگی انها باید  7111امضا حمایتی به
دفترکمیساریای پناهندگی در انکار ارصال شود تا عکس العمل اضطراری جهت رسیدگی مساله پناهندگی این خانواده صورت گیرد  .این
مطلب وسیعا بردیوارهای متعددی بارتکثیرشد و با گذشت بیش از دو ماه متاسفانه تاکنون لسیت فوق به هدف خود نرسیده و این در حالیست
که تعداد ما رفقا ی قدیم تشکیالت کومه له بیشتر از این عدد است .
حالیست که تعداد ما رفقا ی قدیم تشکیالت کومه له بیشتر از این عدد است .
منیژه صادقی از خانواده ی سیاسی و خوشنام و از فعالین سیاسی و اجتماعی دفاع از حقوق کودکان  ،زنان و کارگران بوده که به شیوه های
مختلف توسط ج  .اسالمی مورد اذیت و آزارو تهدید و تحقیر و حتی منع کسب و کارشده و نهایتا در زندان بر اثر شکنجه های وحشیانه
دچار نقن عضوو بیماریهای مزمن شده که سالمتیش را در مخاطره جدی قرار داده است  .با تهدیدهای مکرر از سوی رژیم ناچار از ترک
ایران می شود و خانواده اش را بهمراه کودکی شیرخوار که به گفته خودشان راه رفتن را در زندان اموخته است در شرایط زیستی بسیار
بدی در ترکیه بسر می برند .
با شرح حالی که رفت گرچه منیژه و عزیزانش از ایران خارج شده اند اما فقط یک قدم از تهدیدهای ج  .اسالمی فاصله گرفته اند که با در
نظرگرفتن خطر دیپورت انها به ایران سرنوشت وحشتناکی در انتظارشان است و بنا براین پرونده این خانواده جدیت بیشتر همه ما را می
طلبد .
درک این ضرورت با امضای ما معنا می یابد و اگر امضای ما وضعیت نابسامان این خانواده را تغییر می دهد تقاضای ما از رفقای
عزیزیکه تا کنون بهر دلیل به این امر خطیر نپرداخته اند اینست که با امضا و حمایت خود از این مساله انسانی خالق امیدواری  ،تقویت
روحی و ارامش فکری این خانواده عزیز که در زندانهای رژیم ج  .اسالمی لطمه خورده اند باشیم.
لطفا با امضای لیست درخواستی ئاوات صادقی به این همرزمان جهت رهائی کمک کنیم .
 – 7پرویز راستگو
 – 2جالل محمدی
لینک پتیشن:
http://www.activism.com/en_US/petition/a-letter-to-united-nations-high-commissioner-for-refugees-in15

آزادی زن معیار آزادی ره جامعه است
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برگزاری تجمعی در اعتراض به سرنوشت هزاران زن ایزدی
ربوده شده توسط داعش

گزارش تصوری از روز جهانی زن در کابل -افغانستان

صدها ایزدی که اکثر آنها زن بودند ،به مناسبت روز جهانی زن در
کردستان عراق گرد هم آمدند ،تا توجه جامعه جهانی را معطوف
سرنوشت هزاران زن و دختر جوانی بکنند که از حدود دو سال
پیش در اسارت داعش به سر می برند.
سوسن سفر ،برگزار کننده این تجمع ،در این باره می گوید“ :ما می
خواهیم به همه جامعه جهانی بگوییم که زنان ایزدی از بیش از یک
سال و نیم پیش کشته می شوند ،مورد تجاوز قرار می گیرند و در
بازار به عنوان برده به فروش می رسند .ما در قرن بیست و یکم
زندگی می کنیم ولی همچنان شاهد فروخته شدن زنان به عنوان برده
هستیم .ما به قرون وسطی بازگشته ایم”.
این زنان هنگام اشغال سنجار به دست گروه داعش در تابستان سال
 2176ربوده شده اند.
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دین ،افیون توده اهست!

