شی
نشرشر یش

شمشا ر ه
شش

شی
ر هشا یش

1 2

سردبیر :مینو همتی

3rd Series, Issue 12

Editor-in-chief: Mino Hemati
Email: minohemati@gmail.com

نرریی :

سری سوم ،شماره 12
April 2013

عناوین
پیام نوروزی
مینو همتی

1

شراره رضائی

1

مدیرمسئول  :شراره رضایی
Email: shararehrezaei.p@googlemail.com
Managing editor: Sharareh Rezaei

پیام نوروزی

پیام نوروزی

كنفرانس آزادي و رهايي جامعه،
جای حق زن خالي،
رعنا کریم زاده

2

گزارشگر تلویزیون رهایی زن -
استکهلم.سوئد  8مارس همممراه
با عکس ها
3 –4 –5
ژیار همت

بهاران خجسته باد
دگربار ،زمستان طبیعت شکست و رفت.
نوید بهاران با شکفتن گلها ،فصلللن نلو،
نشاط و شادی کودکان در کوی و برزن را
بللا ارمللمللان مللیللرورد .از طللر

للود و

همکارانم فرا رسیدن نوروز را بلا شلملا
بینندگان عزیز تبریک میگلویلم و روزهلای

گممزارا از بممرگممزاری  8مممارس
گوتنبرگ سوئد همراه با عمکمس
ها
8—7– 6
نشمیل فتاحی

وشن را برایتان آرزو دارم.
امیدوارم تماملن انسلانلهلای شلریل

و

دربند نیز ،زمستان اسارتشان بشکلنلد و
گزارشی از برگزاری  8مارس روز
جهانی زن در آلمان—شتوتگمار
همراه با متن سخنرانی و عکس
ها
8 - 9-11
شراره رضایی

بلهلاران را در کللنلار

لانلوادن هلایشللان

بسربرند .با امید روزی کا از ظلم آثلاری
نباشد.
سازمان رهائن زن

گزارشی از برگزاری  8مارس روز
جهانی زن در آلمان—کلن هممراه
با متن سخنرانی و عکس ها
11-11
شراره رضایی

دو مقاله ” :مرد و زن ایمرانمی“ و
”فرار از مذهب در ایران“
اعظم رضایی

13-14

مینو همتن

بهار آغازی دوبارن ،
از نو جوانا زدن؛

از نو شکفتن؛
و

دو مممقممالممه  ” :جممایممگمماه زن در
جمهوری اسالممی“ و ”بمردگمی
جنسی یا بردگی زن در ایمران“
15 –16
شیرین شکر زاده

گزارشی از کنفمراس
دادن به ختنه دختران“
نظیره معماری

در برابر باد و باران و تگرگ

ایستادن و تسلیم نشدن

سال نو بر همگان مبارک باد

خخماتمممه
17—18

از نو زیستن؛

شرارن رضائن

ستون خبری
19
اطالعا

مربوط به نمایمنمدگمان و

تماس با سازمان رهایی زن
11

توجی :نظر بی اینکی نظراتی در سطح جامعی مطرح میروند کی نیا مند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آ ادانی عقاید دارد و بعضا این نظرات مغایر بشا اهشدا
سیاستهای رهائی

نیز هستند ،ا این شماره مبادرت بی گرود

حقوق نا و بخصوص فعایین رهائی

با سپاس مینوهمتی

” ستو تریبو آ اد ” نموده و اینگونی نظرات را در این ستو

میخواهیم کی در پاسخگوئی بی این نظرات کوشا باشند.

و

منترر کرده و در همینجا ا فعشایشیشن

شی
نشرشر یش

شی
ر هشا یش

شمشا ر ه
شش

1 2

كنفرانس آزادي و رهايي جامعه ؛جای حق زن خالي،

توسط سازمان رهايي زن استكهلم با موفقیت برگزار گرديد .در كنفرانس مباحثي ارزشمند توسط پالنیست هلا ارايلا شلد.
مینو همتي دبیر سازمان سراسري رهايي زن كا میهمان ويژن كنفرانس از امريكا بودند،وضعیت زنلان در جلواملر شلر لي و
بخصوص وضعیت امروز زنان كشورهاي مصر و تونس رامورد بررسي رار دادند  .ثريا شهابي ديگر میهمان كنفرانس از انگلیلس
با نگاهي انتقادي چگونگي بر ورد اپويسیون رژيم شان در انقالب  75و همچنینن مطالبات و دستاوردهاي زنان بعد از انلقلالب
را مورد بحث رار دادند و ازين راستا یام مردم كشورهاي اورمیانا موسوم با بهار عربي و حقوق زنان دراين گذاررا ،از منظر
چپ با بحث گذاشتند.
ديگر میهمان كنفرانس ديانا نامي از كشور انگلیس بودند .ايشان با ارايا گزارشي در مورد فعالیتهاي سازمان FGMجگلونلگلي
پیشبرد كمپین ازدواج اجباري جرم است ،تا مرحلا تصويب انوني با همین عنوان و همجنین گمپین مبارزن با ننا د تلران و
دستاوردهاي اين كمپین  ،كنفرانس را دراين تجارب شريك كردند .ا رين سخنران رعنا كريم زادن دبلیلرسلازملان رهلايلي زن
استكهلم با مقدما اي كوتان در مورد چكونگي سیر مبارزن زنان اروپا مروري با وضعیت شونت انگي بر علیا زنان در سوئلد
داشت.
رهايي جامعا بدون رهايي زن امكان پذير نیست./

رعنا کریم زاده
دبیر واحد استکهلم سازمان رهائی زن

* منتخبی از مباحث کنفرانس استکهلم در شماره آتی درج خواهد شد
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”ژیارهمت“ گزارشگرتلویزیون رهایی زن  -استکهلم.سوئد
امروز جمعا  8مارس ،3102استکهلم سوئد ،هشت مارسن کا
با مبارزن زنان کارگر کار انجات نساجن نیویورک در  0857با بعد
با عنوان تاریخ روز جهانن زن ر م ورد،سازمان رهاین زن همران
وهم پا با سازمانها و نهادهای دفاع از حقوق زنان در این مراسم
شرکت دارند .با همدیگر با گوشا هاین از این مراسم مینگریم.

دلیل و هدف شما از حضور در این مراسمم و ایمن روز
چیست ؟
فاطمه محمد نژاد  :ما امروز اینجا جمر شدن ایم تا با
جامعا علیا زن نا بگوئیم،مخصوصاً با شونتن کا رژیم
جمهوری اسالمن در ایران بر علیا زنان وضر کردن نا بگوئیم
شونت،علیا
ود را اعالم کنیم ،علیا
و مخالفت
نابرابری،علیا تبعیض و علیا حجاب اجباری وعلیا هما آن
شونتهاین کا بر زنان ایرانن وارد میشود.امیدوارم روزی
برسد کا هما زنهای دنیا و مخصوصاً زنان ایران آزادانا بتوانند
برای ود در هر زمینا ای از حجاب،از آزادی و از هر کاری کا
میخواهند انجام دهند تصمیم بگیرند.

جمال زنی (فاطمه فیلی ) در حال آتش زدن حلجلابلش
با نشانا اعتراض  :امروز هشت مارس هما جمر شدن ایلم
برای دفاع ازحقوق زنان،من میخواهم حجاب را کلا ملظلهلر
بردگن ،فت و تحقیر است را با آتش بکشم.لعنت بلر ایلن
فت و واری.
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یاسین الیاسی:

لیال سومند:

من عضو سازمان جوانان بیمرز در استکلهلللم هسلتلم ،ملا

من لیال سلوملنلد هسلتلم عضلو سلازملان پلنلاهلنلدگلان
بیمرز،امروز در هشت مارس روز جهانن زن ایلنلجلا جلملر
شدن ایم،من با عنوان یک زن ایرانلن ایلنلجلا آملدن ام تلا
فریادم را با گوش جهانیان بلرسلانلم،زنلانلن کلا در ایلران
بسیار تحت ستم و ظلم این رژیم جمهوری اسالملن لرار
میگیرند صدایشان را با گوش جهانیان برسانم کا در ایلران
زنان بسیار تلحلت ظلللم هسلتلنلد درهلملا ملوارد،حلتلن
نمیگذارند زنان ود برای روج از کشور پاسپورت بگیرنلد و
باید با اجازن ولن فقیا باشد یا اجازن یکن از بزرگترها!ملگلر
چا کناهن کردن ایم!؟ما زنها با مردها برابر هستیم،ما زنها
شخصیتن داریم کا این آ وندهلای للعلنلتلن آن را لورد

اینجا برای هشت مارس روز جهانن زن جمر شلدن ایلم تلا
بگوئیم جامعا بدون آزادی و رهاین زن جامعا نمیشود.

