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مهر آمد و دانش آموزان محروم نیامدند
*از جمعیت  01تا  01سال از مجموع کل 41 ،هزار و  893دانشآموز به عنوان بیسواد اعالم شده
است که از این تعداد  84هزار و  909دانشآموز دختر هستند.
*گروه سنی  01تا  01سال در این دوره  94درصد است؛ یعنی  8درصد از این جمعیت در حال
حاضر در مدرسه حضور ندارند و این  8درصد ،حدود  091هزار دانشآموز را شامل میشود.
*در دوره دوم متوسطه ،پوشش گروه سنی  01تا  04ساله 34 ،درصد است؛ یعنی مجموعا ً 08
درصد دانشآموزان در متوسطه دوم در مدارس حضور ندارند.

اول مهر ،بازگشائی مدارس وبی مهری حکومت
جهل به دانش و دانش پژوه
بیانیه رهایی زن به مناسبت اول ماه مهر
اندیشهی سبز

سعید محمدی

تراژدی اهواز و عواقب خطرناک آن
بیانیه رهایی زن به حمله ی تروریستی اهواز
نه به مردساالری

سحر باباسجلی

در صورت فروپاشی رژیم اسالممالی ،حالمالن مالدنالیالت
جامعه بدست چه کسانی رقم میخورد؟ ثریا شهابی
بزرگترین جایزه پوالر به گروپ موسیقی افغانستان
ماریا یوسمزی
تعلق گرفت!
نام نقاشی“ حراج“
کاری از ” :مریم رمضانی گیوی (رونیا)“

پیام آتنا دائمی در محکومیت سه اعدام اخیر
بیانیه جمعی از فعالین کارگری و اجتماعی مریوان
سمینار سراسری تشکلهای مستالقالل زنالان ن زنالان
دگر و همجنسگرای ایرانی
ستون آزاد:
کلیشه های جنسیتی

مریم مرادی

سیاست های ماهنامه رهایی زن

صمحه خبری





اعدام زنی که قربانی تجاوز بود
سوفیا دختری که از خانواده ی خود بخاطر
تست بکارت شکایت کرد
فراخوان حالمالایالت از اعالتال الابالات رانالنالدگالان
کامیون

راه های تماس با سازمان رهایی زن و نمایندگان
آن در شهرها و کشورهای مختلف
معرفی سایت های برنامه های تلویزیونی ،نشریه
ها و تلگرام

ر
رهای زن بپیوندید
به نشیه ی

لطفا برای ارسال مقاله سیاست های ر
نشیه مندرج در صفحه ی آخر را مطالعه بفرمایید.
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ر
حقوق ،روانشنایس ،جااما اه یساناایس ،با ا ایس یار  ،گااااره و شایصارز هاای یسانانا از ز ا ز اان
رهای زن مطلب و مقاالت ”اجتمایع،
برای نشیه ی
د
(خااواگااانک و اااوا.ااان “  ،یس ا اار ،اخازااار ،ش ایصارز ،گاارج امااه ،م ا اارق ااتاااه و داه ال ا هااای خااوا را ا گااوا اه ا ااه ار ا اماه ا هااای زیاار ار ااا
Markazi@RahaiZan.org
انه

1

اتمین رافه و آموزش رای گان ،وظیفه ی تمام دولت اهست

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 66

اول مهر ،بازگشائی مدارس و

بی مهری حکومت جهل به دانش و دانش پژوه
سرکوب دانشجویان و استادان معترض به این بختک هزارو
چهارصد ساله از نخستین اوامر حکومت اسالمیون فوکولی و
عمامه بسر بود .لیکن دانشگاه با فراز و نشیبهای فراوان
کماکان سنگر دفاع از آزادی و برابری بوده و هست .حکام
اسالمی هر از چندگاهی مبارزان دانشگاهی را به اسارت
میگیرند تا بخیال خود اوضاع را تحت کنترل بگیرند .لیکن
نسل جدیدی مشعل مبارزه را در دست میگیرد و راه را ادامه
میدهد.
اسامی تعدادی از دانشجویان دربند که احکام سنگین برایشان
بریده اند بدستم رسیده که بقرار زیر است.
لیال حسین زاده ،پریسا رفیعی ،رویا صغیری ،محمد شریفی مقدم ،کسری نوری ،ابراهیم خالدی ،محسن حق شناس ،سینا ربیعی ،علی
مظفری و پدرام پذیره.
احکام صادره بین  ۷تا  ۲۱سال بوده و اغلب دانشجویان از اعضای اصلی و برجسته شوراهای صنفی دانشگاههای کشور از جمله تهران و
عالمه طباطبایی بوده اند.
باز گشایی مدارس در شرایطی است که تعدادی از معلمین از جمله اسماعیل عبدی ،محمد حبیبی ،محمود بهشتی لنگرودی و روح هللا مردانی
به جرم اعتراض به بی حقوقی و دفاع از زندگی شایسته انسان با احکام سنگین در زندانند و حتی بی شرمانه برای محمد حبیبی حکم شالق
صادر کرده اند .امسال بازگشایی مدارس در شرایطی است که تعداد زیادی از دانشجویان را ستاره دار کرده و به جرم شرکت در
اعتراضات سراسری دیماه و ...احکام سنگین زندان علیه آنها صادر کرده اند .بی ترید آزادی فوری و بی قید و شرط آنها باید در راس
خواست و مطالبات عاجل این دوره باشد.
بدون ترید موفقیت در جدالی که در مراکز تحصیلی پیش روی ماست ،محتاج اتحادی همه جانبه میان معلمین ،دانشجویان ،محصلین و
خانواده های آنها است
این دانشجویان و فرهنگیان و کلیه زندانیان سیاسی باید بدون قید وشرط آزاد شوند ،این خواست اکثریت مردم ایران و نهادهای حقوق بشری
جهان است.
آقایان حاکم حتما شنیده اید که فواره چو بلند شود سرنگون شود ،اگر یک نگاه به فساد مالی که تا مغز استخوان نظامتان را فرا گرفته است
بیاندازید! یک نگاه به نبض اقتصاد ورشکسته تان بیاندازید و ببینید چه فقرو فالکتی به میلیونها خانواده کارگر و زحمتکش تحمیل کرده اید و
یک نگاه به سرنوشت حکومتهائیکه بر مردمشان ظلم و جنایت کردند بیاندازید ،متوجه میشوید که فواره حکومت اسالمی به نهایت بلندی
خود رسیده است و با سرعتی غیرقابل تصور بر زمین خواهد خورد و محو میشود و شما میمانید و دادگاههای مردمی ،با هشتاد میلیون
شاکی خصوصی و عمومی .آقایان با وضعی که به بار آورده اید بعید میدانم حتی در کربال و نجف هم به شما پناهندگی بدهند .شاید بتوانید به
قطب جنوب فرارکنید که در آنصورت بدا بحال پنگوئن ها.

سهیل عربی مجددا به  3سال زندان و تبعید محکوم شد
زندانی سیاسی سهیل عربی؛ با حکم شعبه  ۶۲دادگاه انقالب به ریاست
قاضی احمدزاده رییس این شعبه ،مجددا به جمعا  ۳سال حبس تعزیری-
تبعید و اقامت اجباری در برازجان محکوم شد.
این پرونده سازی روی دو اتهام ارتباط با رسانه های خارجی و دادن
بیانیه به خارج از زندان و خط دادن به مردم برای تظاهرات و
اعتراض (دی  )۶۲و همینطور فاش ساختن شرایط غیرانسانی از
زندان فشافویه که کمتر زندانی می تواند از آنجا زنده بیرون آید،
صورت گرفته است.
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زندانیان سیاسی آزاد باید گردند
اندیشهی سبز
سعید محمدی

دشمنی رژیمهای دیکتاتوری با افراد جامعه
همیشه به صورت قتلعام و کشتار علنی و
اعدام در مأل عام صورت نمیگیرد .چه
بسیار جنایاتی که بدون شاهد و مدرک
صورت میگیرند و در تاریخ گم میشوند.
این دشمنی گاهی اشکال نامحسوسی به خود
میگیرد و حتی ممکن است شخص فکر کند
که دیکتاتور کاری مفید برایش انجام میدهد.
حذف سهمیهی شهرستانیها در کنکور،
بومی گزینی دانشگاهها ،تمرکز امکانات
آموزشی و رفاهی در شهرهای خاص ،رواج
اعتیاد و گسترش بیکاری ،به نابودی کشاندن
اقتصاد و ...نمونههای کوچکی از کشتار
سیستماتیک و زیرپوستی افراد یک ملت
هستند .نابودی محیط زیست هم یک نمونهی
دیگر نشان دادن دشمنی با افرا ِد ساکن در
ِ
یک جغرافیای خاص است .سد سازی های
بی رویه (که مفید جلوه داده می شود!)،
تغییر مسیر پرواز هواپیماها ،سوزاندن
جنگلها ،فرسوده نگاه داشتن ناوگان حمل و
نقل و کارخانهها ،برداشت بی رویه از منابع
طبیعی و بر نداشتن حتی یک قدم برای بهبود
شرایط زیست محیطی از جملهی روشهایی
است که ظالمان به کار می برند تا ملت
خاصی را دچار بحران و در نهایت نابودی
کنند.
جمهوری اسالمی ،که میراثدار مرکز
رضاخانی ضد
گرایی و ناسیونالیسم
ِ
اقلیتهای غیر فارس است ،تمام تالشش را
در به نابودی کشاندن این اقلیتها انجام داده
و همچنان انجام میدهد .ایران از موج
گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی که در یک
قرن اخیر گریبان گیر دنیا بوده ،در امان
نبوده و خسارتهای جبران ناپذیری را
متحمل شدهاست .بی کفایتی رژیم جمهوری
اسالمی و دشمنیاش با برخی اقلیتها مزید
بر علت شده تا این خسارتها چندین برابر
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حد معمول در کشورهای دیگر باشد .طبق
آمارهای منتشر شده از سازمان ملل متحد
اگر روند تخریب محیط زیست ایران با همین
سرعت پیش برود تا ده الی پانزده سال آینده
جنوب ایران قابل سکونت نخواهد بود و
نیمهی شمالی به وضعیت قرمز میرسد.
خشک شدن دریاچهی ارومیه ،زاینده رود،
تاالب هورالعظیم و صدها تاالب و دریاچهی
دیگر ،فروچالههای متعدد در بخشهای
مرکزی ایران (طبق گفتهی کارشناسان وقوع
فروچاله یک مرحله قبل از نابودی و مرگ
کامل اکوسیستم آن منطقه است) ،کاهش شدید
بارندگی و خشکسالی و  ...تنها تعدادی از
فجایعی هستند که در ایران اتفاق افتاده و یا
در حال اتفاق افتادن هستند.
در این وانفسای نابودی عامدانهی محیط
زیست ایران ،هستند تعداد زیادی انسان آزاده
که دل به وعدههای حاکمیت خوش نمیکنند و
خود آستین همت باال میزنند تا نگذارند
طبیعت این کشور به نابودی کامل کشیده
شود .این مردان و زنان بزرگ به خوبی
میدانند به چه عرصهی خطرناکی پا
میگذارند .میدانند جمهوری اسالمی در

سالهای اخیر جنگی تمام عیار علیه فعالین
محیط زیست را آغاز کرده .خبر دروغین
خودکشی کاووس سیدامامی  -فعال محیط
زیست شناخته شدهی ایران  -در زندان!
سقوط هواپیمای حامل چندین فعال محیط
زیست در یاسوج ،بازداشت گستردهی فعالین
در شهرهای مختلف و  ...از جمله نمونههای
این جنگ نه چندان پنهان جمهوری اسالمی
است.

