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نجاتی و سپیده قلیان ضعال مدنی سریعا
آزاد باید گردند

راه های تماس با سازمان رهایی زن و نمایندگان
آن در شهرها و کشورهای مختلف
معرضی سایت های برنامه های تلویزیونی نشریه
ها و تلگرام
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گزارشی از برگزاری روز جهانی منع خشونت علیه زنان با احرای تئاتر ”بگو نه!“
در شهر شتوتگارت آلمان
بیست و پنجم نوامبر روزجهانی مبارزه علیه خشونت به زنان است.
در این روز فعالین حقوق زنان در شهرهای مختلف جهان انزججزار خزود
نسبت به خشونت علیه زنان را که در خانه و سطح جامعه ،در مدارس و
محیط کار اعمال میشود ابراز میدارند.
البته در کشورهای اسالمجده مانند ایران ،خشونت علیه زنان از حزمزایزت
نهان و آشکار قوانین شریعت اسالم نیج برخوردار اسزت .مزبزارزه عزلزیزه
خشونت و آزارهای جنسی علیه زنان امری جداناپذیر از مبارزه زنزان و
مردان آزادیخواه و برابری طلب میباشد.
در این قسمت از برنامه توجه تان را به یک گزجار ویزدیزوازی از یزک
تئاتر خیابان با عنوان“ بگو نه“ در شهر اشتوتگارت آلمان در رابطه بزا
منع خشونت به زنان جلب میکنم .قابل ذکر است که نمایشنامه ایزن تیئیاتیر
توسط مریم رمضانی گیوی نگیاشیتیه شیده و میهیران رمضیانیی گیییوی
کارگردانی آنرا بعهده داشته است .در همینجا از مریم و مزهزران عزجیزج
برای ارااه نمایش و ارسال ویدیو این کار زیبا سپاسگجارم.

این تئاتر را می توانید در لینک های زیر مشاهده کنید:
https://youtu.be/9mAYJH5ymoc
https://rahaizantv.blogspot.com/2018/11/say-no-street-theater-about-violence.html
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گفتگو سحر صامت با وحیده ضیضی خررنگار ضعال حقوق زنان در اضغانستان

شناخته

بیست و پنجم نوامبر روز جهانی مبارزه با افغانستان در طول سالهای کاری ا
خشونت علیه زنان است .تاریخچه ی این شده است.
روز به قتل وحشیانه ی خواهران میرابال که
از فعاالن سیاسی جمهوری دومنینکن بودند سحر صامت :خانم فیضی شما در طول این
مرتبط است .از سال  ۱۸۹۱بدین سو برای سالها که به کار خبرنگاری به خصوص
مبارزه برای محو این خشونت و ادای پوشش مشکالت زنان و خشونت های که با
احترام به مبارزین این راه تجمع هایی آن روبرو شدند اشکال و عوامل این پدیده را
برگجار می شود.مجمع عمومی سازمان ملل چگونه ارزیابی می کنید ؟
متحد از  ۱۱ام اکتبر سال  ۱۸۸۸این روز وحیده ضیضی :خشونت علیه زنان اشکال و
را به عنوان روز جهانی تصویب کرد .هر عوامل فراوانی دارد .اما بیشتر مشکالت
ساله شاهد آمارهایی از سراسر جهان هستیم زنان به صورت عموم ناشی از مشکالت
که شدت و ضعف این پدیده به قوانین ،سیاسی بوده است .در طول این سالها
جغرافیا ،سیاست اقتصاد و در نهایت گجار هایی را در دست گرفتم و کار کردم
آموزشی که از طریق حاکمان قدرت با نام که من را با تمام وجود متاثر کرد .بیسوادی
فرهنگ مردم به جامعه داده می شود ،و عدم آگاهی دقیق از حقوق انسانی درمیان
بستگی دارد .امسال به پای گفتمان با یکی از بسیاری از زنان در افغانستان که خود زمینه
بانوان فعال که خود برای هموار کردن راه ی خشونت ها را ایجاد می کند یکی از
برای دختران نسل جوانتر در جامعه ی حاصالت جنگ های داخلی و بین المللی در
سنتی مانند افغانستان زحماتی بسیار زیادی افغانستان است که زنان در طول چند دهه
را متقبل شده است .گفتگویی داشتم با خانم جنگ را از پیکر جامعه حذف کرد این
وحیده فیضی مسوول زنان ژورنالیست کمیته سیاست بود که اقتصاد مردم را در طول این
ی مصونیت خبرنگاران که خود یکی از سالها نابود کرد و ایجاد خط فقر اقتصادی
دختران سنت شکن پس از سقوط حکومت توسط جنگ ،فرهنگ های غلط و افکار
طالبان است که با هجاران مشقت اجتماعی نادرست را در میان مردم مروج ساخت .این
گجار های متعددی به خصوص در زمینه جنگ بود که شکافی میان طبقات جنسیتی
ی رویداد های مرتبط به خشونت علیه زنان ایجاد کرد و آغاز نابرابری های جنسیتی چه
در خانه و چه در جامعه شد .زنان اقتصاد
را برای رسانه ها تهیه نموده است.
وحیده فیضی از دسته دختران فعالی ست که خود را از دست دادند و تنها تبدیل به
تا کنون بارها مدال شجاعت را به عنوان کارگران رایگان در خانه و موجودی برای
خبرنگار از سوی نهادهای مختلف و حتی زاد و ولد و تولید مثل شدند .اما زنان و
رییس جمهور افغانستان اخذ نموده است .وی دخترانی که از حقوق خود آگاه بوده و
در این زمینه تندیس ها و جوایج دیگری در پتانسیل مبارزه در مقابل این پدیده در
این زمینه دریافت نموده است .وحیده به وجودشان نهفته بود پس از فروپاشی رژیم
عنوان یکی از شجاعترین خبرنگار زن در طالبان به سرعت در جامعه اعالم حضور

کرده و خطوط مبارزه با این پدیده را تشکیل
دادند و برای نابرابری های جنسیتی چه در
اجتماع و چه در خانه جنگیدند .در طول این
سالها ما شاهد رخداد های وحشتناکی برای
زنان بودیم هر سال آمار خشونت ها از ۳
هجار و یا هم بعضی از سالها بیش از ۴
هجار کیس تجاوز می کند .بیشترین این
پرونده ها مربوط به خشونت های خانوادگی
می شود .از ازدواج کودکان خردسال گرفته
تا بارداری های اجباری و نقض عضو بدن و
شکنجه ی دختران زنان تا به آتش کشیده
شدن و کشته شدن بعضی از آنها توسط
مردان خانواده و یا زنان زن ستیج که یکی
از عوامل دیگر و مهم در خشونت علیه زنان
اند .من نیج به عنوان یک دختر آگاه مبارزاتم
را با حرفه ام آغاز کردم و صدای زنان
قربانی را بازتاب دادم .آزار و اذیت در
محیط کار توسط تعدادی از همکاران جنس
مخالف یکی از بدترین نوع از انواع خشونت
های اجتماعی به خصوص در مقابل دختران
و زنان فعال و خبرنگار است.در ابتدا زنان
و دخترانی که در این راه قدم نهادند از سوی
مردم در جامعه و یک تعداد نیج از سوی
خانواده هایشان مورد آزار و اذیت قرار
گرفتند فرهنگ جنگ به بسیاری از مردان
حس برتری داده و اذهان آنان را در مقابل
زنان و توانایی هایشان منحرف کرده بود .
تعدادی از آنها در این راه جان خود را از
دست دادند ،پس از نشر گجار هایشان از
سوی قدرتمندان و تفنگ داران تهدید شدند ،یا
تهدید از سوی بعضی از خانواده های زنان
قربانی خشونت ها و یا عامالن این خشونت
هستند .اکنون پس از  ۱۹سال مبارزه ی
زنان حرفه ی خبرنگاری در کالن شهرهایی
مانند کابل ،بلخ و هرات بیشتر شده اند .نظر
به سالهای قبل مسلک خبرنگاری برای زنان
میان مردم جا افتاده است اما در شهرهای
دیگری چون ننگرهار و قندهار زنانی که به
حیث فعال رسانه یی ایفای وظیفه می کنند که
با محدودیت های زیادی روبرو هستند و
اکثرا جانشان در خطر است اما با این وصف
باز هم تعدادی از دختران و زنان در طول
این سالها آگاه شده و حتی سنتی مناطق هم
برای مطالبه از حقوق انسانی خود می جنگند
و حضور خود را از صحنه ی روزگار
حذف نمی کنند.
ادامه در صحفه ی25
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مصاحره دانشجویان برابری دانشگاه استانرول در ترکیه با شراره رضائی
درخصوص مرارزات زنان در ایران

سالم می کنم خدمات شما و بینندگان عجیج و
ممنون از دعوت تون .من شراره رضاای
هستم فعال حقوق زنان و کودکان ،فعال
سیاسی و مدیر مسئول نشریه رهایی زن
مرارزه زنان در ایران چگونه است؟
پیش فرض من این است که منظور شما از
مبارزه زنان مبارزه برای برابری کامل ،در
همه عرصه های اجتماعی اقتصادی و
سیاسی ،مبارزه برای رهایی زن از ستم
جنسی ست .مبارزه ای که امروز به یُمن
قدرتگیری جنبش سوسیالیستی و آزادیخواه و
برابری طلبی در ایران در جریان است.
من ،حضور این گرایش سوسیالیستی در
مبارزات زنان را خصوصا بعد از جنبش
دیماه ،قوی تر می بینیم .زنان و مردان
آزادی خواهی که بیش از چهل سال حکومت
اسالمی ،احساس خفگی می کنند ،امروز در
صف مقدم اعتراضات قرار گرفتند.
برعکس کسانیکه ،کنار رفتن چند سانتیمتری
حجاب را یک پیروزی برای زنان قلمداد
میکردند ،و به قانون اساسی جمهوری
اسالمی که سرتاپایش ضد زن است و در
تمام ابعاد و رگ و ریشه ی اقتصادی،
سیاسی ،حتی زندگی شخصی و مناسبات
اجتماعی خود را بر زندگی مردم و
خصوصا زنان تحمیل کرده ،متوسل شده و
دل بسته بودند.
امروز ،زنان از آن عبور کردند و در
خیابون روسری هاشون رو علیه حجاب
درمی آورند و در مقابل اراجیف و امر به
معروف و نهی از منکران که از وابستگان
و دلبستگان حکومتی هستند بی هیچ عبایی قد
علم کرده و مبارزه می کنند و از فسادی و