سمیرا محمدی:
من سمیرا محمدی هستم و یک مبارز آزادی زنان در سلوئلد،
امروز اینجا هستم چون  8مارس روز جلهلانلن زن هسلت و
پیشینا آن در وا ر حاصل مبارزات زنان آزادن کل دنیاست .من
با عنوان یک زن ایرانن اینجا هستم تا مبارزن زنلان را ،زنلان
کشورم را برای آزادیشان ،برای رسیدن با حقوق وا عیلشلان
بیان کنم .زنان کشور من کا هما چیزشان را از دسلت دادن
اند و در جایگان جنس درجا دوم رار گرفتا اند .زنان سرزمیلن
من کا سایا مردها هستند و حق آزادی مثل این زنها(اشارن
با زنهای حاضر در تجمر) را ندارند .من اینجلا هسلتلم و بلا
عنوان یک زن ایرانن صدای ودم را با تمام درت با دنیا من
رسانم و با امید آزادی و برابری من جنگم.
باسپاس فراوان از شاهیمن کمایمممی کمه عمالوه بمر
فیلمبرداری از مراسم و مصاحبه ها ،متن گفمتمارهما را
نیز برای نشریه پیاده نمودند.
لینک گزارا گوتنبرگ

باران مصلح:
ما امروز با مناسبت روز جهانن زن اینجا جملر شلدن ایلم
برای اعتراض با ظلم وستمن کا با زنلهلا وا لر ملیلگلردد
بخصوص زنهای ایران و برای آزادی و کسب حق برابری کلا
تمام زنهای دنیا باید داشتا بلاشلنلد اعلتلراض

لودملان را

نشان دهیم.مرگ بر جمهوری اسالمن.
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غالمرضا سومند :

فاطمه فیلی :

من غالمرضا سومند هستم امروز بخاطر روز جلهلانلن زن

من فاطما فیلن هستم وبالگ نلویلس و فلعلال حلقلوق
زنان،امروز هشت مارس بوسیلا فرا وانن کا از سلازملان
رهاین زن وارگانهای دیکر دادن شدن بود اینجا جلملر شلدن
ایم برای دفاع از حقوق زنان واعتراض علیا شونت برزنلان
،ما اینجا جمر شدن ایم و با راحتن و با آزادی اعتراض ود
را بیان میکنیم در حالیکا در ایران هلرگلز هلیلی زنلن حلق
اعتراض ندارد حتن با کمتریلن حلقلو لش،املیلدوارم روزی
برسد کهبتوانیم همران با زنان آزادن کشورمان ایران این روز
را جشن بگیریم.مرگ بر جمهوری اسالملن،ملرگ بلر ایلن
حکومت کثی کا باعث بردگن زن شدن است .

اینجاحضور پیدا کردن ایم و از اینجا میخواهیلم صلدای تلملام
زنهای ایران باشیم،زنانن کا در ایران نمیتوانند حق

لود را

بگیرند وحق و حقو ن را کا دارند مانند بلرابلری بلا ملرد را
نمیتوانند فریاد بزنند ،ما از ایلنلجلا بلا تلملاملن علواملللیلن
جمهوری اسالمن میگوئیم کا روزی فرا میرسد کا این زنها
شما را از درت پائین

واهند کشلیلد.ملرگ بلر جلملهلوری

اسالمن،مرگ بر امنا ای.

میترا پورشجری :
با سالم با دمت شما من میترا پلورشلجلری هسلتلم د لتلر
وبالگ نویس زندانن "محمد رضا پور شجری" کا دو سلال ونلیلم
است در زندانهای ایران تحت وحشیانا ترین شکلنلجلا هلا لرار
گرفتا است،امروز هشت مارس است و ما اینلجلا آملدن ایلم تلا
برابری زن ومرد وآزادی زنان را جشن بگیریم وامیدوارم کلا سلال
آیندن این جشن در ایران برگزار شود،من بر ال

میل باطنن ام

و با اطر پدرم کا یک وبالگ نویس است و علقلایلد وانلدیشلا
های ود را مینوشت ولن متاسفانا اکنون در طر ملرگ اسلت
ومن هم با

اطر فشارهای رژیم و مسائل امنیتن ملجلبلور بلا

ترک کشورم شدم واکنون اینجا هستلم ،املیلدوارم صلدایلم بلا
گوش هما برسد وبتوانیم بلرای زنلان دا لل ایلران کلا تلحلت
شکنجهو شونت وحجاب اجباری هستند کاری انجام بدهلیلم.بلا
تشکر از شما.
ژیارهمت – کانال یک – تلویزیون رهایی زن
لینک گزارش  8مارس استکهلم:
http://youtu.be/jNl6LAgRBnI
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گزارا از برگزاری  8مارس گوتنبرگ—سوئد ”نشمیل فتاحی“
باسالم دمت بینندگان کانال رهاین زن امروز 8ملارس 05اسلفلنلد
روزهمستگن سراسرجهان برای همستگن دمکراسن صلل وروز
مبارزن علیا نابرابری شکنجا اعدام زندان سنگسار استبداد وانلواع
ستمگری وبیحقو ن های تحمیل شدن از طبقا سرمایلا داری بلا
زن ومرد کارگر وتحت ستم است امروز با همین مناسبت در ا سلا
نقاط جهان جمر کثیری از انسانهای ازادیخلوان وبلرابلری طلللب در
سط شهرها میایند وبا انجام مراسمها وگردهماین برگزاری وایلن
روزها را هرچا باشکوهتر وبا عظمت تر با نمایش میلگلدارنلد و ملا
امروز درگوتنبرگ سوئد بهمران این انسانهای ازادی لوان وبلرابلری
طلب همگن اینجا تجمر کردن ایم تا با هلم یلک صلدا اعلتلراض و
همبستگن ود مان را با گوش هما جهانیان برسانیم

الهام ترابی:
همانطورکا میدانید امروز  8مارس است روزجهانن زناست وایلن
روز را دربیشتر نقاط دنیا جشن میگیرند واین جشن درصلورتلن
گرفتا میشود کا هنوزم برابری یکسان ومساوی بین زن و ملرد
در دنیا رعایت نمیشود همانطور میدانیم هیچو ت جلایلگلان زن
در جوامر شر ن وغربن یکسان نمیباشد جوامر شر ن هلنلوز
دستخوش حکومت های دیلکلتلاتلوری وضلد زن هسلتلنلد وزن
ستیزهستند.
پس ما نمیتوانیم بگوییم با برگزاری این چنین مراسمن مشکلل
زنها حل نمیشود امیدواریم یک روزی برسد کا برابری و حلقلوق
تساوی در تمامن دنیا چا شر ن وغرب بلا انلدازن هلم اجلرا
بشود.
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شیدا کاشانی :امروز روز  8مارس ما در اینجاجمر شدن ایم
کا این روز را گرامن بداریم این روز روزی است کلا از حلق
زنان دفاع میکنیم کا در ایران بر ایشان ظلم میشود زنلانلن
کا از حقوق نا برابری یر وردارهستنلد وزنلانلن کلا ازدواج
اجباری داشتا باشند ودرهر شری کارمیکنند واز حقوق نلا
برابر بر وردار باشند وترس از تجاوز داشتا باشند بلا املیلد
ازادی ایران عزیزمان امیدواریم کا شاهد ایرانن ازاد باشلیلم
سرنگون باد جمهوری اسالمن
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فاطمه پرندک :روز زن را با زنان آزدی وان و برابری طللب
تبریک میگویم.

فرزانه مرادی :اگر مردی بیا ایران زن باش نا با بردگن نلا
با اسارت نا با نایرابری نا با تجاوز نا با چلنلد هلملسلری
مردان نا با اسالم زن ستیز

دنیا کامکار :میخواستم بگویم کا نمیدانم کا راراست کلا
توی کشور من صل وستیز در مورد انومها پلایلان بلپلذیلرد
نمیدانم کن مردان در کشور من میخواهند با طرح زورگویلن
ودشان با وانم ها حاکم کنند تا بلللکلا بلا اهلدافشلان
ودشان را پیش بلبلرنلد بلیلایلیلم کلا
برسند و بتوانند حر
کسانن کا در راس حکومت رار دارند بگوییم کلا هلرگلونلا
تجاوزی کا بخواهند با انومها دارنلد سلیلاسلن بلاشلنلد
اجتماعن باشند روانن باشند هرگونا تجاوزی کا بخلواهلنلد
با وانومها دارند سیاسن باشند اجتماعن باشلنلد روانلن
باشند هرگونا کا بخواهند رفتار کلنلنلد حلتلن بلازنلدانلیلان
سیاسن تجاوز کا با باطوم وشیشا نوشابا انجلام گلرفلتلا
متاسفانا چرا مگر ا ر میشود با حیوان هلم چلنلیلن کلاری
نمیکنند کخا با یک انوم اینکار را میکنند این هلملا سلتلم
این هم ظلم برای زنهای کشور من انجام میشود کا چن
وبعد دم از اسالم و دین میزنند کا زن نلجلات پلیلدا کلردن و
همچنین حجاب پوشش وعفت است وهما چلیلز را پشلت
اسالم پنهان میکنند چرا م هلملیلشلا طلرفلدار دیلن علرب
هستند در حالن کا اصال با حقوق اجتماعن یک زن هلیلی
و ت توجا نشدن

