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گزارش  8مارس در اشتوتگارت-آلمان گزارش از :مریم رمضانی گیوی
روز شنبه ۷ ،مارس  ۰۲۰۲برابر با  ۱۷اسفند  ،۱۹۳۱به فراخوان سازمان ها و احزاب و جریانات چپ ،پیشرو و مترقی از جمله :سازماان
رهایی زن ،حزب حکمتیست-خط رسمای و حازب ماارسسایاسات تانایانایاسات )،MLPDگارو زناان ساورا )(Courageو گارو Der
Bund Sozialistischer Frauenو برخی دیگر سازمانها مراسمی به مناسبت روز جهانی زن در مرسز شهر اشاتاوااگاارت  -آتاماان در
میدان شلوس پالاس )(Schlossplatzبرگزار شد سه جمعیتی باتغ بر سیصد نفر در آن شرست نمودند.
مراسم ساعت  ۱۰:۲۲با ارائه ااریخ روز جهانی زن و اهداف فراخوان دهندگان در این روز شروع شد.
اجرای نخستین برنامه به ائاار سازمان رهائی زن و حزب حکمتیست خط رسمی و بازیگر مهمان از عارا اخاتاصااش داشات ااا بارنااماه
مشترک خود را اجرا نمایند.
ائاار موزیکال با اوضیحات و معرفی از طرف سناریو نویس و مسئول برنامه مریم رمضانی گیوی ارائه شد سه به شرح زیر می باشد:
" امروز همه شاهد آن هستیم سه زنان در صف اول احوالت و انقالبات جهان از افغانستان اا ایران و تبنان و شیلی و فرانسه و عارا و در
سراسر دنیا قرار دارند از این رو با ابتکار سازمان رهائی زن و حزب حکمتیست-خط رسمی و اجراسنندگانی از سشورهای ماخاتالاف ااال
داریم سه گوشه سوچکی از نقش و جایگا زنان در مبارز طبقاای مان برای رهائی و برابری و حرمت انسانی را به نمایش بگذاریم" .
سپس ائاار در  4سکانس سواا به نقش قدراهای سرمایه داری جهان در اعرض به معیشت ،رفا  ،آزادی و امانایات در جاوامال ماخاتالاف باه
عنوان نمونه ادامه یافت .از جمله احوالت عرا  ،افغانستان ،تبنان ،فرانسه ،ایران.
ائاار با اجرای زند خوانند رپ مهران رمضانی و سرود ایشان در این خصوش همرا بود.
شعارهای این نمایش:
"سرود معروف سشورهای عربی :انقالب علیه گرسنگی ادامه دارد با اجرای عربی و آتمانی)"
" ما خواهان رهائی جامعه از یوغ قوانین مذهبی و طاتبانی هستیم .آزادی و برابری حق ما است .در خصاوش ااارایارات ااوافاق آماریاکاا باا
طاتبان و حقنه سردن دوبار اراجاع مذهبی به افغانستان به زبان دری و آتمانی)"
" خواست مزد و موقعیت شغلی برابر و اجرای قوانین برابری طلبانه در اروپا سه دوتتهای نئوتیبراتیسم و سرمایه دار اروپایای و آماریاکاایای
سه فقط به دروغ ،پوز آن را به خود گرفته اند به زبان انگلیسی و آتمانی)"
" خشونت سیستماایک پلیس باید متوقف شود .ما حقو مناسب و رفا اجتماعی مان را مای خاواهایام .در خصاوش ما ااتاباات اعاتاراضاات
فرانسه به زبان فرانسوی و آتمانی)"
"خواست سرنگون و بیرون راندن اراجاع اسالمی و حکومت ضد زن از جامعه ایران به زبان فارسی و آتمانی)".
در سکانس آخر خوانند رپ با ارائه شعری با مضمون ما بر قبرهای این نظام وارونه و ضد بشری حاسم بر جهان امروز خواهیم رقصید.
باترین ،رقص زیبای باته با سرود "سراومد زمستون" را اجرا و ائاار با اشویق جمعیت به اامام رسید.
در ادامه نیز گرو های مختلف به ارائه سرود دسته جمعی و یا خواندن بیاینه های خود در خصوش اهمیت روز جاهاانای زن ماراسام اداماه
یافت و با ر ویژ این روز در خیابانهای اشتواگارد به پایان رسید.
زنده باد هشت مارس روز جهانی زن
سازمان رهایی زن
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روز جهانی زن روز آزادی خواهی و رباربی طلبی
زنده بادهشت مارس
مروری برهشت مارس در کردستان
دیبا علیخانی
فعال حقوق زنان وکودکان

جهان دیگری با دستهای همه ی ما ممکن
است.
امروز هشت مارس است و برای من و خیلی
ها فراار از یک ااریخ عادی در اقویم
روزمر گی است .هفته ی گذشته برنامه ای
از طریق فعاتین حقو بشر در احزاب
مختلف پارتمان انگلیس برای بزرگداشت
روز جهانی زن ارایب داد شد بود و من
هم بعنوان یک سخنران زن و فعال حقو
زن دعوت شد بودم.
در مراسم روز جهانی زن در پارتمان باید
ااریخچه ای از فعاتیتهای زنان در ایران و
مشخصا درسردستان ایران بعد انقالب ارایه
می شد .در حین نوشتن متن سخنرانی ،باید
به گذشته های دورار از هشت مارس های
ااریخی شهرهای سردستان و سنندج در ساتن
آزادی و سینما بهمن نگاهی می انداختم  ،اا
هیچ چیزاز قلم نیافتد .زندگی ومشقت های آن
 ،از من نوعی ،انسان خو شانسی ساخته
بود سه قادربه دیدن دیگران و ااریرات مثبت
شان بر دنیای پیرامون مان باشم .دیگرانی
سه اینگونه بودن و اینگونه نگریستن امروز
ما را ممکن سردند .خیلی بچه بودم سه اوتین
بار ،اسم هشت مارس را از فرید آقاجانی و
حوری غمیان سه از فعاتین چپ در سنندج
بودند ،در یک مناسبت فامیلی شنیدم  .فرید
و همچنین زند یاد صبری دوستکامی ،از
جانباختگان گردان شوان ،همیشه مشو ام
برای خواندن آرار ادبی انقالبی در دوران
سودسیم بودند .بعدها از طریق پدرم اطالعات
بیشتری در مورد هشت مارس و مبارزات
زنان بدست آوردم .پدرم با دادن ستابهای
مختلف به من  ،مانند زندگینامه ی جمیله
بوپاشا از اعضای جبهه آزادیبخش ملی
اتجزایر ،اورا به قهرمان و رول مدل سودسی
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ام ابدیل سرد بود .جاتب این بود سه پدرم می
اوانست ساعتها راجل به شکنجه و اجاوز به
انسانهای مبارز در سراسر دنیا بعنوان پدید ا
ی عادی برایم حرف بزند .شاید هم ناخودآگا
مثل همه ی پدرها ،می خواست دخترهایش
را سه برادر بزرگتر نداشتند این ور قوی و
مستقل در جامعه ایی مردساالر ،باربیاورد.
اما هر چه بود شجاعت و ریسک پذیری و
عدم امکین به شرایط حاسم بر زندگی زنان
را جز الینفک شخصیت ام درهمه ی دوران
ساخت.
زندگیم
بعد ازآن  ،ساتهای دوران راهنمایی در
مدرسه  ،گرامیداشت هشت مارس و نوشتن
شعار برابری زن و مرد در شکالاهای روز
و قراردادن آن درزیر سشوهای احریر دانش
آموزان ،برایم ابدیل به یک وظیفه و عادت
همیشگی شد بود.این اواخر و بعد از اعدام
زند یاد جمال چراغ ویسی ،فعال سارگری
قهرمان  ،پدرم هم سه میدانست نمیتواند مانعم
شود ،دراین را سمکم میکرد .ساتها بعد سه
برای دانشگا به اهران رفتم به چند مراسم
خانگی هشت مارس دعوت شدم .این مراسم
ها بیشتر مختص قشر نویسندگان و شعرا و
هنرمندان مترقی بود .به مرور ،هشت مارس
برایم فراارازیک نماد مبارز و ابدیل به
رمز شبی شد بود سه از طریق آن به محافل
روشنفکری و سیاسی وقت  ،در اهران را
پیدا سردم .محافلی سه شانس و افتخار آشنایی
و دوستی نزدیک با شعرا و نویسندگان
بزرگی چون محمد مختاری  ،جعفر پویند ،
احمد شاملو و سیمین بهبهانی را به من داد
وبه این شکل امام مسیر زندگی جوانی ام
عوض شد .بخاطر می آورم سه اسثر
عصرپنج شنبه ها را در ظهیراتدوته ،
آرامگا فروغ فرخزاد سه محل اجمل
جوانهای مترقی آن دور دراهران بود  ،می
گذراندم .آنجا بود سه ازطریق سار بعنوان
اهیه سنند و گویند به رادیو پیام را پیدا
سردم و فرصتی برایم فراهم شد سه در
روزنامه و هفته نامه های پایتخت راجل به
زنان بعنوان قربانیان اصلی خشونتهای
خانگی و فقر و فحشا سه موضوع اصلی
مرابط به سار و درسم در زمینه روانشناسی
بود ،بنویسم .بعد از اامام درس برای سار به
برگشتم.
سردستان
اجربه زندگی در اهران  ،آنهم در قلب محافل
روشنفکری  ،مکمل اجربیات سودسی و
نوجوانی ام در سردستان شد و با پیدا سردن
انسانهای همفکرو دوستانی بسیاردتسوز ،
اوتین نهاد زنان در سردستان به اسم جامعه ی
حمایت از زنان ااسیس شد .جامعه ی حمایت
از زنان به سرعت اوانست در محفل های
مختلف و در شهرهای مختلف محبوب شود
وبرگزاری مراسم ها ی باشکو وااریخی