فحشایی که دین و مذهب به جامعه تحمیل
کرده انتقاد می کنند و فریاد می زنند از
حکومت اسالمی خسته ایم و در خیابان علنا
می گویند" برید گم شید" .با اینکه آگاه هستند
که ممکن است این عمل شان تاوان سنگینی
داشته باشه باز هم عقب نشینی نکردند و
نمی کنند.
به سوال تون اگر از این منظر برگردم باید
در یک جمله بگم که جنبش ،برای برابری و
آزادی زنان ،رو به اوج هست و بیش از پیش
درحال تقویت پایه های اجتماعی و جنبشی
خود هست و این امر جای خوشحالی و
امید برای کل جامعه مدرن ،و برابربشری
هست.
بحران رژیم و شرکت زنان در تظاهرت را
نسرت به سال گذشته چگونه ارزیابی می
کنید؟
ببینید جمهوری اسالمی همیشه و از همان
ابتدای پایه گذاری ضدیت ویژه و جدّی با
مسأله زن داشته .است .خامنه ای در یکی از
سخنرانی ها از "زن "بعنوان یک بحران
یاد می کند .این بحران از روزهای اول
حاکمیت دامن جمهوری اسالمی را گرفته
است .جمهوری اسالمی با جامعه ای روبرو
هست که علیه  ۴۴سال تحقیر و بیحقوقی و
آپارتاید جنسی علیه زنان به میدان آمده و به
چیجی کمتر از برابری کامل و رهایی مطلق
از همه تبعیض ها ،منجمله تبعیض جنسی،
رضایت نمی دهد .این شاید مهمترین تفاوت
وضعیت امروز با قبل از خیج دیماه است.
اگر زنان سنًتا اولین قربانیان سرکوب
جمهوری اسالمی بودند ،امروز مسئله زن و
حضور وسیع زنان در اعتراضات توده ای
پاشنه آشیل و سمبل شکست جمهوری

اسالمی در عقب زدن ارزشهای انسانی و
برابری طلبانه جامعه در رابطه با برابری
زن است.
نمونه ا "دختران خیابان انقالب "هستند که
به موازات خیج دیماه علیه فقر و گرسنگی
در دل جامعه سیاه سربلند کردند و هر روز
تکثیر می شوند .همین چند روز پیش هم
شاهد بودیم که دختری در میدان انقالب
تهران  ،توی یک دستش بادکنک های سفید و
قرمج و در دست دیگر شال ،علیه حجاب
اجباری دست به اعتراض زد .
اما زنان ،فقط در عرصه امر "زن" فعال
نیستند ،در اعتراضات دیماه حضور زنان
کارگر؛ زنان خانه دار ،دستفرو و نان
آوران خانه در جنبش علیه فقر و بیکاری،
کل نظام بورژوازی ایران را نشانه گرفت .
تصاویر زنان ایران که در دود و آتیش با
مشت های گره کرده بودند ،در رسانه های
خارجی جهانی شد .همینطور به تریبون ها و
سخنرانی های عمیق زنان در مراسم ها و
سمینارها ،حتما توجه کردید .مبارزات زنان
همانطور که گفتم فرموله تر و کوبنده تر شده
است .تمام بنیان های تبعیض از لحاظ
فرهنگی و جنسی و اقتصادی را رک تر،
صریحتر و بیشتر در دستور مبارزاتی
خودشون گذاشتند.
سال گذشته بعد از 9یا  20سال روز 8
مارس زنان به خیابان ها امدند این حرکت
را چگونه می بینید ؟
به نظر من هرزمانی که زنان توازن قدرت
را داشته باشند  8مارس را برگجار می کنند
چه در خیابان ها و چه در سالن ها .از
دیدگاه من برگجاری آکسیون در خیابان ها
همیشه دلیل بر قوی تر بودن آن نیست .
بعد از انقالب  55که بجرگترین  8مارس
علیه رژیم بود و شعارشان این بود که "ما
انقالب نکردیم ،تا به عقب برگردیم "رژیم با
اعدام ها و سرکوب شدید در دهه  00تا  05و
با تیغ کشیدن به صورت زنان حمله کرد و
عمال یک خفقان را به جامعه تحمیل کرد .
ولی بعد ازانقالب  55اولین  8مارس ،تزوسزط
"جامعه ی حمایت از زنان" به دبیری دیزبزا
علیخانی در شهر سنندج در یزک سزالزنزی کزه
بیش از  000نفر در این مراسم شرکت کزرده
بودند بزرگزجار شزد .بزعزد از آن تشزکزل هزای
غیردولتی زنان از جملزه کزانزون مزا "کزانزون
دفاع از حقوق زنزان و کزودکزان در تزهزران"
طبق فراخوان های قبلی مثال در پارک الله و
یا پارک دانشجو و مزیزدان ولزیزعزصزر ،مزیزدان
هفت تیر داده شد که در سال هزای  80و 85
با سرکوب و دستگیری هزای زیزادی روبزرو
شدند و مجددا مراسم ها به سزالزن هزا کشزیزده
شد .
ادامه در صفحه ی 21
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چگونه جنسیت کودک برایمان بی اهمیت شد؟
ضریرا مرادی ضعال حقوق زنان و عضو کانون دضا از حقوق بشر در ایران

چند سال قبل برای انجام سونوگرافی به یک
مرکج رادیولوژی و سونوگرافی در اهواز
رفته بودم .در بین جمعیتی که در سالن
انتظار نشسته بودند ،خانم بارداری که به
زحمت  ۱۱-۱۱سال داشت بیشتر از همه
توجهم را جلب کرد و علت آنهم هیجان و
شور و شوقش بود؛ تمام مدتی که در سالن
نشسته بود با همراهش میگفت ،میخندید و
مشتاقانه منتظر بود که نوبتش برسد .نوبتش
فرا رسید و حدود بیست دقیقهایی در داخل
اتاق سونوگرافی بود و بعد دیدم که کامالً به
هم ریخته ،پریشان و گریان از اتاق خارج
شد .با شناختی که از فرهنگ مردم بومی
آنجا داشتم حدس زدم که احتماالً فکر
میکرده جنینش پسر است و یا در نوبتهای
قبلی سونوگرافی احتمال دادهاند که پسر باشد
و حاال متوجه شده که دختر است .گریان از
سالن انتظار بیرون رفت ،همراهش هم به
دنبالش دوان دوان از سالن خارج شد و هر
دو با هم رفتند.
بعد از مدتی بازگشتند ،نوجوان باردار با
اصرار شدید ،دوباره خارج از نوبت وارد
اتاق سونو شد و با التماس میخواست دکتر
را قانع کند که یکبار دیگر سونو را تکرار
کند و صدای خانم دکتر شنیده میشد که
توضیح میداد لجومی برای تکرار
سونوگرافی نیست و نتیجه همان است که
دفعه قبل گفته است .دخترک با آشفتگی
خارج شد و از مطب بیرون رفت .بعد از
مدتی من هم برای خرید آبمعدنی از مرکج
رادیولوژی خارج شدم که دیدم همان خانم و
همراهش گریان بیرون مرکج ایستادهاند و
داشتند برای کسی پشت تلفن تعریف
میکردند که دکتر گفته که بچه در داخل
شکمش مرده و باید خارج شود.
از شنیدن خبر یکه خوردم و از فکری که در