"شریف باجور" یکی از این انسانهای
شجاع بود که با آگاهی به عزم جزم
جمهوری اسالمی به نابودی طبیعت ایران به
مصاف این رژیم ضد بشری رفت .او بارها
از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و حتی
مغازهی کوچکش را هم به آتش کشیدند .اما
این آتش کوچک باعث نشد که شریف آتش
سوزان کوههای ُکردستان را فراموش کند .به
علت خشکسالی سالهای اخیر و بی تفاوتی
حکومت به جنگلها ،در نقاط مختلف این
کشور هرگونه جرقهی کوچکی میتواند به
آتشی فاجعه بار و نابودگر تبدیل شود .در
کشورهای دیگر دالیل مختلفی برای آتش
سوزی در جنگلها ذکر میشود از جمله
سیگار خاموش نشده ،آتش رها شده توسط
طبیعت گردان ،رعد و برق ،اتصالی و
جرقهی سیمهای برق و  ....اما "شلیک
موشک" و "بمباران" جنگلها دالئلی هستند
ایران خفقان زده باعث آتشسوزی
که تنها در
ِ
جنگلها می شوند .سالهاست برای ممانعت
از تحرک نیروهای مخالف حکومت در
کوهستانهای کردستان این جنگلها را به
آتش می کشند.
شریف باجور که عضو "انجمن سبز چیا"
بود هربار که می شنید گوشهای از جنگلها
و مراتع دچار آتش سوزی شده بدون درنگ
با جمعی از دوستانش به محل آتش سوزی
میرفتند و با امکانات اولیه آتش را مهار
میکردند .گاهی نیز با سازماندهی
پیادهرویها و دوچرخهسواریهای طوالنی
در حمایت از حقوق حیوانات سعی میکرد به
مردم بگوید که حیوانات هم مانند انسانها
حق زندگی دارند.او از چند سال پیش نیز با
ترغیب شکارچیان پویش "تفنگ سبز" را
راهاندازی کرد .بسیاری از شکارچیان تحت
تاثیر سخنان ارزشمند ایشان شکار را ترک
کرده و تفنگهایشان را شکستند .ویدئوهای
زیادی از شکستن تفنگها و رهاسازی
کبکها در دامان طبیعت و همچنین سوزاندن
قفسها در فضای مجازی ایران پوشش
سراسری پیدا کرد .او همچنین همزمان با
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی دربند در
زندان اوین مسیر بین مریوان به تهران را ،با
چندین پیام از جمله اعتراض به کشتار
کولبران رکاب زد .لوح تقدیر و تندیسی که
از سوی تعداد زیادی از نهادهای حقوقی
برای این اقدام ارزشمند به او اهدا شده را
طی دیدار با خانواده آتنا دائمی ،فعال حقوق
بشر دربند ،به پدر وی اهدا کرد.
در آخرین تالش این انسان بزرگ برای
خاموش کردن آتش کوهستانهای مریوان،
که گویا به دلیل بمبارانهای سپاه بوجود آمده
بود ،با سه نفر از همراهانش دچار تلهی آتش
شده و جان باختند .مرگ مشکوک و
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همزمان چهار فعال محیط زیست موضوع بحث محافل سیاسی ایران شده بود .اما جمهوری اساالمای
این بار هم همهی اتهاماتش را انکار کرد و محیط زیست ایران و دوستدارانش را بار دیگر در غام
از دست دادن یک حامی شریف عزادار کرد.
مردم مریوان تشییع جنازهی شریف باجور و همراهانش را در دامان همان کوهستانهاایای بارگازار
کردند که آنها جانشنان را برای نجاتش فدا کردند .حاضرین با خواندن سرود و نواختن موسیقی یاد و
خاطرهی این انسانهای بزرگ را گرامی داشتند.
زندگی او باود .او رفات و طابایاعات
ی
همه
که
طبیعتی
شریف باجور در دامان طبیعت آرام گرفت؛
ِ
ایران تنهاتر شد .او رفت و کوههای کردستان نااماش را هاماچاناان فاریااد مایزناناد و سااکانایان ایان
کوهستانها ،غمگین از کوچ ناگهانیاش ،چشم امید به حمایت شریفهای دیگری دارند تا آنهاا را از
گزند تیغ و تیر و شعلهی جالدان نجات دهند.
"شادمان باشید و آرزوهایتان بلند .هراسان نباشید ای مردم ،اندیشهی سبز رهبر ماست".
شریف باجور

ضمن ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان قربانیاان حامالاه تاروریساتای در
تراژدی اهواز و عواقب خطرناک آن
اهواز ،توجه بینندگان عزیز را باه ایان ناکاتاه ماهام جالاب مایاکانام کاه ماردم
خوزستان ماهها و بلکه سالهاست از بی تاوجاهای صااحاباان قادرت نسابات باه
کمبود آب آشامیدنی و هوای سالم و کار برای خیل بیاکااران در رناجاناد و باه
اشکال مختلف صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان رسانده اند.
این حمله تروریستی کار هرکس که بوده اسات ،چاه عاوامال خاارجای و چاه
بخشی از حاکمیت ،نباید بهانه ای برای سارکاوب اعاتاراضاات باه حاق ماردم
محروم خوزستان شود.
خورشید همیشه زیر ابر نمیماند ،همانطور که ماجرای به آتش کشیدن پارلماان
آلمان در  0988که حزب نازی هیتلری آنرا به گردن کمونیستاهاا اناداخات تاا
آنانرا قلع و قمع کند و از سر راه خود بردارد و نهایتا معلوم شد کار خاودشاان
بود تا قدرتشان را با سرکوب مخالفان تحکیم کنند.
خبرهای تایید نشده ای از بازداشت فعالین مدنی خاوزساتاان بادساتاماان رسایاده
است که در صورت صحت آن گواه بر بهااناه ساازی عاوامال رژیام اساالمای
برای سرکوب مخالفان در این فالکت اقتصادی میبااشاد کاه آقاایاان چاپااولاگار
خودشان به بار آورده اند .هشیاری و اتحاد مردم در سراسر قلامارو حاکاومات
اسالمی ضرورتی حیاتی برای رهائی از این کابوس چهل ساله است.
آنچه مردم خوزستان نیازدارند ،رژه نظامی و میلیتاریسم نیست بلکه آب آشامیدنی ،نان ،کار ،حقوقهای معوقه ،آزادی و برابری اسات و در
این مبارزه مردم سایر مناطق پشتیبانشان هستند.
نه به مردساالری
دارد که عمدهترین آن فرهناگ ماردسااالراناه
سحر باباسجلی
است.مرد ساالری مانعی برای حضور زناان
درعرصه های مختلف است .چه بسا در
کشور ایران بسیاری از زنان تحصیال کارده
هستند،که قربانی افکار پوچ ومارد سااالراناه
قرار گرفتند و اجاازه حضاوردر اجاتامااع را
ندارند.من خود زمانی که در ایاران باودم از
نزدیک با کسانی آشنا بودم که با ایان مشاکال
گریبانگیر باودناد.حضاور زناان در مشااغال
مختلف،مای تاواناناد دوشاادوش ماردان ساهام
بساازائاای در پاایااشاارفااات جااامااعااه داشااتاااه
باشند.متأسفانه در بسیاری از شهرهای ایاران
مردان با ایجاد ترس،وتحکم بر زناان ساعای
بر آن دارندکه اعمال نظر کرده وبیشتار آناان
را تحت فشاار دهاناد.چارا کاه از ناظار آناهاا
وظیافاه زن فاقاط آشاپازی،باچاه داری،ظارف
متأسفانه در کشورهایی چون ایران ،مواناعای شستن است.چنین رفتاری بیشتار بااعاث شاده
برای حضاور آگااهااناه و فاعااالناه زناان در زنان به حاشیه راناده شاده وباه انازوا کشایاده
عرصه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعای وجاود شوند.درجهان کاناونای دساتایاابای باه تاوساعاه

همهجانبه و پایدار ،بادون مشاارکات فاعاال و
موثر همه افراد جااماعاه باه خصاوص زناان
میسرنیست .مساله مشارکت درمعاناای وسایاع
کلمه دربرگیرناده اناواع کاناشهاای فاردی و
گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت
خود در جامعه و تاثیر نهادن بار فارآیانادهاای
تصمیم گیری درباره امور عاماومای اسات و
ایاان مشااارکاات ماایتااوانااد حضااور سااازنااده،
تااوانااماانااد و شااایسااتااه زنااان را در باارداشااتااه
باشد.حضور فعال زنان یکی از شاخاصهاای
حرکت جامعه به سوی توسعه استجباران ایان
عقب ماندگیهای تااریاخای و رفاع مساائال و
مشکالت نوین در عرصه زنادگای زناان هار
دو نیازمند یک حرکت سنجیده ،برناماهریازی
شده ،وسیع و همه جانبه است .
در پایان امیدوارم با رفع محدودیت هاا بارای
زنان هر چه بیشتر بستری مناسب فراهم شود
برای پیشبارد اهاداف خاود در جااماعاه وباه
خواسته مورد نظر دست یابند.
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در صورت فروپاشی رژیم اسممی ،حمن مدنیت جامعه بدست چه کسانی رقم میخورد؟
ثریا شهابی

رژیم اسممی همچون خری پیر در گل مالانالده
و از نمس افتاده ،نه راه پس دارد و ناله راه
پیش و این در حالیستکه ،ماشالاهالد آنالیالم کاله
مردمی جوان و تازه نمالس بالمالیالدان آمالده تالا
دست حاکمان زر و زور و تالزویالر را بالرای
ه الم الی الشالاله از زنالالدگالالی خالالویالالش کالالوتالالاه ک النالالد
اعتراضات سراسالری باله وضالعالیالت اسالمالبالار
اقالتال الالادی ،بالیالکالاری ،بالی آبالالی و گالالرانالی و
مهمتر از همه کور شدن روزنه های امید به
اصمح پذیری رژیم اسممی ،نالاقالوس پالایالان
این تالراژدی چالهالل سالالاله را ب الدا درآورده
است در این رابطه اوضاع امالروز و آیالنالده
را با ثریا شهابی فعال سیاسی مارکسیست و
مدافع حقوق زنان و کودکان ،که طی سالیالان
دراز میهمان برنامه رهائی زن بوده انالد را
به بحث و تبادل نظر میگذاریم
ثریا شهابی عزیز با عرض سالم باه بارنااماه
رهائی زن خوش آمدید.
مینوهمتی :از قیام گالرسالنالگالان در دیالمالاه تالا
اعتراضات سراسری در شهالرهالای مالخالتاللالف
در همته های اخیر ،سرانجام نافالرجالام مالیالوه
های اقت ادی برجام و شالروع تالحالریالمالهالای
اقت ادی خبر از شروع یال پالایالان مالیالدهالد
پائینی ها دیگر حتی تحمل یکالروز حالاکالمالیالت
سیاه رژیم اسممی را ندارند و با الئی ها نیز
توان پاسخگوئی به نیازهای اولیه جامعه از
قبیل آب آشامیدنی ،نان و اشتغال را نالدارنالد
شما سیر تحوالت را چگونه میبینید؟
ثریا شهابی  :همانطور که شما اشاره کاردیاد
حکومت توی بن بست هست ،نه راه پایاش و
نااه راه پااس دارد .ایاان بااحااران ،بااحااران
سرنگونی جمهوری اساالمای اسات .باحاران
تالشی ،خاالاصای ،باه زیار کشایاده شادن و

پروسه اتمام جمهوری اسالمی ست ،تاردیادی
در این نیست.
جاامااهااوری اسااالماای از دو خاارداد بااحااران
سرنگونی دارد ،ما به آن بحران آخر گافاتایام.
این بحران ادامه همان بحارانای اسات کاه در
هیجده تیرها آغااز شاد و ایاناهاا باا پادیاده دو
خرداد وشکاف باور و در تاحارکاات ماناطاقاه
توانستند جان سالم از آن بحران به در ببارناد.
در دو خرداد تمام شد ،ما بحاران سارناگاونای
داشتیم که باز به میدان آمد در قامت چا در
دانشااگاااه هااا ساار درآورد ،داب بااود کااه
ساارکااوبااش کااردنااد .در اخااتااالفااات خااودشااان
سوارش شدند .جنبش سبز را داشاتایام کاه آن
هم عمرش به پایان رسید .تفاوت ایان باحاران
بااا بااحااران هااای قااباال ایاان هساات کااه تاامااام
ابزارهای ایدئولوژیک ،بهاناه هاای ناظاامای،
دشمن تراشی در منطقه و همه این باهااناه هاا
به پایان رسایاده اسات باه عاالوه ،یاک خایال
عظمی از محرومین ،کاه ناان مای خاواهاناد،
رفاه مای خاواهاناد ،آزادی مای خاواهاناد ،باه
مصاف شان آمده است .دیگر این ساازماان و
آن سازمان نیست ،رفرانادوم و اناتاخااباات و
دعااوای ایاان بااانااد بااا آن بااانااد کااه سااوار
اعتراضات ماردم بشاوناد ،ایان پادیاده هاا در
میدان نیست .آن چایازی کاه در مایادان اسات
توده میلیونی است که به تنگ آماده اسات .باه
قول خودش می گوید دشمن ما همین جااسات.
دشمنش را می شناسد .امیدی به هیچاکادام از
جناح ها ندارد“ .اصالح طلب  ،اصاول گارا
دیگه تمومه ماجرا“حرف عمیاق دلاش اسات.
و علیه نظام سرمایه به میدان آماده سات .ایان
جدال  ،جدال برای رفراندوم وانتخااباات آزاد
و مجلس و شورای شهر و اینهاا نایاسات .ایان
یک جدال از پایین است .به نظر مان باخاشای