هشت مارس با شرست چندین هزار نفردر
ساتهای هشتاد و دو و سه و چهار و پنج
شمسی یکی از برگهای برند سارنامه ی
است.
فعاتیتهایش
خواست و م اتبات م رح شد در این مراسم
ها هنوزجزانسانی ارین و مدرن ارین
م اتبات زنان در دنیای امروز است و
برآورد شدن چنین م اتباای ق عا دنیایی
عاری از خشونت و اوحش را برای بشر
امروز رقم خواهد زد.
یادم می اید سه ساتها پیش ار در دور ی
دانشگا چندین زمستان هشت مارس را
دراهران جشن گرفتیم .اما هیچگا هشت
مارس در اهران با استقباتی سه در سرستان
داشت ،برگزارنشد.
آن روزها سه جوانتر بودم  ،و به اقتضای
سن و بی اجربه گی  ،امتیاز امام سارهای
خوب را به خودت میدهی واقصیرات را با
اشار انگشتی به سمت دیگران نشانه میروی
اا هیوالی سیری ناپذیر ایگوات آرام شود ،
امام امتیاز آن افتخارات را به دوستانم و
خودم و در سل بچه های جامعه ی حمایت از
زنان می دادم.
اما اسنون  ،در مراسم هشت مارس پارتمان ،
باید حقیقتی بزرگتر را برای زنان فمینست
سفید و آنهم در قدرت ،اوضیح می دادم سه
چرا هشت مارس دردور ای معین و نق ه
ای مشخص از خاورمیانه و در سردستان
باشکوهتر و با استقباتی بیشتر روبرو می
شد .سردستان همیشه جبهه جدال جریانات
اراجاعی و مذهبی با جنبش آزادیخواهی و
چپ مترقی بود است و نبض این احرسات
انقالبی هنوز بعد ساتها سرسوب و اختنا
مشخصا درهمه ی شهرها ی آن می اپید.
اما روال فعاتیتها این ور نبود سه برای
برگزاری هشت مارس یک شبه فراخوانی
داد شود و فردایش چند هزار نفر در ساتن
ورزشی آزادی یا سینما ی شهرجمل شوند.
سسانی سه اجربه ی فعاتیت اجتماعی در
هرزمینه ای دارند  ،سامال آگاهند سه جلب
اعتماد مردم در هر جامعه ای و مخصوصا
یک جامعه ی اختنا زد  ،ساری نیست سه
یک شبه اافا بیافتد.
مردم به سسانی سه در سنارشان هستند و
مبارز و زندگی شان به هم گر خورد است
 ،افتخار و اعتماد می سنند و این بزرگترین
شانس برای خلق چنان اافاقات ااریخی بی
نظیر در دور ای مشخص است.هنوز هم
بعد ساتها سه به گذشته بر می گردم و حتی ،
امروز سه ر یم اسالمی در ناپایدارارین
دوران حیااش به سر میبرد امکان برگزاری
چنان اجمعات باشکوهی و جود ندارد .و
برای همین اعهد دارم سه از امام عناصری
سه به اافا هم بخشی از ااریخ پر افتخار
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جنبش دفاع بی قید و شرط از حقو انسان را ساختند یادی بکنم.
نمیشود از هشت مارس های ااریخی سنندج و بقیه ی شهرهای سردستان نام برد واز نقش زنان و مردان پیشارو و دسات انادرساارجااماعاه ی
حمایت زنان سه شجاعانه زندگی شان را ریسک میکردند غافل بود .به همان انداز سه نمیشود نقش اک اک افراد و جریانات و احازاب چاپ
و مااتاارقاای را سااه بااا ساااتااهااا ماابااارز واااال در جااامااعااه بسااتااری مساااعااد ااار باارای صاادای زنااان فااراهاام ساارد بااودنااد نااادیااد گاارفاات.
و مهمتر ازهمه نمیشود نقش مردم اشنه ی آزادی و جهانی بهتررا نادید گرفت سه با حمایت شان و با حضور شجاعانه شان در مراسم هاا ی
هشت مارس  ،و بقیه مراسم ها و سارگاههای دیگر ،ااریخی پر افتخار را برای خودشان و آیند گان رقم زدند .همان مردمی سه هاناوز از پاا
ننشسته اند و شهر به شهر  ،سوی به سوی طومار و امضا جمل می سنند و حکم اعدام هاا را تاغاو مای ساناناد  ،و در اعاتاراض باه اعاداماهاا
اعتصاب میکنند و با هر حرست و االششان  ،نور امید به قلب میلیونها انسان در جامعه ایران و حتی در ابعید می اابانند سه جهان دیاگاری باا
دستهای همه ی ما ممکن است.
هشت مارس بر امامی زنان و مردان حق طلب و آزادیخوا گرامی باد و به امید دنیایی به دور از سیاهی های امروز ،دنیایی سه امام شعارها
و م اتبااش برای احقق جهانی شایسته ی بشر ،نه بر روی پالساردها بلکه به بدیهی ارین حقو پایه ای انسانها ابدیل شود/.
قرنطینه را سخت نگیریم
فرخنده آشنا

سخت این است كه اراباط انسانها با هم قا ال
بشود و متوجه این نشویم كه چارا دچاار ایان
محدودیت شد ایم  .یادم مایاایاد ساال  ٢۰در
زندان گوهر دست از طاریاق ماورس ناور
از زیر درب سلول با رفیق روباروئاا ام در
حال به قول امروز ها چت باودیام كاه پاا
نگهبان را دیدم كه اهساتاه و پااورچایان ااو
راهرو بند را میرفت  .طور كه به خیاتاش
كسا متوجه حضور در بند نشود ااا بالا اه
بتواند مچ ما را هنگام اراباط باا زناداناا هام
بندمان بگیرد .اا انتها باناد رفات و سا اوت
همه بند را فرا گرفته بود .به خایاال ناگاهاباان
هیچ س نمیتوانست نتق ب شد .وقتا ناگاهاباان
از انتها بند بر ماا گشات شاروع كارد باه
رجز خوانا ":اینجا گورستان شماست  .هیاچ
صدایا نباید از سلوتا بیرون بیاید .ع سه و
سرفه كردن ممنوع ! و گر نه جائا میفرستیم
كه حتا اسمتان را فرامو كنید .حاال هاماه
اان را جا میاوریم  .این جا اوین نیاسات "مان
در هاامااان حااال داشااتاام بااه رفاایااقاام مااورس
میزدم .مورس زدم :خفه شو ! رفیقام پارسایاد
چا ؟! دو بار مورس زدم  :خفه شو ! اتاباتاه
ماانااظااورم بااه رجااز خااوانااا نااگااهاابااان زن
نادر )بود وتا رفیقم سریل از جایش بالاناد
شد .اعجب كاردم .پاا هاایاش را دیادم كاه باا

شتاب در سلاول قادم مایازناد .فا ار كاردم ایاا
متوجه خ ر شاد اسات  .پاس چارا اعاالم
خ ر ن رد ؟ نه ! دادن عالمات خا ار ااوتایاد
صدا می رد و نگهبان در باناد باود  .مان هام
سریل حاتت عاد به خودم گرفتم  .و مناتاظار
ماندم  .ی ا از رفقا سلول ها نزدیك درب
باانااد ورود باانااد عااالماات رفاال خ ا اار و
"وضعیت سفید " رفتن ناگاهاباان از باناد )را
اعالم كرد .رفیق روبرویا كه با هام ماورس
میزدیم  .با رمز مورسا خاش خودماان مارا
خواست .پرسید":منظورت چا بود كاه زد
خفه شو ؟"خاناد ام گارفات .فاهامایادم كاه او
مااتااوجااه ماانااظااور ماان نشااد اساات  .حاااال
نمیتوانستم جلو خند ام را بگیرم  .چاهار ا
را پیش چشمم مجسم می ردم زناد یااد دكاتار
مهو با قلبا مهربان و بسایاار مابااد اداب
چگونه چشمانش از با نزاكتا من از اعاجاب
گرد شد كه مثل فنر از جا پریاد اسات  .بار
گشتم زیر در و اوضیح دادم .حاال او باود كاه
میخندید.
ما برا مورس زدن مجبور بودیم كف سلاول
دراز ب شیم و ی رف صورامان را باه كاف
سلول بچسبانیم .من عادت كرد بودم به سمت
چپم دراز ب شم و همیان بااعاد شاد باود كاه
چشم چپمم دچار عفونت شود و گونه چپام هام

پینه ببندد.مداا با چا صبحانه كه خیالاا هام
بارایام گارانااقادر باود و ناایااز داشاتاام خااود
درمانا كرد چشمم را شستشو داد وتا افاقه
ن رد بود .چند بار هم به نگهبانان گفتاه باودم
مرا به بهدار ببرند .وتا میگفاتاناد" :ناتارس
سر و مر و گند ا حاال حاال ناماا مایار ".
من هم جواب میدادم اتبته كاه ناخاواهام مارد!
بختیار مسئاول باناد باود كاه گااهاا هامارا
دیگر نگهبانان برا پخش نهار میااماد ااا هام
زندانا را ارزیابا كند و هم نگاها به سالاول
بیندازد.وقتا به سلول من امد .به او گفتم مارا
بااایااد بااه بااهاادار باابااریااد،چشااماام ناااراحاات
است .بختیار گفت " :او چشم الزم ندار .
بهدار در كار نیست انقدر در سلول خواهاا
ماند اا موهایت هم مثل دندانهایت سفید شود".
گفتم  :فعال او موهایت سفید شد از زمان شا
اا حاال در زناداناا .باخاتایاار از حارفام جاا
خورد و بشاقااب غاذایام را پارت كارد ااو
سلول و مرا گرفت و به دیوار كوبید.در حاتا
كه فحاشا مایا ارد ماوهاایام را چانا زد و
كشید .من با دو دستم دستش را گرفتم یك تاگاد
هاام بااه پااایااش زدم و فااریاااد زدم ساااواكااا
كثافت! ...
و ماجرا ادامه دارد.