داخل سالن به سرم زده بود ،شرمنده شدم.
باالخره نوبت من فرا رسید و زمانی که دکتر
در حال انجام سونوگرافی من بود ،دیدم که
باز همان مراجعهکننده ،علیرغم مخالفت
منشی اصرار داشت ،وارد اتاق شود و با
دکتر صحبت کند .خانم دکتر یکبار دیگر
دست از کار کشید و برایش توضیح داد که
جنین مرده است و کوچکترین شکی نسبت
به این موضوع ندارد و این خانم هر چه
زودتر باید زیر نظر دکتر زنان اقدام به سقط
جنین مرده کند .زن باردار گفت که دکتر
در مسافرت است ،خانم دکتر هم جواب داد
دفعه قبل هم گفتی و من هم برایت پیش خانم
دکتر فالنی وقت گرفتهام ،لطفا ً به ایشان
مراجعه کن .مدتی به این بحثها گذشت تا
دوباره زد زیر گریه که «آخر بچه پسر است
دلم نمیآید سقطش کنم چند روز دیگر نگهش
میدارم شاید زنده شد! شاید خوابیده!
شاید… »خانم دکتر خواست که همراهش
بیاید تا برای او اهمیت و اضطرار مسئله را
توضیح دهد که باز خود جواب داد که فرد
همراه ،خواهر شوهر است و آنها هم
مخالف سقطجنین پسر هستند و از طرف
دیگر جواب شوهر را چه بدهد؟ و … و
باز هم گریان و ناالن از اتاق خارج شد .خانم
دکتر دوباره مشغول انجام سونوی من شد که
به یکباره دیدم گوشی تلفن را برداشت و به
منشی گفت سریع این خانمی که گریه میکرد
را برگردان ،خیالم راحت نیست مطمئنم که
برای سقطجنین مرده اقدام نمیکند .زمانی که
میخواستم از دکتر خداحافظی کنم ،گفتم
محض کنجکاوی میپرسم آیا کاری در این
زمینه میتوانید برایش بکنید؟ خانم دکتر که
کامالً به هم ریخته بود جواب داد« :نه تا
خود نخواهد کسی نمیتواند مجبور کند
ولی اینهمه اصرار و نحوه استدالل کردنش
و امید عجیبش به زنده شدن جنین پسر خیلی
نگرانم کرده است باید همینجا نگهش دارم و
قانعش کنم و گرنه اگر برود دیگر رفته و
انقدر این جنین مرده را نگه میدارد تا جان
خود به خطر بیافتد».
خبرگجاری دانشجویان ایران «ایسنا »در
روز یکشنبه  ۱آبان ماه گجارشی منتشر کرد
با عنوان »هنوز هم دختر یا پسر؟!« این
گجار نتیجه یک پژوهش بر مسئله ترجیح
جنسیتی در ایران بوده و در بخشی از
گجار آمده است:
روستاییان بیشتر از شهرنشینان و مردان
بیشتر از زنان خواهان فرزند پسر هستند.
بیسوادان فرزند پسر را سه برابر بیش از
فرزند دختر ترجیح میدهند و با افجایش

سطح تحصیالت ترجیحهای جنسیتی
ضعیفتر و کمرنگتر شده و در افراد با
تحصیالت عالی دانشگاهی میجان ترجیح
فرزندان دختر و پسر بهطور یکسان و
مساوی به کمترین سطح کاهش مییابد.
هر چه نگر سنتی نسبت به نقشهای
جنسیتی برجستهتر میشود ،میجان تمایل به
الگوی ترجیح فرزند پسر نیج افجایش مییابد.
برای مثال؛ کسانی که با اشتغال زنان کامالً
مخالفاند ،فرزند پسر را تقریبا ً سه برابر
بیش از فرزند دختر ترجیح میدهند .هر چه
این نگر سنتی کمرنگتر میشود ،تفاوت
و شکاف بین دو الگوی ترجیح فرزند دختر
و ترجیح فرزند پسر نیج کمتر میشود.
من نمیدانم که نوجوان باردار آن روز در
چه جایگاه اجتماعی و اقتصادی قرار داشت
و یا میجان تحصیالتش چه بود ولی شواهد
امر کامال نشان میداد که زنی نوجوان از
طبقهایی آسیبپذیر است؛ طبقهایی که حاضر
است جان زنی را برای حفظ احتمالی جنین
پسری به خطر بیاندازد؛ طبقهایی که زنان در
صورت بدنیا آوردن پسر ارج و قرب پیدا
میکنند و در صورتی که دختر بجایند تحقیر
و نکوهش میشوند؛ طبقهایی با فرهنگی
مردساالر.من این فرهنگ را میشناسم چون
من هم به قومیتی تعلق دارم که در
نظرخیلیهایشان پسر جایگاهی باالتر از دختر
دارد و خاطراتی دارم از روزهای بدنیا آمدن
کودکانی در خانوادههای اقوام و فامیل,
روزهای عجای بدنیا آمدن دختری یا جشن
بدنیا آمدن پسری.
ترجیح فرزند پسر بر دختر ریشهها و دالیل
مختلفی دارد که قصد پرداختن به آن را
ندارم؛صرفا میخواهم تجربه ام را از تغییر
نگاه اقوامم به دختردار شدن و پسردار شدن
بازگو کنم :دختران هم نسل من علیرغم اینکه
اکثریت مطلقمان ناخواسته بودیم و به دنیا
آمدنمان را نه تنها به مانند پسران گرامی
نداشتند که نخواستنی بودنمان تاسالها
همراهمان بود .ولی ما تال کردیم که
متفاوت از نسل مادرانمان ظاهر شویم و به
راحتی مرزبندیهای جنسیتی را نپذیریم .ما
سعی کردیم بیاعتنا به جنسیتمان آنچه را که
صرفا حق پسران میدانستند کسب کنیم
وهمپای پسران فامیل و حتی باالتر از آنها
جایگاه تحصیلی و شغلی واقتصادی و
اجتماعیباالتری را کسب کنیم .ما نگر
سنتی به جنسیت را با قویتر شدنمان به چالش
کشیدم؛ به خاندان مردساالرمان نشان دادیم
که ما دختران هم میتوانیم روی پای خودمان
بیایستیم ,تحصیالت عالیه داشته باشیم ,کار
کنیم و مشارکت اقتصادی داشته باشیم .نتیجه
عالی است! غیر از رضایت بیشتر خودمان
از وضعیت کنونی ,نگاه خاندان ما به جنسیت
5
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هم تا حدود زیادی عوض شده است.دیگر نه تنها بخاطر تولد دخترها خانه به ماتمکده تبدیل نمیشود بلکه تولد هر دخزتزر بزرایزمزان بزهزانزهایزی
است برای یادآوری موفقیتهای دخترانمان و آروزی قدرت و جسارت برای دختر نورسیده.خالصه آنکه توانمند سازی زنان و دسزتزیزابزی بزه
برابری جنسیتی دو روی یک سکهاند؛ هر چه زنان توانمندتر ,برابری بیشتر و هر چه تساوی بین دو جنس بیشتر ,زنان مقتدرتر و موفق تزر.
برای دستیابی به برابری باید خود را قویتر کنیم ,این یک الجام است!./
معرضی کتاب :یک زن مرارز در ایران
خاررات زندان
نویسنده :نسرین پرواز
در زیر لینک خرید کتاب است.
برای دوستانی که در لندن زندگی می کنند:
رونمایی کتاب روز  15دسامبر در
کتابفروشی هاوسمن  -اطالعات در زیر و
ضمیمه است.
نسرین پرواز
The book launch for my prison
memoir is on15th December at
0.05 - 8.30, at Housmans
bookshop, 5 Caledonian road,
Kings cross, N1 9DX
It would be lovely to see you there
and if you could spread the word
!about my book
Best wishes,
Nasrin
https://www.victorinapress.com/
product/one-womans-struggle-iniran-a-prison-memoir/
_____._,_.
نمونه حمایت معلمان و زنان از مرارزات کارگران هفت تپه
مینو همتی

جلب میکنم.

چهل سال تحمیل فقر و فالکت به کارگزران ،مزعزلزمزان ،پزرسزتزاران و دیزگزر اقشزار
زحمتکش از یکسو و ثروت اندوزی مشتی مفتخور و برده دار اسالم پنزاه از سزوی
دیگر ،شرایط را به نقطه پرتگاه غیر قابل بازگشت برای رژیم سازمانده استثمار و
جهالت رسانده است .کارگران هفت تزپزه و فزوالد اهزواز راه بزرون رفزت از ایزن
بحران همجاگیر را نشان داده اند .اتحاد و مبارزه بزرای اداره امزور تزولزیزد تزوسزط
شوراهای منتخب کارگران و کوتاه کردن دست چپاولگران و دزدان حزکزومزتزی از
ثروتهای جامعه هشتاد میلیونی.
با پیوستن زنان ،معلمان ،دانشجویان ،رانندگان و دیگر اقشار تحت ستم به صزفزوف
مبارزاتی کارگران روزنه امید برای عبور از این ظلمت چزهزل سزالزه گشزوده شزده
است .پیوند جنبشهای اجتماعی آزادیخواه و برابری طزلزب بزرای در دسزت گزرفزت
سرنوشت خویش نوید بخش فردای بهتر است ،لیکن امروز حضور جمعیت نودونزه
در صدی زحمتکشان در صحنه ضرورریست تااین مبارزه به نتیجه نهاای برسد.
در اینجا توجهتان را به سخنان یک معلم حق طلب برآمده از یک خانواده کزارگزری
https://youtu.be/Zx_feeO0-38
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"ایران در آینه زمان"
چرا هفت تپه بقول خود متفکرین نظام به یک “ماجرای ملی” تردید شده است!
مصاحره سازمان رهایی زن با ثریا شهابی
است ،بیش از یک ماه است که نبض ایران با
“هفت تپه” میطپد .حقیقتی که علیرغم سنت و
منش ژورنالیسم نزوکزر و نزان بزه نزر روز
خور ،مهر خزود را بزر سزراسزر ایزران ،بزر
رابطه دوستان و دشزمزنزان مزردم ایزران ،بزر
رابطه دوستان و دشمنان حاکمیت در ایزران،
و بر فضای رسانه ای ،زده است.

https://youtu.be/F9iwUb0dfcQ
 :دیدن حقایق در ایران بزا ایزنزه ای شزفزاف و
روشن ،هدف برنامه های رهایی زن تزحزت
عنوان “ایران در آینه زمان” است.
در این برنامه ها تال میکزنزیزم کزه بزا کزنزار
زدن گردوغبارها ،و زنزگ زدگزی هزا ،و
رنگ و لعاب هایی که دشزمزنزان مزردم بزرای
پوشاندن حقایزق بزرروی ایزنزه واقزعزیزات مزی
کشند ،تا حقایق را در راستای منافع خودشان
بپوشانند ،حزقزایزق پشزت ایزن آیزنزه هزا را در
مقابل چشمان شما قرار دهیم.