از طبقه کارگر است و جدال بار سار رفااه و
آزادی است .رفاهی که سارماایاه داری نامای
تواند بدهد .در حداقل ترین سطاحاش ،اماروز
می بینیم که جامعه را به چه گرسنکی کشاناده
است.از نظر اقصادی به چاه لاباه پارتاگااهای
کشانده ست.
به هر حال این بن بست بن بسات آخار اسات
ایاان جاادال ،جاادال ساارنااگااوناای جاامااهااوری
اسالمی ،تالشی جمهوری اسالمی و خالصی
از جمهوری اسالمی ست.
سوال این هستش که به چه شکل  ،در چه پیچ
و خمهاایای ،در چاه سایاری ایان پاروساه باه
پایانش می رسد .کی در این جدال پیروز مای
شود؟ شااناس پایاروزی ماحارومایان و طاباقاه
کارگردر این جدال ،که به جدال حاکمیت آمده
اند باالست .منتها مسأله ،مسأله پایاان باعاد از
جمهوری اسالمی ست و امروز همه دارند به
آن فکر مای کاناناد .از راسات دفااتار فاکاری
آمریکا و ناتو تا جنباش کاماونایاساتای تاا خاود
حاکمیت و باندهایی کاه کامایان کارده اناد کاه
احتماال بتوانند که در شارایاطای ایافاای ناقاش
بکنند تا دسته جات قومای وماجااهادیان ،هاماه
دارند بهش فکر می کنند .ماناتاهاا آناهاایای کاه
دارند عمل می کنند جاناباش طاباقاه کاارگار و
جمعیت میلیونی مردم محرومی است کاه ناان
ماای خااواهااد ،آزای ماای خااواهااد ،رفاااه ماای
خااواهااد ،و ایاانااهااا حااتاای هااوای آزاد و آب
آشامیدنی را نمی توانند تهیاه باکاناناد .باه هار
حااال ایاان باان بساات  ،باان بساات بااحااران و
سرنگونی است .با این تفاوت که صفی که باه
مصااافااش آمااده اساات دیااگاار قاااباال ساارکااوب
نیست ،قابل به تسلیم کشانادن نایاسات .آماده و
جنگ آخرش را می کند و به هرحال باایاد باه
پیشواز رویدادها رفت ،این سایاری اسات کاه
از خیزش دی ماه شاروع شاده اسات و هاماه
دارند خودشان را برایش آماده می کنند.
مینوهمتی :سران حکومت اظهار میدارند کاله
نظام سرنگالون شالدنالی نالیالسالت ،نالمالیالگالذاریالم
ایران لیبی شود و یا اخالیالر آقالای خالاتالمالی از
غالالار ک الهالالف ب الیالالرون آمالالده و فالالرمالالونالالدن کالاله
فروپاشی رژیم در کار نیست از کوزه هالمالان
برون طراود که در اوست ،بنظر میالرسالد کاله
هرآنچه میگالویالنالد نالیالسالت در واقالع کالابالوس
شبانه آقایان هست آقالای ظالریالف هالم کاله بالا
سیلی صالورت نالظالام را سالره نالگاله مالیالدارد
وقتیکه میگوید ناوضاع کالامالم خالوبسالتن،
بنظر شما در اندرونی آقایان ،مراسالم فالاتالحاله
خوانی برای نظام با این شالکالل و شالمالایاللالش
شروع شده است؟
به نظار مان خاطااب خااتامای و ژسات هاای
ظریف ،بیشتر از اینکه رو به مردم باشد ،باه
اصطالح اعمال اظهار قدرتی باشد یاا رو باه
مردم اعالم کنند که کنترل دارند ،خطاب به
5
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اتحاد و تگی کارگران  ،تنها راه راهیی از ربدگی ست
خودشان است .دارند به خودشان اعاتامااد باه
نفس می دهند .و باه صافاوف خاودشاان مای
گویند که مقاومت کنید ،تسلیم نشوید ،مقاومت
کنید و ما هنوز شانس داریم.
در نتیجه این حرف ها را باید در ایان ساطا
در نظر گرفت ،که اینها باا خاودشاان حارف
می زنند ،به خودشان دلداری می دهناد و باه
خودشان اعتماد به نفس می دهند .کاه مااجارا
تمام نشده است .و آناطاوری کاه پاایایان دارد
اعالم می کند ماجرا تمام است تاماام نایاسات.
امید دارند بلکه شکافهای بین الامالالای ،بالاکاه
برکتی  ،طاعونی ،جنگی ،چیازی از آساماان
ببارد ونجاتشان بدهد .در نتیجه اینهاا بایاشاتار
ارزش مصرف داخلی دارد .و در مورد لیبی
و سوریه ای شدن که حاال در خود حاکمایات،
در مورد خطرش صحبت می کناناد و باه آن
دامن می زنند ،در واقع وسیله ی ترسانادن و
وسیله به تسلیم کشاندن مردم است کاه باردی
ندارد و مردم می گویند دشمن ما داخلی است
و همین جاست و دشمن خود را می شناسناد.
و طیفی در اپوزیسیون هست که به اصطاالح
خودشان چ و سوسیالیست و طرفدار طباقاه
کارگر هستند که اینها جنسا ً از جنس توده ای
اکثریتی هساتاناد روی ایان سارماایاه گاذاری
کردند و در واقع علیه ایان تاحارک ازپاایایان
دارند قلم فرسایی می کنند ،ایناهاا حااشایاه ای
هستند و سیار رویادادهاا ایاناهاا را عاماال باه
بیرون پرتاب کرده ست.
ایران  ،ساوریاه و لایابای بشاود ،یاک رکان
سااوریااه ای و لاایااباای کااردن ایااران ،خااود
جاامااهااوری اسااالماای اساات عااراق را ناااتااو
بمباران کرد ولی عراقیزه شدن ایران پاروژه
جمهوری اسالمی بود و همین االن شااهادش
هستیم .دسته جات قومی و مذهبی را باد زدن
در منطقاه یاک رکاناش جاماهاوری اساالمای
است .در نتیجه تاداوم وضاع ماوجاود اتافااقاا
خطر لیبی و سوریه ای شادن را ایاجااد مای
کند .و از طرف دیگر خاالای کاردن مایادان،
برای نیروهاای ارتاجااعای  ،هامااناطاور کاه
طیف توده اکثریت و جنس آنها ،جنبش آنها و
روشنفکران چ ناسیونالیست دسات راساتای
پرو حکومت دارند بهش دامن می زنناد و یاا
خود حکومت دارد بهش دامان مای زناد ،در
واقع از میدان به در کردن قدرت پایین اسات
از میدان به در شدن قادرت از پاایایان اتافااقاا
خطر مخاطرات جریانات ارتجاعی و شااناس
آنها را باال می برد .بارای کام کاردن شااناس
جریانات ارتجاعی و به حداقل رساندن خطار
لیبی و سوریه ای شدن ایران باید ماتاحاد شاد.
مبارزه را ادامه داد .باید متاشاکال شاد طاباقاه
کارگر در مراکز صنعتی باید بارنااماه عامال
داشته باشد ،متحد و متشکل بشود و باا حازب
سیاسی اش به میدان بیاید .این قاوی تاریان و
محکم ترین راه جلوگیری از ساوریاه کاردن

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 66

ایران است که جمهوری اساالمای ،باا پارچام
چ  ،کمونیسم  ،با پرچم محرومین ،با پارچام
فعالین جنبش حق زن ،با پرچم جنبش متارقای
دفاع از محیط زیست ،با اینها به زیار کشایاده
بشود بهت است تا با دست تحرکات قاومای و
مذهبی و امثال ماجااهاد ،کاه ایاناهاا اماروز
شانسی ندارند ،که امروز وسیله بزرگ نمایی
انااهااا باارای تاارساااناادن مااردم و تااالش باارای
رهبرتاراشای بارای آناهااسات کاه مای بایانایام
شانسی ندارند ،منتها خاطارشاان را باا ناه باا
کنار کشیدن که باا تاقاویات ماباارزه ماان مای
توانیم به حداقل برسانیم.
مینوهمتی  :در صورت فروپاشی نالظالام و یالا
کودتاهای نظامی و بجان هم افتادن دستالجالات
حکومتی ،سرنوشت مالدنالیالت در آن جالامالعاله
بدست چه کسانی رقم خواهد خورد؟
ثریا شهابی :اجازه بدهید ابتدا در مورد خطر
کودتا و به اصطالح جدالهای تعیین کاناناده از
باال صحبات کانام .باه ناظار مان ایان شااناس
امروز خیلی کم است .نه به خاطر اینکه اینهاا
خصلت شان را ندارند و یا نامای خاواساتاتاناد
اینکار را بکنند اینهاا عالایاه هامادیاگار کاودتاا
کردند ،یاران همدیگر را کشتاناد .قاطاب زاده
را اعدام کردند و بنی صدر را بیرون کردند،
رهبران جنبش سابازشاان هاناوز تاوی حصار
هست اینها می خواستند و مای خاواهاناد اگار
بتوانند کودتا بکنند .ولی نمی تاواناناد .اماروز
دیگر آن شانس را از دست داده اند .هار ناوع
شکاف جدی در باال ،پایین را عالایاه شاان باه
میدان می آورد .و اگر روزی مای تاوانساتاناد
درشرایطی که جامعه ساکت است و ایناهاا باه
اصطالح هر معترضی را ،هار زنای را کاه
تار مویش پیدا بود می توانستند شالق بزنند و
یا توی زنادان بایاانادازناد ،آن روز اگار مای
توانستند علیه هم کودتا کنند و سپاه اینکاار را
بکند و یا بیت امام این کار را بکناد ،اصاالح
طلب و اصول گرا این کار را باکاناد ،اماروز
دیگر نمی تاواناناد .اماروز شااناس کاودتاا از
دست شان در آماده اسات .ماگار ایاناکاه ایان
جااناابااش ساارنااگااوناای ،ایاان ساایاال خااروشااان
محرومینی که علیه شان به مایادان آماده اناد،
ازمیدان به در بروند .کودتا نجات شاان نامای
دهد.
در نتیجه در ایران ،کاودتاای داخالای را کاه
سپاه بگوید انجام میدهاد ایاناهاا بارای روحایاه
دادن به خودشان است و عملی نیاسات .دارناد
روزمره سر می کاناناد و امایاد بساتاه اناد باه
برکاتی از نوع طاعون و جاناگ و اتافااقااتای
اینچنینی که بتواند ماردم را سااکات و عاقاب
بنشاند .آنهم حتی موقتی خواهد بود .اینها اگار
بخواهند کاودتاا باکاناناد باایاد یاک چایازی را
تصحی بکنند .کودتا یاا هار ناوع آلاتارنااتایاو
بورژوایی یا آلترناتیو راست باید باتاواناد یاک