فاطمه حاجی زاده :امروز جلملر شلدن ایلم تلا بلاردیلگلر
اعتراض ودمان را با گوش جهانیان برسانیم وبرای تلاملیلن
امنیت اجتماعن شخصن وجنسن وسیلاسلن بلرای زنلان
ازادی وان فریاد بزنیم کا اینگونا حق انها پایملال ملیلشلود
زن در ایران مثال کاال میماند واز انلهلا اسلتلفلادن جلنلسلن
میشود وما در اینجا جمر شلدن ایلم کلا بلار دیلگلرانلزجلار
ودمان را اعالم کنیم زندن باد  8مارس روزجهانن زن
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شهال وکیل پور :
با درود بر تمام زنان آزادی وان ،برابر طلب و مبارز جهان
من شهال وکیلن تجرن این روز رو با تمام زنان آزادی وان و برابر
طلب دنیا و بخصوص زنان رنج کشیدن ایران و کردستان تبریک
عرض من کنم  .امروز روز جهانن زن را در حالن برگزار من کنیم
کا زنان در جامعا مردساالر و همچنین رژیم ایران زیر فشار و
سرکوب من باشند امروز ما جمر شدن ایم تا صدای در بند زنان
را با گوش دنیا برسانیم و گوشا ای از درد و رنج آنها را انعکاس
دهیم.ما جمر شدن ایم کا بگوییم ظلم بر علیا زنان را متو
کنید ،زنان نیز مانند مردان با همان اندازن در این جهان سهیم
من باشند و حق برابر دارند من بعنوان یک زن آرزو دارم کا روزی
فرا رسد کا زنان ایران و جهان با مطالبات بر حق ود کا همانا
آزادی و برابری من باشد برسند و روزی فرا رسد کا هیی زنن بخاطر زن بودنش تحقیرو موردظلم و زور و شونت رار نگیرد.
ما واهان پایان سرکوب با صوص سرکوب علیا زنان بودن و آزادی کلیا بازداشت شدگان را در مناطق مختل کشور چون ،
کردستان ،تهران و وزستان و غیرن را واستاریم.
لمو کامل وانین زن ستیزانا و مردساالرانا کا با نادیدن گرفتن حقوق ح ّقا زنان ما را در مرتبا فرودستن رارمیدهد و ما زنان
را تا حد یک شهروند درجا چندم پایین من آورد.
تالش درجهت محو شونت و با ویژن ممنوعیت هرگونا شونت علیا زنان در هر دو عرصا عمومن و صوصن.
امروز علن رغم هما اجحافن کا بر زنان جامعا ما من رود زنان ما با تجربیات زندن شان در بستر امواج آگاهن و عمل
اجتماعن با آگاهن عمیق  ،جنبش زنان را برای رسیدن با برابری جنسیتن و تحقق حقوق انسانن رهبری من کنند.امید
دیت
است زن های جامعا ما با معنای زبان مشترک برای اعتراض دربرابر ،ناعدالتن جنسیتن – ازهر طی و گروهن با ج ّ
وهمگراین برای رسیدن با آرمان های زنان در  ۸مارس ا دامات مفیدی انجام دادن و برای رسیدن با حقوق انسانن ود
دی با میدان مبارزات علنن و علمن گام بگذارند.
گام های محکم و استواری بردارند و با طورج ّ

گزارشی از برگزاری  8مارس روز جهانی زن در آلمان—شتوتگار

” شراره رضایی“

زنده باد  8مارس ،زنده باد آزادی و برابری !
 8مارس روز اعتراض با نابرابری زن و مرد است .نابرابری ای کا
بیش از  ٠٤میلیون زن و د تر ایرانن و صدها میلیون زن ،در دیگر
كشورهای اسالم زدن ،هر لحظا در زندگیشان لمس من کنند.
 23سال است در مملکت ما ایران ،کافیست زن باشن ،تا پلیس
و آ وند محلا با كتاب شرع و انون اسالمي سراغت بیايند و
مدام يادآوري كنند كا فراموش نكني زنن .تا تحقیرت كنند ،مورد
توهین و آزارت رار بدهند و در صوصي ترين زواياي زندگیت از
لباس تا ارايش و ران رفتن و معاشرت و دوستي با جنس مخال
د الت كنند.
با عنوان زن و جنس پست تر از مردان جدایت کنند ،نص مرد و
ٌملک و ناموس كسي كا میتواند كتكت بزند ،صیما و چند
همسری را انون زندگي نیمي از انسانهاي جامعا ات کنند و
فعالین حقوق زنان تحت پیگرد و فشار پلیسن رار گرفتا و
زندانن شوند ،برایشان وثیقا های سنگین تعیین کردن و یا ممنوع الخروج شوند.
در مقابل این توحش و آپارتاید جنسن و مصیبتهایش ،اعتراض و مخالفت ،جزئن از زندگن روزمرن زنان جامعا ی ماست.
زندگن دو نسل جامعا ما را ،كشمكشن اجتماعن و انسانن تشکیل دادن است كا حاكن از افتخار و غرور و در همان حال
سرشار از تراژدی انسانن ست.
مقاومت ،مبارزن و اعتراض زنان و د تران در یابان و مدرسا و دانشگان و در مقابلا با گروههای منکرات و حراست مدرسا

8

1 2

شمشا ر ه
شش

شی
ر هشا یش

شی
نشرشر یش

. وجا افتخار و غرور آمیز زندگن است،و ادارات و كار انا و با هر چا مظاهر شرعن و ضد زن
 در زندانها مورد تجاوز رار من گیرند، زنان و د تران جوان تعقیب و دستگیر و زندانن و شکنجا من شوند،در این جنگ و جدال
. و این وجا ی تراژدی انسانن این زندگن ست. تهدیدشان من کند،شالق و اعدام و سنگسار
 حتن برای، برای حفظ حرمت انسانن، برای شادی، برای آزادی بیان، برای نان.در این مملکت برای هر چیز ولو کوچک باید جنگید
 ر ص و آواز واندن، آرایش کردن، برای جشن سال نو، برای آتش روشن کردن و شادی چهار شنبا سوری،لباس پوشیدن آزادانا
 بسیاری از. و در این جنگ و جدال اجتماعن د تران جوان با پافشاری كم نظیری بر علیا حجاب اسالمن غلبا کردن اند.باید جنگید
 مرزهای مذهب و شریعت، پسران و د تران.وانین شرعن و اسالمن در عمل از طر زنان و د تران جوان زیر پا نهادن شدن اند
.را در هم شکستا و رابطا آزاد و انسانن و زندگن مستقل زیر یک سق را عملن کردن اند
 در کشورهای غربن تحت عنوان "نسبیت فرهنگن" چشم پوشن و حتن تقدیس،نابرابری و تبعیض جنسن در لب دنیای متمدن
 ودشان این نابرابری را پذیرفتا و انتخاب من کنند! این توهین بزرگن، گویا زنان و د تران ربانن حکومتهای اسالمن.من شود
 عامل زن. مسلمان و غیرمسلمان و سیان و سفید ندارد. حق جهانشمول انسان است، حق زن.با ما و با کل بشریت است
. نظام و سیستمن ست کا از آن سود میبرد. "فرهنگ مردم" نیست،ستیزی و نابرابری زن و مرد
 برابری طلبن مثل آتشفشان ازعمق، زور و اسلحا و پلیس و زندان و اعدام را از سرجامعا ما بردارند، یک ساعت،اگر برای یک روز
.جامعا بیرون من زند
!رفقا و دوستان عزیز
: مارس زنان و مردان برابری طلب مملکت ما به دنیا اعالم خواهندکرد8 روزی می رسد و در یکی از روزهای
.آپارتاید جنسن و هما وانین تبعیضآمیز جمهوری اسالمن لمو من شوند
. فرهنگن و اجتماعن زن و مرد يکى است، سیاسن،حقوق مدنى
. بر محیط زندگن اش و بر محیط کارش با مرد برابر است، بر انوادن اش،ا تیار و حقوق زن بر جسمش
 چرا کا رهاین کامل زن در گرو رهاین.با امید روزی کا نظام تبعیض و نابرابری سرمایا داران و بردگن مزدی کارگران پایان یابد
. رهاین جامعا است،طبقا کارگر است و رهاین زن
1113  مارس8—شراره رضایی
 شتوتگار-سازمان رهایی زن واحد آلمان

Es lebe den 8. März, Es lebe die Freiheit und die Gleichheit
Der 8. März ist ein Protesttag gegen die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern weltweit. Die besondere
Ungleichheit im Iran bekommen nicht nur die mehr als 40 Millionen Frauen und Mädchen im Iran täglich zu spüren,
sondern Hunderte Millionen von Frauen und Mädchen in allen islamisch geprägten Staaten leiden darunter.
Seit 34 Jahren ist in unserem Land, Frau zu sein, Grund genug, um dich mit religiöser Begründung zu erniedrigen und
sich in deine privatesten Lebensbereiche, wie Partner-, Kleider- und Arbeitswahl einzumischen. Vor dem Gesetz ist
die Frau nur halb so viel Wert wie der Mann. Sie wird als sein Besitztum angesehen. Häusliche und staatliche Gewalt
gehören zu Tagesordnung.
Trotz der herrschenden Geschlechterapartheid im Iran setzen sich immer mehr Frauen mutig gegen diese
unmenschlichen Verhältnisse zur Wehr. Ihre Ungehorsamkeit und Proteste gehören zu ihrem täglichen Leben.
Insbesondere die jungen Frauen und Mädchen mißachten zunehmend die staatlich vorgeschriebene Kleiderordnung
oder Geschlechtertrennung. Dies gehört zu einem Teil ihres ständigen Kampfes gegen die Regierung. Ihr Widerstand
erfüllt uns mit Mut und Stolz. Andererseits ist er verbunden mit tragischen menschlichen Schicksalen. Denn dort
erwartet die Frauenaktivisten und Menschenrechtlerinnen Gefängnisstrafe mit Folter und Auspeitschung,
Vergewaltigung und gar Hinrichtung.
In den westlichen Ländern wird diese unwürdige Unterdrückung der Frauen im Iran mit dem Begriff „kulturelle
Unterschiede“ verschleiert oder sogar verherrlicht. Als ob man jemals die Meinung der Frauen zu ihrer Ungleichheit
gefragt hätte oder sie sich freiwillig dazu entschieden hätten. Das ist für uns Frauen nicht akzeptabel. Die Gleichheit
zwischen Frauen und Männer ist ein universelles Menschenrecht.
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Die Ursache der Ungleichheit oder Frauenfeindlichkeit hat nichts mit den kulturellen Unterschieden der Völker zu
tun. Die Ursache der Unterdrückung liegt im gesellschaftlichen System, das davon profitiert.

