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مصاحبه مینو همتی با فرخنده آشنا از چهره های سرشناس فعالین کارگری
به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
دگربار اول ماه می فرا میرسد و خیابان ها در
اکثر نقاط جهان شاهد مارش کارگران برای
همبستگی و اتحاد طبقاتی خواهد بود.
اول ماه می امسال درحالی فرا میرسد که
بحران ادوار سرمایه داری ،حهان را فرا گرفته
و هزینه ی این بحران را از سفره ی خالی
کارگران طلب میکند ،توحش این نظام
اقتصادی -سیاسی نابرابر تاحدی ست که
تحمیل فقر و گرسنگی به اکثریت جامعه،
امری عادی و روزمره شده است.
برون رفت از این وضعیت فالکتبار در گرو
مبارزه ی متحد مردان و زنان کارگران برای
تحقق و سعادت کل جامعه می باشد .اول
ماه می ،روز جهانی کارگر فرخنده باد.
در همین ارتباط در آستانه ی روز جهانی
کارگر ،با فرخنده آشنا از چهره های
سرشناس فعال کارگری به گفتگو نشستیم.
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مینو همتی :فرخنده آشنا ،باسالم گرم
خوش آمدید به برنامه ی رهایی زن.
فرخنده آشنا :ممنون ،من هم سالم میکنم خدمت شما ،همچنین بینندگان عزیز شما.
مینو همتی :همانطور که در ابتدای صحبت هایم گفتم در آستانه ی اول ماه مه هستیم ،روز جهانی کارگر.
اولین سوالم اینست که اول ماه می امسال در چه شرایطی برگزار می شود و از نظر شما نقطه ی مطالبات
کارگران در این روز چه خواهد بود؟
فرخنده آشنا :اوال ً من پیشاپیش این روز جهانی کارگر را تبریک میگویم .این روز یک روز بسیار مهمی است
برای طبقه ی کارگر در سراسر جهان ،روزی ست برای طبقه ی کارگر ،برای اینکه خودش مستقل به میدان بیاید
به عنوان یک طبقه ای که خودش سازنده است وخودش را مطرح کند و به نوعی بیاید پالتفرم خودش را بدهد و
اعتراض کند به سیاست های نابرابر و ضدبشری که در جامعه دارد تشدید می کندو پیش میبرد ،علیه اینها به
میدان بیاید و به عنوان یک طبقه ،به عنوان سازمان دهندگان آن جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است برای
طبقه ی کارگر و کمک می کند به باور طبقه ی کارگر ،به عنوان سازندگان جهان ،باور می کند به عنوان نیروی
عظیمی که می تواند تغییرات اساسی در جامعه بوجود بیاورد و چه روزی مهمتر و برجسته تر از این روز ،که یک
روزی بنام کارگر برای طبقه ی کارگر است و آنهم سراسری و جهانی است و این از اهمیت بسیاری برخوردار
است.
مینو همتی :فرخنده آشنا ،اگر بخواهید یک گذری کنید به شرایطی که کارگر دارد با آن دست و پنجه نرم
میکند ،روی چه نکاتی و نقاطی تکیه می کنید؟
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
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فرخنده آشنا :ببنید اگر بخوام وضعیت کلی
طبقه ی کارگر را ببینم مسئله کمی
حقوقی ست که به کارگران میدهند،
بیکارسازی هاست ،مسئله ی حقوق
معوقه است ،تعطیل سازی مراکز تولید و
قراردادهای موقت ،همه ی اینها شرایط
دشواری برای زندگی و معیشت کارگران و
خانواده های کارگری مزدبگیران بوجود آورده
و اینها مسایلی ست که باید بخصوص در
یک همچنین روزی بتوانند پالتفرم شان را در
اعتراض به این شرایط وحشتناکی که در
تعرض سرمایه داری به معیشت کارگری
بوجود آورده باید به آن اعتراض کرد.
ما سال های قبل ،حرکت های خوب و
قدرتمندی از طبقه ی کارگر در ایران،
علیرغم تمام سرکوب ها و شرایط دشواری
که رژیم بوجود آورده برای موازنه ی کارگری
و می دانید که با کوچکترین اعتراضی
کارگران را به بهانه های مختلف زندانی می
کنند ،از کار اخراج می کنند و یا کارگران
مجبور به فرار می شوند ،در رابطه با
سرکوب های عظیمی که در رابطه با جنبش
کارگری بخصوص همیشه دولت های
سرمایه داری انجام میدهد باید به این
شرایط اعتراض بشود ،سال های قبل
کارگران و تشکل های کارگری توانستند به
یک توافقی برسند و پالتفرمی را رو به
جامعه اعالم کنند و مطالبات پایه ای طبقه
ی کارگر را رو به جامعه اعالم کنند که به
نظرم خیلی حرکت خوبی بود ،بخصوص
فراتر از مسایل برخورد کرده بودند ،به
مسئله ی حقوق کودکان ،که نباید کودکان
کار کنند و کودکان خیابانی نباید باشد ،در
رابطه با تحصیل رایگان و بهداشت رایگان در
واقع یک مطالبات پایه ای را به طبقه ی
کارگر رو به جامعه مطرح کرده بود و به نظر
من حرکت خیلی مفیدی بود و باید امیدوار
بود که بازهم فعالین کارگری و کارگران
بتوانند تالش کنند که رو به جامعه بیایند و
اعتراضشان را به این وضعیت اعالم کنند و
مطالباتشان را هم در این میدان مبارزه
مطرح کنند.
مینو همتی :صحبت از مطالبات کردید ،به
نظر شما مهمترین مطالبه ای که می توانند
امسال مطرح کنند باتوجه به شرایطی که
در ظرف پارسال تا به امسال داشتند
چیست؟
فرخنده آشنا :کال ً معیشت خانواده ها در
خطر است و در مرز گرسنگی قرار گرفته اند
می بینید که حقوق و دستمزدی که دولت
اعالم می کند چند برابر خط فقری ست که
دارد در آن جامع مطح می شود ،بنابراین این
نشان دهنده وخامت اوضاع طبقه ی کارگر
است به لحاظ معیشتی ،ولی آنچه که به
نظر می آید ،دارند تالش می کنند بخصوص
فعالین مستقل کارگری در رابطه با افزایش
دستمزدهاست که کارگر نمی تواند به
حیات خودش ادامه بدهد .بنابراین دست به
اعتراضاتی زده است منتها باید یک
هوشیاری را در این شرایط داشت ،از خشم
طبقه ی کارگر اجازه ندهیم که نیروهای
دولتی ،خانه ی کارگری ها ،انجمن های
اسالمی که یک روزی بنا به ضرورت شرایط
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سیاسی دولت سرمایه داری چماق
سرکوب بودند و در چنین شرایطی امروز
سعی می کنند که این اعتراض و این خشم