چاایاازی باادهااد .در نااتاایااجااه االن مااردم فشااار
اقتصادی خفه شان کرده ست و برای ایان باه
میدان آمده اناد .چاکاار مای خاواهاناد باکاناناد
چطوری می خاواهاناد کااهشاش بادهاناد .اگار
بتوانند وعده اصالحات و اصالحات سایااسای
در سط وعده بدهند و چهارتا حرف پاوچ و
بی مایه حقوق شهروندی و یا مانند دو خارداد
خاتمی بتوانند ژشت هایی بگیرند ،با اقاتاصااد
می خواهند چیکار بکاناناد .هایاچ جانااحای در
بااورژوازی نااه در حاااکااماایااات و نااه در
اپوزیسیون جوابی برای اقتصاد ایران ندارند.
آنها شااناس کاودتاا هام نادارناد بارای ایاناکاه
بخواهند کودتا بکنند چه چیزی را می خواهند
اصالح بکنند .کسی کاه کاودتاا مای کاناد مای
گوید البد یک چیزی را مای خاواهام اصاالح
بکنم .اینها ادعاهای مبارزه با اختالس و فساد
را داشتند ،به این دسات بارده اناد ،ایان تاناهاا
برگه برنده یی هسات کاه راسات در قادرت،
همیشه می گوید من خودم بایاایام و خاودم را
صالح بکنم و به اصطالح هرس بکنم و مثاال
جلوی فساد رابگیرم.
شاه هم این تجارباه را کارد .ماناتاهاا االن در
ایااران ،فساااد ،اخااتااالس و دزدی بااه نااظااام
اقتصادی ،به نظام سرمایه داری ایاران گاره
خورده است .با فسادی که در بایاوناان هسات
فرق می کند .با فسادی کاه حاتای در تارکایاه
هساات فاارق ماای کاانااد .بااا فساااد و چااپاااول
واختالسی که در مکزیک هست فرق می کند
از این زاویه فرق می کند که ناظاام سارماایاه
داری در ایران با نقالب  94ضربه خاورد و
بازسازی این چاهال ساالاه تاوساط طاباقاه ای
صورت گرفته و نماینادگااناش کاه جاماهاوری
اسالمی باشند هر روز منتظر بودند کاه روز
بعد از قدرت بیفتند .در نتیجه اعتماد به نافاس
این را نداشتند که فکر کنند صد سال حاکمیت
می کنند .در نتیجه افاق بالانادتار و ساودآوری
دراز مدت تری را ماد ناظار داشاتاه بااشاناد.
بچاپ بچاپ و اینکه خودشان دالر مای دهاناد
خودشان می خرند و خودشاان مای فاروشاناد.
واردات را می بانادناد و خاودشاان وارد مای
کنند و صد برابر مای فاروشاناد و پار کاردن
جیب این قشر مولتی میلیاردر وحشتناکای کاه
شما قصرها و زندگی شان را در تاهاران مای
بینید ،قابل مقایساه باا ماولاتای مایالایااردرهاای
آمریکا و انگلیس هم نیست و حاتای جالاو هام
زده است .اینها هماه ش ماحاصاول کاارکارد
نظام سرمایه داری ست کاه فسااد ،اخاتاالس،
دزدی ،بچاپ بچااپ و ساریاع یاک قاران را
تبدیل به یک میلیون کردن ظرف دو روز کاه
شما اینچنین سیری را در نظام اقاتاصاادی باه
اصطالح با یک کاارکارد روتایان تاری نامای
بینید .این جزو انتگاره سارماایاه داری ایاران
است .طبقه سرمایه دار و بورژوازی ایاران،
با این خودش را حفظ کرده است .به این
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تمام انسان اه بدون دین و مذهب وملیت حق ربارب دارند
شکل سودآوری کرده و به این شکل طبقه ش
را وسعت داده است و به این شاکال ناظااماش
را نجات داده است ،در نتایاجاه ایاناهاا شااناس
مبارزه با اختالس را هم ندارند.
می خواه بگویم اگر کودتا معانای داشات الباد
باید بگوید که من با اختالس مبارزه مای کانام
ششصد هفتصد نفر را از خودشان اعدام مای
کرد وبعد می گفت ما جواب یکی از خواستاه
های مردم را می دهیم که عالایاه اخاتاالس و
دزدی فریاد می زنند و می داناناد کاه فاقار و
نداری شان ،منشأ ثروت آنهاست .می گفت با
اینها مبارزه می کنم ششصد هفتصد تاایای از
خودشان را اعدام می کرد .و ظرفیتش دارناد
که رو این کار را باکاناناد .ولای باایاد باعادش
نشان بدهند که افسار گسیخته اختالس کاه از
آن طاارف دالر ماای دهاانااد و ازآیاان طاارف
خودشان جمع می کنند را درست مای کاناناد،
ولی نمی توانند این را جمع بکنند برای اینکه
این جزو اناتاگاره سارماایاه داری در ایاران
است .این جزو فرهاناگ و سانات طاباقاه ای
است که چهل سال است که حاکام اسات شاماا
این را در برزیل ندارید ،در مکزیک ندارید.
در برزیل و مکزیک ،حاکمیت  ،فاکار نامای
کند که هار روز طاباقاه کاارگار سارش مای
ریزند و سرنگونش می کنند .اهرم فشاارهاای
طبقه کارگر ،جنبش های اجتامااعای رو دور
خود احساس می کند ولی اینها اهرم فشاارناد.
ولاای جاامااهااوری اسااالماای خااطاار جااناابااش
سرنگونی را چهل سال اسات کاه بااالسارش
دارد .هی می گوید حفظ نظام حفظ ناظاام .از
این انتخابات به آن انتخابات ،از ایان تاحارک
به آن تحرک نظام نجات پیدا کرد ،از جاناگ
هشت ساله به شکاف با آماریاکاا ناجاات پایادا
کردیم .چهل سال است که می گوید ناظاام را
حفظ کردیم .در نتیجه طاباقاه ای کاه در ایان
نظام سوخت و ساز کرده ،می دانست که باید
زود جیبش را پر بکند و گارناه فاردا ماماکان
است نماند .این را چطور می توانایاد اصاالح
کانایاد ناظااام سارماایاه داری در ایاران قااباال
اصالح نیست نه برای اصالح طلب نه بارای
اصولگرا ،نه با کودتاا ناه بارای ساپااه و ناه
برای آقای پهلوی.
اگر امروز آقای پاهالاوی داعایاه سالاطانات و
داعیه رهبری سرنگونی جاماهاوری اساالمای
را نمی کند و مدام مای گاویاد ماردم ماردم .
می گوید خوب من با این پادیاده چاکاار کانام،
چطوری می توانم هفتاد میالایاون دهاان بااز،
مدعی  ،که یک انقالبی را پشت سر گاذاشاتاه
و حاکمیت را به زیار کشایاده و مای خاواهاد
یکی دیگر را هم به زیر بکشد ،من چطاوری
می توانم به نیازهای این جواب بدهم .با کادام
مناسبات اقتصادی ،باا کادام اقاتاصااد رو باه
شکوفایی.
ادعاهایی که می کنند که ایران کره جاناوبای
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میشد و یا ژاپن میشد اینها آرزوهای سرکاوب
هااایاااچاااوقااات در
شده بورژوازی ست که
ایران ،منشا رفاه ،منشا بهبود همگانی پاایادار
ناابااوده اساات .اگاار در مااقااطااعاای زیاار فشااار
اعتراض پایینی ها ،زیر فشار یک مناسابااتای
یا وضعیت اقتصادی باهاتاری تاوانساتاه اسات
کارهایی بکند ،ولای هایاچاوقات ،هایاچ درجاه
بهبود پایداری را در ایران ناتاوانساتاه باوجاود
بیاورد.
در نتیجه می خواهم بگویم کاه ایان تاحارک،
تحرک ضد سرمایه داری اسات و اگار شاماا
می بینید که از سپاه و بیت امام و با کاودتاا و
با هیچکدام از اینها پروژه قطعی شان نیاسات
که بخواهند دخالت بکنند .و حتی راست نامای
تواند دخالت بکند ،برای این است کاه جاواب
ندارند ،به خواست جنبشی که با مطالباتای باه
میدان آمده است که سرمایه داری نمای تاواناد
جواب بدهد و خطر سوسیالیاسام ،بارای شاان
جدی است .در نتیجه همه دارند پراگماتیساتای
عمل می کنند .اینکه شاماا راجاع باه شایارازه
جامعه و سرنوشت مادنایات صاحابات کاردیاد.
سرنوش مدنیت به دست این جنبش معلوم مای
شود .چون اگر به دست آنها بیفتد بن بسات و
نااتااواناای و العااالجاای شااان را ماای باایااناایااد.
امروز شما آمریکا را ببینید که وضع خاودش
چطوری است نظامی بود که فکر می کاردناد
نظام سرمایاه داری شاان سایاصاد ساال دوام
خواهاد آورد .یاا اناگالایاس کاه مای خاواسات
سیصد سال دیگر فعال حاکم باشد .اینها وضاع
اقتصادی شاان ایاناطاوری اسات ،آناوقات در
ایرانی که سرمایاه داری اش ،جازو اناتاگاره
ش ،فساد و اختالس و دزدی و ارزش افزایی
به سرعت مولتی میلیاردری  ،این دیاگاه چاه
باتالقی به بار مای آورد .اگار راه حال هاای
راست به میدان بیاید ،مادنایات باه خاطار مای
افتد .اگر راه حل خاود آن جاناباش کاه پاایایان
است ،جنبش چ  ،جنباش کاارگاری ،جاناباش
سوسیالیستی ،هماانای کاه آزادی و رفااه مای
خواهد ،زندگی انسانی می خواهد .مای گاویاد
من تو را نمی خواهم ،مای شانااسامات ،چاهال
سال است که می شنااسامات و تاجارباه دو تاا
انقالب را داشاتاه و گاذشاتاه پارسات نایاسات.
شااعااارهااایاای کااه مااربااوط بااه گااذشااتااه ساات
نوستالژی است ،راه پایاشاروی مای خاواهاد،
آزادی زن را می خواهد .ایناهاا را فاقاط یاک
جنبش سوسیالیستی می تواند تضمین بکند کاه
سرناگاونای جاماهاوری اساالمای را باا حافاظ
مدنیت جاماعاه و یاک جااماعاه مارفاه و آزاد
بیاورد .بقیه اگر راه حالای اماروز نادارناد و
دخااالااتاای نااماای کااناانااد ناااشاای از باان بساات و
العالجی اقتصادی است که دارند و جاناباشای
که باه مایادان اماده و جاواب دارد ،راه حال
دارد .برای اقتصااد ایاران جاواب دارد .مای
تواند طبقه سرمایه دار را بردارد و مای داناد

که اگر قدرت را در دسات داشاتاه بااشاد مای
تواند آزادی های سیاسی یا برابری کامال زن
و مرد و اینها را با قدرت خاودش باه کارسای
باانااشااانااد .ماای تااوانااد اقااتااصاااد را بااه ناافااع
محرومین_ به نفع کسانی که ناچارناد اماروز
نیروی کارشان را بفروشند و امروز به بخش
وسیع طبقه متوسط طبقه کارگر و محارومایان
جامعه پیوسته و وسعت محرومین و متاحادیان
طبقه کارگر ،می توانیم با اعتماد بگاویایام کاه
نود درصد جامعه ست_ و تاولایاد را بارای
رفع نیازهای آنها سازمان بدهد و ایان فاقار و
فالکت و نکبتی که چهال ساال اسات بار سار
مردم ایران ریخته است از سارشاان باردارد.
مدنیت را جاناباش ساوسایاالایاساتای مای تاواناد
بیاورد.مهام نایاسات کاه آقاای پاهالاوی چاقادر
خودش در ذهنیت خودش فکر کند کاه مادرن
است و لیبرال است و می خواهاد کاه ایاران،
ایران بماندونمی خاواهادکاه ماتاالاشای بشاود،
ولی بی راه حلی اقتصادی اش ترام را مای
آورد،مجاهد را می آورد و طایافای کاه پشات
سرش هست را می آورد که با نوستالژی احیا
گذشته،سرباز انواع و اقسام دسته جات قومای
و مذهبی و ملی و مذهبای مای شاوناد .آقاای
پهلوی امید بسته اند به سپاه و بسیج و ارتاش،
بلکه از اینهاا باکاناد و یاک ساازماانای بارای
خودش درست بکند ،ایاناچانایان اتافااقای نامای
افتد  .به هر حال می خواهم بگویم که مدنایات
را این جنبش می آورد و تاالاشای مادنایات را
تمام راست می آورد ماهام نایاسات کاه چاقادر
لیبرال باشد یا چقدر داعیه های آزادیخواهااناه
داشته باشد ،اینها به بیرون پرت می شوند.
اینها راه حل هایی هست که در مقابل شرایط
امروز قرار دارد برای ایناکاه باتاواناد جاواب
بدهد و جاوابای کاه مای دهاد تاالاشای بارای
مدنیت است و جوابی که جاناباش ماحارومایان
دارد نه تنها حفظ مدنیت  ،که یک جامعه آزاد
و برابر را در بر دارد برای ایاناکاه راه حال
اقتصادی دارد .راه حل سیاسی و آزادی هاای
سیاسی اش را در خدمت اجرای راه حل های
اقتصاادی اش مای گاذارد .و مای تاواناد کاه
جامعه ایران را از این مسیر پر پیچ و خم باه
یک جامعه آزاد و بارابار باه ساالمات عاباور
بدهد.
مینالوهالمالتالی :از نالظالر مالن هالر تالحالول جالدی
سیاسی و اجتماعی مستقیما به جنبش رهائی
زن ربط دارد زیرا که در سرنوشت میلیونالهالا
زن و کالالودک تالالاث الیالالر مس الت الق الیالالم و روزمالالره
میگذارد شما صحبت از منشور سالرنالگالونالی
جمهوری اسالممالی کالردیالد ،مالیالتالوانالیالد بالرای
بینندگان ما توضیح دهید کدام بند این منشور
مستقیما حقوق برابر زنان را در این شالرایالط
تضمین میکند؟
ادامه در صمحه ی 11
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بزرگترین جایزه پوالر به گروپ موسیقی نتیجه شجاعت و از خودگذری جوانان ماست را فراهم کنیم.
که راه را برای خود و برای نسلهای آینده ارزودارم که افغانستان جنگ زده در ردیف
افغانستان تعلق گرفت!
کشور های پیش رفته قرار بگیرد تمام مردم
باز میکنند.
ماریا یوسمزی
آریانا سعید که برای اجرای آهنگ در مراسم خصوصآ زنان به ازادی خود برسند.
پوالر دعوت شده ،این رویداد را افتخار
بزرگ میداند و در نظر دارد دو آهنگی که زنده باد افغانستان
مخلوطی از پاپ و موسیقی سنتی است ،را زنده وجاویدان باد ازادی
اجرا کند .آهنگهایی را
انتخاب کردهام که بتواند
فرهنگ و موسیقی افغانستان
را معرفی کند.
برای احمد سرمست برنده
شدن جایزه پوالر مسئولیت
بزرگی است .ما باید با تعهد
و پشتکار بیشتر نسبت به
گذشته کار کنیم و این ارجی
که به ما گذاشته شده را حفظ
کنیم .زمینه همزیستی و
همدلی از طریق موسیقی را
جایزه موسیقی پوالر از  ۱۷سال به اینسو در افغانستان و بین
توزیع میشود .مبلغ این جایزه دو میلیون افغانستان و جامعه بینالمللی
کرون است که امسال بین انستیتوت ملی
موسیقی أفغانستان و گروه میتالیکا تقسیم
نام نقاشی“ حراج“
میشود.
افغانستان در جریان چندین دهه جنگ
خانمانسوز که دارد باوجود همه مشکالت
کاری از ” :مریم رمضانی گیوی (رونیا)“
وچالش ها پیشرفت های در عرصه موسیقی
وسپورت صورت گرفته که ما نمیتوانیم انرا
نادیده بگیریم با وجود سنت های ناپسند
وجامعه مرد ساالری که در افغانستان پا
برجا است شیرزنان ومردان اگاه وروشن
وجوانان پر کار ومبارزساکت نمانده تالش
های خستگی ناپذیر برای تابو شکنی کرده
ومیکنند که بالخره موفق هم میشوند که
بزرگترین جایزه را از ان خود کرده اند که
برای همه ملت ستم دیده خود گرفتن این
جایزه را مبارک باد میگویم.
در مراسمی که عصرروزمورخ  ۲۱ماه
جون در استکهلم برگزار شد ،پادشاه سویدن
جایزه پوالر را به برندگان اهدا میکرد.
جایزه موسیقی پوالر در سال  ۱۱۲۲به
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و گروه
میتالیکا از آمریکا اهدا شد.
برای دریافت جایزه پوالر به نمایندگی از
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بنیانگذار
این نهاد ،احمد سرمست ،به استکهلم آمده بود
او به قرارگرفتن نام موسیقی افغانستان در
کنار اسطورههای دنیای موسیقی افتخار
میکند .ما افراد فرهنگی و اهل موسیقی به
خاطر داشته باشیم که هیچگاهی تسلیم
چالشها نشویم.
به باور احمد سرمست موسیقی توانایی تغییر
زندگی را دارد .او انستیتوت ملی موسیقی
افغانستان را جزیره امید مینامد .موفقیت ما
8
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پیام آتنا دائمی در محکومیت سه اعدام اخیر