گرامیداشت  8مارس روزجهانی زن از تهران و کابل تا اشتوتگارت و استکهلم ،گوتنبرگ تا اسلو و بروکسل

این برنامه ویژه رهائی زن از کانال یک ماهواره بسوی ایران ،افغانستان ،خاورمیانه ،اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید.
با سپاس از شراره رضائی در اشتوتگارت آلمان ،رعنا کریمزاده ،سحر باباسلجی در استکهلم ،سیروان رضائی ،افسانه رها ،مرضیه آدمی
و شاهین کاظمی در گوتنبرگ ،شادی و روپاک مطیعی در اسلو و سعید محمدی در بروکسل برای تهیه و ارسال این گزارشات
http://rahaizantv.blogspot.com/2016/03/
march-8-celebrated-from-tehrankabul.html
https://youtu.be/9w8ywMEvqsg

ستون آزاد
اعتراض علنی یکی از نمایندگان زن ستیز به حضور زنان در
مجلس شورای اسالمی
دل آرام آزمون
بار دیگر تفکر و باور متحجر و
اسالمی ضلد زن و ضلد حلقلوق
زنان در مجلسی که نمیتوان گفت
مردمی بلکه مجلسی فرمایشی از
زبان نماینلده اروملیله صلراحلتلا
اعللالم شللد .نللادر قللاضللی پللور
نماینده مردم ارومیه در ملجلللس
شورای اسالمی اخیرا گفته اسلت
که مجلس جلای بلچله هلا ،جلای
کره االغها و جلای زنلان نلیلسلت
بلکه تنها جای مردان است.
تا جایی که باعث شد فراکسلیلون
زنان مجلس که غالبا نسلبلت بله
قوانیلن نلاعلادالنله و تلوهلیلن هلا
واکللنللشللی نشللان نللمللیللدهللدو حللتللی
گاهادر جلهلت تصلویلب قلوانلیلن
علیه زنان یعنی علللیله خلودشلان
پللللیللللش تللللر از مللللردان قللللدم
برمیدارد ایلنلبلار بله کلملیلسلیلون
اصل نود مجلس شورای اسالمی
نللللللللاملللللللله اعللللللللتللللللللراضللللللللی
بلللللنلللللویسلللللنلللللد .ادبلللللیلللللات زن
ستیزانه نادر قاضی پور بعنلوان
نماینده مردم نلملونله ای کلوچلک
از یک قانون و شریعت و نلیلز
باور تقریبا همه گیر زن ستیزانله

در کشور است.
متاسفانه زنان مجلس که بایستی
از تدوین و تصویب قوانین ضد
انسانی و ضلد بلرابلری زنلان و
مردان جلوگیری کنند پا بله پلای
مردانی کله تلفلکلر ضلد حلقلوق
زنان در سر دارند سهم بسزایی
در وضع این قوانین ضلد حلقلوق
زنان داشته اند
زنان مجللس نلهلم و دوره هلای
قلبلللللی بللراحللتللی از طللرح تللعللدد
زوجللات ،ازدواج مللوقللت،طللرح
صیانت از حجاب طرح تلفلکلیلک
جنسیتی در دانشگاهها ومخلاللفلت
بللللللا حضللللللور زنللللللان در
ورزشگاهلهلاحلملایلت کلردنلد .از
جمله میتوان به اظهار نظر خلانلم
فللاطللملله الللیللا نللمللایللنللده مللردم
تللهللران اشللاره کللرد کلله گللفللتلله
بود  :کار زن بلچله دار شلدن و
تللربللیللت فللرزنللد و شللوهللر داری
است نه دیدن مسابقله واللیلبلال .و
نیز سکینه عمرانی نماینده خمینی
شللهللر نللیللز .در ایللن در ایللن
خصوص گفلتله بلود اصلال هلیلچ
لزوملی نلدارد کله خلانلم هلا بله