Liebe Freunde und Mitstreiter
Heute rufen wir unsere Forderung der Gleichstellung von Männer und Frauen in die Welt hinaus und wünschen uns
den Tag:
-an dem alle frauenfeindlichen Gesetze im Iran und weltweit abgeschafft werden,
-an dem alle bürgerliche, politische und soziale Rechte für Frauen und Männer gleichermaßen gelten.
-an dem die Frau selbst über ihren eigenen Körper, ihre Familie, Umwelt und die Arbeit frei und gleichberechtigt
entscheiden kann.
Wir streben den Tag an, an dem, jegliche Diskriminierung abgeschafft und die Lohnungleichheit, ungerechte
Kapitalverteilung auf der Welt beseitigt ist.
Ich denke: Die endgültige Befreiung der Frau ist nur mit der Befreiung der Arbeiterklasse möglich. Die Befreiung der
Frauen ist die Voraussetzung für eine befreite, humane Gesellschaft.
Sharareh Rezai - Stuttgart 8. März 2013
Die Organisation der Befreiung der Frau aus Iran- Auslandsektion
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گزارشی از برگزاری  8مارس روز جهانی زن در آلمان—کلن ” شراره رضایی“
روز شنبا  9مارس ساعت  ، 08مراسمن با مناسبت روز 8
مارس در شهر کلن از طر سازمان رهاین زن برگزار شد .در
این مراسم کا حدود  71نفر زن و مرد حضور داشتند ،آرش
حسینن ضمن تبریک و گرامن داشت این روز و وش
آمدگوین با حضار و اعالم برناما ها ،سپس شرارن رضاین
سخنرانن با موضوع "علیا شونت و تعرض جنسن با زنان"
ارائا کرد ،سپس بعضن از حاضرین در جلسا هرکدام از
تجربیات و بحث ها و تبادل نظرهاین در صوص وضعیت و
مشکالت زنان و راهکارها و نظرات ود را در صوص نوع مبارزن و
تالش برای مبارزن با نابرابری و شونت بحث و تبادل
نظرکردند.
پس از آن جلسا با صر شام و موسیقن و ر ص و شادی در
ساعت  30شب با پایان رسید.
متن سخنرانی:
 8مارس  1113علیه خشونت و تعرض جنسی به زنان!
و تن کالرازتکین یکن از رهبران سوسیالیست کارگران و جنبش رهاین زن ،در دها اول رن بیستم 8 ،مارس را روزجهانن
مبارزن زنان اعالم کرد ،هیچو ت با ذهنش نمن رسید کا یک رن بعد ،زنان در ا صن نقاط جهان اجتماع من کنند و در مورد
ابتداین ترین حقوق زن یعنن حق آزاد زیستن و برابر زندگن کردن ،حر بزنند .با کتک زدن ،شونت روحن و جسمن و تل
و تجاوز و تحقیر و بیحقو ن زنان اعتراض کنند!
به این نمونه های گزارشا منتشر شده گوا کنید:
"اوا بریت سونسون" (  (eva baitt svensonیک انم سویدی و یک سیاستمدار است .او یکن از ربانیان شونت
است و من گوید" :بعد از بیست سال ازدواج ،شونت همسرم از حد دشنام فراتر رفت و با سیلن زدن شروع شد".
با گفتا او ،شوهرش هما چیز از جملا حساب بانکن اش را کنترل من کرد .با وجودی کا زنش یک سیاستمدار در پارلمان
اروپا بود ،من واست بر او کنترل داشتا باشد .او را با مرگ تهدید کردن بود .شوهر او مردن است.
اما "اوا بریت" از ترسن سخن من گوید کا او را رها نمن کند .او من گوید" :پانزدن سال گذشتا است اما هنوز و تن برای
دم زدن بیرون من روم و صدای کسن را در پشت سرم من شنوم کا با سمت من من آید ،اولین چیزی کا با ذهنم من
رسد اینست :آن ،من ترسم  .این اوست کا در تعقیب من است و دومین فکری کا من کنم این است کا ولن من در سوئد
نیستم ،مثال ً در بروکسل هستم .و بعد فکر من کنم او کا مردن است و علیرغم اینکا من دانم نباید بترسم ،این حس ترس
همیشا با من است".
انگن

طبق گزارا خبرنگاران ،کشور سوئد کا با برابری جنسن درجامعا ود افتخار من کند ،هر سا هفتا یک زن با دست
نزدیکانش با تل من رسد .من گویند ،و تن با پلیس زنگ زدن من شود تا از کشتا شدن یک زن توسط همسرش بر
بدهند ،آنها این موضوع را یک تراژدی انوادگن در نظر من گیرند ،مثل اینکا تلن اتفاق نیافتادن است .در همین کشور طن
سال گذشتا میالدی 27 ،هزار مورد شونت گزارش شدن است.
طبق گزارشهاین کا منتشر شدن اند .درکشورهاین مانند اسپانیا ،سوئد ،پاکستان ،آمریکا و روسیا ،هریکساعت ،یک زن با
تل من رسد .در مصر هر  21د یقا با یک زن تجاوز من شود.
طبق برآوردها ،از هر هفت زن در اروپا ،یک نفر مورد شونت انگن شوهر ،دوست پسر یا همسر سابق رار گرفتا است و
در بر ن از این موارد ،آنها جان ود را از دست من دهند.
تازن این آن بخش از زنان را شامل من شود کا جرات من کنند بر بدهند ،بقیا با ود من گویند ،آن ،من تنها نیستم مثل
من فراوانند .باید با این وضر بسازم.
گفتا من شود ،برای زنان بین پانزدن تا  33سالا شونت انگن و تجاوز از سرطان بدتر است
تعداد زنانن کا در اثر شونت انگن کشتا یا مجروح من شوند بیشتر از زنانن است کا با علت بیماری سرطان درمن
گذرند .و این حقیقت تکان دهندن است کا مثل اپیدمن در سط بین المللن گسترش یا فتا است.
فراموا نکنید این گزارشا از کشورهای متمدن و پیشرفته دنیای امروز است.
و تن این ا بار را در کنار شونت نسبت با زن ،تل های ناموسن ،تجاوز با زنان ،تن فروشن شرعن (صیما) در عراق،
افمانستان ،عربستان و کشورهای شیوخ عرب و درایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمن بگذاریم ،در کنار آپارتاید جنسن در
ایران بگذاریم .و در کنار ا رین گزارشهای تجاوز با زنان در یابانهای مصر و در اتوبوس در هندوستان و در پنجاب تجاوز با
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با د تر  5سالا وغیرن بگذاریم ،انسان از ود باید بپرسد" :این چا دنیاین است کا ما در آن زندگن من کنیم؟ آیا با نسبت
زمانن کا کالرازتکین از رهبران سوسیالیست آلمان و الکساندرا کولنتای بلشویک روسن ،زندگن من کردند عقب نرفتیم؟
کولنتای در آن زمان (حدود  011سال پیش) من گوید:
در آلمان حدود دويست هزار زن ،عضو در اتحاديا های کارگری و صد و پنجان هزار زن ،عضو احزاب کارگری هستند ،و در اطريش
چهل و هفت هزار زن عضو اتحاديا و حدود بیست هزار نفر عضو حزب سوسیالیست هستند .هما جا ،در ايتالیا ،يوگسالوی،
دانمارک ،سوئد ،نروژ و سوئیس ،زنان طبقای کارگر در حال سازماندهن ود من باشند .ارتش زنان سوسیالیست تقريبا يک
میلیون عضو دارد .يک نیروی وی! نیروئن کا درت های اين جهان بايد با مطالباتش تن بدهند.
کجا است آن ارتش یک میلیونی زنان سوسیالیست که آن زمان تنها درچند کشور اروپایی وجود داشت و سازمان
یافته بود؟ یقه که را باید گرفت؟
ببینید ،بورژوازی ریاکار و دولتهای جنایتکارشان چگونا با پدیدن شونت و تل و تجاوز با زنان نگان من کنند.
عجیب نیست کا این ا بار هر روزن در مدیای بورژوازی ،پخش و منتشر من شود؟ هما من شنویم کا دولتهای حاکم و حافظ
نظام نا برابر و مردساالر با ول ودشان مجرمان و اتالن ومتجاوزین با زنان را تعقیب و مجازات من کنند .حتن اعدام من کنند.
کسانن را اعدام من کنند کا پرورش یافتا و ربانن همین نظام کثی ونابرابر و ضدزن ود هستند.
اما مشکل ما زنان مشتن آدم عقبماندن و مریض و اسیر اسالم و شریعت کا با زن تجاوز من کنند ،نیست .پشت این رفتارهای
حیوانن کوهن سنت و مذاهب و فرهنگ و نابرابری و عقدن ها و آموزش های بورژواین فتا است .بورژوازی ود عامدا این
وحشیگریهای ارق العادن را برجستا من کند ،تعقیب من کند و مجازات من کند تا شونت نهادینا شدن در جامعا سرمایا
داری را الپوشانن کند .تا ود را کا مسبب چنین شرایطن است ،پشت این وحشیگریهای نفرت انگیز مخفن کند.
پایا و اساس شونت و تحقیر و تجاوز با حقوق انسانن زنان ،کاال بودن زن است .زنان کارگر عالون بر این کا نیروی کارشان کاال
است ،با جسم شان هم مثل کاال نگان و رفتار من شود .زن عالون بر استثمار وحشیانا ی کار و یا بیکاری و یا کار بن اجر و مزد
در انا و انوادن با عنوان زن ،کاالین است کا باید با مرد لذت بدهد ،وسیلا تفری و وشگذرانن های کثی مردان بورژوا رار
بگیرد .بورژوازی حتن برای تبلیغ و با فروش رساندن کاالهایش از بدن زن استفادن من کند و کمک من گیرد .د تران کارگران و
زحمتکشان در کشورهاین چون ایران و تایلند و روسیا و اروپای شر ن و افمانستان و غیرن ،باید گرون گرون برای لذتجوین شیوخ و
بورژواها با کشورهای لیج و اروپاین و با هتلهای لوکس بورژواها سرازیر شوند و تن شان را بفروشند تا نانن با سفرن انوادن
شان اضافا کنند.
استثمار زنان کارگر در نظام سرمایا داری کا بدترین نوع شونت و یک نوع بردگن مطلق است ،آشکار ،عریان و بشدت بن
شرمانا است.
ببینید،
 کار میلیون ها زن و د تر جوان و نوجوان بنگالدشن ،چینن ،پاکستانن و غیرن با دستمزدی روزانا کم تر از یک دالر پشتماشین های نساجن و چرخ های یاطن لباسدوزی کا کرور کرور سود سرمایا داران را تامین من کنند،
 دستمزد نابرابر در ازای کار برابر با مردان، بیکارشدن زنان بهر بهانا و تصمیم کارفرماها و سرمایا داران، کار انگن بن مزد، نگا داری و گسترش کلیساها و مساجد حتن در دل شهرهای اروپاین و چریدن دن ها هزار کشیش مسیحن و چندین برابر آن،آ وند و شیوخ مسلمان از نتیجا ی کار و رنج و ون طبقا کارگر در جهان کا اولن ترین وظیفا شان ضدیت با زنان و حقوق
انسانن شان است،
کاالین کردن تن زن برای رید و فروش و در دمت تبلیغ و بفروش رساندن کاالهای سرمایا داران
 ...همگن آن سیاست وسنت و فرهنگ بورژواین بر ضد زنان است کا در هیی مدیاین منعکس نمن شود و هیی بورژواین با اطر
آن تعقیب و محاکما ومجازات نمن گردد .آیا شنیدید تا کنون کشیشن با اطر تجاوز با کودکان مجازات و یا اعدام شود؟
آیا این حقیقت ندارد کا اعدام چند نفر مریض و تربیت شدن همین سیاست ها و سنت و مکاتب ومذاهب بورژواین مثال در
هندوستان یا پاکستان و غیرن ،برای الپوشانن حقایقن تلخ تر و دردناک تر است کا بورژوازی پشت آنها ایم شدن است؟
ریشا بن حقو ن زن ،شونت و تل و تجاوز با زن را باید در همانجاین جستجو کرد کا زنان سوسیالیست مثل کالرازتکین،
روزالوکزامبورک ،کولنتای و رفقایشان دیدند .آن ها زنان کارگر و طبقا کارگر را برای چارن جوین با تالش و مبارزن ای بن و فا
فرا واندند ،سازمان دادند ،اتحادیا های کارگری با رهبری کارگران سوسیالیست درست کردند و احزاب سوسیالیست سازمان
دادند...
نباید اجازن داد ،بورژوازی و نظام سرمایا داری با نابرابری و تبعیض و با مذاهب و مساجد و کلیساهایشان کا بانیان نابرابری زن و
شونت و تل و تجاوز با زنان هستند ،پشت پروپاگاند ریاکارانا و اشک تمساح دولتهای بورژواین و مرتجعین و مجازات تعدادی
ربانن سیاستهای ضد انسانن و ضد زن ودشان ،ود را ایم کنند .شونت نسبت با زنان ریشا در ..ادمه در صحفه ی 14
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مالن و عاطفن دریلغ نداشلتا و ندارنلد کلا ایلن مطللب مویلد شلعور زن ایرانلن
است .
نمونا بارز از جرات زنانا ایران عالون بر وظای مادری و همسر داری با دوش
کشیدن پیکر بن جان عزیزنشان در طول  ۸سال جنگ تحمیلن و با اک سپری
آنان میباشد کا با وجود شکستا شدن کمرشان در زیر بار ظلم و جنریت است .
با غیرت بر سینا ی ود و مردانشان زدن و دوبارن بر روی پاهایشان ایستادن
هما این فداکاری ها شاهد تضییر حقوق زنان درجامعا هستیم من و دیگر زنان
ایرانن تا پای جان در گوشا ی این جهان دیگر فریادمان را فا نمیکنیم و تا بر
اندازی انونا مستبدانا حقوق زن در این ران اداما میدهم .