هر سال قابال از شاروع مااه ماحارم و صافار باا چانایان اعاماال
وحشیانهای خود را برای عزاداری آماده می کنید! عرق میخورید
و مست می کنید و با هفت تیری بر کمر ناوحاه سار مای دهایاد و
ضجه می زنید که یزید ،حسین تشنه را سربرید و …چه تضاادی
و چه تناقص منفوری" !
عزیزانمان را کشتند و با افتخار میگویند عدالت را اجرا کاردناد،
عدالتی با نمادی از فرشتهای با دو کفه ترازو در دسات ،ولای در
حقیقت مردی ست عمامه به سر با جای مهر سوخته بر پیشانای و
چشمبندی بر چشم و کوری مفرط ،در یک دساتاش تسابایا و در
دست دیگر با طنابدار ترازویی را نگه داشته با کفه هایی چاناان
نابرابر که یکی در آسمانها سیر میکند و دیاگاری باه قادری باا
جنازههایش سنگین است که در اعماق زمین مدفون شده است .از
عدالتی دم میزنند که چهل سال است حتی رگهای از آن نادیاده ایام
و نشنیدهایم!
در این اوضاع آشفته اقتصادی و فقر و بیکااری تاماام ماعاضاالت
کشور باا قاتال ایان ساه عازیاز ماا بارطارف شاد؟! کشاتان ساه تان از جاواناان کشاورماان آیاا دردی از دردهاای ماردم ایاران کام کارد؟!
عالیجنابان به کجا چنین شتابان؟ بدون ابالغ قبلی و با دروغ عزیزانمان را به قتلگااه باردیاد ،اجاازه نادادیاد در انادک زماان بااقای مااناده از
عمرشان در آرامش باشند ،تشنه و گرسنه راه نفسشان را بستید ولی حتما تا اعماق وجودتان سوخت که در تمام این سالها حتی لحظه ای آناهاا
را متزلزل ندیدید،حتما به حالشان افسوس خوردید که چه ثابت قدم و استوار و بی آنکه سرخم کنند برای آرمانهایشان جان دادند و چه وقیحانه
عزیزان ما را نگرستید! حتما ً آتش گرفتید که آنها را به خاطر فعالیتهای اعضای خانواده شان به اسارت گارفاتایاد و باه آناهاا اتاهاام
دادن
جان
ِ
ِ
تروریست نسبت دادید اما برای ما چیزی جز نماد دموکراسی نبودند  ۹ ،سال در زندان با انواع و اقسام تفاکارات و عاقاایاد رفااقات کاردناد و
محبوب هم بندیانشان بودند ،محبوب ما ،محبوب ایران!
هر سال قبل از شروع ماه محرم و صفر با چنین اعمال وحشیانهای خود را برای عزاداری آماده می کنید! عرق میخورید و مست می کنید و
با هفت تیری بر کمر نوحه سر می دهید و ضجه می زنید که یزید ،حسین تشنه را سربرید و … چه تضاادی و چاه تانااقاص مانافاوری! شاماا
یزیدیان  ۱۱سال است که تیرخالص می زنید و طناب دار را بر گلوهای راسخ محکم می بندید و چهار پایهی حیات را از زیار پاای جاواناان
راست قامت و صبور ما می کشید ،جنگ شیعه و سنی راه می اندازید و بعد برای حسین با میلیاردها پول در جیب به دروغ ضجه میزنایاد؟!
حتما میدانید که با این اعمال وحشیانه خود را منفورتر از پیش و درواقع خود را می کشید ،امروز هم شما گور خاود را عامایاق تار کاردیاد،
زانیار و لقمان و رامین را نکشتید ،بلکه آنها را در دلهای ما عزیزتر و دنیا را عزادار کردید ،عزای حقیقی برای حسایان هاا و زیاناب هاای
زمانه!
حیثیت ما را در دنیا برده اید ،به خاطر مشتی جاه طلب و قدرت پرست و گرسنگان سیری ناپذیر از جان ادمی ،یک ایران را تروریسات مای
دانند ،تا به کی و کجا می خواهید چنین بتازید؟! زهی خیال باطل اگر توهم می زنید که شما جنگ را به مردم تحمیل می کانایاد ،آناهاا بااز هام
خواهند جنگید! ماشین آدم کشی تان را ماتاوقاف کانایاد ،پاوتایان هاای ساربای تاان را از گالاوی ماردم ایاران و خاطاه کاردساتاان بارداریاد!
چنان تاج و تخت پادشاهی و قدرت را محکم چسبیده اید و میتازید که هرگز گمان نمیکنید ممکن است در لجن غالاتایادناتاان باه ثاانایاه ای باناد
باشد،در طول تاریخ بسیاری چنین می پنداشتند اما در نهایت در چاه فاضالب و با لباسهای مبدل آنها را یافتند و به سزای اعمالشان رساانادناد.
ایران آتش زیر خاکستر است،این آتش را شعله ور نکنید.
خطاب به خانواده های صبور مرادی و حسین پناهی این شهادت را تبریک میگوییم.
آتنا دائمی
هفدهم شهریور ند و هفت
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بش
خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت است
در صورت فروپاشی رژیم اسممی ،حمن مدنیت
ثریا شهابالی :باه ناظار مان هاماه ماطاالاباات
منشور ماا ،ماناشاور سارناگاونای جاماهاوری
اسالمی ،مربوط به زنان است و بیش از هار
کسی ،زنان ازش بهره مای بارناد .از آزادی
های سیاسی بگیر تا انحالل ارتاش تاا کاوتااه
شدن دسات ماذهاب از آماوزش و پارورش،
همه اینها ،جنبش رهایی زن از آن بهاره مای
برد .جنبش رهایی زن ،یک جنبشی در انزوا
و نامربوط باه تاحاوالت و اتافااقااتای کاه در
ایران می افتد نیست .یک جنباشای هسات کاه
اتفاقا در ایران هر تغییر سیاسی ،فرهنگای و
بهبودی_ از آنجایی که زن ستیزی یک رکان
حاکمیت در این چهل ساال گاذشاتاه باوده_ ،
مستقیما به نفع جنبش زنان و جاناباش رهاایای
زن است .به عالوه بنادهاای ویاژه ای هسات
در منشور سرنگونی ما که بطور ویاژه تاری
جنبش رهایی زن ازش بهره ماناد مای شاود.
من اینها را سعی می کنم کوتاه برشمارم.
یکی انحالل کلیه حوزه های علمیه است .در
حوزه های علمایاه ارتاجااع و خارافاه و زن
سااتاایاازی و انسااان سااتاایاازی تاادریااس ماای
شود.انحالل آنها ،ربط مستقیمای باه رهاایای
زن دارد.
اعالم جدایی کامل مذهب و دولت و آماوزش
و پرورش ،همه مذاهب و بخصوص و بیاش
از همه اسالم ،بیش از هر ایادئاولاوژی ،ضاد
زن است .بخصوص در ایران که حاکمیتاش،
می بینیم که چه به روز دو سه نسلی آورد که
تحت حاکمیات اساالم زنادگای کاردناد و مای
کنند.
لغو کلیه قوانین و مقرراتی که منشأ ماذهابای
دارند .آعاالم آزادی ماذهاب و بای ماذهابای،
مستقیما ً جنبش رهایی زن را تغذیه مای کاناد.
اعااالم آزادی باای قاایااد و شاارط عااقاایااده و
مطبوعات و تشکال و تاحازب و اعاتاصااب.
نداشتن آزادی های سیاسای کاه ماا شااهادش
بودیم که بیشتر از هر کسای زناان را ماورد
تعرض قرار داد ،شما برای هر حداقل اباراز
وجود انساانای تاان ،هازار و یاک قااناون و
مقررات و گشت و پلیس داشاتایاد .آزادی در
مطبوعات و تشکل هاا ،ماطامائان بااشایاد کاه
بیشتر از هر کسی ،جنبش رهاایای زن ازش
بهره می برد .ما همین امروز می بینیم وقاتای
که یک ذره شکاف ،یک ذره که دریچه فشار
و اختناق بر مردم عقب زده می شود ،جنباش
رهایی زن در چه قامتی اعاالم حضاور مای
کند.
اعالم برابری کامل و بی قید و شارط زن و
مرد در حاقاوق مادنای و فاردی ،لاغاو کالایاه
قوانین و مقررات که ناقص ایان ناص هسات

ادامه ی صمحه ی 7

مستقیما ً مربوط به جنبش برابری زن و مارد
است .اعالم برابری کامل هاماه حاقاوق هاماه
شهروندان صرف نظر از جنسیت ،ماذهاب ،
ملیت و نژاد و تابعیت ،این هم مستقیم مرباوط
به زنان است.
لغو تمام کمک های مالی و فنی و نظامی باه
دسته های قومی ومذهبی که بااز هام جاناباش
رهایی زن از آن بهره مند می شود.
تضمین بیمه بیکاری مکفی برای هماه افاراد
آماااده بااه کااار باااالی شاااناازده سااال و باایاامااه
بیکاری مکفی و سایر هزینه هاای ضاروری
به کلیه کسانی که از ناظار جسامای ،تاواناایای
اشتغال به کار را ندارند .باخاش عاظایامای از
زنان ،امروز نیروی کار هستند و باه حسااب
نااماای آیاانااد  .خااانااه داری و بااچااه داری و
نگاهاداری از ساالامانادان ،بصاورت مافات و
مجانی  ،کار زناان اسات .هار زن و دخاتار
باالی شانزده سال مستاقال از ایاناکاه ازدواج
کرده یا نه ،پدر و مادر دارد یا نه ،بایاد بایاماه
بیکاری دریافت بکند .همه افاراد جااماعاه ،و
این بخصوص زنان و دخترانی که اماده کاار
هستند وبعنوان نیروی کار به حساب نمی آیند
اینها از آن بهره مند می شوند .به هرحال مای
خواستم بگویم که مطالبات ویژه ای هست .باا
اینکه تمام مطالبات ماناشاور ماا ،مارباوط باه
جنبش رهایی زن هسات و مسایار پایاشاروی
جنبش رهایی زن را هموار می کند.
سوال پنجم :لطف کنید ،بطور اختال الار مالمالاد
این منشور را بالرای بالیالنالنالدگالان مالا تالوضالیالح
دهید ،بخ الو در مالورد آزادی زنالدانالیالان
سیاسی و لالغالو اعالدام مالن از اطالاق فالرمالان
خواهش میکنم که متن این منالشالور را روی
صمحه بنمایش بگذارند
ثریا شهابی :در مورد اهمیت آزادی زندانیان
سیاسی ولغوحکم اعدام که شما سوال کاردیاد،
ببینید ما خواهان عادالات هساتایام .ایاناطاوری
نیست که جنایات جمهوری اسالمی بی جواب
بماند و کسی گذشت می کند .گذشت و بخشش
مال کسی است که قدرتش را داشته باشد و یاا
در قدرت بااشاد .هار وقات طاباقاه کاارگار و
محرومین جامعه ،زنان و مردان آزاد شده باه
قدرت رسیدند می توانند تصمیام باگایارناد کاه
چقدر انعطاف دارند .منتها ما خواهان اجارای
عاادالاات هسااتاایاام .خااواهااان پاااسااخااگااویاای بااه
کیفرخواست های میلیونی ماردم هساتایام .اماا
در عین حال ،عدالت برای ما اناتاقاام نایاسات.
اعدام انتقام است عدالت نیست .در نتایاجاه ماا
مخالف اعدام هساتایام .خاواهاان لاغاو تاماامای
مجازات هایی هستیم که منشا اناتاقاام جاویااناه