ورزشگاه بروند و اگر هم خیللی
مشتاق دیدن مسابلقله هسلتلنلد در.
خانه و از تلللوزیلون مسلابلقله را
تماشا کنند .ملتلاسلفلانله حضلور
زنانی همچون فلاطلمله اللیلا و یلا
سکینله علملرانلی کله بلا نلگلاهلی
سطحی به حقوق شهروندی زنان
نگاه میکنند هرگز قادر نخلواهلنلد
بود نه تنها قدم مثبتی برای احقاق
حقوق زنان در جلاملعله بلردارنلد
بلللللکلله حضللورشللان و اظللهللار
نظرهایشان که همسو بلا اقلایلانلی
همچون نادر قلاضلی پلور اسلت
باعث پایمال شدن بیلشلتلر حلقلوق
زنان میشود.
به گزارش سایت معاونلت املور
زنان و نهاد خلانلواده و گلزارش
مجمع جلهلانلی اقلتلصلاد در سلال
گذشته رتبه شکاف جنسلیلتلی در
ایران در بین 762کشلور جلهلان
رتللبلله  731بللوده اسللت.بلله ایللن
عللبللارت کلله ایللران بللا اخللریللن
کشور جهان فلقلط 5رقلم فلاصللله
داشته و مشارکت سلیلاسلی زنلان
در ایران در مقیاس جهانی تقریبا
به صفر نزدیلک اسلت،رتلبله ای
که در برخی کشورهلای تلوسلعله
یافته در شمال اروپا بله بلیلش از
65درصللد مللیللرسللد .هللم اکللنللون
نزدیک به نیلملی از نلملایلنلدگلان
مجلس سوعلد را زنلان تشلکلیلل
میدهند.

در ایران زنان در پلروسله رای
گللیللری شللرکللت مللیللکللنللنللد و در
ملللجلللللللس دهلللم نلللیلللز حلللدود
21درصد کاندیداهلای ثلبلت نلام
شللللده زنللللان بللللوده انللللد.امللللا
غالبا زنانی به مجلس راه ملی
یابند که هیچ تفکر و تمایلی برای
رفع تبعیض و موانع جنسیتی از
خللودشللان نشللان نللمللیللدهللنللد .تللا
زمانیکله چلنلیلن ملردان و زنلان
کوته فکر و سطحلی نلگلر بلرای
مردم نماینده باشند و نلیلز وجلود
قللوانللیللن اسللالمللی و ضللد زن ،
مجلس هیچ تلاثلیلری بلر احلقلاق
حقوق زنان و برسمیلت شلملردن
انلللهلللا بلللعلللنلللوان نلللیلللملللی از
اجتماع نخواهد داشت.
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علم
صفحه ی ،اجتماعی

نامه ای به یک زن ! نامه ای به خواهرم ربابه شهابی و به برادرم رضا شهابی (به مناسبت  8مارس ،روز جهانی زن )

خواهرم ربابه شهابی ( رضایی)!