در برنامه امروز “ ایران در آییزنزه زمزان”،
ثریا شهابی را داریم و بزه یزکزی از اصزلزی
تزریززن رویززدادهزای تزاریززخ مزعززاصزر جزامززعززه
ایران ،یعنی هفت تپه  ،می پردازیم ،و آیزنزده
ایران را از این دریچه ،و حقایق مزربزوط بزه
آن را با این نگاه ،مروری  ،می کنیم.
مینوهمتی :ثریا شهابی ،نزه فزقزط در ایزران
که در اروپا و آمریکا و در سزراسزر جزهزان،
خبرهای هفت تپزه و بزدنزبزال آن گزروه مزلزی
اهواز ،مشتاقانه دنبال میشود! .چرا هفت تزپزه
به قول خود متفکرین نظام به یک "مزاجزرای
ملی" تبدیل شده است؟

چرا هفت تپه بقول خود مزتزفزکزریزن نزظزام بزه
یزک “مزاجززرای مززلزی” تززبزدیززل شززده اسززت! .
دورنمای موفقیت این “ مزاجزرای مزلزی” چزی
است؟

این روزها کیس ایزران و پزرونزده ایزران ،از
دریچه دیگری ،نه تنها باز شده است که ورق
میخورد تا به فصل نهایزی بزرسزد .ایزن کزیزس
امروز ،نه توسط نشسزت هزای کزا سزفزیزد و
تویترهای دونالدترامپ ،نه با اظهارات مرکل
و در نشست اتحادیه اروپا ،و نه با اطزالعزیزه
هززای کززرمززلززیززن و مززالقززات هززای جززریززانززات
اسالمی ،و یا با تال هزای پزدیزده دووجزهزی
رضا پهلوی  -فرشگرد ،این حزجب جزوانزان
“نزخزبزه” فزاشزیززسزت ایزرانزی ،نزه از دریزچززه
دعوای درون خانوادگی حزاکزمزیزت و دعزوای
اصالح طلب و اصزولزگزرا و تزهزدیزدات مزقزام
معظم و سپاه ،که توسط مزحزق تزریزن بزخزش
شهروندان ایران ،یعنزی طزبزقزه کزارگزر روی
میج نه تنها سران کشورهای جهانی،که روی
میج تصمیم مردم ایران برای انتزخزاب ،بزرای
راه دخالت در سرنوشت شان ،برای انزتزخزاب
سناریویی که در دل آن میخواهزنزد بزه حزق و
حقوق خود برسند و آینده شان را بدست خزود
بسازند ،قرار گرفته است.مزاجزرای مزلزی ،بزه
میدان آمدن طبقه کارگری است کزه در راس
آن هفت تپه و بدنبال آن فوالد اهزواز ،فضزای
اعتراضی ایران را تسخیر کرده است.
اما چرا؟ چرا این اعتراض به ماجرایی ملزی
تبدیل شزده اسزت .بزه ایزن دلزیزل کزه کزارگزر
معترضی که طلب ا  ،حقوق معوقه ا  ،را
قریب یک دهزه اسزت بزه زور اعزتزصزاب و
اعززتززراض مززاه بززه مززاه مززیززگززیززرد ،عززمززری
سردوانده شده است و به این و آن پزاس داده
شده است ،معیشت ا  ،مزحزیزط زیسزت ا ،
هززرروز بززیززش از پززیززش در مززعززرض خززطززر
سودجویی و بی مسیولیتی قرار گرفت اسزت،
این بار که آمده است حق ا را بزگزیزرد ،بزا
راه حل خود هم آمده است.

مسیولزیزت بزپزذیزرد کزه بزا بزیزان مزخزالزفزت بزا
خصزوصزی سزازی و خززواسزت دولزتزی شززدن
واحد تولید ،میخواهد بداند کزه طزرف حسزاب
ا دولت است نه این و آن صزاحزب کزار و
صاحب سرمایزه فزراری! و در عزیزن حزال
اعالم کرده است که اگر شهر و محزل کزار و
تولید ا  ،بی صاحب رها شده ،اماده است به
شزکززل شززورایززی خززود اداره ا کززنززد ،در
راستان منافع تولید کزنزنزدگزان و شزهزرونزدان،
مدیریت و ادره ا کند .این است که ماجرای
ملی شکل گرفت است.طبقه کارگر مزعزتزرض
عالوه بر اعتراض و خواست بر حق صزنزفزی
ا  ،گفته است که آماده است مشزکزل را حزل
کند .امینت اجتمزاعزی و تزولزیزد را بزه قزدرت
متشکل خود در شوراهایش ،تامین کند.
آنچه که امروز به ماجرای مزلزی تزبزدیزل شزده
است ،اعتراض جاری اسزت کزه قزریزب یزک
دهه است جریان دارد .مطالبه حقوق پرداخت
نشده ،یزا مزعزوقزه اسزت .ایزن مزطزالزبزه پزاسزخ
نگرفت! معیشت و زندگی کارگزر و خزانزواده
ا “بززه امززان خززدا” رهززا شززد.تززا هززمززچززنززان
هرروز به امید این یا آن ،باال و پاییزن رفزتزن
نتیجه این دیپزلزمزاسزی خزارجزی و ان تزحزرک
نظامی منطقه ای و وعده سرخرمن ،شب را
به روز و روز را به شب برسانده ،و دیزگزر
به فقر و فالکت و نا امنی و بی حرمتی بزیزش
از پیش خزود وخزانزواده ا  ،رضزایزت نزمزی
دهد .این جا است که کزارگزر مزعزتزرضزی کزه
حقوق معوقه ا را میخواهد ،با راه حل خود
وارد جدال بر سر معیشت و زنزدگزی خزود و
خانواده ا میشود! چندان تعیین کننده نزیزسزت
که مطالبه چی است! مهم و تعیین کزنزنزده ایزن
است که چه کسی و به چه طریقزی مزیزخزواهزد
آن را برآورده کند.
دوران راه حزل کزارفزرمززا ،سزرمزایزه دار و
دولت ا  ،تمام شزد! نزوبزت راه حزل کزارگزر
رسیده است .ایزن مزاجزرای مزلزی اسزت! ایزن
اعتماد مزلزی اسزت! ایزن وحزدت مزلزی ایزجزاد
میکند!  .انچه که اعتراض یک ماهه اخیر را
به “ماجرای ملی” کزه نزه تزنزهزا خزواب مزقزام
مززعززظززم و هززمززه سززران ،اصززالح طززلززب و
اصولگرا را آشفته کرده است ،که جهزانزی را
چشم براه پیشروی خزود نزگزاه داشزتزه اسزت،
پیشروی از اعزتزراض بزه تزال بزرای پزیزش
کشیدن راه حل خود ،راه حل کارگری اسزت.
راه حلی که کل جامعه را پشت سزر خزود بزه
حمایت کشانده است و هزروز ابزعزاد گسزتزرده
تری می یابد .جامعزه بزه راه حزل کزارگزری،
خو بین است و به آن اعتماد میکند!

ثریا شهابی :این “ماجرای ملی” ،کزه یزک
“همبستگی ملی” را هم پشت سر خزود دارد،
بیش از یک ماه است که نبض ا بزا نزبزض
“هزفززت تززپززه” مززی زنززد .ایززن پززتزکززی بززر سززر
دشمنان مردم در ایران و دریزچزه و دروازه
جامعه ایران ،پشت سر طبقزه کزارگزر ،بزرای
امیدی برای همه ستمدیدگان و محرومان ،نزه
تنها در ایران ،کزه در جزهزان اسزت .درسزت برای راه حل خود ،راه نشان داده است .کزه دخالت در سرنو ا  ،برای پاسخ گویی بزه
حزقززوق هززای مززعززوقزه پززرداخززت شززود! دولززت مشکالت معیشتی و زیستی ا  ،علیه
فقط معترض نیست! مشکزل گشزا هزم هسزت!
دیگر فریزب امزروز بزه فزردا و بزهزانزه هزای
مختلف را نمزی خزورد! نزمزی تزوانزد مزنزتزظزر
وعده و وعید شود!
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جنس
تمام انسان اه بدون یت  ،حق ربارب دارند

حاکمیت ،قطبی شده است .امروز هرکس بخواهد اعتباری به خود و سازمان اپوزیسیون ا بدهد ،باید خود را دوستزدار کزارگزر و راه حزل
کارگر برای حل مشکالت معیشتی ا بداند .و این شور انگیج است .طبقه کارگر نماد و نماینده همبستگی ملی شده است.
مینوهمتی :اما در دورنما چی است و چه میشود؟
ثریا شهابی :آینده در ججییات ناروشن است ،اما سمت و سوی آن ،روشن است .این تحرک ،این ماجرای ملی ،این به مزیزدان آمزدن کزارگزر
آگاه به منافع ا  ،را دیگر به هیچ طریقی نمی توان ،به سادگی از میدان بدر کرد .اگر دو قدم به عقب بنشانند  ،فردا ده قدم به جزلزو جزهزش
خواهد کرد .بی دلیل نیست که امروز از نسیم سوسیالیسم در ایران صحبت میشود.
جامعه ای که حول اعتراضات و اعتصابات کارگری ،با مطالبات روشن خود ،با خودسازمانیابی و خودرهبری ،در سراسر ایزران مزتزحزد و
متشکل و همبسته میشود ،جلوه ای از دورنمای شورانگیج نیرویی را در مقابل چشم میگذارد ،که همه دشمنان را به حاشیه پرت میکزنزد! .از
ترامپ و ترامپیسم ،تا عربستان و احجاب قومی و فدرالیست چی های سناریو سیاهی ،از سپاه و بیت امام و دفزتزر پزرزیزدنزت روحزانزی ،در
مقابل قدرت طبقه فرودست و برده مجدی که آگاه است ،متحد و متشکل است و همگان را به پیوستن به صف خزود دعزوت مزیزکزنزد تزا بزرای
جنگ نهایی ا آماده شود ،شانسی برای ادامه حیات ندارند.
سوسیالیسم ،آرمان طبقه کارگر آگاه ،در ایران و در سراسر جهان است .باید به آن خیرمقدم گفت و تال
نکرد ،موانع را از پیش پایش برداشت ،توطییه ها و نقشه ها و تال های دشمنان ا

کرد که سیر پزیزشزروی ا

را سزد

در حاکمیت و در اپوزیسیون را خنثی کرد.