4

مع
نم
تعرض هب یشت مردم بی جواب ی ماند
فحشا و قانون سکس در جمهوری اسالمی
مریم مرادی

از ساتها پیش موضوع فحشا سه در برخی
جوامل به عنوان حرفه ای قانونی شناخته
شد ) و علل آن ،مورد بحد و بررسی
بسیاری از جامعه شناسان بود است.
اما آمار فحشا در ایران غیررسمی است و
مسئوالن در گذشته با مردود دانستن آمار
شفاهی از پرداختن به این موضوع طفر
رفته اند.
در هر حال ،گزار های احقیقی و خبری
در این زمینه حاسی است سه در جوامل
مختلف علل مشابهی را می اوان برای فحشا
ردیابی سرد .سرخوردگی در خانواد  ،خیانت
از سوی مرد مورد عالقه و اعتیاد به مواد
مخدر از جمله این دالیل است .اما شاید
اصلی ارین دتیل این گرو از زنان برای
ادامه یا بازگشت به این حرفه نیازهای
معیشتی باشد
امروز فحشا یکی از نابسامانیهای بزرگ
اجتماعی درایران میباشد سه به شکلهای
مختلف چه علنی و چه مخفی در سراسر
سشور رایج گشته است .اگر فحشا را فرو
بدن زن در ازاء مبلغ معینی -جهت سسب
تقمه نانی -بدانیم آنگا وجود چند صد هزار
دختر خیابانی بخصوش در اهران جلو
آشکاری از این واقعیت میباشد .بخش
بهاص الح مخفی آن را هر شب در گوشه و
سنار خیابانها علنا میتوان دید اما بخش علنی
آن احت عنوان متعه ازدواج موقت)
صورت میگیرد .سه از طرف ر یم حاسم هم
ابلیغ میشود .بر سسی پوشید نیست سه علت
اصلی رواج فحشا ،فقر و فالست است سه
عامل اصلی آن در ایران جمهوری اسالمی
به مثابه ر یم حافظ نظام سرمایهداری ایران
است .واقعیت این است سه شرای ی سه نظام
اقتصادی و جمهوری اسالمی بر سشور
حاسم سرد برای بخشی از زنان بخصوش
زنان انها م لقه) سه مجبور به اامین معا
خودوفرزندانشان میباشند امکان اامین
زندگی را آنچنان سخت نمود است سه

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 79

انفروشی را به مثابه یک را حل در مقابل
آنها میگذارد .وخیمار شدن شرایط اقتصادی
و اجتماعی ،فقر روزافزون و اشدید شکاف
طبقاای ورشد روزافزون بیکاری ب ور
طبیعی نتیجهای جز گستر فحشا حال چه
بصورت علنی و چه مخفی نمیتواند داشته
باشد.
علیرغم ابلیغ رسمی صیغه یعنی نوع علنی
فحشا اما ر یم جمهوری اسالمی زنانی را
سه بدون صیغه شدن) به انفروشی رو
میآورند مورد آزار و اذیت قرار میدهد و
سعی دارد به ظاهر با این معضل اجتماعی
به این طریق مبارز سند .پاسخ او به این
مشکل اجتماعی دستگیری این زنان ،زندانی
سردن و حتی سنگسار آنان است .از سوی
دیگر ر یم مدعی است سه با اشکیل
خانههای "عفاف" سه در آنها زنان ب ور
قانونی به سار خود یعنی انفروشی ادامه
میدهند با این معضل اجتماعی در حال
مبارز است.
اما باید دید سه چرا علیرغم اینکه
سردمداران جمهوری اسالمی بیش از  4دهه
است سه این را حل را ابلیغ و به شکلهای
مختلف را اجرای آن را اسهیل نمود اند باز
شاهد گستر روز به روز اعداد زنان
خیابانی هستیم.
عمل صیغه چه در گذشته و چه امروز در
میان مردم عمل غیراخالقی ،غیرانسانی و
منفوری شناخته شد است .بعد از روی سار
آمدن ر یم جنایتکارجمهوری اسالمی و
رواج گسترد ار افکرات اراجاعی و مذهبی
صیغه نیز وسیعا ابلیغ شد و به دالئل شرعی
قانونی هم القی شد .در قوانین ایران ازدواج
موقت یا صیغه در ماد ی  6701و 6701
قانون مدنی و ماد ی  6701قانون مدنی درج
شد است.
برای آشنائی بیشتر و بهتر با را حل
جمهوری اسالمی برای مقابله با خودفروشی
زنان ضروری میبینم سه قسمتی از ستابی به
نام "قو با " را سه ب ور مفصل به آرار
معنوی!!! و اجتماعی!!! ازدواج موقت
صیغه) اشار سرد است را در این جا نقل
سنم اا خوانند ضمن آشنائی با مبانی شرعی
این امر همچنین با اصویر غیرانسانیای سه
در افکر این جماعت از زن داد میشود نیز
آشنا شوند .در این ستاب آمد است سه:
ازدواج موقت فواید بسیاری دارد .از جمله
آرار معنوی آن این است سه ایمان را سامل
میکند .متعه از جهات گوناگون میتواند
بهترین راهکار و مناسبارین عمل در
موارد ذیل باشد:
 هنگامی سه زن در ایام عادت ماهانه و
حاملگی و مریضی است و مرد نمیتواند با
او هم بستر شود.

 اگر سسی همسر بددهان و بیادب و
آزاردهند باشد و مرد اوانایی استخالش
از آزار و اذیت او را ندارد و ضمنا به
علت مسائل متعدد نمیتواند او را طال
دهد.
 سسانی سه با همسران خود اختالف پیدا
سرد و گرفتار دادگا خانواد شد اند و اا
مدای از همسرشان جدا هستند.
 جوانانی سه نیروی شهوت و غریز جنسی
بر آنان غلبه میکند و بیم آن دارند سه به
گنا و زنا آتود شوند.
 برای افرادی سه همسرشان را از دست
داد اند و بچههایشان مخاتف ازدواج دوم
هستند.
 مردانی سه دارای مشاغلی مانند رانندگی
هستند ،یا افرادی سه دائم در ماموریتهای
اداری و بازاریابی و ...در شهرهای دیگر
بسر میبرند و از شهر و خانواد خود دور
هستند.
 برای مردان ساتخورد و زنان میانسال و
پیر سه همسران خود را از دست داد اند،
مناسب است و باعد آرامش روحی آنان
میشود.
 زنانی سه بیو هستند و به دالئلی امکان
ازدواج دائم ندارند و در اامین مخارج
زندگی در عسرت و سختی بسر میبرند.
 چنانچه فرهن متعه در جامعه رواج پیدا
سند ،بسیاری از مشکالت و معضالت
اجتماعی قابل حل خواهد بود و از فساد و
اعمال منافی عفت جلوگیری میشود.
 مردی سه از است اعت ماتی برخوردار
است و در همسایگی او زنی فقیر و
خانواد ای بیسرپرست زندگی میکنند ،با
انجام ازدواج موقت ،گذشته از سرپرستی و
اامین مخارج آن خانواد  ،احتیاجات جنسی
زن را نیز بر طرف میکند.
 مردان با ایمانی هستند نمازگزار و مسجدی
و هیئتی و اهل زیارت سه از اوانایی ماتی
خوبی برخوردارند .این اشخاش خیر و
نیکوسار میتوانند با انجام ازدواج موقت و
بهعهد گرفتن مخارج زندگی زنان
بیسرپرست ،از فقر و فساد در جامعه
جلوگیری سنند.
 ازدواج موقت از نیازهای عاطفی مرد
است .مردی سه به ازدواج موقت روی
میآورد ،سسی است سه زندوست میباشد و
روح این مرد از مهر و محبت و عاطفه
سیر نمیشود ... ،بنابراین مردی سه اهل
ازدواج موقت است ،چون زنان دیگر را
دید و آنان را از جهات مختلف روحی و
جسمی اجربه سرد و زن خویش را از
دیگران شایستهار یافته است ،آنگا همسر
قانونی خود را از همه زنان بیشتر
دوست میدارد.
5