طبقه ی کارگر را در واقع در کانال هایی یا
کانالیزه اش کنند که در دعواهای جناحی
حاکمیت برسر سفره ی طبقه ی کارگر اینها
نیروی طبقه ی کارگر را به سیاهی
لشکرهای سیاست های سرمایه داری
تبدیل کنند ،این خیلی مهم است که ما در
چنین شرایطی بتوانیم این مرزبندی را که با
کسانی که در درون سیستم حاکمیت کار
می کنند را جدا کنیم و بتوانیم مبارزه ی
مستقل طبقه ی کارگر را با تشکل های
مستقل کارگری پیش ببریم و بگوییم که
مشارکت درون سیستم ،اخته است و در
چرخه ی سیستم سرمایه داری ست و
هیچ سودی را برای طبقه کارگر ندارد.
مگر اینکه طبقه ی کارگر بتواند مبارزه کند
برای ایجاد تشکل های مستقل با پالتفرم
مستقل خودش و به میدان بیاید ،با طرح
مطالبات پایه ای خودش به میدان بیاید ،این
ویژگی ست که به نظرم طبقه ی کارگر باید
در مبارزه اش برای یازده اردیبهشت برای
طرح مطالباتش این مرزبندی ظریف،
هوشیارانه و قدرتمند را داشته باشد.
مینو همتی :صحبت از مطالبات است،
سهم زنان کارگر از مبارزه برای بهبود شرایط
کارگر و افزایش دستمزدها به چه میزانی
قابل تشخیص است؟
فرخنده آشنا :مسئله ی زنان ،در ایران
مسئله ی بسیار عمیق و جدی ست ،ما
می بینیم که زنان در هر اعتراضی واقعاً
نقش عظیمی داشتند ،شما خودتان در
تلویزیون بارها از اعتراضات اجتماعی نمایش
دادید که زنان شجاعانه در مقابل رژیم می
ایستند و مبارزه می کنند ،رژیم در بدو
بوجود آمدنش ،زنان را از بنیاد سرکوب کرد،
شهروند درجه دو به حساب آورد ،اما مبارزه
ی این زنان و نقش اجتماعی شان در
اعتراضات ،دنیا را شگفت زده کرده و ما
دیدیم که بخصوص در تلویزیون شما که در
تالش های صادقانه هستید که بتوانید حق
و حقوق زنان را نشان دهید که چطور می
شود مبارزه را پیش برد و ما مقاومت
شجاعانه ی زنان را دیدیم.
زنان نیروی رادیکال عظیمی هستند که من
باید اینجا بگویم که متاسفانه جنبش
کارگری اصال ً به فکر بهره مندی از آن
نیست .ببنید وقتی زنان در کارگاه صلح
شرکت می کنند به چه موضوع با اهمیتی
پرداخته اند و یا مادران خاوران ما سال
هاست فشار این مصیبت اجتماعی را علیه
کشتار و قتل عام و نسل کشی افشاگری
می کنند و با تمام سرکوب ها و فشارهایی
که روی آنهاست ،سعی می کنند که
حافظه ی تاریخی جامعه را نسبت به این
نسل کشی زنده نگه دارند ،من فکر میک
کنم که مبارزه ی طبقه ی کارگر باید بتواند
به این نیروی عظیم این امکان را بدهد که
زنان بتوانند بایند به جامعه و نقش زنان در
خانواه های کارگری در طرح مطالبات طبقه
ی کارگر و اینکه بتوانند این مطالبات را در
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بین مردم جامعه جا بیاندازند و به شعور
عمومی و به خواست طبقاتی طبقه ی
کارگرتبدیل کنند ،یک نقش اساسی ست و
باید به تالش های این زنان کمک شود ،باید
جامعه ی مردساالر به این نیروی عظیمش در
واقع به نیمی از نیروی عظیمش اهمیت بدهد
و کمک کند که زنان بتوانند در واقع شایستگی
و لیاقت های خودشان را بروز بدهند و فرصت
بروز دادن ها را طبقه کارگر باید بوجود بیاورد،
باید این امکان بوجود بیاید که زنان بتوانند در
درون جنبش طبقه ی کارگر فعالیت کنند باید
تجربه پیدا کنند ،باید زنان احساس کنند که
بهشان اعتماد دارند و شرایطی را فراهم کنند
که شایستگی هایشان را در مبارزه ی طبقات
کارگری بروز بدهند ،چرا که اولین مستعد
طبقه ی کارگر و سهیم در این مبارزه ی منافع
طبقه ی کارگر ،خانواده های کارگری هستند و
اولین اتحادی که یک کارگر میتواند بر علیه
سرمایه داری ایجاد کند در واقع با همسر،
دختر و پسر خانواده است.
مینو همتی :فرخنده آشنا چه پیامی برای
کارگران دارید؟
فرخنده آشنا :من واقعاً امیدوارم و آرزو می
کنم که با تالش طبقه ی کارگر و بخصوص
فعالین کارگری بتوانند این روز به میدان بیایند و
بتوانند مطالبات کارگری را اعالم کنند و در
شرایط ویژه کنونی این آرزو را هم دارم که به
هرحال فعالینی که فکر می کنند درون
سیستم می شود مشارکت کرد در واقع این
شهامت را داشته باشند که این دندان طمع
مشارکت در پروژه های دولتی را بکشند.
همکاری باسیستم در دورن آن در واقع حل
شدن درون سیستم است و چپ علیه
سیستم سرمایه داری ست نه اینکه به
جابجایی قدرت در دست قدرتمندان کمک کند.
ما همیشه ضررکردیم ،همیشه باختیم سر
اینکه نیروی عظیم طبقه ی کارگررا به سیاهی
لشکر تبدیل شد .این سیاست لیبرالی ضد
کارگری ،نیروی عظیم مبارزه ی طبقه ی کارگر
را در حصار انداختند و شرایطی را بوجود آوردند
که سیاهی لشکر بورژوازی بشود ،باید در این
شرایط بسیار هوشیار باشیم و اجازه ندهیم
که خدشه ای به مبارزه ی مستقل طبقه ی
کارگر وارد کنند ،ما هرجا مستقل با پالتفرم
های خودمان با نگاه طبقاتی خودمان با نیروی
عظیم و مستقل خودمان به میدان آمدیم
توانستیم مطالبات خودمان را بدست آوریم.
امسال وضعیت خاصی ست باید به میدان
آمد ،باید بگویم که ما به این وضعیتی که برای
ما ایجاد کردید بخصوص با این فشاری که بر
معیشت طبقه ی کارگر است بی حقوقی
مطلقی که بوجود آورده اند ،تشکل های
کارگری را سرکوب می کنند ،کارگر قدرت چانه
زنی اش را ،قدرت مبارزه اش را از دست داده،
بخاطر اینکه دارند سرکوبش می کنند مانع
ایجاد تشکل های کارگری میشوند باید به
اینکه چرا نمی گذارند به کارگرانی که به حق
و حقوق خودشان آگاه هستند و معترضند
دستگیر و زندان میشوند اعتراض کرد ،باید
خواهان آزادی فعالین کارگر ،خواهان آزادی
زندانیان سیاسی دراین شرایط مهم باشیم و
ادامه در صفحه ی 4
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از آغاز شکل گیری جوامع طبقاتی تا جامعه