مرد و زن ایرانی
اعظم رضایی

از آنجا کا اکثرا اندیلشا ی ملرد ایرانلن
بستا بودن و استبداد در جز جز بدنلا ی
این جامعا ریشا در آوردن و ملردان آن را
در غلبلا تعلصب و تبعیلت از للانون مللرد
سللاالر آن را در چهللار چللوب و راسللتای
زنللدگن

للویش و چهللرن ی جامللا للرار

دادن .و ایللن جللز اسللتبداد مطلقللا و
اسللتقرار نظللام مللرد سللاالر هیللی چیللز
دیگری نمیتواند باشد در حالیکا در هیلی
برهللا ی زمللانن زنللان چللا بللا وجللود
استبداد و تعصب از جانلب مردانلشان و
چا بدان ان از هیی گونا کمک جانن و

فرار از مذهب در ایران
اعظم رضایی

عصیان زنان ایرانن:
در چند سالا گذشتا با ویژن پس از جنگ ایران و عراق جمهوری اسالمن
همیشا با معضل زیر بر نرفتن و عصیان رو برو بودن و هموارن وجود این معضل
عمیق اجتماعن را انکار کردن است .
چرا ؟
با این دلیل سادن کا عصیان و نافرمانن جوانان بهترین گوان ورشکستگن ازرش
های اسالمن و نشانا روشن شکست تالش های حکومتا اسالمن برای
جلوگیری از تهاجم فرهنگ غربن و بار آوردن نسلن مطیر و سر بزیر از جوانان
بودن است .
این عصیان مظهر شکست آشکار رژیم اسالمن در تثبیت سیاست یا روسری یا
تو سری و پیادن کردن الگو زنانا ایرانن و دینن ود با ضرب وحشیگری واهران زینبو
ماموران نهن از منکر است .مسالا عصیان و فرار د تران چنان حاد شدن است.
کا نهادهای مختل جمهوری اسالمن را نا تنها ناچار از اطرا با این مسالا اجتمای
کردن است .بلکا برای دستگیری یا نگهداری از آنها اماکنن با نامهای بهزیستن و
مراکز اصالح تربیت ایجاد کردن است اصلن ترین عامل گریختن و عصیان آنها میشود .
فشار ا ال یات سنتن و کنترل بن حدوحصر اجتماعن در جامعا مدرسا و انوادن نا
آنهاست این زنان از ا ال یات مرد ساالرنا و سنتن و شونت در جامعا و انوادن
برای الصن از این فشار ها و دست پاچگن با فضای آزادانا برای زندگن من
گریزند .پیام و فریاد عصیان آنها بن زاری از سنت اسالم و عقب ماندگن و عطش برای
آزادی است در حالن کا جمهوری اسالمن سعن کرد مادران این نسل را با ضرب
روسری یا تو سری با گوشا ی انا ها برند و البتا با ود آگاهن و مقاومت و سعن
روبرو شدن برای آنها بن حجابن سنبل آزادی زن از چنگ تعصب و رافات است  .در
صورتن کا زنان مورد آذر و شکنجا جنسن و سنگسار و شونت رار میگیرد. /

اگر با رفتارهای اجتماعن و روابط عام در جامعا امروز ایران نگان کنیم ،بر ال

آنچا تصور میشود کلا جلاملعلا ،رو بلا

سوی مدرنیتا فرهنگن و اجتماعن پیش من رود با جرأت من توان گفت طرز تفکر و تلللقلن جلاملعلا از رفلتلارهلای
اجتماعن و جنسن کا امروز در جوامر دیگر امری عادی محسوب میشوند ،هنوز در گیر و دار واعد دست و پلاگلیلر و
آموزن های عرفن و مذهبن آنچنان گرن وردن کا تنها بلا یلک حلرکلت بلزرگ و

لودجلوش ،رهلایلن از آن ململکلن

است .مذهب یعنى حکومت وانینى کا بشر ادر با چون و چرا در آن نیست .مذهب یعنى حکوملت بلر بشلریلت
بن حق .مذهب یعنن اعمال شونتبار و وانین پوسیدن و ضد انسانن بر کوچکترین زوایای زندگن اجتملاعلن
و شخصن انسانها .مذهب یعنن لگدمال کردن ونبار ابتدائن ترین حرمتهای فردی و اجتماعن بشر یعنن اعلملال آپلارتلایلد
جنسن ،سرکوب ابتدائن ترین واستهای نیمن از جامعا بجرم زن بودن است .مذهب امروز دستگان بردگن رون وسلطلائلن
کارگران برای پر کردن جیب سرمایا دارهای اسالمن است .جامعا ایران از تنفر متراکم شدن است با سلبلب