جم
بش
سران هوری اسالمی بعنوان جانیان ریت باید محاکمه شوند
 از خواش دیگر متعه این است سه وقتی
مرد می اواند با دختر و زن بیو ازدواج
سند ،دیگر با زنان شوهر دار زنا نمی سند
و این عمل از بروز فساد و اراکاب زنای
محصنه جلوگیری خواهد سرد.
اتبته ازدواج موقت دارای احکامی است سه
ب ور مختصر به آنها نیز الزم است اشار
شود:
 ازدواج موقت باید نزد محضردار یا عاقد
خواند شود.
 در متعه محدودیت اعداد نیست.در متعه
میتوانی با هزار نفر ازدواج سنی سه آنان
همانند مستاجر میباشند .یعنی در حقیقت
آنها را اجار میکنی).
 در آن درهم و دینار جایز است .ماهی چهل
یا پنجا هزار اومان خرجی به زن میدهند
و یا برای چند روز فالن قدر پرداخت
میکنند.
 دو شرط اصلی متعه یکی وقت و زمان
مشخص و دیگری مهریه معلوم میباشد.
 ابراهیم آواز نویسند ستاب مزبور در
مورد حکم ازدواجهای موقت و مکرر
میگوید :اگر مردی ازدواج موقت میکند و
مدت آن میگذرد ،سپس مرد دیگری با
همان زن ازدواج موقت میکند و پس از آن
دیگری با آن زن ازدواج موقت میکند ،اگر
مرد اوتی دوبار با آن زن ازدواج موقت
سند حالل است .چون این زن آزاد نیست،
بلکه مستاجر و به منزته سنیز میباشد.
 بچه در متعه برای زن است و مرد در
قبال آن هیچگونه مسئوتیتی ندارد.
 متعه هر مدای میتواند باشد .یک ساعت،
دو ساعت ،یک روز ،دو روز.
 در جائیکه زن مسلمان متعه نمیشود میتوان
یهودی و نصرانی و حتی مجوسی
زراشتی) متعه سرد.
 با زنی سه در محل زندگی و اهل محل پی
به سار او ببرند متعه نکن .وتی اگر در
جایی دورار از محل زندگی او باشد،
اشکال ندارد.
 در متعه طال الزم نیست و زن ارث
نمیبرد.
 ازدواج موقت با زن فاحشهای سه پرچم
نیفراشته و سسی از سار او خبر ندارد
خوب است .اگر هم پرچم برافراشته باشد،
مهم نیست چون یک عمل حالل صورت
میگیرد.
 اگر زنی در قید متعه شخص دیگری بود
و وقت متعه و عد ا امام نشد  ،خود را
به مرد دیگری متعه سند و مرد این را
بفهمد الزم نیست مهریه او را بپردازد.
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 وتی و شهود الزم نیست.
 مهریه را به انداز ای باید داد اا وقت امام
شدن شرط زن نزد مرد بماند.
 ازدواج موقت با دختر باسر مکرو است
چنانچه به آن دختر عیبی برسد.
( قانون قو با  ،آداب زناشوئی ،رهنمودهای
چهارد معصوم ،ااتیف محمد ابراهیم آواز
رضوی) عضو موسسه احقیقات حجامت
ایران ،انتشارات سلسله ،چاپ چهارم،
مهرما (6131
اردیدی نیست سه بخش بزرگی از زنانی سه
اقدام به ازدواجهای موقت میکنند از سر
ناچاری و خالصی از فقر و زندگی پر
مشقتشان به این سار زشت ان میدهند.
آسیبهای اجتماعی ناشی از ان دادن به چنین
ذتتی بیشمارند سه در اینجا به چند نمونه از
آن اشار میشود:
عمل صیغه اگر چه در ایران عملی شرعی و
قانونی محسوب میشود وتی به تحاظ
اجتماعی همچنان از سوی مردم عملی
غیراخالقی و غیرانسانی است و سسانی سه
دست به این سار میزنند احترام و اعتبار
اجتماعی خود را از دست میدهند و به دید
حقارت به آنان نگا میشود.
در ارر ازدواجهای موقت ،ساالنه سودسان
بسیاری متوتد میشوند سه فاقد شناسنامه هستند
و اا مداها و شاید برای همیشه فاقد هویت
اجتماعی و اعتبار شهروندی میشوند.
گزار ایران) سودسانی سه در ازدواجهای
موقت بدنیا میآیند همان ور سه در احکام و
قوانین این امر درج شد  ،پدر در مقابل
سودسی سه حاصل این ازدواج است هیچ
مسئوتیتی ندارد.

طبق آمار سازمان بهزیستی ،از پانزد هزار
سودسی سه احت پوشش سازمان بهزیستی
قرار میگیرند  1164 ،درصد آنها را
سودسانی سه حاصل این نوع ازدواجها هستند
اشکیل میدهند.
مسئله دیگر افزایش بیماریهای جنسی از
جمله بیماری ایدز در میان زنان و مسئله
سقط جنین سه اغلب اوقات ب ور غیرقانونی
و پنهانی صورت میگیرد از جمله پیامدهای
این پدید است.
فحشا یک پدید دیرپای اجتماعی است سه
ریشه در سیستم اقتصادی جامعه دارد.
پدید ای سه در آن زنان به بدارین شکل
ممکن استثمار میشوند .برد گی انسانها در
جوامل سرمایهداری خود را در شکلهای
مختلفی نشان میدهد و انفروشی یکی از آن
صدها شکل استثمار احت حاسمیت ر یمهای
سرمایهداری است .امرار معا از طریق
انفروشی عملی است سه دتیل اصلی آن
عمیقا در اقتصاد نهفته است .در شرایط
اجتماعی انفرآور امروز و اهیدستی رو به
رشد انسانها ما هر روز شاهد رشد و اداوم
غارت حریصانهی غرور و ارز های
انسانی این زنان درماند هستیم .زنانی سه
دیگر اوان احمل بیکاری و گرسنگی
فرزندان و خانواد خویش را ندارند.
برای نابودی پدید فحشا ،یکی از
وحشتناکارین و وقیحارین فرم استثمار
انسان از انسان ،نیاز به دگرگونی عظیمی
در امام ساختمان اجتماعی و اقتصادی جامعه
و نابودی نظام حاسم است سه اتبته جزء از
طریق یک انقالب قهرآمیز امکانناپذیر
نیست.

ویروس گرسنگی هر روز هشت هزار کودک را در دنیا میکشد .در حالی که
واکسن آن ( غذا) هم وجود دارد .اما شما چیزی از آن در رسانه ها نمیشنوید
میدانید چرا؟ چون گرسنگی ثروتمندان را نمیکشد.
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لیس
تنها راه نجات از ربدگی ،انقالب سوسیا تی ست
فصلی برای رهایی
م .ش ( هستی)

مذهب تتوهتیتنتی بته حترمتت بشتریتت استت.
انسانهای نیکتوکتار بته عتمتل ختیتر ختود و
شیتطتانصتفتتتان بته زشتتتکتاری ختود ادامته
متتیدهتتنتتد ،ختتواه متتتتتدیتتن ،ختتواه متترتتتد.
اما انسان نیک برای ریاکار شتدن ،نتیتاز بته
دین دارد” .واینبرگ“
این روزها امام دنیا غر در بحرانی وصاف
نشدنی است سه فقط در داستانهاا و فایالاهاای
اخیلی مقدور میشد .همه در پستوهاای خااناه
پنهان شد اند و در مقایااس ساوچاک و غایار
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قابل مقایسه ای میاوانند اصاوری از زنادان
داشته باشند هر چند در این زندان خانگای ناه
زندانبانی هست نه بازجویی و نه شکناجاه ای
اوهین و اهدیدی نه قید و باناد آناچاناانای .بالاه
اجسم شرایط عزیزان زندانی است سه مااهاهاا
و ساتها و بلکه دهها در بند و اسیار هایاوالیای
اند سه این روزها گوشه های پنهانش هار چاه
بیشتر آشکار میشود.
شاید این ویروس با ااماام اارس و وحشات و
مارگ آفااریانای پایاام آور بایااداری از خااواب
مرگوار و نوید دهند در هم پیچیدن طاوماار
بختکی بنام حکومت دینی ای باشد سه زندانهاا
ساخت نه سه برای امنیت جامعه بالاکاه بارای
خفه سردن نداهای ظلم ستیز و حقگو ،بختکای
سه به وحشیانه ارین شیو های مماکان مالاتای
را به اسارت گرفتاه و از هار روشای بارای
استثمار فرصت جسته.
حکومتی سه از اوتین روزهاای ماوجاودیاتاش
معیار بر قتل و غارت و پاشیدن اخم افرقاه
و نفرت دینی و خرافه پارساتای و ااجااوز باه
حقو انسانی و مدنی مردمی شد .حاکاوماتای
سه در دوران سیاهش بر همه هر آنچه سه در
معرضش بود ااریر گذاشت و به ااعابایاری باه
فساااااااااد و نااااااااابااااااااودی سشااااااااانااااااااد.
اما با امام فرازها و نشیب های  ۱۱سال عمر
این موجود هزار چاهار  ،هاماه ااافاا ناظار
دارند سه در امروز روز حاکاومات دیانای در

موقعیت ضاعاف شادیاد و باهاتار باگاویایام در
معرض نااباودی قارار گارفاتاه ،ماوقاعایات و
ضعفی سه ناه نااشای از اقاتاصااد ،سایااسات٫
روابط خارجی ،اعتراضات و احریمها بالاکاه
عریان شدن و انعکاس ماهیات و ماوجاودیات
آن برای مردم دین باوری اسات ساه هاماوار
ب ور نسبی به خاطر اعاتاقاادات ماذهابای هام
شد حداقل بعنوان طیف خااسساتاری ساکاوت
میسردند .صحبت از ضعفی است سه شاتاود
حاااکاااومااات دیااانااای بااار آن باااناااا شاااد .
صحبت از معیارهای اخاالقای و ماذهابای ای
است سه حتی در ظااهار هام دیاگار اناجااماش
برای ر یم امکانپذیر نیست.
برای سرزمینم این ویروس همزماان ساه درد
رنج و مرگ به ارمغان آورد  ،یاک باه یاک
قفلها را از فکر و ذهن مردمانمان باز میسناد
وقفلها را بر داراتشفاهای سه به حقیقت داربال
هستند ،میزند.
نمایندگان خدایی سه با جهل خود و عااماه ای
از مردم بر سرنوشت ملتی حاسم شدند و هار
روز دساات بااه نااوآوریااهااای انسااان سااتاایاازی
میزدند و سند به اسم خادا ،پایاامابار و دیان
میزدند و خود را تحظه تاحاظاه و جاای جاای
زندگی مردمان وارد میکردند .باشد ساه هاماه
درک سنیم فصل رهایی و اغییر در را است.