نخست با تو میگویم که نیم بیشتری از آن بار سنگین و افتخاری که همراه نام رضا شهابی نامگذاری شده و دست به دست میچرخد و به
گوش ها میرسد از آن ِ تو بوده و هست.
کمتر کسی میداند که تو در این همه روز و در این چند سال چه از سر گذرانده ای ! از این دادگاه به آن یکی و از این مقام به آن یکی .تحمل
فشار سنگین حاصل از اوضاع جسمی رضا ،به دوش کشیدن بار مسوولیت تنهایی و نگرانی و ترس و مشکالت فرزندانت امین و شیرین،
دوندگی های بی امان و پایان ناپذیرت برای پیگیری مشکالت بی شمار ِ رضا؛ از دادگاه به زندان و به مدرسه و  ...شروع کردن کاری
برای امرار معاش در غیاب رضا وقتی در زندان بود و یا در اعتصاب غذا و وقتی بارها تا آستانه ی مرگ پیش رفت؛ با آن دست های گرد
و مهربانت تُرشی و ُرب و عرقیجات درست کردی و فروختی .کسی نمیدید وقتی کفگیر در دیگ ُرب میچرخاندی در عمق چشم هایت آن
همه چشمه چطور می آمد و میرفت.
خواهرم ربابه!
من و دوستان دیگر میدانیم که آنچیزی که رضا هست ،دست کم نیمی ،به خاطر
مقاومت و مدیریت و دنیای بزرگی ست که همان دل و فکر توست.کمتر کسی
میداند :اولین بار که در تابستان  ،86رضا با جسمی له شده از زندان تماس گرفته
بود و این وقتی بود که مدت ها از او خبری نبود و کسی نمیدانست رضا کجاست و
چه بر سر او آمده و البد هر کس دیگری جای تو بود در اولین لحظه ی شنیدن
صدای همسر مفقودش از آن سوی خط ،طبیعتا گریه سر میداد ،اما تو کاری کردی
که در ادعا ،گفتنش آسان است اما عمال ،انجام دادنش کار هر کسی نیست ،وقتی یک
جمله گفتی و این جمله سرمشق رضا شد برای ادامه ،ادامه ای مقاوم و کسی این را
نمیداند؛ کسی نمیداند وقتی رضا با صدایی نزار و حالی خراب سالم کرد و در
صدایش یک دریا بغض و اشک بود که اولین بار بود بعد از آنهمه فشار تماس
میگرفت و هنوز زیر بازجویی بود برای اعتراف به کارهای نکرده ،تو چند جمله
گفتی که رضا را از بیم و نگرانی و فشردگی روحی و بریدن بیرون کرد و به دنیای امید برای مقاومت و ادامه دادن و محکم بودن و قوت
قلب پرتاب کرد و رضا شد رضا شهابی و رضا را در ادامه ی بازجویی ها و مقاومت و زندان و اعتصاب و سازش ناپذیری ،همین رضا
شهابی کرد که حاال همه میشناسند؛ گفته بودی  ":رضا چرا بی تابی میکنی؟ اگر پای کاری که کرده ای نایستی هرگز نمیبخشمت ،من
نمیدانم چه کرده ای و چه نکرده ای اما هر چه کرده ای خوب کرده ای ! مقاوم باش که من پشت تو هستم ،مقاوم باش که اگر کارهایت را
تایید نکنی برای من معنی اش این است که تمام این مصیبت ها که از سر گذرانده ایم بیهوده بوده است چون شاید تو پشیمان شده ای؛ پای
کارهایت بایست و محکم باش  ،من پشت توام !" .و رضا بغض از گلو جمع کرده و محکم و دیگرگون شده و از آن روز شده بود رضا ای
که بعدها همه در اخبار و گزارشات شنیدند و مقاومتش را ستودند .حتما که رضا دفاع از حق کرده بود و حتما که خودش زمینه ی بسیار
برای مقاومت داشت؛ اما باید از زبان خودش شنید که چگونه این چند جمله ی ربابه کار او را با خودش یکسره و یکدله کرده بود و رضا را
قرص و محکم کرد برای ادامه .خواهرم ربابه! به روزهایی فکر میکنم که تا کجاها دویدی و هیچ کس در جمع ،اشک و بی تابی تو را ندید،
وقتی حتا از سوی فامیل و بسیاران دیگر تنها گذاشته شدی و حتا برابر با حجم اتهام از سوی سیستم از سوی کسانی دیگر در پوشش فعال،
علیه رضا حرف ها و اتهامات طرح میشد و تو تنها بودی با این همه حجم فشار ،به روزهایی فکر میکنم که با آن چشم های گرد و مهربانت
به دهان وکیل ،فعالین و دیگران خیره میشدی تا ببینی آیا آن کالم امیدوار کننده برای آزادی رضا باالخره بیرون می آید یا نه ،وقتی به افق
ها خیره میشدی و چشمانت اینطرف و آنطرف میچرخید و میشد فهمید که سخت پریشانی ،وقتی نگران فرزندانت بودی ،نگران وضعیت
جسمی رضا بودی ،وقتی با چنگ و دندان و با ماه ها تالش و پیگیری ،مفصل مهمی در اقدامات بودی و رضا را از زندان بیرون میکشیدی
و به بیمارستان میرساندی ،وقتی اولین روز و اولین عمل جراحی را با بی صبری انتظار میکشیدی و به کسی نمیگفتی در قلب مهربان و
بزرگت چه میگذرد...من تو را میدیدم ،ما تو را دیدیم .آری ربابه ! رضا را باید به افتخار تو ،رضا رضایی بنامیم و یا تو را به افتخار
رضا ،ربابه شهابی؟ این بدون آن بی معنی است و شما بدون یکدیگر هرگز این همه بلند و بزرگ و مقاوم نمیشدید ! ربابه ! خواهرم ! حاال
نزدیک به  ٥سال از آن روزهای اولی که تو را شناخته ام میگذرد.تو نه تنها برای رضا ،بلکه برای من ( که مرا مفتخر به نام "داداش"
کرده ای) و برای همه ی ما ،یک انسان عادی هستی اما از آن دست که برخالف اوضاع عادی روزگار ،غیر عادی ترین و افتخارآمیزترین
عکس العمل را در اوضاع پشت سر و جاری از خود نشان داده ای .بسیار نام های بلند که در تاریخ شنیده و خوانده ایم که بی حمایت
همسرانشان نمیشدند آن چیزی که ما میشناسیم؛ اما اگر تو نبودی ما چگونه به دیده و به عینه میدیدم بهترین مثال این حمایت و مقاومت را که
تویی !؟ ربابه خواهرم ! در آستانه ی روز جهانی زن 8 ،مارس در سال  7364قرار داریم .من امسال،این روز بزرگ را با تصویر تو به
خاطر می آورم ،و میخواهم به بانگ بلند و با آگاهی و مسوولیت کامل ،مسوولیتی که از شناخت و آشنایی من از تو و رضا می آید ،به همه
بگویم اگر پدیده ای به نام رضا شهابی میشناسید و قدر میدارید باید بیش و پیش از آن بر انسان کم نظیری به نام ربابه رضایی( شهابی) سر
تعظیم فرود آورید ! نه فقط از این جهت که ربابه در غیاب رضا رها نکرد و نرفت و ماند و تحمل کرد ،بلکه بدین خاطر که اگر نبود تالش
ها ،امید دادن ها ،پیگیری ها و حمایت های ربابه از رضا ،به قول خود ِ رضا ،هرگز رضا نمیتوانست حتا یک پنجم این راه را طی کند.
سال هاست این مقاومت و مبارزه تنها به نام برادر و دوستم رضا شهابی شناخته میشود و من به عنوان دوست و همراه ِ فعالیت ِ رضا و
دوست و همراه فعالیت ِ ربابه ،میخواهم به همه اعالم کنم که مسب اصلی این پرونده ی زرین مقاومت ،ربابه است و بر فصل اول این دفتر
افتخار نام او باید درج شود .مسبب اصلی اوست و رضا معاون او در مقاومت و ایستادگی ! به نام تو ،ربابه و به نام روز جهانی زن از
همینجا تا پای اجاق گاز ُرب سازی تو سر تعطیم و احترام فرود می آورم و به داشتن تو افتخار میکنم ! خوشا جهان که چون تویی دارد،
خوشا راه مبارزه برای احقاق حقوق انسانی و خوشا راه شرف و مقاومت که چون تویی را دارد !
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صدوسی هزار دانش آموز معتاد پشت نیمکتهای مدارس