شلونلت هلای

چند الیا و پیدا و پنهانن کا حکومت جمهوری اسالمن علیا مردم من ورزد؛ ستمن کا بر زنان ،جوانان ،نویسندگان ،روزنلاملا
نگاران ،هم جنس گرایان ،مهاجران ودیگر گروههای سرکوب شدن جامعا من رود بذر کینا را در دل جامعا ایران من پروراند.
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با در نظر داشتن نقش و نفوذ دین و یا ضدیت با دین (بن دینن) در ذهنیت حاکم بر جامعا و افق و واستا های نسل جلوان
امروز کامال متفاوت است .مذهب را با تمام زوایا و مختصاتش من شناسد؛ آنرا واندن است اما نا برای آنکا اعتقادش با آنلرا
محکم کند؛ یر برای اینکا با زمین بزندش .با هر بار مراجعا مجدد با مذهب آنرا بلند من کند و با شلدت بیلشتری بلا زمیلن
میکوبد .این نسل دنبال آزادی و برابری و انسانیت است و راهش با مذهب و دین جداست .جوانان این جامعا در رن  ۰٤و ۰۲
با دنیا آمدن در دنیای ارتباطات و اینترنت و ماهوارن و این لانون و حکوملت را کلا بلر پایلا و اسلاس لران و احکلام پوسلیدن و
ارتجاعن بوجود امدن است را نمن واهد .ضدیت این نسل جوان با مذهب در تمام جوانب زندگن اجتماعن و فلردیش اسلت،
نگرشش با ودش ،جهان پیرامون ،با جنس مخال  ،با معیارهلای اجتملاعن وبلا دنیلای ایلدن امللش هلم ،املروز زنگلن ضلد
ملللذهبن دارنلللد .ایلللن نلللسل از جوانلللان بلللا ایلللن اعتبلللار ،بلللشدت رونلللد رو بلللا رشلللد ضلللد ملللذهبن شلللدن دارنلللد.
فاکتور جنبش عظیمن کا علیا جمهوری اسالمن در جریان است را را باید با کلل ایلن بحلث اضلافا کلرد .ایلن تحلرک عظیلم
اجتماعن کا رژیم اسالمن را در منگنا رار دادن است  ،با این جنبش مذهبن امکان من دهد  .ضدیت با ملذهب را از دامنلا
عمل فرد ارج و مسئلا جامعا تبدیل من کند انسان های متحد احساس درت غیر ابل توضیفن من کنند  .ود ایلن صلورت
مسئلا اجتماعن مبارزن ای برای سرنگونن رژیم اسالمن ،احساس درتن عظیم برای مبارزن با مذهب را با جوانان من دادن
است .سرنگونن جمهوری اسالمن دروازهای را علیا مذهب من گشاید..

ادامه ی صفحه  —11متن سخنرانی  8مارس درکلن — شراره رضائی
نیات و بدذاتن مردان منفرد نیست .در فاسد بودن و روحیا ی حیوانن چند نفر در مصر یا هندوستان و ایالت پنجاب نیست ...کا
با اعدامشان دیگر تل و تجاوز با زن از بین برود .باید ریشا و بانن و مسبب استثمار مضاع زنان کارگر ،درجا دو بودن زن و
تحقیر وبن حرمتن با زنان در استفادن کاالین از بدنشان ...را از بیخ و بن شکاند .باید نظام نابرابر ،ضد زن و سنن و فرهنگ
کاالین و تجارتن و غیرانسانن سرمایا داری و با مذاهب و ادیانش را با زیر کشید و جامعا را از وجود فاسد و جنایتکارانا اش
پاک کرد.
اجازن بدهید در اتما بگویم کا دنیا در مقابل جنایات سرمایا داری نسبت با زن ساکت ننشستا است .اعتراضات تودن ای زنان
در هندوستان و پاکستان و مصر و تونس و اعتراض تودن ای زنان در روز والنتاین در جهان با مذاهب و وانین سرمایا دارانا و
فرهنگ فاسد و تجاری و کاالین بورژوازی در نگان با زن ،در مبارزات سا دها زنان و د تران جوان در ایران علیا نظام آپارتاید
جنسن و ...هما و هما نشان دادن اند کا زنان زیر بار این شرایط نابرابر و شونت ها و تحقیر و تجاوز با حقو شان نمن روند.
اما باید این حقیقت را هم تاکید کرد کا این مبارزات واعتراضات و نفرت ها و کینا های دن های میلیونن زنان با رهبران
سوسیالیست و کمونیست چون کالرا زتکین ،کولنتای و روزا لوکزامبورک احتیاج دارد .جنبش زنان اگر بخواهد یک دم جلوتر برود
و با کم تر از آزادی و برابری کامل و بن ید و شرط رضایت ندهد و از پای ننشیند ،با رهبری زنان سوسیالیست بویژن در میان
زنان کارگر نیاز دارد.
جنبش رهاین زن با مبارزن طبقاتن کارگران زن و مرد نیاز دارد کا علیا سرمایا داری و نظام تا ممز استخوان فاسد آن کا تمام
اهدافش ،تامین سود نجومن سرمایا اش با یمت درد و رنج و ون طبقا کارگر و با یمت عقب راندن زنان نص انسانهای
جوامر بشری امروز است  ،بپا یزد .نابرابری و شونت و با عقب راندن زنان ،بل از هر چیز و هر کس ضرری مستقیم با
طبقا کارگر است .با همین دلیل مسالا زن ،برابری زن و مرد و رفر هرگونا تبعیض ونابرابری و مردساالری و شونت و تحقیر و
با حاشیا جامعا راندن شدن زنان ،امر و مسالا طبقا کارگر است.
زنده باد برابری زن و مرد ،زنده باد سوسیالیسم
شراره رضایی 9 -مارس  ، 3102واحد کلن—آلمان
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گیرنللد همللا وهمللا نللشان بللي
ارزشي زن در جوامعلي اسلت کلا
تحلللت حاکمیلللت حکوملللت هلللاي
اسللالمي ادارن مللي مللي شللود و
جمهللوري اسللالمي در ايرانللي از
جملا ظلالم تلرين و از کثیل

تريلن

آنهاست.

جایگاه زن در جمهوری اسالمی
شیرین شکر زاده

بللا راسللتي جايگللان زن در يللک نظللام
اسللالمي فاشیللستي بنللام جمهللوري
اسالمن چگونا است؟ آيلا زنلان در ايلن
نظلللام اساسلللا از ارزشلللها و حرملللت
انساني بر وردارهستند؟ زن جواني کا
بخاطر حفظ حرمت انساني

ود با حکم

دادگان بدوي و تايید ديوان علالي کلشور
بللا اعللدام محکللوم مللي شللود ،و يللا زن
متاهلي يکا فقط با دلیل رابطا

ارج از

ازدواج محکللوم بللا سنگللسار و مجللازات
مللرگ مللي شللود ،هللزاران د للتر و زنللان
جواني کا در طول سال فقط بدلیل نلوع
لباسشان و بیرون بودن مويي سرشلان
و نوع آرايشلشان در

یابانهلا و معلابر و

امللاکن عمومللي مللورد ضللرب و شللتم و
جريما و بازداشت و شالق رار مي -

زيرا جمهوري اسالمي براي اولین
بار در سال  ۲۷۳۱با پیوستن با
کنوانسیون رفر تبعیض و شکنجا
علیا زنان ،اين تصور را در ذهن
همگان ايجاد کرد کا نابرابري میان
زن و مرد در ايران وجود نخواهد
داشت .اما با اين حال و با تمام
بحث هاي کا در اين مورد وجود
داشتا است ،ولي متاسفانا زنان
در ايران نا تنها درمورد بدست
آوردن حق و حقو شان با نتیجا
دلخوان ود دست نیافتا اند،بلکا
در ال با الي ايدئولوژي هاي اسالمي و
روحانیون حاکم بر ايران محکوم گشتا
وزنان هرگز اجازن نداشتند درذهن
کژانديششان نقش وا عي و تاريخي
ود را ايفا بکنند و در عرصا هاي
سیاسي ،ا تصادي ،اجتماعي و هنري
ال یت هاي ود را نشان دهند.اما
وشبختانا علیرغم اين هما تحمیل
تبعیض و نابرابري با زنان از سوي
جمهوري اسالمي ،در جامعا امروزي و
پرتحول ايران زنان نقش بسیار مهمي و
کلیدي در مبارزن علیا وانین ضد زن
جمهوري اسالمي داشتا اند و با
در مقابل سنت ها و
عناوين مختل
افکار و فرهنگ و تحمیل شئونات
اسالمي ايستادگي کردن اند.اين
سرکوب ها و عمال انوني کردن آپارتايد
جنسي و تفکیک جنسیتي در مدارس و

از سایت رهایی زن دیدن کنید،

نشریا

دانشگاهها و محل کار و اماکن عمومي
هما و هما نشان دهندن اين است کا
جمهوري اسالمي نا تنها نخواستا با
الحاق با اين کنوانسیون از تبعیض علیا
زنان بکاهد بلکا دائما در تالش بودن تا با
اتکا با وانین االهي و آپارتايد جنسي
نقش کلیدي زنان را در عرصا ها اي
علمي و اجتماعي انکار کند.
آناني کا با عنوان حقو دان و اسالم
شناس در ديوان عالي ضائي و شوراي
نگهبان و ديگر ارگان هاي رژيم براريکا
درت تکیا زدن اند اکثرا کساني هستند
کا کمترين حقي براي مردم ائل نیستند
و اسالمشان را تنها بوسیلا اي براي
داشتن ريش و بدست گرفتن تسبی و
صیما و مناجات و دزدي و پر کردن جیب
هاي گشادشان از دسترنج مردم ايران
تبديل کردن اند .در وا ر عضويت جمهوري
اسالمي در کنوانسیون رفر تبعیض
کوچکترين مشروعیتي ندارد و اگر
اصي بر اين
معیارهاي حقو ي
کنوانسیون حاکم بود مي بايست
جمهوري اسالمي را بجرم زن ستیزي از
عضويت در آن ا راج مي کردند.
رهبران جمهوري اسالمي بر موجي از
نفرت و بیزاري مردم از اسالمشان و از
حکومتشان و از وانین رون وسطائي
نشستا اند کا دير يا زود اين نفرت عظیم
مردمي با آتشي تبديل واهد شد کا
مردم سو ت آن را نا از نفت هیزم و غیر
بلکا از عبا و عماما آ وند تهیا واهند
کرد .با همین دلیل با هما آ وندها
توصیا مي کنم تا دير نشدن ابا و عماما
شان را عوض کنند ،ريشهايشان را
بتراشند و تسلیم مردم شوند اگر نا
سرنوشتي بهتر از سرنوشت صدام
حسین و حسنن مبارک و ذافي پیدا
نخواهید کرد./