زنان طبقات کارگر ،رنگین پوست ،لزبین و زنان

ی سرمایه داری کنونی ،زنان که نیمی از

فرودست را نیز مدنظر داشتند و برای

جمعیت مردم جهان را تشکیل داده اند،

احقاقشان مبارزه می کردند .فمینیست های

علی رغم بار سنگینی که بر دوش کشیده

مارکسیست

سنتز

اند ،تحت تبعیض ،ستم ،سرکوب و استثمار

مارکسیسم و سوسیالیسم و فمینیسم ،هم

بوده اند .طی این دویست سال مبارزه اما،

به مارکسیسم و هم به فمینیسم عمق و

جنبش های گوناگون زنان با اتحاد و مبارزه و

جهان شمولی بیشتری دادند .مطالبات آنها

جدیت خویش توانسته اند بخشی از حقوق

بسیار رادیکال بود و هست و منافع بی شمار

انسانی پایمال شده ی زنان را احقاق کنند.

انسان فرودست در جهان را نمایندگی می

اکنون وضعیت اکثریت زنان جوامع پیشرفته

کنند .

ی غربی به یمن مبارزات فمینیستی و

از آنجایی که تمام جنبش های اجتماعی و

مبارزات بیشمار برای آزادی و برابری حتی با
 05سال پیش قابل مقایسه نیست و زنان
امروز از دستاورهای عظیمی که مبارزات

سیاسی از آبشخورهای ایدئولوژیک خاص خود

مبارزه ی زنان ،مبارزه ای صنفی

می نوشیدند ،الجرم جنبش زنان نیز چشمه

نیست!

های ایدئولوژیک متفاوتی داشته است .آن

فمینیستی و دیگر مبارزات آزادی و برابری
خوهانه به ارمغان آورده است ،بهره می

بخشی از جنبش زنان که زنان را شهروندانی

نسیم روشنایی

برابر با مردان ،واجد حقوق مدنی برابر و آزادی

برند .البته ،در بسیاری از جوامع هنوز
جنبش زنان در راه مبارزه برای ابتدایی ترین
حقوق خویش گام برمی دارد .اما نه در
جوامع غربی پیشرفته و نه در جوامع دیگر
مبارزه ی زنان به پایان نرسیده است و
کماکان راه درازی پیش روی خویش دارد.
چرا که هرچه آگاهی جوامع ارتقا یابد،
ارتقای سطح آگاهی زنان کنشگر آن جامعه
آنان را واخواهد داشت تا برای رهایی و تغییر
هرچه بنیادی تر خود و جامعه ی خویش
مبارزه کنند.
در این نوشتار قصد دارم به خطری که
همواره جنبش زنان را تهدید کرده و می
کند ،بپردازم اما پیش از آن با هم خط کلی
مطالبات زنان را به طور محتوایی و مختصر
مرور خواهیم کرد.
یکی از اولین مطالبات جنبش زنان در جوامع
مدرن برابری سیاسی و به طور ویژه احقاق
حق رای برابر بوده است .به این معنا که
زنان نیز همچون مردان از نگاه جامعه به
عنوان شهروندی که با مردان حقوق برابر
اجتماعی و سیاسی و قانونی دارند در نظر
گرفته شوند .رفته رفته زنان مبارز برای به
دست آوردن دیگر آزادی ها و برابری های
سیاسی و اجتماعی مانند آزادی بیان ،حق
تحصیل ،حق طالق ،حضانت فرزندان ،آزادی
سقط جنین و حقوق مدنی برابر با مردان،
کم شدن ساعات کار ،بهبود شرایط محیط
کار ،دستمزد برابر با مردان و مانند این
جنگیدند .در طی این مبارزه ی دویست
ساله ،نحله های گوناگون فمینیستی شکل
گرفتند و مبارزه کردند مانند فمینیست های
موج اول و دوم ،فمنیست های محافظه کار،
لیبرال،

اگزیستانسیالیست،

رادیکال،

فمینیستهای مارکسیست ،سوسیالیست،

و

سوسیالیست

با

برابر می خواهد ،زنانی که باید بازیگران برابر با
ماتریالیست ،فمینیست های سیاه پوست،