صفحه خبری

خبرگزاری هرانا ـ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت که  731هزار دانش آموز معتاد ،پشت نیمکتهای مدارس حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر ،حسیلن طلال گلفلت“ :بلر پلایله اعلالم وزارت آملوزش و
پرورش در اول مهرماه سال  7366حدود  73میلیون نفر دانش آموز در کشور تحصیل می کنلنلد کله
در مقطع سنی  1تا  76سال هستند”.
وی در ادامه در خصوص سن اعتیاد در دانش آموزان یادآور شد“ :برپایه گزارشهلا سلن اعلتلیلاد بله
 73سالگی کاهش پیدا کرده است و  73سالگی یعنی نوجوانی که در ابلتلدای دوران تلحلصلیلللی دوره
دوم خود یعنی در کالس هفتم یا همان دوم راهنمایی سابق است”.
طال درباره این آمار گفت “ :برپایه آمار اعالمی از سوی ستاد مبارزه با مواد ملخلدر هلم اکلنلون یلک
درصد از تعداد کل دانش آموزان کشور دارای اعتیاد هستند و بر مبنای صحت این آملار تلعلداد 731
هزار نفر دانش آموز معتاد پشت نیمکتهای مدارس در حال تلحلصلیلل هسلتلنلد ،املا مسلئلوللیلن وزارت
آموزش و پرورش این آمار را قبول ندارند”.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آمار اعالمی تاکید کرد“ :تعلداد  731هلزار دانلش آملوز
معتاد ،مربوط به آنهایی است که مصرف دائمی مواد دارند و آماری از آن دسلتله از دانلش آملوزانلی
که به صورت تفننی و تفریحی به استعمال مواد مخدر می پردازند در دست نیست وگرنه تعداد از ایلن
هم فراتر خواهد رفت”.
طال در انتها خاطرنشان کرد “ :ارائه آمارهلای ملتلضلاد حلکلایلت از آن دارد کله وزارت آملوزش و
پرورش و همچنین معلمان و مربیان مظلوم این وزارتخانه که در مواجهه مستقیم با دانش آموزان قرار دارند برای حل این معضل خانمان سوز به معنای واقعلی کلللمله
تنها هستند و وزارتخانه های بهداشت ،رفاه و تامین اجتماعی ،دادگستری و سازمان بهزیستی و از همه مهمتر ستاد مبارزه با مواد مخدر باید تمام قلد بلرای کلملک بله
میدان وارد شوند و تالش خود را در این عرصه افزایش دهند”.
وی تاکید کرد “ :از طرفی هم مسئولین وزارت آموزش و پرورش با نگاهی واقع گرایانه اطالعات الزم را به مسئولین ذیربط اعالم کنند ،چلون بلا افلزایلش ایلن تلعلداد
اعتماد صد در صدی مردم به مدارس کم خواهد شد”.