دارند .لغو مجازات هایی که بیشاتار ازایاناکاه
مساله حفظ امنیت و محفوظ کردن جاماعاه از
جنایات درآن مد نظر هسات ،اناتاقاام جاویااناه
است .مخالفت با اعدام ،یکی از ارکان آزادی
های سیاسی اسات کاه بایاشاتار از هار کسای
محرومین از آن بهره می برند .ماماکان اسات
چهارتا جنایتکار جنگی گردن کلفت را اعادام
بکنید .منتها کشتن سیستماتایاک آدم هاا ،قاتال
نقشه مند آدم ها ،بیشتار از هار کسای تاوساط
قدرت های حاکم علیه محکومین استافااده مای
شود .این کاربرد اعدام است و ماا عاالوه بار
جنبه های انسانی وعادالات خاواهااناه اش ماا
مخاف اعدام هستیم برای اینکه وجود اعدام ،
جاری بودن حکم اعدام  ،بیشتر از هار کسای
محرومین و محکومین را تعرض قارار مای
دهد.
این منشور  ،یک سند درون حازبای نایاسات،
یک سند درون سازمانی برای ما نیست .فقط
سندی برای انقالب کارگری و سوسیالایاسام و
برای طبقه کارگر نیست ،هارچاناد کاه طاباقاه
کارگر و جنبش سوسیالیساتای و حازب ماا و
سازمان ما و احزاب وساازماان هاایای کاه باا
این چارچوب فعالیت می کنند را به اهدافشاان
بطور واقاع نازدیاک تار مای کاناد .ایان یاک
واقعیت است منتهاا سانادی اسات بارای هاماه
کسانی که خود را در مفاد ایان ساناد شاریاک
می دانند .خواهان انحالل حوزه های عالامایاه
هستناد .خاواهاان اناحاالل وزارت اطاالعاات
هستند .خواهان دستگایاری ساران جاماهاوری
اسالمی هستناد .خاواهاان مسالا شادن ماردم
برای دفاع از خودشان هستند .خواهان جدایی
مذهب از آموزش و پرورش هستند .خاواهاان
لغو ماجزات اعدام هستند خواهان وسیع ترین
آزادی های سایااسای هساتاناد و خاواهاان ایان
هستند که سیری که مردم تصمیم مای گایارناد
چااه نااوع حااکااومااتاای را ماای خااواهاانااد .در
چارچوب آزادانه ترین چارچوبی باشد که این
منشور ارائه کرده است .که اگر اینها تضمیان
بشود می توانید مطمئن بشوید که فضای آزاد
و امنی وجود دارد برای که مردم می تاواناناد
انتخاب بکنند .مردم می توانند تصمیم بگیارناد
برای حکومت بعدی که مای خاواهاناد .ناظاام
آینده ایران را باا قااناون اسااسای کاه ماجاماع
توسط نمایندگان مستقیم مردم ظرف شش مااه
آماده بکند  .هر کسای کاه باا ایان چاارچاوب
موافق است این سند را باید مربوط به خودش
بداند .از ایان زوایاه ،ایان ساناد  ،فاقاط ساناد
سازمانی ما نیست .ایان ماناشاور سارناگاونای
جمهوری اساالمای اسات بارای جاناباشای کاه
امااروز بااه ماایاادان آمااده اساات .ماای دانااد کااه
دشمنش سپاه و بسیج و فیضیه و بچاپ باچااپ
توسط یک طبقه معین هسات و باعاد مسایاری
که معلوم می کند از این مسیر این جنبش به
11
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کار کودکان نوع ،جای کودکان مدرهس است
مطالباتش می تواند برسد .مطالباتی کاه رفااه
و آزادی و زندگی انسانی هست .در ناتایاجاه
این سند ،سندی ست مارباوط باه سارناگاونای
جمهوری اسالمی و مسیری که فکر می کنیام
جواب نیازهای جنبشی که در میدان اسات را
میدهد .مسیری هست که در ماقاابال مسایاری
که بقیه می گذارند .وقتی مردم می گویاناد ناه
شاه و نه شیخ ،هر دوتا را تجربه کردند .یک
بار هم به زور پروژه جنگ ساردی کامارباناد
سبز کشیدنو کنفراناس گاوادلاوپ آناهاا را باه
عقب برگرداندند .یک جامعه و یک حکومات
به شدت عقب گرای قارون وساطاایای را بار
سرشان حاکم کردند دیگر مردم نمی خواهاناد
به عقب برگردند این جنبش نامای خاواهاد باه
عقب برگردد .دیگر نه شاه و نه شیخ مطالاباه
مردم است .این جواب مسیر پایاشاروی اسات
پیشروی باه ساوی آیاناده باهاتاری کاه در آن
اعدام نباشد ،سانسور نباشاد ،اعاتاصااب آزاد
باشد .برابری زن و مرد باشد مذهب ،دستاش
را از زندگی مردم کوتاه کارده بااشاد .وسایاع
ترین آزادترین آزادی های سیاسی تأمین شاده
باشدد .به نیروی مردم تأمیان شاده بااشاد .در
این این جامعه و در این سیار ماردم باتاواناناد
تصمیم بگیرند برای نظام آتی که می خواهناد
می توانند سوسیالیسم را انتخاب بکنند .ما می
خواهیم که سوسیالیسم را انتخاب بکناناد ولای
هر کس دیاگاری فاکار مای کاناد کاه راسات
شانس دارد .در یک محیط و یاا یاک مسایار
آزادانه که قادرت ماردم ،ماتاحاد و ماتاشاکال
تضمین کننده اجرای آن است باید از این سناد
دفاع بکند .نمی تواند مخالفش بااشاد اگار کاه
خود را مرتبط می داند با جنبشی که االن در
خیابان و در کارخانه ها و محل های کار در
جریان است .این سند ،سندی هست کاه سایار
سرنگونی جمهوری اسالمی رآ آنطاوری کاه
ما می گوییم آزادانه و باا دخاالات ماردم باایاد
باشد را معلوم می کند در مقابله با مسیرهایی
که مجاهد را به پااریاس مای بارد و بارایاش
کنفرانس مای گایارد و مای گاویاد کاه ایاناهاا
آلترناتیو خیلی خوبی هستند و نایاروی مسالا
دارند و به اندازه کافی مااجارا هساتاناد و باه
اندازه کافی پول واسلحه دساتاشاان هسات در
نتیجه می توانند حاکمیت کنند .یا ماناناد رضاا
پهلوی امید ببندد که بسیج و بخشی از سپاه و
حاکمیت بیاید وبرایش سازماان درسات کاناد.
اینها نسخه های سیاه است .نسخه های تالشی
است و این نسخه آزادیخواهانه ما توساط هار
آدم آزاده ای باید مورد استقبال قرار بگیرد و
باید خاود را باا آن مارتاباط باداناد و باا ایان
چارچوب  ،خواهان این باشد که این جناباشای
که در میدان است حول این منشاور ماتاحاد و
متشکل بشود .باید حول این منشور در مقاابال
آلترناتیو تراشی هایای کاه بالاکاه یاک جانااح
خوش خیم ،گناه نکارده هاای ارتاش و ساپااه
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بیایند و ما را نجات بدهند .یاا تاراما ناجاات
بدهد و یا مجاهد بیاید و ولی فقیه را بیاانادازد.
و یا تبدیل کردن اینکه اگر ولی فقیه را بزنایام
جمهوری اسالمی سرنگون می شود اگر ایان
شاخ را هرس کنیم سرنگون می شود .هارس
کردن جمهری اسالمی ،سناریوی سیاه اسات.
جمهوری اسالمی اصالح پذیر نیست .نه تنهاا
جمهاوری اساالمای کاه باه اعاتاقااد ماا ناظاام
سرمایه داری اصالح پذیر نیست .اگار کسای
فکر می کند که نظام سرمایه داری در ایاران
قاااباال اصااالح اساات یااا راساات ماای تااوانااد
آزادیاخااواه باااشاد .بایااایاد در ایاان چااارچااوب،
شانسش را امتحان کند .بگوید که مان راسات
هستم و می توانم ایران را مانند فرانسه بکنام.
بیاید طرفدار آزادی ها باشد و بعد بیاید در آن
شرایطی کاه ماا مای گاویایام ماردم ماتاحاد و
متشکل هستند با این پارچام ایان ماناشاور ،ایاا
مردم انتخابش می کنناد یاا ناه؟ باه ناظار مان
مردم چ و سوسیالیسم را نتخاب مای کاناناد.
اما اگر راست آزادیخواهی هست کاه باگاویاد
آزادی های سیاسی کالسیک در ایران شاننس
دارد ،می تواند این مسیر را متاحاان باکاناد و
می تواند فکر کند که در این مسیر می تاواناد
شانس داشته باشد .به هر حاال ایان ماناشاور،
منشور سرنگونای جاماهاوری اساالمای سات.
چارچوبی ست که باازگاو کاناناده و اناعاکااس
مطالبات آن جنبشی ست که در خیابان اسات،
در محل کار است .جنبشی کاه در کاارخااناه،
کارگرش هر روز دارد اعتصاب می کند هار
روز دارد اعتراض می کند و مای گاویاد کاه
این چه زندگی ست که برای من ساختید .ایان
چه آینده ای است که برای بچه های مان رقام
زدید و من این وضعیات را نامای خاواهام .و
قدرت خودش را به میدان می آورد .این بایاان
و انعکاس مطالبات آن جاناباش اسات و باایاد
وسیعا توسط هر کسی و هر جاریاان سایااسای
که خودش را راست می داند ،خودش را چ
می داند .و فکر می کند کاه در یاک شارایاط
آزادانه شانس دارد سند او هام هسات .باطاور
واقعی آلترناتیوهایی که در مقابل این مسیر و
یا این به اصطالح شکل از سرنگونای و ایان
سناریوی به پیروزی رساانادن ماردم ،وجاود
دارد .انواع انتخابات آزاد و رفراندوم و ایناهاا
که معلوم نیست که چه کسای باایاد رفارانادوم
بکند و چه کسی را بیاورد .هاماه شاان صاف
کشیده اند برای ایاناکاه رفارانادومای بشاود یاا
مثال خانم شیرین عاباادی را چاوناکاه جاایازه
نوبل گرفته است بیاورند و یا یک شخصایاتای
که اعتباری دارد را بایااورناد و هاماان ناظاام
باشد و مردم به یک پیغمبری امید ببندند .و یاا
اینکه یک رفراندومی بگیرید .انواع و اقساام
شوراهاایای درسات مای شاود کاه رفارانادوم
بگیرند .رفراندوم را چه کسی بگیرد و یا چاه
کسی اجرا بکند .به هار حاال ایان هاا نساخاه

هایی هستند در مقابال ماا ،کاه هاماه ساوخاتاه
هستند .مردم نه برای انتخابات آزاد آمده اناد،
نه برای رفراندوم آمده اند و نه برای امتاحاان
کردن شانس این شخصیت و آن شاخاصایات .
مردم آمده اند و مطالبات شان را می خواهناد.
و این منشور دارد می گوید که سیری که ایان
جنبش و این تحرک به مطالبااتاش بارساد ایان
هست این شانس را پیدا بکند که حداقل آزادی
هایی که این ماناشاور تضامایان کارده ،وجاود
داشته باشد .برابری وجود داشته باشد .من از
گرسنگی نامایارم ،کاه باعاد دساتاه جاات بااناد
سیاهی بیایند و اجیرم کنند .وقاتای کاه فاقار و
فالکت از سر و کاول جااماعاه بااال مای رود
وقتی نان ندارد می توانی بخش زیادی از آنها
را با گروگرفتن نانشان ،به هر طرف چا و
راست بکنی.
بیمه بیکاری برای هاماه افارادبااالی شاانازده
سال :به اندازه وکیل مجلس اگر هاماه حاقاوق
بگیرند .سر کیسه هاا را شال باکاناناد ،دیاگار
کسی از گرسنگی به دنبال دسته جاات قاومای
نمی افتد .اسلحه کسی دیگری را برنمی دارد.
اسلحه خودش را بر مای دارد و باه نایاروی
خودش امنیت خودش را حفظ می کند.
این حداقل مطالبه اقتصادی ست کاه در ایان
سند هست که باعاث مای شاود کاه هار وقات
تضمین کردید یک شرایط آزاد و نسبتا بارابار
 ،از ناظار اقاتاصاادی ،فشاار کاماتار تاامایان
کردید ،آنوقت می توانید صحبت از انتخااباات
آزاد بکنید و صحبت از انتخاب مردم باکانایاد.
باالخره در این منشور ما ماطارح کاردیام کاه
قانون اساسی و مجمع نمایندگان مستقیم ماردم
حداکثر ظرف شش ماه ،نظام آتای را تاعایایان
می کند .تعیایان ناظاام آتای در آزاداناه تاریان
شرایط و با کمترین فشار معیشتی این شااناس
رامیدهد که محرومین حکاومات خاودشاان را
بیاورند هر حکومتی که می خواهاناد .باه هار
حال این منشور ،سند این جنبش اسات و هار
کسی می تواند به دست باگایارد و هار کسای
خودش را با آن تداعی بکند.
ثریا شهابی عزیز باا ساپااس فاراوان از ایان
نظراتتان را در این برهه حساس تااریاخای باا
بینندگان ما در میان گذاردید .باه امایاد روزی
که از ظلم و چپاول آثاری نابااشاد و آزادی و
برابری برای همه شهروندان به ارمغان آید.
با تشکر از کامیل همتالی جالهالت پالیالاده کالردن
متن م احبه
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ستون آزاد