مردان در بازار آزاد باشند؛ زنانی که با آزادی و

فمینیست های پسا استعماری ،فمینست

حقوق مدنی برابر با مردان بتوانند همچون

های پست و مدرن و پساساختارگرا،

مردان بورژوا ،تحصیل ،سرمایه گذاری ،تجارت و

آنارکوفمینیست ها ،فمنیست های محیط

رقابت کنند .این گروه را فمینیست هایی

زیست گرا و مانند این .بخشی از فمینیست

نمایندگی کرده اند و می کنند که در غرب

ها ستم بر زنان را صرفا ستم جنسی تلقی

ترجیحا سفیدپوست ،بورژوا و دگرجنس گرا

می کردند که از سوی جوامع پدرساالر بر

بوده اند و در دیگر کشورها نیز زنان بورژوا

زنان تحمیل شده است مانند فمینیست

اعضای اصلی این نحله بوده اند .مبارزه و

های لیبرال و رادیکال .آنها از نقش اقتصاد و

تحقق حقوق مدنی برابر و رفع تبعیض جنسی

نقش محوری شیوه ی تولید در استثمار و

همیشه جزء مطالبات زنان طبقات فرودست و

ستم بر زنان چشم می پوشیدند .برخی

فمینیست هایی که آنها را نمایندگی می

دیگر نیز به کسب حقوق مدنی و سیاسی

کردند نیز بوده ،اما این موارد افق نهایی

برابر با مردان کفایت می کردند .بخش

مطالبات جنبش های بورژوایی زنان بود و

دیگری نیز ساختار مردانه و فالوس محور

هست و از مطالبات دیگر زنان فرودست با

زبان و فرهنگ را منشأ سرکوب و ستم بر

نژاد ،قومیت و گرایش جنسی متفاوت چشم

زنان می دانستند .آن بخش از جنبش زنان

پوشی کرده اند( البته اکنون بخش اعظمی از

که اقتصاد سرمایه داری را از عوامل استثمار

فمینیست های بورژوا زنان لزبین را نیز در خود

و ستم بر زنان درنظر نگرفته است را می

پذیرفته اند) .همچنین ،آن نحله از جنبش های

توان زیرمجموعه ی متکثری از جنبش های

زنان که به جز احقاق آزادی و برابری های

بورژوایی زنان نامید .از فمینیست های

سیاسی ،مدنی و جنسی بر مسائلی مانند

محافظه کار ،رادیکال و لیبرال تا برخی از

طبقه ،نژاد و قومیت و گرایشات جنسی ،و

فمینیست های پست مدرن و محیط زیست

منافع و مشکالت زنان اقلیت تاکید داشته

گرا در این مجموعه جای می گیرند .اما از

است ،همانطور که در پاراگراف قبلی نیز به آن

آغاز شکل گیری جنبش زنان نحله هایی در

اشاره

و

کل جریان فمینیسم شکل گرفتند که مرد و

سوسیالیسم و در کل آموزه ی چپ تغذیه

مردساالری یا فالوس محور بودن زبان را تنها

کرده است.

ریشه ی ستم بر زنان نمی دانستند اگرچه
مبارزه می کردند.

با جامعه ی پدرساالر

همچنین اگرچه احقاق حقوق مدنی برابر با
مردان جزء مطالباتشان بود اما مطالباتشان
به اینها محدود نمی شد .این دسته
بخشی