به امید نوروزهای بهتر ،توام با سالمتی و شادآبی
در موقعیتی وارد سال نو میشویم سه جامعه بشری دست بگریبان
ویروسی خ رناستر از حکومت اسالمی است .تیکن مردم ایران
عالو بر مبارز خسته ناپذیر با ویروس اسالمی حاسم در چهل
سال اخیر و همچنین بر ارر بی اوجهی جنایتکاران حاسم هم اسنون
با ویروس مرگبار سرونا نیز دست و پنجه نرم میکنند.
ضمن اسلیت به بازماندگان عزیزانی سه جان خود را در ماههای
اخیر ،از خیز آبان و هواپیمای اسراین اا شیوع سرونا در
سراسر سشور از دست دادند ،جا دارد سه از سادر درمانی سشور
سه با فداساری و از خودگذشتی به نجات شهروندان سرونا زد
اال میکنند قدردانی سنیم و پیگیر م اتبااشان باشیم.
در این شرایط استثنائی و خ یر ما خواهان آزادی فوری و بی قید
وشرط سلیه زندانیان سیاسی هستیم و ر یم اسالمی را مسئول جان
این عزیزان میدانیم.
به امید روز رهائی از ویروس اسالمی کرونا گستر حاکم
سازمان رهائی زن
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دست مذهب از زندگی مردم کواته
همجنس گرایی ژنتیکی یا اکتسابی است؟
شیما مقدم

شاید این سوال برای دگرجنسگرایان ،یعنی
اسثریت جامعه ،بیشتر اهمیت داشته باشد
چرا سه بخشی از ساختارهای اجتماعی به آن
ها اتقا می سند سه دگر جنس گرایی ،انها
شکل قابل قبول و طبیعی هویت و گرایش
جنسی است .
زسی استوسس مدیر ارشد برنامه گلد
)(GLAADدر بیانیهای گفت« :احقیقات

وضعیت حقوق بشر در ایران
مرضیه آدمی فعال حقوق بشر و زنان

با درود به همنوعان عازیازم در جاای جاای
این جهان پهناور ،سه این روزهاای باحارانای
را پشت سر میگذارند .
و با اسلیت به امامی بازماندگان داغدار اخیر
سه عزیزانشان را در ارار ساروناا از دسات
داد اند  ،بخصوش دساتارهاا و پارساتااران
زحمتکشی ساه باا ایاثاار و فاداسااری شابااناه
روزی در خدمت رسانی به بیماران سرونایی
چیزی سم نگذاشتند و در نهایت به خاطار بای

نش
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جدید در زمینه نتیک شواهد بیشتری را
ارائه میسند سه همجنسگرا بودن یک بخش
طبیعی از زندگی بشر است سه بارها اوسط
محققان و دانشمندان در احقیقات مختلف
نشان داد شد است» .
بررسی نتیکی حدود پانصد هزار نفر در
بریتانیا و آمریکا نشان میدهد سه هیچ ن
منفردی برای همجنسگرایی وجود ندارد.
این بررسی نشان داد سه هیچ نی را
نمیاوان ن همجنسگرایی دانست و رفتار
همجنسگرایانه فقط احت ااریر مجموعهای از
افاوتهای طبیعی نتیکی واریاسیون) است
سه حداسثر  ۰۰درصد بر رفتار
همجنسگرایانه ااریر دارند.
گلد -یک نهاد غیر دوتتی دگرباشان ناظر بر
رسانهها -گفت این احقیق نشان داد "هیچ
انداز مشخصی وجود ندارد سه ذات یا محیط
چقدر بر رفتار فرد همجنسگرا ااریر
میگذارند".
برای این احقیق ،پژوهشگران دانشگا
هاروارد و امآیای ،امام محتوای نتیکی
نوم) نزدیک به نیم میلیون نفر را در
بریتانیا و آمریکا بررسی سردند و از هر سس
سوال سردند سه آیا منحصرا همجنسگرا است
یا با جنس مخاتف هم همسری میسند.
این پژوهشگران دریافتند با در نظر گرفتن

سل مجموعه نهای م اتعه شد  ،نتیک در
جمعیت مورد بررسی ااریری بین هشت اا
 ۰۰درصد دارد.
این احقیق همچنین پنج واریاسیون نتیکی
خاش را یافت سه با رفتار همجنسگرایانه
ربط نشان دادند ،یکی از آنها به مسیر بویایی
و دیگران به هورمونهای جنسی ربط
داشتند .با این حال مجموع همه اینها با هم،
سمتر از یک درصد در رفتار همجنسگرایانه
ااریر نشان داد.
با اینکه همجنسگرایی را نتیک اعیین
نمیسند -همان ور سه این احقیق نشان می
دهد -اما این به آن معنا نیست سه
همجنسگرایی به نوعی بخشی ذاای و جدایی
ناپذیر از شخصیت افراد نیست.
نظریات مختلفی برای اوضیح همجنسگرایی
افراد ایجاد شد اند ،اما ااسنون هیچ اجماع
ساملی بر سر علل ایجاد همجنسگرایی به
وجود نیامد است .احقیقات سنونی نشان
میدهند سه برهمسنش عواملی مانند نتیک،
هورمونهای زمان جنینی ،و اررات زیستی
و محی ی بر شکلگیری گرایش جنسی افراد
ااریر دارند .دانشمندان معتقدند سه
همجنسگرایی اختیاری نیست و بعضی نیز
معتقدند سه در زمان جنینی و قبل از اوتد
شخص ایجاد میشود .

درایتی و خیانت حاسمان و مسئوالن بی تیاقات جنایااشان شوند .
مملکت و اینکه وسایل و ساماکاهاای پازشاکای امروز میخواهم اقدیاری سانام از ایان بااناوان
اهدایی سشورهای خارجی را باه جاای ایاناکاه سادر پزشکی در ایران
در اختیار این قشر زحمتکش و در ماعارض
صف اول درمان و ابتال
زنان پرستار؛
خ ر و مردم قرار دهند  ،آناهاا را فارساتاادن
ِ
ِ
برای عرا و تبنان سه یک عمر امام باودجاه زنان پرستار در صف اول ماقاابالاه و درماان
و پول و رروت ملت ایران را در اختیاار آناهاا سرونا هستند .اما در ایران آمار دقیقی از ایان
قرار داد اند و اینچنیان باا جاان ماردم ایاران زنان درگیر شد سادر درمان با سرونا نداریم.
دغدغهها ،نگرانیهاا و ساماباودهاایای ساه در
بازی میکنند .
ایرانیان عزیز ت فا سسانی ساه در اراابااط باا سارشان پیش آمد و میآید.
سازمان ملل متحاد و ماجاامال حاقاو بشار و زنان سادر درماان در صاف اول ماقاابالاه باا
دیگر ارگانهای حامی حقو ایرانیان هستناد  ،ویروس سرونا قراردارند .در شانگهای بایاش
به گوششان برسانید سه این دوتت ضاد بشاری از  ۳۲درصاد پارساتااران و  ۰۲درصاد از
و ضد ایرانی هیچیاک از ساماکاهاای ناقادی و پزشکان در مواجهاه باا ویاروس ساروناا زن
پزشکی را برای هموطنانمان هزینه ناکارد و هستند .اسثر سادر درمانی در بیمارساتاانهاای
نمیکنند و همه آنها را مستقیام بارای عارا و چین در زماان شایاوع ویاروس ساروناا زناان
حاازب و و حساان نصاارو جاانااایااتااکااار و بودند ،و در استان هو ِبی چیان ساه مارساز آن
اروریستهایشان فرستاد اند و میفرستناد ،باایاد شهر ووهان است اخمین زد شد سه بیش از
بدانید سه اینبار بدجوری سامار باه قاتال هاماه  ۱۲۲هزار زن در صف اول ساادر درماانای
مردم ایران بسته اند و جان همه ایارانایاان در درگیر با ساروناا ساار مایساناناد .زناان دچاار
خ ر است .اا جایی سه پزشکان بدون مارز و بیماریهای جسمی و روانی حینساار شاد اناد
سل سمکهایی را سه به ایاران بارد باودناد رد و بر اساس گزار الویزیون مارسازی چایان
سردند و بهشان اجاز ندادند ساه بارای ناجاات حدود  ۹۲درصد از  ۱۰۳۱زن بایاماارساتاان
بایااماااران ساارونااایای ساااری بااکاانانااد و وسااایاال دانشگاا ووهاان از افساردگای و اضا اراب
پزشکیشان را بین ماردم ااوزیال ساناناد ،چاون رنج میبرند.
میترسیدند سه آنهاا باه خایااناتاهاایشاان در حاق در ایران اما آمار دقیقی از زنان سادر درماان
ملت پی ببرند و دنیاا بایاشاتار از ایان ماتاوجاه درگیر شد با ویروس سرونا نداریم ،انها
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همه ی انسان اه باید از حقوق رباربی ربخوردار باشند
میدانیم سه  ۳۲درصد پرسنل پارساتااری در
مراسز درمانی سشور ،زن هستند و اا اااریاخ
انظیم این گزار دستسم ااعادادی از زناان
دستر و ماماا و پارساتااردر ماراساز درماانای
ایران جانشان را بار ارار اباتاال باه ویاروس
سرونا از دست داد اند؛
»نرجس خانعلیزاد » پارساتاار بایاماارساتاان
میالد الهیجان،
»ناهید ناوشااد« پارساتاار باازنشاساتاه مارساز
آماااوزشااای درماااانااای رازی و شااااغااال در
بیمارستان گلسار رشت،
»انوشه بیاکایاان« مااماای شااغال در مارساز
آموزشی درمانی اتزهرا رشت،
»فااریاابااا ایاازدپااناااهاای» سااارماانااد امااوراداری
بیمارستان شهید بهشتی شیراز
و «مااوتااوداتسااادات جااعاافااری» پاارسااتااار
بیمارستان فیاضبخش اهران.
«میدان »با چند زن شاغل در بیمارستانهاای
مختلف سشور گفتوگو سرد و از اجارباههاا،
نگرانیها و ساماباودهاایشاان گازارشای ااهایاه
سرد است .امنیتشغلی پایین این زنان اجااز
انتشار نام آنها را به ما نمیدهد و ما صارفاا
به شهر ماحالساار ایان زناان ساادر درماانای
اشار میسنیم .اخایارا پارساتاار زنای باه ناام
«عاطفه مسعودی» از بیماارساتاان اماامرضاا
مشهد اخراج شد و هرچند مسئوالن دانشگاا
علوم پزشکی مشهد گفتهاناد دتایال اخاراج او
نااماار ساام ارزشاایاااباای بااود امااا دباایاارساال
خانهپرستار در واسنش به اخاراج ایان فاعاال
صاناافاای ماایگااویااد «فااکاار ماایسااناام نااماار ساام
ارزشیابی یک اوجیه است».
جا دارد از دستر نیلوفار نایاسای)  ،ویاروس
شناس در بیمارستانهای اهواز ،باا اماکااناااای
ناچیز و با عزمی راسخ باید نام ببرم .
مااریاام مااوسااوی جااعاافاارسااالیاای ) ،مااامااای
بیمارستان امام ساری سه بر ارار ساروناا دار
فانی را وداع گفت
اااهااماایاانااه ادیااباای ) ساارپاارسااتااار اور انااس
بیمارستان انزتی سه در این روزها هر ساری
سه از دستش برمیآمد برای بیماران انجام داد
سه در نهایت خود اسیر سرونا شد و جاناش
را از دست داد .