روزهای سرنوشت سازی در پیش است .باید به پیشواز ان رضت

نگاه غرب به همجنس گرایی
اصغر کامروا

همجس گرایی در امریکا:
ازدواج همجنس گرایان در برخی ایالتهای
آمریکا قانونی ،در برخی تنها به رسمیت
شناخته شده و در بعضی دیگر همچنان
ممنوع است .نخستین ایالتی که ازدواج
همجنسگرایان را قانونی اعالم کرد ایالت
ماساچوست بود که در سال  2000این
تصمیم را گرفت .در حال حاضر ازدواج
همجنسگرایان در  20ایالت به رسمیت
شناخته میشود که این ایاالت عبارتند از:
«ایلینوی»،
«دالور»،
«کنتیکت»،
«نیوجرسی»« ،نیومکجیکو»» ،اورگان«،
»پنسیلوانیا«» ،هاوایی«» ،نیوهمپشایر«،
»آیووا«» ،ماساچوست«» ،نیویورک«،
»مریلند«،
»رودآیلند«،
»ورمونت«،
»مینهسوتا«» ،کالیفرنیا«» ،مین« به عالوه
»واشنگتن دی .سی «.و بعضی مناطق
دیگر .به نوشته سیبیاس ،تصویب چنین
قوانینی موجب شده تا سیل همجنس گرایان

به سمت آمریکا روانه شود و صدها به
اصطالح زوج همجنس گرا درخواست اقامت
در آمریکا را داشته باشند .قوانین آمریکا به
سمتی پیش رفته که کم کم حقوق همجنس
گرایی در بسیاری مناطق این کشور به
رسمیت شناخته شده و به همین جهت آمریکا
به مقصد اصلی بسیاری از همجسنگرایان
بدل شده است.
همجنس گرایی در کانادا:
جان برد ،وزیر امور خارجه کانادا نیج اخیرا ً
در سخنرانی خود در شورای مناسبات
خارجی در مونترال ،دفاع از حقوق بشر و
به ویژه حقوق اقلیت های جنسی در
کشورهایی همچون ایران را از جمله اولویت
خواند.
های سیاست خارجی کشور
همچنین مقامات دولت فدرال کانادا ،این
کشور را بهشت امن همجنسگرایان ایرانی

خوانده اند؛ کسانی که در پی آزار و اذیت
مقامات جمهوری اسالمی متواری و آواره
شده اند .وی ضمن اشاره به این که این
وزارتخانه رسیدگی به پرونده همجنسگرایان
ایرانی را از سال  ٩۴۴۸به طور جدی دنبال
کرده ،گفته است دولت کانادا که همواره در
مجامع بین المللی به دفاع از حقوق
همجنسگرایان می پردازد ،این امر را در
صدر اولویت های سیاست خارجی خود قرار
خواهد داد .آقای کنی خاطرنشان کرده است
اسکان مجدد حدود هشتصد آواره از ترکیه
که همه آن ها ایرانی بوده اند ،از جمله تال
های وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا
بوده است .او گفته است کانادا حدود بیش از
یک سال است که به آوارگان همجنسگرای
ایرانی کمک کرده است تا هجینه های اسکان
مجدد در کشور جدید را بپردازند.
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علد و انگیزه های خشونت علیه زنان در ایران
به مناسرت  52نوامرر ( روز جهانی منع خشونت علیه زنان )
مریم مرادی

عزنزوان «روز جزهزانزی مزنزع خشزونزت عزلزیززه
زنززان »در بسززیززاری از کشززورهززا تززجززلززیززل
میشود .

نخست گذاری خواهیم داشت بر تاریخچه این
روز بجرگ :
در سال 1901میالدی  ،جهموری دومینیکن،
سززه خززواهززر اهززل ایززن کشززور خززواهززران
میرابل) را پس از ماههزا شزکزنزجزه ،بزه جزرم
شرکت در فعالیتهای سزیزاسزی عزلزیزه رژیزم
دیکتاتزوری حزاکزم بزر دومزیزنزیزکزن ،بزه قزتزل
رساند .
21سال بعد از این واقعه ،طی یک هزمزایزش
بزجرگ در شززهززر بززوگززوتززا ،پزایززتززخززت کشززور
کلمبیا ،با شرکت «مدافعان حقزوق زنزان »در
آمریکای التین ،برای نخستین بزار پزیزشزنزهزاد
اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به
«روز منع خشونت علیه زنزان »مزطزرح شزد.
مرنای پیشنهاد مذکور روی دو اصد اسیتیوار
بود:
اول؛ احترام به تزال و جسزارت خزواهزران
میرابل .
دوم؛ میل و سوق افکار عمومی به سوی منع
خشونت علیه زنان.
در ادامه چنیزن جزنزبزشهزایزی ،سزازمزان مزلزل
متحد به سال  25 ،1999نوامبر را به عنوان
«روز جهزانزی مزنزع خشزونزت عزلزیزه زنزان »
نامگذاری کزرد و ایزن روز را بزه رسزمزیزت
شناخت .
یک سال بعد از به رسمیت شناختن روز منزع
خشونت علیه زنان ،سازمان مذکور قطعنامزه
 1325را با عنوان «زنان ،صلح و امنزیزت »
به تصویب رساند که از جمله مزادههزای مزهزم
این قطزعزنزامزه را «پزیزشگزیزری مزنزاقشزات و
خصومتها در درون و در مزیزان کشزورهزا،
تامین مشارکزت زنزان در حزیزات سزیزاسزی و
اجتماعی و ممانعت از اعمال خشونزت عزلزیزه
[زنززان »را تشززکززیززل مززیداد کززه بززیشززبززهززه،
قطعنامه سازمان ملل در مزورد حزراسزت از
زنان و اعاده حقوق آنها ،مبنایی اسزت بزرای
به محاکمه کشاندن و مجازات کزردن کسزانزی
که به نحوی علیه زنان ستم روا میدارند .از
آن روز به بعد ،تا اکنون روز  25نوامبزر بزه

ابعاد مفهومی خشونت
همانگونه که تذکر به عمل آمد ،مبنا و اسزاس
نامگذاری روزی به نزام »روز جزهزانزی مزنزع
خشونت علیه زنان« برآمده از عزمزل خشزنزی
است تحت عنوان خشونت که جان سه خواهر
را گززرفززت .از هززمززیززن جززاسززت کززه فززلززسززفززه
بنیانگذاری این روز را پدیده خشونت تشکیل
داده تا راهی باشد برای کاهش خشونت عزلزیزه
قشری از جامعه بشر زنان) .
بهتزر اسزت تزا مزوضزوع مزورد بزحزث را بزا
تعریفی ساده از پدیده خشونت پی بگیریم؛ در
تعریف از خشونت گفته میشود که «خشونزت
عبارت است از کاربرد عامدانه نیرو یا قزوت
بدنی که از حیث اجبار یزا تزهزدیزد یزا ارعزاب
خزود و دیزگززر اشزخززاص اعززم از گززروههزا و
مجامع که میتواند تا نزقزع عضزو و آسزیزب
روانی و مرگ شخع نیج پیش برود».
در تبیین از پدیده خشونت گاهی گفته مزیشزود
که « :خشونت ریشه در نظام اجتمزاعزی دارد
و اشخاص صرفزا کزارگزجاران آن بزه شزمزار
میآیند [به همین قسم خشزونزت ...بزا اهزداف
اقززتززصززادی ،سززیززاسززی و اجززتززمززاعززی صززورت
میگیرد و دارای جوانب جسزمزی ،جزنزسزی و
روانی است» .
اندیشه مردساالرانه ،تبیزیزن زنزان بزه عزنزوان
جنس دوم از حیزث جزنزیزسزت و تزوانزایزیهزای
جسمی و فیجیکی ،بزالزنزدگزی مزرد بزه عزنزوان
تامینکننده اقتزصزاد خزانزواده و ...هزمزه جزجو
عنصر اصلی و اساسی نگر قبیلهای هستند
که بر مبزنزای آن ،زنزان را از مزتزن زنزدگزی
اجتماعی و فعالیزتهزای بزیزشزتزر در عزرصزه
اجتماع ،کسب و کار خارج از منجل و حزتزی
کسب تحصیل و علم ،بیرون میرانند و تزمزام
زندگی آنها را با مفهوم خانهنشینی ،از معنا و
آزادی فرو میکاهند.
در اینجا صرف نظر از ایزنکزه خشزونزت در
چه شرایطی ر میدهد و چرا و چگزونزه بزه
وقوع میپیوندد ،مساله این است که خشزونزت
به دلیل خصزلزت مزاهزوی کزه دارد ،نزیزرویزی
برخاسته از قوه غضب فرد ،گروه یا جزامزعزه
اسززت کززه هززمززواره آسززیززب ،آزار ،اذیززتهززای
جسززمززانززی و روانززی را بززرای مززفززعززول بززار
میآورد .یا حتی در مواردی به قتل ،جزرح و
یا قطع قسمتی از اعضای انسان تزحزت عزمزل
خشونت میانجامد و آثار خشزونزت ،بزیزش از
همه چیج سالمت جسم و روان انسزان را در