از

فعالین

موج

اول

و

دوم

فمینیستی ،فمینیست های سوسیالیست،
مارکسیست و سیاه پوست بودند که منافع

3

شد،

از

آبشخور

مارکسیسم

اما خطری که همواره جنبش زنان را تهدید
کرده است ،تبدیل شدن آن به جنبشی
صنفی است .به این معنا که زنانگی آن را از
دیگر جنبش ها جدا می کند ،منافع بخشی از
زنان جامعه را نمایندگی می کند و به احقاق
مطالبات حداقلی آن دسته اکتفا می کند.
همچون جنبش های صنفی که افق مطالباتی
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 شان به طور خاص بر مطالبات صنفی شان است و در حال حاضر در بهترین حالت برای بهتر شدن شرایط کار کارگران و باالبردن دستمزدها یاپایین نرفتن آن و مانندر این ناچا به چانه زنی با سرمایه داری هستند ،جریان های بورژوایی مسلط بر جنبش زنان نیز چنین پروسه ای را طی می
کنند .بی شک زنان فمینیستی را به یاد می آورید که صرفا چون زن هستند ،فمینیست شده اند و نابرابری جنسی تنها انگیزه و افق مطالباتی
آنان است! افق مبارزاتی چنین جریان های فمینیستی بورژوایی همواره به گونه ای بوده که پس از احقاق چندی از مطالبات درنهایت با طبقه ی
حاکم به توافق رسیده است و پروسه ی مبارزه را به رکود کشانده اند.
اما چرا نباید افق مطالباتی جنبش زنان صنفی و حداقلی باشد؟ چه پاسخی از این جامع تر به این پرسش می توان داد که زنان عالوه بر زن بودن
انسان هستند و همچنین به جز هویت جنسی و گرایش جنسی واجد طبقه ،نژاد ،قومیت و ملیت ،مذهب ،جایگاه اجتماعی خاص خود نیز
هستند .درحالی که مطالبات بخش اندکی از زنان طبقات فرادست( بورژوازی و بخشی از خرده بورژوازی) به متحقق کردن برابری مدنی و
اجتماعی و سیاسی در جامعه محدود می شوند .به این ترتیب منافع این گروه زمانی برآورده می گردد و زمانی به مطالباتشان دست می یابند
که بتوانند آزادانه همچون مردان هم طبقه شان به فعالیت اجتماعی و اقتصادی بپردازند .زمانی که مانع ستم جنسی برای زنان بورژوا در جامعه
برداشته گردد ،آنها به مطالبات خویش دست یافته اند .اما ،برعکس ،خیل عظیم زنان طبقات فرودست( طبقه ی کارگر با تمام تکثر خویش) تنها از
ستم جنسی جامعه ی پدرساالر رنج نمی برند ،بلکه نظام اقتصادی سرمایه داری و نیز نژادپرستی و هموفوبیا و ...آنها را چون مردان طبقات
فرودست استثمار می کند .از این روی ،منافع این زنان نیز درنهایت در گرو برآورده شدن منافع مردان طبقه ی کارگر و فرودست خواهد بود.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد اگرچه رفع تبعیض جنسی و آزادی جنسی ،آزادی بیان ،آزادی پوشش ،احقاق حقوق مدنی ،سیاسی و
اجتماعی افق مطالباتی زنان طبقه ی کارگر نیز هستند ،اما مبارزه ی آنان صرفا با به دست آوردن این آزادی ها و حقوق اجتماعی به سرانجام
نمی رسد .مبارزه ی زنان طبقه ی کارگر عالوه بر مبارزه با سنن و عرف و مذاهب ارتجاعی و پدرساالر ،مبارزه با سیستم اقتصادی -سیاسی
است که باعث استثمار بخش عظیمی از مردم جهان می گردد ،سیستمی که حتی جنسیت زنان را به کاال تبدیل کرده و سوداگری می کند .در
چنین نظام اقتصادی که بخش عظیمی از مردم ،بسیار کمتر از ارزشی که می آفرینند دستمزد می گیرند ،استثمار می شوند و ناچارند برای
بقای خود نیروی کار خود را به هر قیمتی به سرمایه داران بفروشند ،چگونه ممکن است تنها احقاق آزادی و برابری حقوق مدنی و سیاسی کل
مطالبات مبارزات زنان را تشکیل دهد؟! تکلیف زنان بورژوا و نقش آنها در جنبش زنان روشن است ،آنها درنهایت درصدد تحقق منافع طبقاتی
خودشان هستند .اما دیگر فعالین زن که به بورژوازی تعلق ندارند باید این مسئله ی مهم را همواره در مبارزه ی خویش درنظرداشته باشند که
جنبش زنان جنبش صنفی یک صنف -جنس خاص به نام زن نیست ،بلکه ،جنبشی است برای رهایی زنان و مردانی که تحت ستم ،سرکوب،
استثمار و کنترل طبقات فرادست ،ارتجاع و عرف و سنن جامعه ی پدرساالر هستند .جامعه ای که هنوز در آن دستمزد مردان و زنان برابر نیست؛
جامعه ای که مردان و زنان و کودکان و همه ی موجودات زنده را برای به چنگ آوردن سود بیشتر استثمار می کند؛ جامعه ای که تجارت سکس
در آن کماکان انجام می شود؛ کودکان کار و گرسنه و مادران روسپی تولید می کند؛ جامعه ای که یک میلیارد انسان در بیماری و گرسنگی و
نابودی به سر می برند و تنها یک درصد جمعیت جهان از تمام منافع و مواهب زمین به تمامی بهره می برند و باقی مردم و منابع زمین را استثمار
می کنند ،درحالی که اگر پروسه ی تولید و توزیع منصفانه و عاقالنه باشد ،برای تمام انسان ها غذا و امکانات کافی وجود خواهد داشت؛
متاسفانه ما در چنین جهانی زندگی می کنیم .در چنین شرایطی ،آیا جامعه ی جهانی کنونی صرفا با برآورده کردن حقوق مدنی و سیاسی
برابر برای زنان ،جامعه ای برابر و آزاد و قابل زیستن خواهد بود؟ اگر بخشی از زنان جهان امروز به تحقق مطالبات حداقلی قانع باشند و تا
مطالباتشان برآورده شد دست از مبارزه بکشند و در استثمار طبقات فرودست اعم از زن و مرد با حکومت ها شریک شوند ،در جایگاهی قرار
گرفته اند که زنان و مردان خودآگاه طبقه ی کارگر باید با آنها مبارزه کنند و خواستار احقاق آزادی و برابری واقعی برای تمام انسان ها نه تنها در
حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی ،بلکه در پروسه ی کار و تولید نیز باشند .ما به مثابه ی زنان مبارز تنها مسئولیت بهبود شرایط زنان را عهده
دار نیستیم ،بلکه برآنیم تا با تغییر رادیکال شرایط موجود ،انواع گوناگون ستم ،استثمار ،سرکوب ،خفقان و بی عدالتی را در تمام حیطه ها ریشه
کن کنیم/ .
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ادامه ی صفحه 2
مصاحبه با
من امیدوارم که کارگران بتوانند متحد ،مستقل و با طرح مطالبات پایه ای جامعه به میدان بیایند.
همه ی ما آگاه هستیم که رهایی طبقه ی کارگر ،رهایی جامعه را بدنبال می آورد و ما می دانیم که اگر احتیاج به
فرخنده آشنا
دموکراسی هست تا طبقه ی کارگر به میدان بایید ،بیشتر از این دموکراسی احتیاج دارد که طبقه ی کارگر با تشکل
” نقش زنان در جنبش های خودش به میدان بیاید و بتواند آن دموکراسی را در جامعه ایجاد کند و نگه دارد ،ما نمی توانیم سیاهی لشکر بدون
برنامه و بدون پالتفرم سرمایه داری باشیم و فریبی که امروزه طبقه کارگر را دارند می دهند همه ی ما می دانیم که
کارگری ایران“
هرجایی که طبقه ی کارگر به میدان آمده و اعتراض کرده ،آنجا توانسته تغییراتی بوجود بیاورد و هیچکس از این نیروی
عظیم و طبقه ی کارگر غافل نیست و طبقه ی کارگر خودش هم نباید از این نیروی عظیم خودش غافل باشد از این
نیروی عظیمی که متعلق به خودش است و برای پیشبرد منافع طبقه ی خودش باید بکار گیرد.
مینو همتی :فرخنده آشنا ،با سپاس فراوان از اینکه وقتتون را در اختیار بینندگان ما قرار دادید.
فرخنده آشنا :من هم از شما ممنون و سپاسگزارم/.
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گزارشی از اکسیون اعترا ی بمناسبت هفته حمایت از کارگران زندانی
و به بهانه  ۱مه (  ۱۱اردیبهشت ) روز جهانی کارگر
گوتنبرگ سوئد  -شیرین شکرزاده
انسان های آزاده ،فعالین مدافع حقوق کارگران ،احزاب  ،ساازماان هاای
انقالبی و مدافعین حق پناهندگی
درپاسخ به فراخوان هیئت هماهنگی شورای نمایندگان احزاب  ،ساازماان
ها ونهادها و در پیوند با تحرکات هفته دفاع ازکاارگاران زنادانای (روزهاای
٥١تا  ٢٢آوریل) برای آزادی فعالین کارگری ودردفااع از ماطاالاباات بارحاق
کارگران ایران،
درآکسیون اعتراضی یکشنبه٢٥آوریل  ٢۱٥۲درمیدان یرن توریت -گوتنابار
(سوئد) ساعت  ٥تا ۲بعاد ازظاهارفاعااالناه وماتاحاداناه شارکات کاردناد.
رژیم سرمایه داری اسالمی ایران هرروزبساط تازه ای درمی افاکاناد.دکاتار
فریبرز رئیس دانا را پس از سپری شدن دوره ماحاکاومایات اش آزاد مای
سازد .همزمان رضا شهابی،عضوسندیکای شارکات واحاد اتاوباوسارانای
تهران وحومه که جهت معالجه درمرخصی بوده است باردیگربه زندان مای
کشاند .درهمین حال محمد جراحی که تحت معالجاه شایامای درماانای
قراردارد،همچنان درزندان مرکزی تبریززندانی است .هماچانایان باا اداماه
مرخصی بهنام ابراهیم زاده نیزموافقت نکرده است واوباید خود را به زنادان
معرفی نماید  .این درحالی است که فرزندبیمارش نیما دربیمارستان محک هم چنان تحت شیمی درمانی اسات وباه هاماراهای پادرش
سخت نیازمند است .شاهرخ زمانی از کمیته پیگیری ،پدرام نصرالهی ازفعالین کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کاارگاری و تانای
چند ازدستگیر شدگان هشت مارس امسال حامد محمود نژاد،خالد حسینی و وفا قادری به اتهام عضویت درکمیته هماهنگی برای آخاریان
دفاعیات درشعبه  ١بازرسی بیدادگاه سنندج حاضرشدندو چند تنی از دستگیر شدگان هشت مارس تا حاال با قرار وثایاقاه هاای چاناد ده
میلیون تومانی آزاد گشتند.
به این ترتیب درآستانه اول ماه مه روزجهانی کارگر،سرمایهداران و رژیم پاسدارمنافع آنها درایران ،تعرض همه جانبه جادیادی را بارعالایاه
کارگران سازمان دادهاند.
برای آزادی فوری و بدون قید و شرط فاعاالایان کاارگاری و دیاگار زنادانایاان سایااسای هاماه شاماا آزادیاخاواهاان را فارا مایاخاوانایام
و کارگران در بند و کلیۀ زندانیان سیاسی آزاد باید گردند!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی!
زنده باد آزادی
شیرین شکرزاده:

***

هدف ما از شرکت در این آکسیون اعتراضی این است که از  50تا  22آوریل هفته حمایت از کارگران زندانی سیاسی ست که ماا از طارف
سازمان رهایی زن شرکت کردیم.
ما می خواهیم صدای خودان که همان صدای کارگران زندانی و خانواده هایشان و صدای همه ی فعالین حقوق زنان و آزادیاخاواهاانای کاه
توسط حکومت مستبد و ناقض حقوق بشر یعنی جمهوری اسالمی ایران به بدترین و شدیدترین شیوه سرکوب ،زندانی و در ماورد بسایاار
کشته میشوند را به گوش جهانیان برسانیم.
همچنین ما خواهان این هستیم که مردم در داخل ایران از خانواده های زندانی حمایت کنند بخاطر ظلم و جاناایاتای کاه رژیام جاماهاوری
اسالمی به کارگران و فعالین حقوق زنان اعمال میکند.
ما اینجا تجمع میکنیم و آزادانه فریاد در گلو خفته شده زندانیان سیاسی و فعالین کارگری و زنان در ایران را به گوش مردم و حاکاومات هاا
و  ...میرسانیم.
زنانی که عضو سازمان رهایی زن هستند و در ایران فعالیت میکنند؛ ما از آنها حمایت میکنیم و به امید پیروزی و تغییر حاکاومات دیاکاتااتاور
ایران مبارزه میکنیم/.

برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسالمی علیه زنان مبارزه کنیم!
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کنفرانس رهائی زن در استکهلم من تناینیند پنینام
کنفرانس آزادی و رهائی جامعه ،جنای حنز زن بنه
فعالین حقوق زنان
( در گوتنبرگ سوئد .متن این پیام در نشریه شنمناره
 5رهائی زن قابل دسترس میباشد)  ،بند زیررا بندان
میافزاید:
از آنجاکه زن بودن در جوامعی چون ایران قانونا ،جرم اسات،
رفتار آزاد ،حق مادری ،حق انتخاب همسرو حقوق خااناواده
تماما علیه زن است ،و یک آپارتاید جنسی علیه زن حااکام
است .زنان گریخته از این سیستم ،فقط بادلایال زن باودن
بدون اثبات هیچ فعالیت سیاسی ،باید باعاناوان پانااهاناده
سیاسی شناخته شوند.
ما خواهان پناهندگی سیاسی برای همه زنان گریاخاتاه از
جوامعی چون ایران هستیم.

عزیزان خسته نباشید من از
سازمان

زن

رهایی

بود که بگویند حق زن حق زنان

شاخه

اروپایی هست اما زنان خارجی که

استکهلم در واقع تشکر میکنم

در اروپا زندگی میکنند این حق را

که من این افتخار رو پیدا کنم در

ندارند .این چه فرق میکرد اگر ما در

خدمت شما باشم و روز جهانی

ایران زندگی میکردیم و میبایست

زن رو با هم جشن بگیریم .این

تحت قوانین اسالمی زندگی بکنیم

روز رو به همه شما تبریک

و یا اینجا دچار همین مشکالت و

میگویم .دوستان مینو همتی و

بی حقوقی باشیم  .درنتیجه یکی

رعنا و ثریا شهابی راجع به
رهایی

جنبش

زن

از کمپینهای اعتراضی ما دربریتانیا

سازمان

این بود که این موضوع را به شدت

رهایی زن گفتند .رهایی زن به

بکوبیم و اجازه ندهیم که این

نظر منم یک سازمان نیست
بلکه

جنبش

یک

است

اتفاقات ؛ این مسائل و این توجیهات

و

سخنرانی دیانا نامی
در کنفرانس رهائی زن ،استکهلم

فعالیتهای ما در گوشه و کنار
دنیا مربوط به این جنبش و جزء
همین جنبش رهایی زن است و من
همیشه بر این عقیده بودم که ما در
هرکجای دنیا که هستیم میتوانیم تغییر به
وجود بیاوریم و وضعیت زنان را تغییر
بدهیم .چه در کشورهای اروپایی و چه در
سایر کشورهای دنیا  .به عنوان یک خارجی
که این شانس رو آوردم که در کشور
انگلستان با فعالیتهای گذشته ام و تجربه
سیاسی که داشتم و مسئله زنان برایم
همیشه مسئله بود ..توانستیم سازمان
حقوق زنان ایرانی و کرد را در سال 2552
بنیاد بگذاریم که امسال دهمین سال
تاسیس