یکی از پرستاران زن در بیمارستانی در قام
دربار مشکالت سادر درمانی در مواجهه باا
ویروس سرونا با ما صحبات سارد اسات .او
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مشکل عمد این روزهاا را «پاذیار بااال و
نیروی سم »میداند و در پاسخ باه ایان ساوال
سه «چگونه میشود پذیر باالی بیماران را
با اوجه به سمبود نیاروهاا مادیاریات سارد؟ او
میگوید :االن بیماران غربال مایشاوناد وتای
باایاد آنهااا هانااگاام پاذیاار غارباالااار شاونااد.
هرچند نمیاوان یک عد را ناپاذیارفات  ،اماا
هیچ دستوراتعملی برای نحاو پاذیار اباالغ
نشد متاسفانه سمک دوتت بیشتر پوتی و نهایتاا
استخدامی است ،اما این سماکهاا جاواباگاوی
مشکالت فعلی نیستند .حاتای ماعاوقاات مااتای
پرستاران را ذر ذر میدهند و خاجااتات هام
نمیسشند .ایان پارساتاار در خصاوش ناحاو
غربال بیماران میگوید :بخش ما چهال ااخات
بدحال داشت .اما میشد مثال د بیاماار را ساه
حاتشان بهتر و روبهبهاباود اسات باه جااهاای
دیگر و بهتری منتقل سرد ااا اماکاان پاذیار
بیماران بدحال جدید فراهم شود
او دربار نیاز پرستااران زن باه مشااور یاا
روانشناس در این وضعیت میگوید ساه ایان
بایامااران
طبیعی است سه این حاجام زیااد از
ِ
بدحال آدم را سمی افسرد سند
این پرستار در بیمارستانی در شاهار قام ساار
میسند .او در حین گفتوگو و پاسخ به سواتی
دربار وضعیت سالمت سادر درماانای ماحال
سار گفت :خدا را شکر فعال حاال باقایاه از
من بهتر است .بقیه روحیه و انر ی بیشاتاری
دارناد .مان سااروناا گارفاتااهام .او ساه خااود
احتمال میدهد در اااریاخ  ۰۷باهامان ماا باه
ویروس سروناا ماباتاال شاد بااشاد ،در اداماه
گفتوگویمان دربار ناحاو اباتاالیاش باه ایان
باایااماااری و وضااعاایاات فااعاالاای سااالماات خااود
میگوید :فعال در خانه قرن ینهام و درگایاریام
سم شد  .من بیماری زمیناهای داشاتام .باه مان
گفتند شما بیماری زمینهای دارید و فعال نیایید
و به اجبار آف شدم .بعد از د روز سه ااعاداد
بیماران زیاد شد گفتند نیرو سم است و بیا .من
قبال سرطان ایروئید داشتم .سال پیاش درماان
شدم .جراحی هم سردم و یک ساال اسات ساه
خدا را شکر عود هم نکرد  .من قبل از اعالم
سرونا سرفههایام شاروع شاد باود .قالابام اایار
میسشید ۰۷ .بهمن زنای در بایاماارساتاان ماا
بستری شد .با انگینفس شدید و سیای اسکان
افتضاح .هیچ دستر عفاونای و داخالای ساروناا
این بیمار را اشخیص نداد .باعاد از ساه روز
دستر عفاونای باا دساتاپااچاگای گافات :باچاههاا
احتماال سروناست .اا آن موقل هنوز از سروناا
خبری نبود .حتی خود دستر هام نامایدانسات.
من بدون دستکش و مااساک باه ویازیات ایان
خانم رفته بودم .نمیدانستیم بیماریش چیاسات.
حتی دستر گفته بود احتماال ِسل باشد .هنگامی
سه این خانم بساتاری شاد ،مان باخاش داخالای
بودم .باعاد از آن رفاتام باخاش ساروناا او در
جواب اینسه آیا بیماری سه مایگاویایاد عاالئام

ویروس سرونا را داشت یا خایار ،مایگاویاد:
اصال بحد ساروناا هاناوز ما ارح نشاد باود.
اسمی از سرونا نبود .سه روز درگیار باودیام
و نمیدانستیم اصال سرونا چه شکلیاسات» .
این پرستار زن در مورد ایانساه آیاا از ایان
بیمار سیایاسکن گرفته شد ،مایگاویاد«:بالاه
آقا .سه اا سیای گرفتاه شاد و آزماایاشهاای
مشابهی سه االن هم همهجا مایگایارناد .هاماه
دسترها زوم سرد بودند و میگفتاناد ایان چاه
ماایاااوانااد باااشااد .نااماایاااوانسااتاانااد ساارونااا را
اشخیص بدهند».
این پرستار زن سه هاماساناون در قارنا ایاناه
خااانااگاای بااهساار ماایباارد ،نااگااران نااحااو
اطالعرسانی دربار صحبتهایش در رسانه
اساات و بااا ماازاح ماایگااویااد« :اگاار باارای
بیبیسی گزار مایگایاری طاور دیاگاری
صحبت سنم .خواهشا صحبتهایم را احریاف
ناکان ».او نااگاران ایان اساات سااه مااردم بااه
بیمارستانها بیاعتماد شوند و میگاویاد اگار
مااردم بااه باایاامااارسااتااانهااا باایاعااتااماااد شااونااد
دردهایشان را سجا ببارناد .او اداماه مایدهاد
سه« :من قبال سرطان ایروئید داشتم و ماداوا
شدم وتی گفتند سه چون مریضی نایاا .نارویاد
بگویید بُردند بیمارستان مریضش سردند .این
بیچار ها من را آف ساردناد ساه دیاگار ناروم
سرسار .بعد سه سر سار رفتم ،دیادم عاالمات

دارم .من اعتقادم این نیست سه سرونا آماد و
سسی پنهانش سرد  .فقط آن موقل اشخیاصاش
ندادند .سیستم بهاداشات و درماان ساه دیاگار
قاال نمیاواند باشد .من دو روز بیشتر نرفتام
سه افتادم و دیگر نتوانستم سار سنام ».فضاای
گفتوگو را با او عاوض مایسانایام و از او
میپرسیم سه اغلب پارساتاارهاا از وضاعایات
دستمزدشان در نسبت با نیروهای متخصاص
مااراساازدرماااناای مااعااتاارض هسااتاانااد ،آیااا ایاان
دسااتااماازدهااا ساافاااف هاازیاانااههااای مااعاایااشاات
پرستاران را میدهاد؟ در جاواب مایگاویاد:
«ماان ناایااروی رسااماایام و خاارج خااانااه را
نمیدهم و راضیام ».وقتی از او مایپارسایام
ساه پاارساتاااران زناای سااه مساتااقال هساتااناد و
مخارجشان را خودشان متقبل میشوند هم به
ناظاراااان از دساتاماازدشاان راضای هسااتانااد،
جواب میدهد» :از آنها خبر ندارم .اما
9