در ستون آزاد مقاالتی منتشر می شود که با دیدگاه های رهایی زن تناقضاتی دارد و قابل بحث است به همین لحاظ اینگونه مقاالت در
ستون آزاد درج می شود
کلیشه های جنسیتی
مریم مرادی
از بین بردن کلیشههای قدیمی جنسیتی،
همت باالیی میطلبد و بیش از هر چیز،
نیازمند تغییر در تعصبات ناخودآگاهی است
که در ذهن افراد و جوامع ریشه دوانده است.
کلیشههایی که با دستهبندی ویژگیها و
رفتارها احکامی کلی صادر میکند و در
قالب فرضیات ،نگرشهای ناگفته و عقاید و
انتظارات درباره زن و مرد بروز مییابد.
این کلیشهها در باورهایی چون زنان در کار
فرمانبردارتر هستند و یا مردان رهبران
قابلتری هستند ،قابل مشاهده است.
این دست کلیشه ها بیش از آن که ریشه در
واقعیت داشته باشند به افسانه های قدیمی
شبیه اند .افسانههایی که با ناآگاهی سینه به
سینه منتقل شدهاند و حتی بر ذهن و ذهنیت
زنان و دختران نیز رسوخ کردهاند .از آن
تامل برانگیزتر تأثیر مخرب این عقیدهها بر
افرادی است که از نفوذ این نگرش بر افکار
و رفتار خود مصون ماندهاند و به واسطه آن
فشار زیادی از جانب جامعه متحمل میشوند
و چنانچه مقاومت الزم در برابر این افکار
را درک کنند ،باز وصلهای ناجور و سازی
ناکوک در ارکستری خواهند بود که نوای
کرکننده تبعیض آن چیزی جز تشویش در پی
ندارد .
بسیاری از مطالعات روانشناسی ثابت
میکنند که بازده و نتایج در گروه های کاری
که نگاه جنسیتی در آن ها راه ندارد بسیار
باال است و یا در گروههای کاری که زنان
بیشتری فعالیت و حضور دارند ،نتایج
چشمگیری کسب میشود.
برابری میان زن و مرد ،مبنای کنوانسیون
رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است که
این مفهوم در همه بندهای آن به روشنی قابل
درک است .عدم تبعیض میان زن و مرد از
شعارهای جذابی است که ریشه آن را باید در
دیدگاهی جستوجو کرد که به برابری
جنسیتی زن و مرد معتقد است.
ابتدا به صورت مختصر به ارزیابی بعضی
نکات پرداخته میشود:
الف .کلیشههای جنسیتی
ب .ارزشها و هنجارها
ج .ازدواج
د .خانواده
هـ  .اشتغال
و .آزادی

کلیشههای جنسیتی
اگرچه گهگاه مفهوم جنس ) (sexو جنسیت
) ،(genderبهصورت مترادف به کار
رفتهاند؛ ولی اگر جنس را ویژگیهای
بیولوژیک فرد و جنسیت را به نقشهایی که
بهوسیله اجتماع برای زنان و مردان مطرح
میشود تعریف کنیم ،در هر دو صورت،
دیدگاه برابری جنسیتی بین این دو مفهوم
تفاوتی قائل نمیشود و ریشه تمایزات را
شرایط اجتماع و باورهای جامعه میداند .این
مقاله نیز ضمن اعتراف به یکسان نبودن این
دو مفهوم ،شرایط دوران پیش صنعتی و
صنعتی را سبب تفاوت میان جنس و جنسیت
و در نهایت پیدایش کلیشههای جنسیتی
میداند.
در تعریف کلیشههای جنسیتی چنین آمده
است:
" کلیشه یا تصورات قالبی جنسیتی ،مجموعه
سازمان یافتهای از باورها درباره زنان و
مردان است".

" توجه به آمار و ارقام و شرایط عینی
زندگی باعث گردید که سازمانهای
بینالمللی ،توجه خود را به سیستم جدیدی
مانند :جنسیت و تحلیل جنسیتی معطوف کنند
و در برنامهریزی خود ،هدفهایی مانند
حساسیت جنسیتی را وارد سازند .در توجه
به مسائل اجتماعی با تأکید بر جنسیت ،دیگر
صرفا ً به مسائل زنان در جامعه پرداخته
نمیشود؛ بلکه بیشتر از آن ،متوجه ساخت
اجتماعی جنسیت و تلقی جامعه از نقش و
مسوولیت و انتظاراتی است که جامعه از
زنان و مردان دارد".
در تعریف ارائه شده از کلیشههای جنسیتی،
هدف از توجه سازمانهای بینالمللی به
جنسیت و تحلیل جنسیتی ،فقط بررسی به
مسائل زنان نیست؛ بلکه هدف آنان توجه به
ساخت اجتماعی جنسیت و در حقیقت طرح

این موضوع براساس قالبی جدید و بر مبنای
این ساخت اجتماعی است که میتوان از آن
با عنوان " کلیشهای مدرن" نام برد که
هماهنگ با جامعه مدرن طراحی شده است.
الگوی برابری که داعیه دفاع از حقوق زنان
را دارد ،کمبودها و کاستیهای زنان را با
امکانات مردان ــ که از آن بهعنوان شرایط
ایدهآل یاد میشود ـــ مقایسه میکند و در
حقیقت حامیان الگوی برابری ،ناگفته به
کلیشههای مردانه امتیاز باالتری دادهاند و
میکوشند از راههای گوناگون و با نادیده
گرفتن تفاوتها ،الگویی ارائه دهند که زنان
نیز بتوانند به همان منابع و امکانات مردان
دست یابند؛ ولی هرگز به این پرسش ،پاسخی
داده نشده است که آیا صالح جامعه زنان و
به عبارتی ،عالیترین درجه رشد و ترقی
زنان ـــ با قرارگرفتن در کلیشهای مردانه
تأمین میشود؟ این دیدگاه که در کنوانسیون
رفع تبعیض نیز شاهد آن هستیم ،به عنوان
بهترین راهکار در جهت رشد و تکامل
جامعه زنان دفاع شده است.
در حقیقت کنوانسیون کوشیده است تا
راهکارهایی جهت از میان بردن این
نابرابریها ارائه دهد؛ اما با نگاهی دقیق و
موشکافانه به این نگرش و با توجه به تعریف
ارائه شده از کلیشه جنسیتی ،درمییابیم که
سازمانهای بینالمللی در اعطای برابری،
کاری جز تغییر ،تبدیل و توسعه کلیشهها
براساس ساخت اجتماع انجام نمیدهند؛
بهعبارتدیگر این بار کلیشهای مدرن بر
مبنای جامعهای مدرن شکل میگیرد؛ اما بار
دیگر به دلیل کلیشهای بودن ،قادر نیست رشد
و تکاملی را برای جامعه زنان درپی داشته
باشد؛ بههمینسبب ،وابستگی و فرودستی
جدیدی را ایجاد میکند که این فرودستی از
خانواده به اجتماع تغییر موضوع میدهد.

ارزشها و هنجارها
در تعریف جنسیت که بهصورت انتظارات
اجتماعی از رفتار مناسب هر جنس و یا
تفاوتهای اکتسابی فرهنگی بین مردان و
زنان تعبیر شده است  .مبنای تفاوتهای
جنسیتی به نگرشها ،باورها ،هنجارها و
ارزشهای جامعه نسبت داده شده؛ بهگونهای
که هنجارهای اجتماعی ،عامل ایجاد
کلیشههای جنسیتی مطرح گردیده است.
همانگونه که در بحث کلیشههای جنسیتی
ذکر شد ،الگویی که امروزه برای برابری
زن و مرد ارائه میشود ،کلیشهای مدرن بر
پایه هنجارها و باورها است .اکنون این
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ب سنج
آزادی هرجامعه با آزادی زاننش اق ل ش است
پرسش مطرح است که این هنجارها ،چگونه
پدید آمده است؟
اگر در دوران پیش صنعتی به دلیل شرایط
تولیدی خاص آن زمان تقسیم کار صورت
گرفت و در دوران تحول صنعتی به دلیل
نیاز به نیروی کار ارزان ،زنان و کودکان
به کار گرفته شدند  ،درمییابیم که در هر دو
دوره ،مسائل اقتصادی ،تعیینکننده جایگاه
زن و مرد در جامعه قرار گرفت؛ پس
نگرشها و ارزشهای حاکم بر این
دورانها ،فقط بر مبنای تولید و اقتصاد بوده
است و هم اکنون نیز جامعه مدرن برای
پاسخ به نیازهای خود ،کلیشهای جدید را
مطرح میکند تا نیروی کار مورد نیاز را در
جهت نظام اقتصادی حاکم بر جامعه ــ یعنی
نظام سرمایهداری ــ تأمین کند .هنجارهایی
که به عنوان قواعد و رهنمودهای مشترکی
رفتارهای اجتماعی را در یک وضعیت
معین قرار میدهد ،فقط در افزایش تولید و
سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی نقش
دارند :یعنی انسان ــ چه زن ،چه مرد ــ در
خدمت اقتصاد و سرمایه قرارگرفته است که
در حقیقت این دیدگاه از تئوری اصالت
سرمایه ،سرچشمه گرفته و رشد و تکامل آن
نیز در گرو تصرف روز افزون در جهان
مادی است.
ازدواج
از ضرورتهای ازدواج در جوامع پیش
صنعتی  ،بهعنوان «جبر ازدواج» نام برده
شده است .که مهمترین انگیزههای ازدواج را
در زنان ،کسب پایگاه ،شرکت در فعالیت
تولیدی ،فرزندآوری (پسرآوری) و در
مردان ،کسب هویت بهعنوان مردی متأهل و
مسوول ،دستیابی به نیروی کار زن و
فرزندآوری معرفی میکند .
از آنجا که در جامعه امروزی هنوز گمان
بر این است که " دختر باید شوهر کند" ،
میتوان به نوعی تأکید کرد ،جبر ازدواج در
شرایط امروزی برای دختران و (پسران) در
شرایطی مطرح میشود که امکان قبول
انواع نقشهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و ...وجود دارد"
روشن است که اگر به ازدواج فقط از این
دید بنگریم که ابزاری جهت کسب هویت
اجتماعی است ،جبر ازدواج معنایی نمییابد؛
ولی در جامعهای که یکی از مهمترین
عوامل تمایل جوانان به ازدواج ،ارضای
غرایز جنسی است« ،جبر ازدواج» مفهوم
مییابد .در لزوم ارضای صحی غرایز
جنسی ،روانشناسان ،دانشمندان غربی و
دانشمندان اسالمی اتفاق نظر دارند.
" ویلهلم رایش" روانشناس نامدار معاصر
میگوید:
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" مسأله بهداشت روانی یک جامعه ،مربوط
به این است که افراد آن جامعه تا چه حد و به
چه نسبت از روابط جنسی طبیعی
برخوردارند"
و از »امام محمد غزالی «در کتاب
»المحجهالبیضاء «نیز نقل شده است:
" نیرومندترین لذت جسمانی ،لذت جنسی
است ،بدینسبب اگر میل جنسی به خوبی
ضبط نشود و در حد اعتدال به کار نرود،
باعث هالکت دین و دنیا میشود".
با توجه به آمار ازدواج و طالق در
کشورهایی که در پذیرش کنوانسیون رفع
تبعیض و اجرای الگوی برابری پیشتاز
بودهاند ،بیانگر کاهش ازدواج و افزایش
طالق است که میتوان به افزایش سی
درصدی طالق در ده سال گذشته و افزایش
تعداد خانوادههای تک والدینی تا دو برابر در
فرانسه اشاره کرد .با این توصیف میتوان
بین سیر نزولی تمایل به ازدواج در ایران و
طرح شعارهای برابری در سالهای اخیر،
ارتباط برقرار کرد.
خانواده
هرگونه دگرگونی که در زیست بشر رخ
داده ،نخست در خانواده بروز کرده است؛
زیرا آغاز زندگی از درون خانواده شکل
میگیرد و سپس توسعه یافته ،و تنوعپذیر
میشود .نگرش جنسیتی نیز از این قاعده جدا
نیست .در این مقاله از خانواده بهعنوان
اصلیترین مشکل جنسیتی در ایران نام برده
شده است و ضمن تأکید بر ضرورت آن ،فقط
ویژگیهای مثبت خانواده در جهت موجودیت
جامعه متناسب با زندگی صنعتی ،الزم
شمرده شده است .البته وجود صمیمیت،
عشق ،عالقه و محبت در میان اعضای
خانواده و پشتیبانی آنان از یکدیگر از صفات
خانواده مطلوب شمرده میشود و به یقین
همه کسانی که بهوجود خانواده اعتقاد دارند،
خانواده مطلوب را محیطی مناسب جهت
پرورش فرزندان میشناسند؛ ولی در اینجا
دو پرسش به شرح ذیل مطرح است:

مادی نیست ،بلکه عالیترین سرمایههای
انسانی یعنی قلب ،روح ،عواطف ،احساسات
و آرزوهای بشری در آن به میدان میآید؛
ولی آنچه بهعنوان خانواده مشارکتی در
دیدگاه برابری جنسیتی مطرح میشود،
مشارکتی است که با آن چالشهای عمیق
روحی و عاطفی بهوجود میآید .
مشارکت زنان در تأمین مالی خانواده یا
استقالل اقتصادی آنان ،تنها سبب شده است
که آنها در دنیای جدید از ضلع خانواده
هستهای به ضلع دیگری که بازار کار و
چرخه صنعت است  .متمایل شوند که این
جابهجایی و حضور در محیطی گسترده تر،
او را با چالشهای عمیقتری روبهرو کرده
است؛ بهگونهایکه خشونت مدرن یکی از
بحرانیترین پیامدهای آن است.
در جوامع پیشرفته و خانوادههایی که فاقد
نگرش سنتی هستند ،نه تنها خشونت خانگی
از بین نرفته؛ بلکه زنان عالوه بر خانه در
جامعه نیز با خشونتهایی به مراتب سختتر
روبهرو هستند؛ برای نمونه خشونت در محل
کار ،یکی از شایعترین شکلهای خشونت در
جوامع پیشرفته صنعتی است .که بیشتر
قربانیان آن را زنان تشکیل میدهند؛
خشونتهایی مانند :تجاوز جنسی ،کتک
خوردن ،تهدید و ارعاب ،آزار و اذیتهای
فیزیکی و روحی که امنیت آنان را به خطر
میاندازد.
از دیگر روشهای جدید خشونت زنان،
قاچاق زنان و دختران جوان است که بنابر
گزارش مطبوعات مادرید درحالحاضر
تجارت سکس با درآمد ساالنه هفت میلیارد
دالر ـــ پس از قاچاق اسلحه ـــ دومین
تجارت جنایتکارانه و پررونق جهان است.
از دیگر ضعفهای الگوی برابری جنسیتی
در موضوع خانواده این است که الگوی
خانواده مشارکتی در پاسخ به کمرنگکردن
نقش زن درخانواده ،درصدد معرفی
سازمانها و نهادهای مدرن بهعنوان
جایگزینی برای مادر برآمده است؛ بدون
آنکه به ناتوانی این سازمانها در ارضای
نیازهای عاطفی و روحی فرزندان اشارهای
کند .براساس یافتههای روانشناسان ،خالء
عاطفی ـــ بهویژه در سالهای اولیه کودکی
خسارتی جبرانناپذیر بر شخصیت و رشد
کودک خواهد گذاشت ؛ همچنین سپردن
کودک به مراکز نگهداری و مهدکودک
بهویژه در سالهای اول زندگی و به مدت
طوالنی وی را با »محرومیت مؤسسهای،
عدم توانایی در ارتباطات عاطفی و پایدار و
عدمثبات شخصی «روبهرو میکند.