آن

است

.این

سازمان

در

واقع فعالیتهاش برای زنان پناهنده بود .
برای کسانی که از کشورهای دیگر به دالیل
مختلف تقاضای پناهندگی میکنند ؛ دالیلی

باعث بشه که زنان در بی حقوقی
زندگی کنند  .جالب این بود که
توجیه میکردند که اگر ما از حقوق

که ممکن است از فقر و جنگ گرفته تا

زنان خارجی یا حقوق برابر زن دفاع کنیم در

مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و

نتیجه به ما میگویند راسیست  .و مسئله ما

نژادی و خیلی از موارد غیره دیگر؛..که

دقیقا این بود که اگراین زنان شامل حقوق

تقاضای پناهندگی میکنند و به کشورهای

برابر در این کشورها نشوند خود این

اروپایی می آیند ولی در کشورهای اروپایی

راسیست است  .طبق قوانینی که شما

متاسفانه شامل حقوق برابر نشدند  .و

دارید این قوانین شما راسیستی است .این

اتفاقاتی را که در خود جامعه ما می افتد را

باعث شد که بسیاری از مشکالت زنان

جزء مشخصات جامعه خارجی میدانستند و

خارجی که با انها روبرو بودند مورد بحث قرار

دولتهای غربی متاسقانه زنهایی را که

بگیرد  .یکی از اینها این بود که زنی که از

کمکهای فوری نیاز داشتند به انها کمک

کشورهای خارجی می آید و اینجا تقاضای

نمیکردند به این دلیل که انها خارجی

پناهندگی میکند و مخصوصا اگر با ویزای

هستند و ما باید به فرهنگ خارجی ها

ازدواج امده باشد ؛ این خانمها مشمول هیچ

احترام بگذاریم  .همین مسئله و نسبیت

حقوقی نمشدند اگر رابطه زناشویشان

فرهنگی ویا فرهنگ خودی انها و این موضوع

شکست میخورد و خیلی ازآنها رو دیپورت

باعث تفاوت و یا تبعیض شدیدی بین زنان

میکردند  .کمپینی که ما در انگلستان راه

اروپایی میشد با زن های خارجی و مثل این

انداختیم این بود که این خانمها اوال باید
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اقامت دائم بهشون بدهند اگر خودشون

است که فرهنگ دیگه ای رو تحمل بکنه که

تغییر دادیم قانون ازدواج اجباری بود در این

بخواهند و مشمول تمام حقوق و مزایا

قتل جزیئ از آن باشد .یکی از کمپینهای ما

کیس دختران خارجی که در انگلیس هم کم

بشوند .این مسئله طول کشید و امری

این بود که تمام دولتهای اروپایی باید برای

نیستند ساالنه ده ها هزار دختر و پسر

آسان نبود ولی به خاطر این موضوع واقعا

زنهای خارجی حقوقی را قائل باشند که یک

قربانی ازدواجهای اجبرای میشدند  .یکی

خیلی از زنها که خشونت خانوادگی مشکل

زن اروپایی شاملش میشود و هیچ چیز نباید

دیگراز قوانینی که ما موجب تغییر آن شدیم

جدا

توجیه این را بکند که شوهر؛ پدر ؛ برادر

و از اول امسال به اجرا درخواهد امد در اول

میشدند .مجبور بودند پیش شوهری که هر

؛خواهر ؛ مادر و یا هر کس دیگراجازه داشته

اپریل این است که هر کسی که دخترش

شب کتکشون میزد ؛ بهشون تجاوز میکرد

باشد توجیه کند قتلهای آنها را یادم هست

رو و یا پسر ش رو به زور وادار به ازدواج کند

بمونند چون هیچ امکان دیگری براشون

دختر 51ساله به نام هشی یونس در سال

 52سال محکومیت خواهد داشت و مورد

نبود  .ما شاهد بودیم کسانی که شرم

2552

به دست پدرش با  51ضربه چاقو و

پیگرد قانونی قرار میگیرد و این را جزء

داشتد شرح زندگی خودشون روباز گو کنند

جدا شدن سر از بدنش به جرم داشتن

جرمهای سنگین قرار دادند که یکی دیگر از

و در مواردی به تن فروشی رو می اوردند

دوست پسربه قتل رسید .معلم او همسایه

دست اوردهای ما ست که بغایت برایمان

چون حتی قدرت خرید یک بطر آب خوردن را

ها و هم کالسیهاش میدانستند که دختر در

مهم بود  .ودر مورد مسئله ازدواج دختران؛

نداشتند .این زنهایی بودند که اینجا زندگی

خطر است ؛ مادرش میدانست و همه

متاسفانه جریانات اسالمی در تمام اروپا و از

میکردند ؛ نه نتها زنان ایرانی بلکه سایر

خانواده باهم قرار گذاشتند و برنامه ریزی

جمله در انگلستان به شدت فعال بودند و به

زنانی که در ازدواجشان شکست خورده

کردند و دختر را تنها گذشتند تا بماند در

شدت خواستند که قوانین اسالمی ر ا اجرا

بودند  .این مسئله اساسا حقوق انسانی

خانه و تا پدرش بکشتش .ما اولین کمپینی

کنند  .در کشور انگلیس بیشتر از 525

یک زن به عنوان یک انسان ؛ حتی نه به

که زدیم ؛کمپین شخصی برای انسانهایی

دادگاه شرعی و اسالمی دارد کار میکند و

عنوان یک زن که حقوق بیشتری باید داشته

که میخواستیم مشخصا برای انها کاری

این دولت در واقع چشمش را به این دادگاها

باشه و شامل مزایای برابر زن بشود بلکه

بکنیم ؛کمپین  ...بود یعنی ....فراموش

بسته  .در داخل این دادگاها زنان به شدت

زن به عنوان یک انسان نادیده گرفته

نکنیم و یکی از اهداف این کمپین این بود

مورد تبعیض هستند که اینجا احتیاجی

میشد .کمپینهای ما موفق بود تا این حد که

که نه تنها فقط آن کسی که در کشتنش

نیست وارد آن بشوم چرا که خودتون

حاال دیگه دولت بریتانیا قبول کرده است در

نقش مستقیم داشتنه بلکه تما کسانی که

میدانید قوانین اسالمی چقدر تبعیض امیز

را

اطراف او بودند و به نوعی مسئول بودند باید

است و حتی زن در ان جزیئ از انسان به

بررسی بکند و در عرض این سه ما ه تمام

محاکمه بشوند  .اینکه فرهنگ خودی

شمار نمی آید .یکی از کمپینهای ما که

حقوق و مزایایی را که یک زن بریتانیایی

مهاجران در نظر گرفته نشه و مسئله نباشد

شروع کردیم در رابطه با ان گزارشی تهیه و

افراد

تا بر مبنی آن این فجایع اتفاق بیافتد .