جم
هوری اسالمی مسئول مرگ هزاران انسان بی گناه است
اااناااساااب هااایااچوقااات رعااایااات نشاااد  .مااان
فارغاتاتاحاصایال پارساتااری بایاکاار نادیاد ام.
پرستاری از رشتههایی است سه بازار سار
خوب است .هرچند االن بخش ما فول شاد و
سمبود نیرو داریم
سادر درمانی اما انها زنان پرساتاار نایاساتاناد.
زنان پارسانالاداری ،مسائاوتایان آزماایشاگاا ،
ماااماااهااا ،مساائااوالن بااخااشهااای دیااگاار مااثاال
رادیوتو ی نیز این روزها درگیر ماقاابالاه باا
سرونا شد اند .یکی دیاگار از زناانای ساه در
سادردرمانی بیمارستانی در شهار ااهاران در
بااخااش رادیااوتااو ی مشااغااول اساات دربااار
مشکالت اصالای و «مضااعاف شادن ساار»
سادر درمانی میگوید :در زمان بیمااریهاای
سندروم واگیر چیازی ساه خایالای ماهام اسات
اطالعرسانی به موقل ساادر درماان و ااهایاه
وسایل حفاظتفردی قابال از بساتاری اسات.
مسِلهای ساه ماتااسافااناه در ایاران عامالایاااای
نیست .زیرساختهای بهداشتای ساه یاکای از
مهمارین آنها غرباتگاری اسات در سایاساتام
وجود ندارد .همین باعد مضاعف شدن ساار
سادر درمان در مواجهه با بیماران شاد اسات.
بیماران بدون عالمت به بیمارساتاانهاا
هجوم
ِ
جهت چکااپ او درباار حاقاو و دساتامازد
سادر درمانی میگویاد« :اسام حاق و حاقاو
پاارسااتااااران و ساااادر درماااان سااه ماایآیاااد
حرفهایی میزنند سه فقط حرف زد بااشاناد.
اعرفهگذاریها پنج سال است در مجلس دارد
 ،خااک مایخاورد .چانادیان باار ااا باه حاال
م رح شد اما آخار چاه بار سار آماد ؟
نمیدانیم» .دربار نقاش اشاکالهاای ماوجاود
در حااوز پاارسااتاااری و درماااناای از او
میپرسیم و پاسخ میدهد :هیچ اشکلای بارای
م اتبات سادر درمان هایاچ سااری ناکارد و
نمیسند و در واقل آنها میخواهناد خاودشاان
را پرزنت سنند سه بله ما هم هستیم .اما همیان
سه بودجه و پول خوب گیرشاان مایآیاد هاماه
چیز را فرامو میساناناد .هاماان سااری ساه
وزارتخانه میسند ،اشکلها هام هاماان ساار
را میسنند ،فرامو میسنند
دربار اینسه آیاا دساتامازد و مسااعادتهاای
انگیزشی ماتی میاواند بارای ارائاه خادماات
بهتر در ساادر درماانای اناگایاز ایاجااد ساناد
اوضیح میدهد :اگر فقط یاک روز یاکای از
مسئوالن به جای سادر درمان بیایاناد سارساار
م مئن هستم سه د برابر همین حقوقی را سه
االن بهشان میدهند هم راضیاشاان نامایساناد.
حقو و مزایا آنقدر سم است سه اصال نوبات
به انگیز نمیرسد .جاتب اسات در هامایان
وضعیت وقتی میخواهند مساعدت ماتی سنند
باز از مدیران شروع مایساناناد .و وقاتای باه
سارمندان جزء میرسد دیاگار چایازی از آن
نمیماند .ما در خط مقدم ساار مایسانایام وتای
حقو و مسااعادت و اشاویاق بارای سساانای
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است سه بیرون گود ایستاد اند
او دربار امکانات و ااجاهایازات ماوجاود در
محل سار مایگاویاد« :ماراساز درماانای در
ایران طبق اصول استاندارد ساخاتاه نشاد اناد.
مشکالت در امکانات رفاهی هم برای پرسانال
است هم برای بیماران .مشکل بیمااران غااتاباا
سمبود تباس مثل ملحفه ،سایافایات پاایایان غاذا،
نبود برخی داروهاا بارای درماان ،مشاکاالت
اهیه آن داروها با قیمات بااال و ساماباود ساادر
درمان جهت رسیدگی بیشتر اسات .مشاکاالت
سادر درماانای هام ساه زیااد اسات و در ایان
وضعیت از نباود ااجاهایازات حافااظات فاردی
بگیر اا ندادن تباس فارم حاتای باه پارسانال و
غذای رایگان به آنها ااا هامایان اساتارس در
دریافت حقو و مزایا
زن پرستار دیگری ساه در بایاماارساتاانای در
شهر ساشان خدمت میسند مشکالت حاقاو و
مزایای سادر درمانی را جادی مایداناد و در
گفتوگوی با میدان میگوید :اساثار مشاکاالت
بیبرنامه گی و عدم مدیاریات صاحایاح اسات.
وتی آنها مدام از در مضیقه بودن مایگاویاناد.
چه در دادن اجهیزات چه در دادن حاقاو و
دسااتااماازد .ماایگااویاایاام ماااسااک و گااان باادهاایااد
میگویند در مضایاقاهایام .مایگاویایام افازایاش
دستمزد ،میگویند در مضایاقاهایام .او درباار
افزایش حقو و دستمزد سادر درمانی اضاافاه
میسند سه همین  ۰۲درصد افزایش حقوقی سه
میگویند میخواهیم سال بعد اعاماال سانایام باا
اااوجااه بااه اااورم ایاان سااالهااا اصااال مااباالااغ
قابلاوجهی برای زنان پارساتاار نایاسات .ایان
زنان در بخشهای سخت و زیانآور شااغالاناد
و همین ساخات و زیاانآور باودنشاان را هام
نمیاوانند رابت سنند .هازار ااا سانا جالاوی
پایشان گذاشتهاند ساه ناهاایاتاش پارساتااران را
خسته سنند سه بمانند در بایاماارساتاانهاا و ۹۲
سال در محیط آتود و زیانآور خدمات ساناناد.
همایان  ۰۲درصاد را خایالای از ارگاانهاای
دوتاتاای دیاگاار بااه شاایااو هاای مااخااتالااف باارای
خودشان زند سرد اند .اماا وزارت باهاداشات
فردا ،وقتی نوبت به سادر درماانای ساه اساثارا
زن هستند برسد از دادنش شانه خاتی میسنند
پاارسااتااار زن دیااگااری ناایااز سااه در یااکاای از
بیمارستانهای شهر زنجان سار میسند دربار
مشکالت زنان سادر درمانی در حوز ااامایان
اجهیزات می گوید :در بایاماارساتاان ماا ناه باه
بایامااران مشاکاوک ،باه
سادر درمان و نه باه
ِ
هیچسدام وسایل حفااظات شاخاصای باه اناداز
سافی نمیدهند و به آن دستارسای هام ناداریام.
هر شیفت یک عدد مااساک ماعاماوتای و یاک
گان و چند جفت دستکش معموتی .فقط همایان.
با اینها مگر میشود از خاودماان ماحاافاظات
سنیم؟ محلول ضدعفونی هم سه مایدهاناد خادا
میداند چند درصاد آب اسات» .او درباار
نقش اشکلهای پرستاری در حمایت از ساادر

درمانی اینگونه اوضیح میدهد :اا حااال اگار
ساری از دستشان بارمایآماد یاا مایااوانساتاناد
انجام میدادند .اا حاال سه نتوانستهاند باعاد از
این هم نامایااواناناد سااری بارای پارساتااران
بکنند .فقط خدا باید به دادمان برسد .خاودماان
هم سه اعتراض سنیم ،میگویاناد هامایان اسات
نمیخواهید بروید بنشینید در خانههایتان
اینها صحبتهای زناانای باود ساه در صاف
اول مبارز با شیوع ویروس سروناا در حاال
مراقبت ،حمایت ،درمان ،مشورت ،مادیاریات
و هماهنگی جهت سالمت بیامااران ماباتاال باه
این ویروس هستاناد .ااعادادی از زناان ساادر
درمان برای ایفاای ایان ناقاشهاا جاانشاان را
ازدست داد اند .دبیرسل خانهپرستاار گافاتاهساه
میزان این مرگ ومیر بسیار باالسات .ماحاماد
شریفای ماقادم در گافاتاگاو باا ساالمات نایاوز
گفتهاست« :در چین بر فرض اگر از  ۱نافار
سادر درمان  ۹نفار پارساتاار باود و بار ارار
سرونا فوت سرد اند .به ازای هار  ۰۱هازار
نفر مبتال ،یک پرستار فاوت سارد اسات .اماا
در سشورمان اگر اعداد مبتالیان به ساروناا را
 ۱۱هزار نفر در نظر باگایاریام باا ااوجاه باه
اینسه اا سنون  ۱۲پرستار فوت سرد اناد باایاد
گفات باه ازای هار  ۱۱۲۲نافار ماباتاال یاک
پرستار در سشورمان جانش را از دسات داد
است .در هیچ سجای دنیا چنین آمار و چانایان
نسبتی وجود ندارد و این نشان از آن است سه
آمار مرگومیر پرستاران بر ارار ساروناا در
سشورماان در ماقاایساه باا ساایار سشاورهاای
درگیر بسیار باالست.
پرستااری جازو مشااغال ساخات و زیاانآور
اساات .سااار شاایاافااتاای در شااب ،ماازایااای ساام،
آالیاانااد هااای مااحاای ا اای ،احااتاامااال ابااتااال بااه
بیماریهای عفونی ،اض راب و فشاار ذااای
سار ،صادماات و عاوارض ماتاعادد جسامای،
حقو و مازایاای سام ،حاجام زیااد ساار و…
دالیلی است سه سار زنان پرستار را سخات و
زیانآور سرد است .اینبار اما مسااتاه مارگ
و زندگی هم در میان است..
در سالهای اخیر پارساتااران و ساایار ساادر
درمانی بارها از طریق اجمل ،اعتراض های
صنافای و طارح ما ااتاباااشاان در ناهاادهاای
قدرت ،مسائل خود را پایاش سشایاد و ااال
ساارد انااد صاادای خاااود را بااه ناااهااادهاااای
اصمیمگیرند برسانند ،اماا در ایان روزهاای
شیوع ویروس سروناا وضاعایات سااری آنهاا
سختار و زیانآورار شد است .در این بایان،
زنان پرستار سه  ۳۲درصد پرستاران سشاور
را اشکیل میدهند ،با وضاعایات باغارناجااری
روباارو هسااتاانااد .امااروز مساائاالااه فااراااار از
م اتبات بار زمایان مااناد پارساتااران اسات.
امروز مسئله  ،امنیت جانی پرستاران است.
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گزارش تصویری از  8مارس در سراسر دنیا
برگزاری  8مارس روز جهانی زن در سنندج

روز جهانی زن در استانبول ترکیه با اینکه فرماندار استانبول و وزیر امور داخلی
ممنون بودن راهپیمایی را اعالم کرده بودند ولی زنان و مردان سوسیالیست آمده
آمد تو کوچه پس کوچه های استانبول میدان تقسیم با شعارهای تند این روز را
گرامی داشتند

 8مارس در تهران
دختران خیابان انقالب

برگزاری  8مارس در پاریس

برگزاری  8مارس در برلین

برگزاری  8مارس روز یونان در کمپ
پناهندگان

تظاهرات عظیم هشت مارس در سانتیاگو پایتخت شیلی؛ تخمین زده میشود تا یک
میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند.
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گزارش  8مارس در بروکسل -بلژیک گزارش از :سعیدمحمدی