-1آیا ساختاری که جامعه مدرن برای
خانواده ترسیم میکند ،یک خانواده مطلوب
را پدید میآورد؟
 -2چگونه باید نگرشها را درباره وظیفه
زنان در خانواده تغییر داد تا با مشکالت
جوامع صنعتی روبهرو نشویم؟
در دیدگاه برابری جنسیتی ،خانواده مشارکتی
بهعنوان الگویی از یک خانواده مطلوب
معرفی شده است .البته در نظام خانواده ،تقدم
مصال خانواده بر مصال فردی اصلی
پذیرفته شده است و اعضای خانواده همواره اشتغال
به مشارکت فراخوانده میشوند؛ مشارکتی که فراهم کردن زمینه اشتغال زنان و کسب
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تبعی جنس
حق ربارب ربای تمام انسان اه ،بدون ض یتی و قومی
استقالل اقتصادی برای آنها ،یکی از
مهمترین اهدافی است که در دیدگاه برابری
جنسیتی مشاهده میشود .اقتدار مرد در
خانواده به نقش نانآوری نسبت داده شده
است و کسب استقالل اقتصادی و نقش
تولیدی در ایجاد برابری در جایگاه زن و
مرد در خانواده الزم شمرده شده است .و
هرجا صحبت از برخورداری از امکانات به
میان آمده ،مشاغل مردان هدف قرار گرفته
است و فقط میزان درآمد بهعنوان مالک
ارزیابی اشتغال زنان مطرح شده است .
نکته قابل توجه اینکه آسیبهای ذکر شده که
در مسیر اشتغال زنان وجود دارد ،بهمعنای
مخالفت با مشارکت آنها در چرخه اقتصاد
یا تولید نیست؛ زیرا حضور زنان در مراحل
تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اجرا در رشد
و توسعه جامعه تأثیرگذار است  .در حقیقت
دفاع شعارگونه از اشتغال بانوان ،همانند
زندانیکردن آنان در فضای تنگ خانه در
عصر صنعتی و فرا صنعتی همواره با
خطراتی همراه است.
آزادی
در اینکه واژه آزادی ،زیبا و مقدس است،
هیچ تردیدی نیست؛ ولی آزادی جزء کلماتی
است که تعاریف بسیاری برای آن ارائه شده
است .اگر آزادی را به توسعه اختیار معنا
کنیم ،این توسعه را میتوان به بعد مادی یا
معنوی نیز تعمیم داد .اگر سعادت بشر را
فقط در بهرهوری مادی تعریف کنیم ،در
اینجا انسان به آزادی نیاز دارد تا در این
راه ،او را یاری کند .
تعریف آزادی در توسعه مادی ،همان مفهوم
آزادی به معنای لیبرالیستی و اباحهگری
است که با ارزشهایی مانند :خانواده و
ازدواج در تعارض است؛ بنابراین آزادیای
که منجر به از بین رفتن این نهادها خانواده
و ازدواج میشود ،بشر را از معنویت دور
میکند که مفهوم آزادی در کنوانسیون رفع
تبعیض که در مقدمه و ماده یک بر آن تاکیده
شده است .
نتیجه
برابری جنسیتی با شاخصههای در پیش گفته
که با معنای برابری در کنوانسیون مطابقت
دارد و به بیانی از زمینهسازهای فرهنگی
کنوانسیون رفع تبعیض بهشمار میآید ،بدون
درنظر گرفتن ارزشهای اخالقی و انسانی
تبیین شده است.
جامعهای که میکوشد تا در جهت توسعه
حرکت کند ،نمیتواند با توجه صرف به
عوامل مادی و بدون توجه به تعالی انسانها
به توسعه مطلوب دست یابد و البته در این
میان ،حضور زن در روند توسعه الزامی
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است .درصورت درک هویت و شأن واالی
زن و با توجه به اصل تساوی و برابری در
ارزشهای انسانی ،بیشک زنان در این
مسابقه رسیدن به کمال پیشگام خواهند بود.
بهطورکلی برابری جنسیتی با مفهوم ارائه
شده در این مقاله  ،میتواند آثاری را درپی
داشته باشد که به بعضی از آنها اشاره
میشود:
ـــ عدم دستیابی زنان به حقوق خویش در
تالش برای رسیدن به مردان.
ـــ کمرنگ شدن ارزشهای اخالقی در
جامعه.

ـــ بی اهمیت جلوه دادن ازدواج.
ـــ تضعیف جایگاه زن در خانواده با ارائه
کمترین کارکردهای خانواده.
ـــ تبدیل شدن زنان به کاال و ابزار در جهت
خدمت به نظامهای سرمایهداری.
ـــ ترویج آزادی به معنای بی بند و باری.
توجه به ریشه جریانهای فرهنگی ،عالوه بر
ارائه راهکار در رویارویی با آنها ،بیانگر
این اصل است که حرکتهای فرهنگی در
جامعه را هر چند به ظاهر سطحی و ُخرد
باشد نباید نادیده گرفت.

"سمینار سراسری تشکلهای مستقل زنان ن زنان دگر و همجنسگرای ایرانی

 ٩١٠٢ژانویه ٠١-٩١از تاریخ در شهر برلین نامه شماره دو:

 ،دوستان عزیز
 ،همانطور که در نامه شماره یک به اطالع شما رساندیم ،موضوع سمینار سال آینده،
"چالشها و همبستگی زنان“
سیاستهای جنگ طلبانه نئولیبرالیسم
 راسیسم ،سکسیسم ،بنیادگرائی دینی ۲است و از دوستان پژوهشگر دعوت میکنیم ،چکیده تحقیق خود را تا به ایمیل ما ارسال
کنید ۱۱۲۲ .اکتبر ۵
ایورو هست .لطفا این مبلغ را به حساب زیر واریز کنید و اسم شهر خود را ۹۱هزینه
سمینار برای سه روز با غذا نیز در ورقه بانکی درج کنید.

Postbank Kontonummer: 1311061011 IBAN: DE 19 0110 1101 1311
0610 11 Empfänger: Mahnoush Faryabi Verwendungszweck: Frauen
Seminar Berlin 1109
ایمیل ما:
Berlin@googlegroups.com-Seminar1109

آدرس سمینار:
Jugendherberge Berlin - Am Wannsee Badeweg 0, 01019 Berlin
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با سپاس از ارسال مطلب برای درج در ماهنامه رهائی زن توجه شما را به نکات زیر جلب مینمایم

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

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

 .1فقط مقاالت اُرژینال برای انتشار پذیرفته میشوند و نویسنده متعهد میشود تا پس از انتشار نشریه ،مطلب مورد
نظر را در سایت ها و یا نشریه های دیگری به چاپ نرساند.
 .8انعکاس مطالب و مقاالت در سایتها یا نشریات دیگر صرفا با ذکر ماخذ  .نویسنده مقاالت نیز شامل این تعهد می
شود.
 .1از آنجا که نشریه رهایی زن مستقل و در راستای آزادی و رهایی و برابری است و برای آزادی و رهایی هر
انسانی تالش می کند .چاپ مقاالتی که تبلیغ مذهب ،ملیت  ،قومیت را می کند  .در نشریه منتشر نخواهد شد.
 .9مقاالت دریافتی نباید از یک صفحه  A1با فونت  01کمتر باشند و نباید بیشتر از  8صفحه باشد.
 .6مطالب و نوشتارها تنها در فرمات مایکروسافت وورد Wordپذیرفته میشوند.
 .4نشریه رهائی زن بنا به تشخیص خویش مقاالت و مطالب منتشره دیگر رسانه ها را با ذکر ماخذ منتشر خواهد
کرد.
 .3به دالیل محدودیت صفحات نشریه ،مطالب ارسالی بنا به تشخیص اولویت بندی خواهد شد و در مطالبی رسیده
باقی مانده در نشریه شماره های بعدی چاپ خواهد شد.
با سپاس از مشارکت شما در غنی بخشیدن به ماهنامه رهائی زن

سردبیر

مدیر مسئول نشریه

مینو همتی

شراره رضائی
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اسمش زینب سکانوند بود ،پانزده سالگی شوهرش داده بودند ،به گافاتاه
خودش برادر شوهرش هم بهش تجاوز کرده بود .چندیان باار باه اداره
پلیس رفته بود و گفته بود که شوهرم کتکم میزند ،بهم تجاوز مایاکاناد و
برادرش هم باه زور باهام تاجااوز کارده .اماا پالایاس فااساد ایاران ....
زیر شکنجه اعتراف کرده بود که شوهرش را کشته اما در دادگاه چاناد
بار به قاضی پرونده گفته باود بارادرش او را کشاتاه چاون شاوهارش
فااااااهااااااماااااایااااااده بااااااود کااااااه او ماااااان تااااااجاااااااوز کاااااارده!
من زیر شکنجه اعتراف کردم چون تحمل شکنجاه بایاشاتار را ناداشاتام
و ..........
امروز صب سه شنباه  01ماهار  94باه جارم قاتال هاماسار در سان
نوجوانی در زندان مرکزی ارومیه اعدامش کردند !

سوفیا دختری که از خانواده ی خود بخاطر تست بکارت شکایت کرد
میترا عیدیانی ۱۱ ،ساله و علی صفآرایی ۵۵ ،ساالاه ،پاس از آناکاه
متوجه شدند دخترشان با یکی از همکارانش دوست است ،باا ماراجاعاه
به پزشک خواستار انجام آزمایش باکرگی برای او شدند.
دیوید پاول ،دکتر خانواده ،به دادگاه گفته است پدر سوفیا با داد و فریااد
وارد مطب شده و به دخترش گفته او را میکشد.
آنها از دکتر درخواست آزمایش کردهاند اما سوفیا گفته است نمیخواهد
این آزمایش را انجام دهد و دکتر هم درخواسات خااناواده را رد کارده
است.
بر اساس آنچه از دادگاه این خانواده روایت شده ،مادر ،دخترش را باه
دلیل نپذیرفتن آزمایش باکرگی کتک زده و پدر هم با قیچی و چااقاو او
را تهدید کرده است .آنها همچنین دوست پسر او را نیز به مرگ تاهادیاد
کردهاند.
سوفیا روز  ۲۲می  ۱۱۲۲به ایستگاه پلیس ویمابالادون رفاتاه و ضامان
روایت ماجرا و نشان دادن کبودیهای بدنش از خانوادهاش شکایت کرده است .این زن و مرد ایرانی اتهامهای خود را نپذیرفتهاند و محاکماه
آنها ادامه دارد.

از اعتصابات هب حق کامیون داران حمایت می کنیم و از تمام

نش
کارگران ،دا جویان ،معلمان ،و دیگر مردم آزادی خواه هب

جن س
اعتصابات سراسری بپیوندید و هب زندگی ربدگی ،ستم ی ،زن

ستم
آزاری ،کودک آزاری و تمام ی که رب تک تک مردم اعمال
می شود اپیان دهیم.
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تلوزییون راهیی زن از ”کااانل یاک“ روی مااواواره ”اهت ربد” هارفاها اه

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

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

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

فرکانس ماوواره:

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

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

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

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 0006927286802 :

تلفن تماس000970090029 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس0006904829482 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

0006904829482

تلفن تماس848-421-1200 :

ایمیل verya.1260@gmail.com

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

تلفن تماس0006900077842 :
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 000714226282482 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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