را از این سایت دریافت کنید
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زن عشق مي کارد ،کینا درو مي کند .ديا اش نص ديا ي توست و مجازات زنايش با تو برابر ،میتواند
تنها يک همسر داشتا باشد و تومختار با داشتن چهار همسر هستي و بي نهايت صیما.
طبق مادن  ۰۷اليحا حمايت از انوادن ،پیشنهادي از سوي دولت ،تصري شدن حق اجازن همسراول در
ازدواج مجدد مرد ،از زن سلب شدن و صدور ازدواج مجدد مرد صرفاً منوط با تممکُن مالي مرد و تعهد
اجراي عدالت عنوان شدن است .واينک اين سؤال با وجود مي آيد ،برابري جنسیتي چیست؟ برابري
جنسیتي بدان معناست کا زن و مرد ،حقوق و وظاي يکسان دارند و هما از فرصتهاي مساوي در
جامعا بر وردار هستند .همچنین برابري جنسیتي مربوط با عدالت وتقسیم مسؤلیتها نیز میشود ،هم در

انوادن و هم در جامعا .اگر جنسیت مانر از آن شود کا ما نقاط وت و ضع

ود را ببینیم ،اين امر میتواند با تبعیض و

فرصتهاي محدود براي فرد منجر شود.
از نخستین انون ُم مد مون علیا زنان تا کنون نزديک با  ۸٤سال مي گذرد و زنان تا امروز در چالش مداوم با وانین تعدد زوجات
هستند و اکثرا هم ربانیان آن .لمو تعدد زوجات يکي از واستا هاي مطرح شدن توسط سازمانهاي فعال در امر حقوق زنان
میباشد .اصآل چرا انون تعدد زوجات و چرا اين وانین تا با اين حد زن ستیز و پر ابهامند؟ جواب اين سؤاالت کجاست ،اصآل
چا کسي پاسخگوي آن است؟ نقش چنین وانیني در ايران با هیی روي ابل انکار نیست و وانین انوادن با مراتب نقش
مهمتري در سرنوشت انوادن و با ويژن زنان انوادن ايفا میکند.
براي مثال ،مبارزن با انون تعدد زوجات کا پیشتر با آن پردا تا شد ،بر اساس اين انون با مرد اجازن دادن میشود چهار زن
عقدي و بي نهايت زن صیما اي داشتا باشد .ترس و نگراني زنان در ايران از وجود انوني کا با شوهرانشان اجازن میدهد
بر سرشان هوو بیاورند ،آنها را وادار با انديشیدن و موضر گیري در برابر انون کردن است .انوني کا هنگام نوشتن آن لب
ما زنان را نديدن بودند .مخالفت با اين انون از سوي زنان با اين معنا نیست کا مثال آنها میخواهند چند شوهر داشتا
باشند .اين شرح حال بسیاري از زنان ايران است؛ با دنیا آمدم تا چشم باز کردم شوهرم دادند صاحب چند فرزند شدن
ام  ...بايد توهین و تحقیرهاي شوهرم را تحمل کنم ،کتک بخورم و دم بر نیاورم چون نص مرد با حساب مي آيم.
زنان در موارد بسیاري با مقاومت در برابر اين انون پردا تا اند گرچا اين مقاومتها در بسیاري از موارد با واسطا وانین
مردانا حاکم بر ايران گرن اي از مشکالت زنان نگشودن است و نظام نکبت بار جمهوري اسالمي ،زنان را تنها و دردمند رها
کردن است .در مواردي هم زنان با اطالع از ناتواني ود و عدم وجود وانین حمايتي براي زنان و تبعات ناشي از طالق براي
يک زن در جامعا ،هموارن براي احقاق حقوق پايمال شدن اشان مبارزن کردن است.
در وا ر انون با صورت دستاويزي براي هوسراني هاي مردان در آمدن و کارکردي را کا انونگذار ادعاي آن را دارد از دست
دادن است .گذشتا از تاثیر انون بر زندگي زنان همین انون بر زندگي ديگر افراد

انوادن کا مهمترين آنها کودکان هستند

اثر مخربي دارد اثري کا هرگز ابل چشم پوشي نیست و منشأ بسیاري از آسیبهاي اجتماعي است کا نظام جمهوري
اسالمي کماکان سعي بر کمرنگ جلون دادن آن داشتا است .وجود وانین يک جانبا ديگري هم چون حضانت فرزندان و
همچنین فضاي عرفي و زن ستیز باعث شدن گاهي زنان براي پیشگیري از اين آسیبها ود را رباني چنین وضعي کنند و
چا صا هايي از زنان و رنج هايشان کا همیشا ناگفتا و نانوشتا میماند اين تنها گوشا اي از وا عیت هاي تلخ زندگي
زناني است کا رباني چنین وانین زن ستیز و مرد ساالري میشوند .بدون شک بر اثر اين وانین يک جانبا شونتهاي
انگي گستردن و آسیبهاي روحي و جسمي زيادي با زنان وارد میشود کا گان حتي حاضر با سخن گفتن از آن نیستند و
آن را مختص با چهار ديواري انا ود میدانند شونتهايي چون ضرب و شتم وتهديد با جدا کردن آنها از فرزندانشان در
صورت عدم تسلیم در برابر وضعیت جديد و پیامدهاي روان شنا تي ناشي از آن ظلم مضاعفي بر زنان وارد میکنند و لزوم
تمییر انون را بیش از پیش آشکار میسازد .با رغم اينکا تک همسري طبیعي ترين شکل زندگي زناشويي است انون
مدني ايران با صراحت حق چند همسري براي مردان ائل شدن است و از اين طريق عبارت کلیشا اي چهار زن عقدي و
بي نهايت زن صیما اي را رسما عینیت بخشیدن است هما اينها داليل فرار زنان از ايران و مبارزن چندين سالا آنهاست علیا
بي حقو ي زنان و زن ستیزي جمهوري اسالمي./
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گزارشی از کنفراس خخاتمه دادن به ختنه دختران“ نظیره معماری