در روز هشتم مارس امسال جمعیت سثیری همچون ساتهای قبل در بروسسل پایتخت بلژیک به این مناسبت گرد هم آمدند .آنها آمد بودند اا یااد
و خاطر ی جان باختگان را برابری زنان را گرامی بدارند ،با مبارزات پر شور زنان در آمریکای جنوبی و دیگر نقاط دنیا اعالم همبستگای
مردساالر حاسم بر دنیا بگویند سه میدان خاتی نشد و با سشتن و در بند سشیدن فاعااتایان حاقاو زناان نامایاتاواناناد
سنند و همچنین به دوتت های
ِ
صدای آنان را خفه سنند .علیرغم هوای نا مساعد بروسسل و هشدارهای نهادهای بهداشتی مبنی بر خ ر شیوع ویروس سرونا ،زنان و ماردان
آزادیخوا با صدای هرچه بلند ار حقوقشان را فریاد زدند و خیابان های شهر را به خرو آوردند.
راهپیمایی حدود ساعت چهارد از ایستگا ق ار مرسزی بروسسل بروسسل ِسنترال) آغاز شد و به سمت ساخ دادگستری به را افتاد .پاس از
اوقفی سواا در مقابل ساخ ،اظاهرات ادامه پیدا سرد و اظاهرسنندگان به سمت ایستگا مرسزی به را افتادند.
در مسیر راهپیمایی شعارهایی به زبان های مختلف با مضامین ضد مردساالری و نظام سرمایه داری ،سیاستمداران زمامدار این نظام هاا ،و
در حمایت از مبارزات زنان سر داد شد.
اعضای "سازمان رهایی زن" نیز مانند هر سال با حمل پالسارت و پوسترهای این سازمان در این راهپیمایی شرست سرد و حمایت خاود را
از مبارزات به ّ
حق زنان در سراسر دنیا نشان دادند.
سازمان رهایی زن
بروکسل  -بلژیک
هشتم مارس دوهزاروبیست

مادر سپیده فرهان از بازداشت شدگان و معترضین دیماه ۶۹
در صفحه اینستاگرامی ا نوشته:
"امروز د روز سه
سپید غیرقانونی در
زندان اوین بالاکلیف
ماند  ،بعد از اعالم
مرخصی ها و شیوع
سرونا بارها از سرج به
اهران آمدیم برای یک
جواب سواا اا اینکه
با
بگن
باالخر
مرخصی دخترم موافقت
شد و ما می اونیم او
این بحران حداقل سال
احویل سنار هم باشیم چندین بار رفتیم و اومدیم اا وریقه رو قبول
سردن اما همچنان خبری از آزادی موقت دخترم نشد ،به هر
سجا سر زدیم ،جواب درستی ندادن ،بهانه آوردن سه نامه به
دستمون نرسید  .دخترم رو غیرقانونی او زندان نگه داشتن
سارشکنی می سنن ،سند هیچ مشکلی ندار و مهر بازداشت
خورد وتی اسدخترم همچنان در زندان با شرایط سخت و
بیماری زخم معد و سم خونی شدید نگهداشتن و او رسیدگی به
سارها اعلل می سنند.
صدای من و سپید را به گو همه برسانید.
سپید من رو آزاد سنید ".جان سپید فرهان و دیگر زندانیانی سه
با مرخصی آنها مخاتفت شد است در خ ر ت.

پزشکان و پرستاران پس از سیزده تا هجده ساعت شیفت کاری بدون
وقفه که جای ماسک صورت هایشان را کبود کرده است.
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توصیه های دانشگاه جان هاپکینز برای جلوگیری از آلودگی به ویروس کرونا
دانشگاه جان هاپکینز ،توضیحات خالصه زیر را برای جلوگیری از آلودگی ارسال کرده است:
️▪ ویروس ارگانیسم زند نیست،بلکه یک موتکول پروائین است سه اوسط یک الیه محافظ تیپید چربی) پوشاند شد است،سه در صورت
جذب شدن از طریق سلول های مخاطی چشم ،بینی یا دهان ،سد نتیکی خود را اغییر می دهد .جهش) و آنها را به سلوتهای متجاوز و چند
برابر سنند ابدیل می سند
️▪ از آنجا سه ویروس یک ارگانیسم زند نیست بلکه یک موتکول پروائین است ،سشته نمی شود بلکه به انهایی فروپاشی و پوسیدگی پیدا می
سند .زمان فروپاشی به دما ،رطوبت و نوع ماد ای سه در آن قرار دارد ،بستگی دارد.
️▪ ویروس بسیار شکنند است.انها چیزی سه از آن محافظت می سند یک الیه خارجی چربی است.به همین دتیل است سه برای از بین بردن آن
صابون یا مواد شویند بهترین را حل است،زیرا چربی را ساهش می دهد به همین دتیل شما باید برای ایجاد سف بیشتر شست و شو را به
مدت  07رانیه یا بیشتر ادامه دهید).

️▪با حل سردن الیه چربی ،موتکول پروائین به انهایی اجزیه می شود .گرما چربی را ذوب می سند .به همین دتیل استفاد از آب باالار از 01
درجه سانتیگراد برای شستن دست ها ،تباس ها و همه چیز بسیار خوب است .عالو بر این ،آب گرم باعد ایجاد سف بیشتر می شود و به
همین خاطر گرما مفیدار است.
️▪اتکل یا هر نوع مخلوط اتکل بیش از  ٪ 11چربی ها را حل می سند  ،به خصوش الیه چربی خارجی ویروس .هر مخلوط با  6قسمت سفید
سنند و  1قسمت آب به طور مستقیم پروائین را حل می سند و آن را از داخل می شکند.
️▪ آب اسسیژنه نیز پس از صابون ،اتکل و سلر به نابودی ویروس سمک می سند ،زیرا پراسسید حل سنند پروائین ویروس است ،اما باید از آن
به طور خاتص استفاد شود سه اتبته به پوست آسیب می رساند.
️▪ مواد ضد باكتر سمکی نمی سند .ویروس ارگانیسم زند مانند باستری ها نیست .آنها با آنتی بیوایک از بین نمیروند .اما به سرعت
ساختارشان با هر آنچه گفته شد از هم گسیخته میشود.
️▪ هرگز تباس ،بشقاب یا پارچه استفاد شد یا استفاد نشد را اکان ندهید .ویروس در حاتی سه به یک س ح متخلخل چسبید است ،بسیار بی
ارر است و فقط بین  1ساعت روی پارچه و مواد متخلخل) 4 ،ساعت روی مس ،این ماد به طور طبیعی ضد عفونی سنند است ؛ و
چوب) 04 ،ساعت روی مقوا) 40 ،ساعت روی فلز) و  00ساعت روی پالستیک) باقی می ماند.اما اگر آن را اکان دهید یا گرد گیری
سنید ،موتکول های ویروس حداسثر  1ساعت در هوا شناور می شوند و می اوانند در بینی شما جای بگیرند.
️▪ موتکوتهای ویروس در سرما بسیار پایدار هستند و در سیستمهای اهویه م بوع در خانه ها و ااومبیل ها .آنها همچنین برای پایداری بیشتر
به ااریکی و رطوبت نیاز دارند .بنابراین ،محیط های سم آب و خشک ،گرم و روشن سریعتر آن را اخریب می سنند
️▪ اشعه ماوراء بنفش :اابش اشعه ماوراء بنفش روی هر شیئی سه ممکن است روی آن ویروس باشد ،پروائین ویروس را اجزیه می سند .به
عنوان مثال ،برای ضد عفونی و استفاد مجدد از ماسک مناسب است
️▪ اتبته مراقب باشید  ،چون این اشعه باعد اجزیه سال ن سه پروائین است) شد و درنهایت باعد ایجاد چین و چروک و سرطان پوست می
شود .ویروس نمی اواند از پوست ساتم عبور سند .سرسه مفید نیست زیرا باعد از بین رفتن الیه محافظ چربی نمی شود.
️▪نوشیدنی اتکلی ،ودسا  ...مصرف نکنید .قوی ارین ودسا  ٪47اتکل دارد درحاتی سه برای ازبین رفتن ویروس به  ٪11اتکل نیاز است

️▪ هرچه فضا محدودار باشد ،غلظت ویروس بیشتر می شود .هرچه هوای بازار باشد یا به طور طبیعی اهویه شود،غلظت ویروس سمتر
است.
️▪ بسیار سفار شد سه شما باید قبل و بعد از تمس مخاط ،مواد غذایی ،قفل ها ،دستگیر ها ،سوئیچ ها ،ریموت ،الفن همرا  ،ساعت ،رایانه،
میز ،الویزیون و غیر دست خود را بشویید و هنگام استفاد از سرویس بهداشتی.
️▪ شما باید برای دستهایتان سه در ارر شستشوی زیاد دچار خشکی شد اند از مرطوب سنند استفاد سنید .زیرا ویروس می اوانند در میکرو
ارک ها پنهان شود .هرچه مرطوب سنند ضخیم ار باشد ،بهتر است همچنین ناخن های خود را سواا سنید اا ویروس در آنجا پنهان نشود

کروان را جدی بگیریم .ربای کمک هب کارد ردمانی و سالمتی خود و ع زریانمان رد خاهن اهیمان بمانیم
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید

تلوزییون راهیی زن از ”کاانل یک“ روی ماهواره ”اهت ربد” هرهفته دوشنبه ساعت

نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می توانید از طریق آردس

پخ
02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربانمه هب وقت تهران می توانید بیننده

اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

تلوزییون راهیی زن باشید.

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

فرکانس ماهواره:

آرشیو مقاالت
http://rahai-zan.blogspot.com

Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 00444
Pol V
FEC 4.6

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

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

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 4406829046400 :

تلفن تماس440894080408 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس4406844408442 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

4406844408442

تلفن تماس444-421-1200 :

ایمیل verya.1264@gmail.com

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

تلفن تماس4406840099442 :
ایمیل sara_tina0442@yahoo.com

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

تلفن تماس 44091828028424 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@gmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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