معرض خطر قرار میدهد .
خشونت؛ با ابعاد و گستردگی کزه دارد ،تزنزهزا
به یکنزوع خزالزصزه نشزده؛ بزلزکزه بزه انزواع
گوناگونی تزقزسزیزم مزیشزود ،چزون :خشزونزت
فرهنگی ،خشونت معنوی ،خشونزت جزنزسزی،
خشونت ساختاری  ...تا خشزونزت خزانزوادگزی
که در اکثر جوامع تبدیل به یک مسزالزه عزام
شده است .در این میان ،هرگاه اشخاصزی کزه
تحت عمزل خشزونزت واقزع شزدهانزد را مزورد
مطالعزه و تزحزقزیزق قزرار بزدهزیزم ،بزیزشزتزریزن
قربانیهای خشزونزت ،زنزان و در مزقزام دوم
کودکان بودهاند.
جغرافیای خشونت علیه زنان در ایران
آمار  00درصدی خشونت زنان در ایزران از
ابتدای زندگی ،باالبودن خشونت عزلزیزه زنزان
در کردستان ،معرفی اهواز به عزنزوان خشزن
ترین شهر در نوع خشونتها ،غفلت مسزئزوالن
وزارت بهداشت نسبت به خشونت ،فقر ایران
در مززوضززع مززددکززاری و  ...از مززهززمززتززریززن
مززحززورهززای کززارگززاه آمززوزشززی اورژانسززهززای
درمانی در کار با قربانیان همسرآزاری بود.
یکی از مشزکزالت جزدی در بزحزث خشزونزت
علیه زنان نبود آگاهزی زنزان نسزبزت بزه نزوع
خشونت ها است .بسیاری از زنان در واکنش
به سوال خشونت علیه آنان  ،معتقد بودند کزه
هیچ خشونتی آنها را تهدید نمی کند برخزی از
آنها نیج کتک زدن همسزر را حزق یزک مزرد
نسبت به زن می دانند.
 66درصدی زنیان در ریول زنیدگیی قیربیانیی
خشونت هستند
دامنه و پزیزامزدهزای مزنزفزی خشزونزت تزنزهزا بزه
شخع خشونت دیده بر نمی گردد بلکزه هزمزه
افراد خانواده و جامعه را در بزر مزی گزیزرد.
بر اسزاس اعزالم سزازمزان جزهزانزی بزهزداشزت
کاهش خشونت خانگی از جزمزلزه اولزویزت هزا
است و کشورها باید برای آن برنزامزه داشزتزه
باشزنزد .هزمزچزنزیزن بزرنزامزه ریزجی بزه مزعزنزی
اختصاص بودجه ،آموز و افجایزش آگزاهزی
عمومی است.
با توجه به تعریف خشونت در ابزعزاد جزهزانزی
تصریح میگردد  :تهدید ،تمایل یا اقزدام عزلزیزه
خود یا دیگری ،گروه یا جامعه که نتیزجزه ا
آسیزب جسزمزانزی یزا روانزی بزرای فزرد شزود
خشونت تلقی می شود .همچنین سازمان مزلزل
هر نوع اعمال خشونت بر اساس جنسیزت کزه
منجر به آسیب جسمی و روانی زن و یا تهدید
زن شود و یا آن که زن از استقالل و حزقزوق
مادی و معنوی ا مزحزروم شزود ،خشزونزت
تلقی خواهد شد.
البته قربانی های خشونت تنها محزدود بزه زن
نزمزی شزود بزلزکززه آمززارهزای جززهزانززی بزیززشزتززر
قربانیان خشونت را زن و کزودک اعزالم مزی
کند.
ادامه در صحفه ی 21
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گزارش کوتاهی از برگزاری سمینار با موضو ”تجاوزهیس“ به مناسرت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ایران

ندای زنان ایران

سیمنار ”تجاوز هیس“ در ایران توسط ندای زنان ایران برگزار شد .

در این سمینار که به همت ندای زنان به مناسرت روز جهانی
منع خشونت علیه زنان اجرا شد .ابتدا خالصه ی از تاریخجه ی
این روزاشاره شد  .سپس به موضو ”تجاوز“ پرداخته شد و
خانم اسرین درکاله دراینراره سخرانی کرد بعد از سخنرانی
درباره قربانیان تجاوز همه ی شرکت کنندگان اعالم کردند که ما
در اینجا برای تمام قربانیان جنایت تجاوز و خصوصا  12دختر
ایرانشهری یکصدا ضریاد می زنیم وبه احترام آنها میایستیم .
دختران ایرانشهر ضراموش نمی شوند.

ما صدای دختران ایرانشهری هستیم.تا محاکمه ی مسببین و متجاوزان ،نه می بخشیم ونه فرامو

می کنیم.

در این مراسم پرسش و پاسخی ی توسط شرکت کنندگان انجام شد و در خصوص انوا خشونت ها علیه زنان
صحرت شد.
خانم محروبه ضرحزادی معلم بازنشسته درمورد ترعیض جنسیتی و نابرابری حقوق و دستمزدها و قطع عایله مندی
در ضیش حقوقی زنان صحرت کرد .ایشان خواستار آزادی معلمان زندانی خصوصا آقای محمد حریری معلم زندانی شدند.
همجنین دو شعرتوسط یکی از برگزارکنندگان سمینار خوانده که به تمام کسانی که علیه خشونت مرارزه می کنند
تقدیم شد.
شعر اول:

نخستین بار زمانی ایستادم که  11ماهه بودم
به گفته ی مادرم
از آن روز به بعد
هیچ گاه به حرف گو نکرده ام
در تمام دوران مدرسه
هیچ گاه به خاطر چیجی زیادی ایستادگی نکردم
اما تا جایی که می توانستم بایستم ایستادم
من ایستاده ام زمانی که عشق صدایم کرد
من ایستادم
حتی زمانی که مبارزه سراسر بیهوده بود
امید مرا روی پا ایستانید
و در زیر شر شر باران برجا گذاشت
اما من ایستاده و باز هم خواهم ایستاد

شعر دوم:

رد انگستانت را روی صورتم جا گذاشتی
سکوت کردم
پاهایم را قلم کردی
سکوت کردم
خماری هایت را ندیدم
عربده هایت را نشنیده گرفتم
اما اینبار،
دهانم را هم ببندی
دیگر الل نمی شوم
با چشم هایم
فریاد خواهم زد
به خشونت علیه زنان پایان دهید
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هنرمندان مردمی در بجنگاههای تاریخی ،امیال  ،آرزوها و خشم و خرو
زحمتکشان را به صدا و تصویر در میآورند و جامعه را متاثر میکنند.
در هفت تپه فقط نیشکر نمیروید بلکه نوعی از جنبش کارگری برای وحدت بخشیدن
به مبارزات بحق کارگران و زحمتکشان سراسر ایران متولد میشود که همچون
جرقه بر بشکه باروت مطالبات بحقی که چهل سال است بی پاسخ انباشت شده شعله
ور میشود .این شعله های گرما بخش ،ظلمت حاکم را پشت سر میگذارند و نوید
فردای روشناای سرمیدهند.
هنرمندی که از درون انبوه کودکان کار افغان با رنج و مشقت آشنا بود در
همبستگی با مبارزات کارگران هفت تپه سروده ا را به تصویر کشیده ،در اینجا
ضمن بازگو کردن بیوگرافی کوتاهی از این هنرمند افغان ،شکیب مصدق ،توجهتان
را به این موزیک ویدیوی با ارز با نام هفت هجار تپه جلب میکنم.
https://youtu.be/F-H8aSxcU1E

بیوگراضی کوتاه از زبان شکیب مصدق:

تحریمها و تاثیر مخرب آن بر معیشت
اکثریت مردم ایران
مینوهمتی
تحریم اقتصادی بمثزابزه یزک حزربزه جزنزگزی،
جامعه هشتاد میلیونی ایزران را در مزعزرض
فروپاشی اقتصادی قرار داده است .میلیوینزهزا
انسان ،از کودک و جوان و سالزمزنزد گزرفزتزار
فالکتی بی سابزقزه گزردیزده انزد ،کزه خزود در
بوجود آوردن آن هزیزچ نزقزشزی نزداشزتزه انزد.
حاکمیت اسالمی که توسط قشری چپاولگر و
سززنززگ دل ایززن فززالکززت را بززه مززردم تززحززت
حاکمیتش تحمیل کرده است متهم درجزه یزک
این تراژدی انسانی است .برای این حضرات
جنگ و خون ریجی نعمتی الهی تلقی شزده و
مایه حیات نظام سراپزا فزاسزد و اسزتزثزمزارگزر
طبقه ای روبه افول است .جزنزگ افزروزی و
دشمن تراشزی هزنزر نزیزسزت ،اجزتزنزاب از آن
هنریست که این آقایان فاقد آنند.