***
یک زن "فمن" در اعتراض به سفر روحانی به فرانسه (افزایش آمار اعدام ها) خود را از پلی در پاریس نمادین آویزان کرد

در اعتراض به سفر حسن روحانی ،رئیس جمهوری اسالمی به فرانسه ،یک زن نلیلمله بلرهلنله گلروه
فمینیستی"فِمِ ن" خود را از پلی در نزدیکی "برج ایفل" در مرکز پلاریلس ،آویلزان کلرد .دخلتلر نلیلمله
برهنه ،در حالیکه پرچم جمهوری اسالمی را به دور بدن خود پیچیده بلود ،بلا طلنلاب خلود را از پلل
"بیرحکیم" در پای برج ایفل به حال حلقه آویز ،معلق نمود.
حسن روحانی ،رئیس جمهوری اسالمی ،به منظور دیدار با رئیییس جیمیهیوری و میبیامیای بی ینید یاییه
سیاسی و اقتصادی به فرانسه سفر نموده اسی .در این سفر که تنها ده روز س از کاهش تحریی هیای
جهانی ع یه ایران انجا می شود ،گسترش روابط دوجانبه ،عبد قراردادهای اقتصادی و تیجیاری ،در
محور گفتگوها قرار دارد.
در اعتراض به نبض حبوق بشر در ایران ،معترضان به نبض حبوق بشیر در ایین کشیور اقیدا بیه
برگزاری تجمعای و تظاهرای اعتراضی در نباط مخت فی از شهر اریس نمودند.

ایمان بیاوریم
فص
ایمان بیاوریم هب آغاز ل بهار

ایمان بیاوریم هب رفتن روزاهی سرد
هب جواهن اه و شکوهف اهی رن گارنگ
و داهن اهیی زندا نی هک
سر ربمی آورند از دل خاک
ن گاه کن هب رپندگان
بهترین اقصدا ن بهار

هک فریادکنان
خبر از زندگی دوباره می دهند

همی
سازمان راهیی زن سال نو را هب شما همرااهن و یاران شگی تبریک می گوید
زندگی اتن بهاری باد
هم
مینو تی  -شراره رضائی
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هب سازمان راهیی زن ویپبندید

تلوزییـون راهیـی زن از ”کـاانل یـک“ روی مـاوـواره ”اهت ربد”

ت
ماس با ساز
ی
ما
ن
ر
اه
ی
زن

هم
رههفته  ،شنبه اه  03:71و یکشنبه اه رد ین ساعت تکرار ربانهم هب وقت

تهران می توانید دننیبه تلوزییون راهیی زن باشید.
فرکانس ماوواره:
Chanel One TV
Hotbird 13E
Frequency 11541
Syb 22000
Pol V
FEC 5.6

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

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

تلفن تماس 4406829046400 :

تلفن تماس444-420-0244 :

آدرس :
دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
ج سای کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از طریق فالیر و
ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.

گوتنبرگ  :آفاق وکیلی

انگلستان :دیانا نامی

ت فن تماس4444844094442:

تلفن تماس4406860604044 :
ایمیلrahai_zan@yahoo.com :
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 444904004049440 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

تلفن تماس 44448440822400:
ایمیل:
دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلMinoHemati@GMail.com :
نروژ :شادی و روپاک مطیعی
تلفن تماس444894484408 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :
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