در روز  38فوریا  3102در شهر لندن انگلستان کنفراس بزرگن از طر سازمان دفاع از حقوق
زنان ایرانن و کرد ( )IKWROبا همکاری سازمان  forwardبرگزار شد .در این کنفرانس حدود 211
نفر شرکت داشتند و  09سخنران در زمینا های مختل راجر با مسالا " اتما دادن با تنا
د تران" سخنرانن کردند.
مسالا تنا زنان کما کان یکن از موضوعات مهم در بسیاری از کشورهای با اصطالح جهان
سوم و در کشورهای اروپاین است .متاسفانا با دلیل سیاست های نسبیت فرهنگن همچنان بسیاری از د تران ردسال
انوادن هایشان صورت میگیرد .وانین سنتن و مذهبن رایج در میان این بخش از
ربانن این عمل شنیر هستند کا از طر
مردم حتن در کشورهای متمدن و دارای وانین پیشرفتا تر در دفاع از حقوق های فردی و اجتماعن امکان بروز میابد و
زندگن در این چنین کشورهای برای این بخش از د تران ردسال و زنان آیندن کا در چنین انوادن هاین هستند با معنن
امنیت نیست .تنا د تران تنها یک ازار جسمن و شکنجا نیست ،یک محرومیت انسانن و اجتماعن برای زنان است  .این
جرم و جنایت بر علیا د تران ردسال و زنان است .انون در کشورهای "متمدن" در برابر این جرم و جنایت ساکت نیست
اما در برابر وانین سنتن و فرهنگ " ودی" ناتوان است .تنا د تران تعرض با وجود زنان ،مو عیت زنان و حقوق طبیعن
آنهاست و مو عیت اجتماعن و انسانن را هموارن تهدید میکند.
ابعاد مبارزن و تالش برای از بین بردن این پدیدن ضد زن و ضد انسانن در این کشورها و در هر جاین کا این جنایت صورت
میگیرد بسیار گستردن است.
در اداما چنین اعتراضن و برای مقابلا با این نوع از شونت و جنایت بر علیا زنان ،کنفرانسن تحت عنوان " اتما دادن با
تنا زنان" در لندن حدود  211نفر از فعالین سازمانهای بر علیا شونت زنان و عال مندان با این فعالیت ها شرکت داشتند.
شرکت کنندگان در این کنفرانس از مناطق مختل انگلستان و ایرلند و سازمانهای دولتن و غیر دولتن کا بر علیا شونت
زنان فعالیت میکنند بودند .بیشتر جمعیت را افراد صاحب نظر و متخصص این مسالا و مسالا دفاع از حقوق زنان تشکیل
میدادند .سخنرانان از صاحب نظران و افراد با تجربا در زمینا دفاع از حقوق زنان بودند کا از کشورهای مختل امدن بودند.
مدت کنفرانس یک روز بود و در این کنفرانس  09سخنرانن صورت گرفت .هما سخنرانان در زمینا تخصص و تجاربن کا ود
داشتند د رمورد مسایل مختل راجر با تنا زنان از جملا :انون و تنا ،تحقیقات انجام شدن و امارهای تنا در
کشورهای مختل  ،تحقیقاتن در این مورد کا با پارلمان اروپا برای گذراندن انون در مورد ممنوعیت تنا ارائا شدن بود ،تاثیر
تنا بر زنان ،مسالا بهداشت و تنا ،محرومیت های زنان بعد از تنا ،مسالا پناهندگن این زنان و وانین پناهندن پذیری
در مورد زنان تنا شدن ،تشری وضعیت زنان تنا شدن از سوی بر ن از آنها در کنفرانس ،سخنرانن داشتند .در کنفرانس
همچنین فیلم و اسالید هاین از تنا د تران با نمایش گذاشتا شد.
سخنرانان در این کنفرانس عبارت بودند از Jane Ellison:نمایندن پارلمان از انگلستان ،پرفسور  Lisa Avalosمحقق از دانشگان
جرجن تاون واشنگتن دی سن ،دکتر  Els Leyeمحقق از دانشگان جنت بلژیک Anne-Marie Hutchinson ،وکیل و متخصص
در مسایل حقوق انوادن Efua Dorkenoo ،رئیس برناما تنا زنان در سازمان "برابری هم اکنون" Fadeal Novak ،نمایندن
سازمان ملل در اروپا Debora Singer ،از بخش تحقیقات و ط مشن سازمان کمک با پناهندگان در انگلستانRosalind ،
 Braggمدیر سازمان یریا در بارن بارداری و زایمان Jane Hobson ،مشاور پیشرفت های اجتماعن بویژن در زمینا تنا زنان،
 Jane Millerاز سازمان اهدا توسعا هزارن ،مدیر بخش مناطق آفریقاین در رابطا با بهداشت و آموزشHannah Bucklay ،
از وزارت کشور انگلستان Arvid Vormann ،هماهنگ کنندن پروژن  Naana Otoo-Oyortay ،Wadiمدیر اجراین سازمان
 Diana Nammi ،Forwaradرئیس سازمان دفاع از حقوق زنان ایرانن و کرد Layla Ismail ،نمایندن سازمان فوروارد از شهر
بریستول انگلستان Shukri Abdulkadir،مسئول پروژن جوانان سومالن در هلند Eva Kultus ،مدیر انا امن  papatyaدر
برلین  Minoo Hemati ،رئیس سازمان رهاین زن Sioned Churchill ،از سازمان تراست لندن ،دکتر  Sohier Elneilودیر
سازمانن فوروارد Tess Woodcraft ،مدیر سازمانن IKWRO
بر ن از سخنرانن ها در مورد ارائا آمار و ار ام های موجود در زمینا تنا د تران ردسال در مناطق مختل آفریقا و
اورمیانا بود .این آمارها نشان میداد کا در چهار نوعن کا از تنا وجود دارد تقریبا هر سالا سا میلیون د تر در  38کشور
جهان تنا میشوند .امار نشان میدهد کا در انگلستان حدود  33111د تر زیر پانزدن سال در معرض تهدید با تنا از سوی
انوادن هایشان هستند و در حالن کا در این کشور عمل تنا غیر انونن است اما این ربانیان بعضا با کشورهای
افریقاین و آسیاین بردع میشوند و در آنجا تنا میشوند.
کنفرانس " اتما دادن با تنا زنان" تالش و فعالیت وسیعن برعلیا جنایت تنا بود .نقش و جایگان این کنفرانس بطور طر
ماندنن است و میتواند در دامن زدن با مبارزن بر علیا تنا د تران بویژن از طریق شبکا ارتباطن گستردن ای کا بین این
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فعالین وسازمانهای مختل شرکت کنندن ایجاد کرد موثر باشد.
همانطور کا اشارن شد برگزار کنندن این کنفرانس سازمان دفاع از حقوق زنان و ایرانن و کرد بود کا با همکاری سازمان فوروارد
چنین کاری را ممکن کرد .فوروارد سازمانن است کا در کشورهای افریقاین در مورد مسالا تنا زنان تجارب و فعالیت زیادی دارد.
سازمان دفاع از حقوق زنان ایرانن و کرد ( ) IKRWOهر سالا ا دام با برگزاری کنفرانس و تجمعات مختلفن در سط انگلستان و
بعضا اروپا در زمینا های مختل حقوق و دفاع از حقوق زنان میکند.
مارس 3102
Nmehmari@gmail.com

گزارا تصویری از کنفرانس علیه ختنه دختران

18

شی
نشرشر یش

شی
ر هشا یش

شمشا ر ه
شش

1 2

ستون خبری
تجمع خانواده کارگران بازداشتی در سنندج—دوشنبه  11فروردین 1391
کمیتا ی هماهنگن تشکل های کارگری :طبق بر دریافتن روزهای  01و 00
فروردین ،انوادن های فعالین کارگری بازداشتن و جمعن از مردم در اعتراض با
بازداشت اعضای کمیتا ی هماهنگن در مقابل دادگان انقالب سنندج حضور پیدا
کردند و واهان آزادی عزیزانشان شدند.
نیروهای امنیتن و انتظامن با حضور در محل تجمر و تهدید آنان از تجمر کنندگان
واستند تا با این تجمر پایان دادن و آنجا را ترک کنند؛ اما با بن اعتناین حاضرین
رو برو شدند و در نهایت چند نفر از حاضرین با عنوان نمایندن با دادستان کل آ ای
جواهری مال ات کردن و وی نیز با نمایندن ها وعدن داد تا پایان تعطیالت کا 01
فروردین من باشد تحقیقات در بارن پروندن بازداشت شدگان را با اتمام برسانند.

“

جهاد النکاح”؛ استفاده جنسی از زنان تونسی در میدان جنگ

سوریه 13-فروردین  - 1391رادیو فردا
زمانن کا با ودسوزی جوانن کارگر در کشور تونس ،موجن از اعتراضها
و انقالبها منطقا اورمیانا را فرا گرفت ،تحلیلگران سیاسن از تالش
مردم برای دست یافتن با زندگن بهتر سخن گفتند.
مردم و از جملا زنان در کشورهای مصر ،تونس و لیبن با یابانها آمدند و
در تمییر حکومتها مشارکت کردند .اما ،بیش از دو سال پس از آغاز این
مبارزن ها برها حاکن است کا بهار عربن تمییرات زیادی را در زندگن زنان
منطقا ایجاد کردن است .از جملا از تونس بر منرسد کا تندروان
افراطن و مذهبن د تران و زنان مطلقا تونسن را با «جهاد نکاح »در
سوریا تشویق منکنند.
این تندروان مذهبن از د تران و زنان مطلقا من واهند تا نیازهای جنسن مجاهدان در سوریا را برآوردن سازند و با بهشت
بروند .این افراطیون مذهبن نام این جهاد را «جهاد نکاح »گذاشتا و با این روش د تران تونسن را با کشور جنگزدن سوریا
اعزام منکنند.
این دعوت در حالن صورت منگیرد کا روز  ۹من  ۰٤٤۳انونن در تونس صادر شد کا بر پایا آن حدا ل سن ازدواج برای
د تران و پسران  ۲۸سال است .این انون هر ازدواج پیش از این سن را از لحاظ انونن باطل منداند.

تفکیک جنسیتی در مدارس غزه— 14فروردین  —1391خبرگزاری فرانسه
حماس اعالم کرد کا از این پس در نوار غزن دانشآموزان د تر و پسر از ناسالگن با بعد منبایست در مدارس د لتلرانلا یلا
پسرانا تحصیل کنند .مطابق این مصوبا مانند ایران ،آموزگاران مرد در مدارس د ترانا و آموزگاران زن در ملدارس پسلرانلا بلا
کار گماردن نمنشوند.
ولید مظهر ،وزیر آموزش و پرورش در نوار غزن گفت« :سمینارها و کنفرانسهای متعددی پیرامون این موضوع برگلزار کلردنایلم.
هما کارشناسان بر سر این موضوع توافق داشتند کا بهتر است د تران و پسران از ناسالگن با بعد از هم جدا باشند.
انجمنها و تشکلهای مدافر حقوق زنان در نوار غزن اما با تفکیک جنسیتن در مدارس غزن معترضاند .زینب المنیمن ،یلکلن
از فعاالن حقوق زن بر آن است کا تفکیک جنسیتن در مدارس پیشدرآمدیست بر اسالمن کردن هما نهادهای اجتلملاعلن
در نوار غزن .تفکیک جنسیتن در مدارس مسیحیان نیز اعمال منشود.
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برای همکاری با سازمان رهایی زن میتوانید با نمایندگان آن در کشورهای مختلف تماس بگیرید

استکهلم  :سوئد :پری زارع

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی
تلفن تماس858-531-1344 :
ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
جلسات کانون رهاین زن هر دومان یکبار برگزار
میشود و از طریق فالیر و ایمیل با اطالع همگان
واهد رسید.

تلفن تماس 0046762308064 :
رعنا کریم زاده
تلفن تماس 0046739286842 :
آدرس ABF, Halndenterminalen 3 :
ساعات مال ات ،شنبا ها یک تا پنج بعد از ظهر

انگلستان :دیانا نامی

دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری
تلفن تماس0046700194503 :

تلفن تماس 11337162733511 :
ایمیل:

گوتنبرگ  :آفاق وکیلی
تلفن تماس0046762518188 :
ایمیلrahai_zan@yahoo.com :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلMinoHemati@GMail.com :

آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 113907583787339 :
ایمیلShararehrezaei.p@gmail.com :

بمرد”
تلویزیون رهایی زن از ”کانال یک“ روی ماهواره ”هما
هرهفته روزهای جمعه  17:31به وقت تهران و بماز پمخمش ،
شنبه ها  17:31به وقت تهران می توانید بمیمنمنمده تملمویمزیمون
رهایی زن باشید.
فرکانس ماهواره:

Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4
مینو همتی از نوامبر سال  1114به تهیه و تولید این بمرنماممه
پرداخته و مسایل و معضال زنان در ایران و خارج از ایران را با
میهمانان برنامه به بحث میگذارد.
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