حاکمان اسالمی با اتکا به نیروی سزرکزوب و
تحمیق وانمود میکنند که بزا شزروع دور دوم
تحریمها اتفاقی نزخزواهزد افزتزاد و هزمزه چزیزج
عالیست .نظام حاکم با اقتزصزادی فزاسزد و در
حال موت بزه هزذیزان گزوازی پزرداخزتزه و در
وصف قدرت اقتصادی نظام اسالمی پزرت و
پال میگوید .کار زار حزمزایزتزی اروپزا را شزفزا
بززخززش وضززع مززوجززود مززیززنززامززد و ایززن در
حالیستکه اقدامات اروپا صرفا سرم تزجریزقزی
برای عقب انزداخزتزن مزرگ حزتزمزی اقزتزصزاد
سززرطززان زده حززکززومززت اسززالمززی دزدان و
قاچاقچیان اسلحه و مواد مزخزدر و تزروریسزم
است .رد الیحه جلوگیری از پولشوای تزوسزط
شورای نگهبان جهل و چپاول ،گواهی دیزگزر
براین واقعیت است.
آنچه توده هزای مزیزلزیزونزی مزردم در زنزدگزی
روزمره خود تجربه میکنند همانا تزورم لزجزام
گسیخته روزانه توام با بیکاری و سفزره هزای
خالی که هرگج با وعده های دروغزیزن حزکزام

اسززالمززی پززر نززخززواهززد شززد .مززردم ایززران بززه
هیچکدام از ماجراجوایهای منطزقزه ای رژیزم
ایران رای ندادند لیکن عواقب تلخ آنرا تجربه
میکنند .خود آقایان و آقزازاده هزایشزان آنزقزدر
ثروتهای این مردم را چزاپزیزده انزد کزه سزفزره
هایشان تا نسلهای بزعزدیشزان رنزگزیزن خزواهزد
بود .از قدیم گفته اند ،سواره از پیزاده و سزیزر
از گرسنه خبرندارد .ما بایزد بزفزکزر خزودمزان
باشیم و فزکزری اسزاسزی بزرای سزفزره خزالزی
فرزندانم کنیم.
وقت آن رسیده استکه جزنزبزشزهزای اجزتزمزاعزی
زنان ،کارگران  ،معلزمزان و دانزش آمزوزان،
دانشجویان و استادان ،پجشکان و پرسزتزاران،
کارمندان و رده های پااینی نزیزروهزای مسزلزح
بهمراه دیگر اقشار محروم جزامزعزه بزا صزفزی
متحد بمیدان آیند و به این تراژدی چهل سزالزه
پایان دهند و به جهانیان ثابت کنزنزد کزه مزردم
ایران خواهان صلح و همجیستی در نزظزامزی
آزادیخواه و برابری طلب هستند./.
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گفتگو سحر صامت با وحیده ضیضی .خررنکار وضعال حقوق زنان  .....ادامه صحفه ی 1
سحر صامت :از دیدگاه شما حکومت
افغانستان چقدر در زمینه مبارزه با خشونت
تال و سرمایه گذاری کرده است ؟
وحیده ضیضی :اگر در جمع نظر بندازیم
حکومت در حد نوشتن قانون تال کرده اما
در عمل چنین کاری بجرگی در این قسمت
انجام نداده است .مثال عامالن خشونت در
برابر زنان هرگج به سجا نرسیده اند و دادگاه
علنی برایشان نیج تشکیل نشده اند تا دیگران
از آن عبرت بگیرند و دست از خشونت علیه
زنان بردارند .مورد دیگر فساد اخالقی در
امکان و مراجع دولتی است به طور مثال
اگر یک زن یا دختر مورد لت و کوب
ضرب و شتم) قرار بگیرد ترجیح میدهد
سکوت کند تا اینکه برای درج شکایت به
مراکج امنیتی برود زیرا ترس تجاوز از
سوی پلیس مانع برداشتن گام به سوی مرجع
امنیتی می شود و یا ترس از فروخته شدن یا
مورد تجاوز قرار گرفتن در خانه های امن
بسیاری از زنان را وا میدارد تا خشونت
های خانگی را ترجیح داده و بر خود روا
دارند .من معتقدم اگر سطح آگاهی در زنان
باال برود نسل بعدی هیچگاه
اجازه نمیدهد حکومت در برابر
چنین پدیده یی مانند امروز
اینچنین سکوت کند.
سحر صامت :دیدگاه شما به
نگر های سنتی جامعه و انکار
عقب ماندگی فرهنگی چیست ؟
وحیده ضیضی :نمی توانیم از
حقیقت که جامعه افغانی یک
جامعه سنتی هست انکار کنیم،
باورهایی که تعصبات فرهنگی
در اذهان مردم موجب زنده
نگهداشتن سنن نادرست و
پیروی از آنها در عصر
تکنولوژی می شود .با اینکه در
طول این سالها شاهد پیشرفت های فرهنگی
بودیم و وضعیت نسبت به گذشته رو به
بهبود است و این تال زنان در جامعه بوده
که ما امروز شاهد تغییرات فراوانی هستیم.
زنانی که از خشونت های فیجیکی گرفته تا
خشونت های کالمی رفتاری و روحی روانی
را متقبل شدند تا سنن خرافاتی ضد زن را
محو کنند و اصالحاتی در جامعه برای نسل
های بعدی بیاورند .همیشه بازسازی یک
فرهنگ به مبارزه و زمان نیازمند است .از
سوی دیگر خود زنان نیج در کنار
مبارزاتشان خود در حال تمرین دموکراسی
و برابری جنسیتی هستند زیرا پدیده ی

تعصب از نسل های قبل به ما میراث رسیده
و مجادله با آن در قدم اول برای خود زنان
در درونشان و به باور رسیدن برابری
جنسیتی با مجادله ها در درون خودشان آغاز
می شود به زمان نیازمند است ناگفته نماند که
پذیرفتن چنین افکاری ارتباط زیادی با سطح
تحصیالت ندارد زیرا هستند زنانی که
تحصیالت عالی دارند اما منطقشان آنها را
برای پذیرفتن جنس دوم و ضعیفه تشویق می
کند و خودشان یکی از ناقضان حقوق انسانی
خود و دیگر زنان اند پس نتیجه میگیریم که
ایجاد برابری جنسیتی در یک جامعه به
مبارزات شدید و زمان نیاز دارد .اما در یک
کالم باز هم میگویم زنان در جامعه و
بخصوص در بخش خبرنگاری شهامت
بجرگی می خواهد.
سحر صامت :مبارزات زنان افغانستان در
چه سطحی جریان دارد و آیا این تال ها
ثمره های در جامعه به همراه داشته است؟
وحیده ضیضی :نسبت به گذشته این مبارزات
و دادخواهی های زنان بیشتر و پررنگ تر

شده است و زنان متحد تر از گذشته کنار هم
هستند و این حرکات و فعالیت های زنان
بدون شک در جامعه بی اثر نخواهد بود.
روزی که رژیم ضد زن طالبان سقوط کرد
زنان هیچ جایگاهی در هیچ عرصه ی
سیاسی اقتصادی اجتماعی و غیره نداشتند و
افکار نادرست اکثر مردان را تشویق به آزار
و اذیت در مقابل جنس مخالفشان می کرد و
تمام کوشش شان این بود که زنان طعم آزادی
و استقالل را نچشند اما تال و کوشش خود
ما زنان بود که امروز کمیته یی تحت عنوان
کمیته ی مصونیت خبرنگاران ایجاد شده که
بخش زنان را من مدیریت می کنم این خود

به معنای نتیجه تال زنان برای بدست
آوردن حقوق اجتماعی شان است.
در کمیته ی مصونیت خبرنگاران در بخش
بانوان یک گروه تحت عنوان گروه
دادخواهی بانوان خبرنگار ایجاد شده است و
این گروه با تمام مسووالن رسانه یی و
خبرنگاران زن نشست هایی دارد ،هدف از
این دیدارها تطبیق و آگاهی دهی از پالیسی
جنسی در برابر
منع آزار و اذیت
خبرنگاران زن است .کمیته در سال روان
پالیسی را تحت عنوان آزار و اذیت جنسی
ساخت و هدف آن کاهش و یا محو آزار و
اذیت زنان خبرنگار در محیط کاری و
اجتماعی می باشد  .در این قسمت کمیته
برای زنان قربانی خشونت ها دادخواهی
کرده و قصد دارد این پالیسی ججیی از
قرارداد کارمندان رسانه یی شود .در بخش
دیگر کمیته به زنان خبرنگار آموز های
الزم را برای مصونیت به آنها ارایه می کند
تا چگونه بتوانند جان خود را در مناطق پر
خطر حفظ کنند .همچنان آموز دفاع در
مقابل آزارها و اذیت های جنسی را فرا
میگیرند .ما همچنان روی بخش آسیب های
روحی و روانی خبرنگاران نیج کار می
کنیم.
سحر صامت :شما عدم سازمان
یافتگی زنان افغانستان به
خصوص زنان آگاه مواجه با
خشونت را در چه می بینید ؟
وحیده ضیضی :بنظر من زنان
زیادی هستند که دادخواهی های
را شروع کردند و فعالیت های
را به پیش میبرند ولی همه این
گروه ها بطور منسجم کار نمی
کنند .دلیلش عدم پذیر دیدگاه
های یکدیگر و به تفاهم
رسیدنشان بر سر نحوه ی
درخواست مطالباتشان است.
قسمی که پیشتر اشاره نمودم
زنان فعال نیج نیاز به تمرین
هایی دارند اکثرا مسایل را به گونه ی تئوری
آموخته اند و این کفاف نیست ما نیاز مبرمی
به پراکتیک در این زمینه داریم .هر زمان که
میجان آموخته های تئوری و تمرین آن
یکسان شود زنان به گونه ی بهتری اهداف
خود را با یکدیگر سازماندهی می کنند و
مبارزه برای محو خشونت علیه زنان در
جامعه با نتیجه های مطلوب تری روبرو می
شود.
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گفتگو دانشجویان برابری دانشگاه استانرول ترکیه با شراره رضائی  ....ادامه صحفه ی 1
 8مارس سال گذشته هم در گرماگرم خزیزج
دیماه و "دختزران خزیزابزان انزقزالب "رنزگ و
بوی دیگری به خزود گزرفزت و تزفزاوت هزای
عمیقی با سال هزای گزذشزتزه داشزت و تزاثزیزر
عمیقی در توازن قوا بزجزا گزذاشزت .مزثزال در
شهر رشت خانم زهره اسدپور ،در رابطه با
زنان کارگر ،موانع پیشروی کارگران زن ،
عدم تجربه زنان به تشکل یابی و به مشزاغزل
غیررسمی زنان اشاره کرد .
مراسم های دیگر در تهران از سوی تشکزلزی
بنام "ندای زنان "برگجار شد که در بیزانزیزه
ای بسیار رادیزکزال عزلزیزه حزجزاب اجزبزاری
سخنرانی شد و هزمزیزنزطزو خزواهزان مزبزارزه
برای برگرداندن هویزت انسزانزی بزه زنزان و
علیه تبعض در تمامی عرصه هزا و حزقزوق
برابر در ازای کار برابربه میان آمدند.
سطح مطالبات جنبش زنان آزادی خواه و
برابری طلب در  8مارس امسال ،به نظرم
بسیار بسیار رادیکال ،پیشرو و متفاوت تر
از سال های گذشته بود .اینها شواهد قوی
شدن گرایش سوسیالیستی و رادیکال و
تضعیف و حاشیه ای شدن گرایشات مینی
مالیستی و رفرمیستی در مبارزات زنان
برای برابری و رهایی هست.
آیا در کارخانه ها زنان نیز مانند مردان به
اعتصاب می پیوندند؟
در پاسخ به این سوال اوال باید واقع بینانه تر
به زنان کارگر نگاه کرد .باید دید ،آیا زنان
به اندازه مردان در کارخانه ها وارد مشاغل
کاری شدند؟ .در واقع می خواهم از این سر
نگاه کنیم که مثال فرض کنید در کارخانه ها
ی هفت تپه یا پالسکو که بیشترین
اعتراضات کارگری را داشته .چند درصد
از کارگران زن در این کارخانه ها مشغول
به کارند؟.باید توجه داشت که موقعیت شغلی
که زنان کارگر در آن قرار دارند از موقعیت
مردان کارگر متفاوت است .زنان بیشتر در
کارگاه های کوچیک خیاطی یا قالی بافی و
از این قبیل کارها به کار گرفته می شوند.
این رو به فرهنگ مردساالرانه که توسط
جمهوری اسالمی مدام تولید و تقویت میشود
اضافه کنید .مولفه هایی هستند که مانع
حضور وسیع و قابل مشاهده زنان در
اعتراضات کارگری می شود.
با این وجود زنان کارگر در کارخانه های
بجرگ حتما در اعتصابات شرکت می کنند .
تابستان همین سال در
برای مثال
اعتراضات کارگران هفت تپه ،زن کارگری
بعنوان چهره رهبری در اعتصابات ظاهر

می شود و در باالی سکویی سخنرانی کرد
و از مطالباتشان حرف زد و خواهان ادامه ی
اعتصابات تا دست یافتن به همه ی خواسته
ها و مطالبات و همینطور آزادی همکاران
دستگیرشده ا شد.
معلم ها که بخش اعظم شان زنان هستند در
اعتصابات اخیر معلمان ،نقش قوی و
برجسته ای داشتند و در شعارهاشون خواهان
آزادی همکاران معلم شان شدند و همینطور
خواهان آموز رایگان برای تمامی کودکان
بودند .نمونه های دیگر در اعتصابات اخیر
کامیون دارها علیه فقر و گرانی ،دیدیم که
زنان راننده هم در این اعتصابات اعالم
همبستگی کردند و خطاب به جامعه،

خواستار پشتیبانی و اتحاد تمامی مردم از
این اعتصابات شدند.
من فکر می کنم مسأله زنان از مسأله ی
کارگری جدا نیست .رهایی زن ،رهایی طبقه
ی کارگر است .مثال پرداخت بیمه بیکاری و
حقوق و دستمجد به زنان خانه دار ،افجایش
دستمجدها نه تنها به زنان بلکه به خانواده
های کارگر و بهبود معیشت کل زندگی
کارگر و استخدام فرزندان آنها مستقل از
جنسیت و ملیت ،به نفع همه ی مردم و طبقه
ی کارگری ست .
حضور قوی و گسترده زنان کارگر در
مبارزات کارگری میتونه نه فقط این
اعتراضات را تقویت کند که میتواند ُمهر
رادیکال کارگری و سوسیالیستی خود را
بر جنبش برای برابری و رهایی زن بجند/ .

علد و انگیزه های خشونت علیه زنان در ایران.....ادامه ی صحفه ی 9
هر  22ثانیه یک زن مورد آزار قرار می گیرد
مطابق آمار سازمان جهانی بهداشت درباره خشونت علیه زنان باید گفت  :در دنیا هر 11
ثانیه یک زن مورد آزار قرار می گیرد و حتی بارداری نیج برای آنها مصونیت ندارد .در
آمریکا  33تا  35درصد زنان مورد خشونت قرار می گیرند.
خشونت امری پنهان است که حتی دولتمردان اجازه اشاعه آن را نمی دهند .وقتی زن با
خشونت جنسی و تجاوز به ویژه در کشورهای آسیایی و جهان سوم مواجه می شود سکوت
اختیار کرده و منجوی می شود ،حتی در مواردی فرد تجاوز کننده با او ازدواج می کند که
خشونت ناشی از تجاوز در زندگی پس از ازدواج شان تاثیر بسیار زیادی دارد.
مشکلی که در ایران وجود دارد آن است که بسیاری از خانم ها نسبت به مصداق های
خشونت آگاهی ندارند و تنها آزار جسمی را و یا کتک زدن را خشونت می دانند در حالی
که در حال حاضر عمده خشونت های زنان روانی و جنسی است .حتی والدین و معلم ها ،
برخی خشونت ها را نسبت به کودکان خود برای تربیت و یادگیری مشروع می دانند که
این برخالف قوانین بین المللی است.
مسوولیتها و راهکارها
باید به زن فرصت حرف زدن داده شود چرا که اکثر افرادی که مورد خشونت قرار می
گیرند عالقمند به صحبت کردن با کسی بوده و دلشان می خواهد حس همدلی ایجاد شود
بنابراین روانشناسان و افراد متخصع در زمینه آسیب های اجتماعی و مددکاران باید به
صورت کامل به زنان مراجعه کننده گو فرا دهد .شکایت زن را نادیده نگیرد ،احساس
گناه را از روی دو زن بردارد و با برخی کلمات با او همدلی کند.
موضوع خشونت باید علنی و افشا شود چرا که اگر این موضوع از سوی زن بیان نشود
اعتماد به نفس زن ضعیف شده و هر روز تحقیر و تحقیرتر می شود اما اگر خشونت های
روا شده به خود را اعالم و مراحل درمانش طی شود می تواند قوی تر از زندگی گذشته ا
به جامعه باز گردد.
وقتی آمار خشونت در ایران باالست به این معنی است که رفتارهای خشونت آمیج در حال
تبدیل شدن به یک رفتار طبیعی است .بنابراین باید به هر نحو جلوی آن گرفته شود.
زنان اگر خشونت فیجیکی نبینند خود را قربانی خشونت نمی دانند پس الزم است در گام
نخست آگاهی زنان را باال برده و آنها را به حقوق خود آشنا کنیم .البته برخی از زنان ممکن
است تنها یک بار خشونت را درزندگی شان تجربه کنند که این نباید عمومیت پیدا کند.
این باور فرهنگی که مرد باید به زن تسلط داشته باشد از دیگر عوامل افجایش خشونت علیه
زنان است.
برخی معتقدند از نظر شرعی زن نباید بدون اجازه همسر خانه را ترک کند اما براساس
ماده  1115قانون مدنی زن اگر از نظر جسمی ،روحی و مادی در معرض خطر قرار گیرد
می تواند خانه خود را ترک کند/.
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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 قرال مقاالت و مطالب دریاضتی به قرار زیر است:

 .1صرفا مطالب و مقاالتی برای درج در نشریه بررسی میشوند که بنحوی به مسئله بیحقوقی و مبارزات زنان و
کودکان مرتبط باشد.
 .2فقط 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.
 .3انعکاس مطالب و مقاالت در سایتها یا نشریات دیگر صرفا با ذکر ماخذ  .نویسنده مقاالت نیج شامل این تعهد می
شود.
 .0از آنجا که نشریه رهایی زن مستقل و در راستای آزادی و رهایی و برابری است و برای آزادی و رهایی هر
انسانی تال می کند .چاپ مقاالتی که تبلیغ مذهب ،ملیت  ،قومیت را می کند  .در نشریه منتشر نخواهد شد.
 .5مقاالت دریافتی نباید از یک صفحه  A0با فونت  12کمتر باشند و نباید بیشتر از  3صفحه باشد.
 .0مطالب و نوشتارها تنها در فرمات مایکروسافت وورد Wordپذیرفته میشوند.

 .5نشریه رهاای زن بنا به تشخیع خویش مقاالت و مطالب منتشره دیگر رسانه ها را با ذکر ماخذ منتشر خواهد
کرد.
 .8به دالیل محدودیت صفحات نشریه ،مطالب ارسالی بنا به تشخیع 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 رهاای زن

سردبیر

مدیر مسئول نشریه

مینو همتی

شراره رضاای
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید

تلوزییون راهیی زن از ”کااان یا

“ روی مااواواره ”اهت ربد” هاهفاها اه

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

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

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 مصاحره 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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