به دولت ارائه کردیم و از د.ولت خواستیم

بشود .شامل حق مسکن ؛ حقوق پزشکی

متاسفانه یادم میاد هر شب قتل ناموسی

درب این دادگاه ها را ببندد که در این رابطه

اشان و هر مسئله دیگری  .در ظرف این

اولین بار در سال  2552اولین بار یک جرم و

چندین مذاکره و بحث داشتیم با خود هیت

سه ماه تجربه ما این بوده که اغلب قریب به

جنایت شناخته شد و یادم می آید قاضی در

های مهم دولت که این قضیه را پیگیری

اتفاق خانمهای جوان قبولی گرفتند و در

دادگاه گفت هنگامی که پدرش در دادگاه

کنند چون عمال ما از انها شکایت کردیم

براساس

حقوق

اعتراف کرد ومیدانیم که در بریتانیا کسی

یکی از این موارد مقابله با ازدواج دختران

کیس

قبولی

قتل عمد میگیرد به حبس ابد محکوم

زیر سن است هزاران دختر بچه ؛ دیروز در

و

میشود قاضی گفت ما فرهنگ ایشان را در

روزنامه نوشته بودند که دختر بچه  9ساله

توانستند ..این یکی از دستاوردهایی بوده

نظر میگیریم که چقدر حکم به او بدهند و

قربانی یک ازدواج اجباری ..باور نکردنی

که دوست داشتم در روز  8مارس که نتنها

اخرش  51سال به او حکم دادند  .این

است .دختر بچه های  0ساله  9ساله

راجع به بدبختی ها صحبت کنیم بلکه دست

طوالنی ترین حکمی بود که به قاتلین

اتفاقاتی که در قلب اروپا و در انگلیس و

جشن

ناموسی اینچنین داده شد .با این حال هنوز

مطمئا در کشور سوئد هم اتفاق می افتد .

بگیریم .مسئله دیگه مسئله قوانین ضد زن

قاضی و هیت قضایی بریتانیا هنوز مسئله

و این باید برای همه تکان دهنده باشد  .چرا

؛ قتلهای ناموسی ؛ مثله کردن و ختنه زنان

فرهنگ خودی را توجیهی میکرد تا این افراد

باید دختر بچه ای را طبق قوانین اروپا که

؛

را تبرئه کند .که این غیر قابل تحمل بود و به

باید تحت بیشترین حمایت و اطمینان از

خشونتهای خانوادگی و زنهای خارجی

همین خاطر کمپینی که ما انجام دادیم دم

بهبودی و سالمت جسمی انها دارند در این

زنهایی بودند که باید با این همه بدبختی ها

در دادگاه و جاهای دیگه با تظاهرات و

سن پایین مجبور به ازدواج اجباری بشوند .؟

بسازند چون فرهنگ انها بود باید این

اعتراض و نامه نگار ی های زیاد و در

این هم همانطور که گفتم موضوع کمپین ما

.

کیسهای بعدی مثل کیس بنازمحمود در

است که خود پارلمان انگلیس مجبور شد

کسانی که قاتلین قتلهای ناموسی بودند تا

دادگاه قاضی این بار اعالم کرد که ما باید

هیئتی رو برای تحقیق بگذارد .این مسائل

 0سال قبل در اروپا محکومیتشان بسیار کم

این فرهنگ رو عوض کنیم نه اینکه زنها به

رو ما مجبورشان کردیم که نه تنها فقط در

بود مثل زندانهای کوتاه مدت چرا که این

خاطر این فرهنگ کشته بشوند .و این یکی

انگلیس بلکه پارلمان اروپا بر این پایه قرار

فرهنگ آنها بود که باید دست نخورده باقی

دیگر

ما

بگیرد و سایر قوانینشان را هم مطابقت

بماند .مگر میشود کسی را که قاتل باشد

میخواستیم  .و موفق شدیم در این رابطه

بهش احترام گذاشت .این چه فرهنگی

که قانون رو تغییر بدیم .قانونی دیگه ای که

بزرگشان

ظرف

بود

سه

شاملش

و

ماه

انگلیس
خودشان

نه

شوهراشون

؛

ختنه

البته

اساس

قبولی

کردن

دائم

شامل

بر

را

این

اقامت

میشه

بمانند

آوردهایی

به

خاطر

که

این

گرفته

داشتیم

زنانو

ازدواج

مشکالت دست نخورده

آنها

باشند

را

اجباری

باقی بماند

از

موفقیتهایی

7

بود

که

بدهند .
ادامه در صفحه ی 12
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ابراز نظر میهمانان کنفرانس رهائی زن در استکهلم:
فاطمه فیلی
در تاریخ قبل از اسالم زنان پا به پای مردان فعالیت میکردناد از جامالاه آناهاا
میتوان به دریاساالر آرتامایاس اشااره کارد کاه فارماانادهای کال نااوگاان
هخامنشیان را به عهده داشت ،اما به مرور زمان و با ورود اسالم نگرش ماردم
به زنان در ایران تغییر کرد.
در زمان محمد در عربستان اعراب دختران خود را زنده به گور میکاردناد اماا در
ایران همیشه با زنان به احترام رفتار میشد،با ورود اسالم به ایران که البته باا
جنگ و خونریزی بسیار همراه بود ،فرهنگی توسط اعراب آن در وارد کشور ماا
شد که تا کنون باعث نوع بردگی جنسی برای زنان شده است.
شاید بهتر باشد اینطور بگوییم که زنان امروز با تغییر دیدگاه ماردان باه اصاول
اولیه انسانی و همچنین تمایل آنها به مذهب تغییر کرده و ماردان ساعای بار
این دارند که روز به روز این فرهنگ غلط را بیشتر از قبل در جاماعاه گساتارش
دهند،اما زنان مبارز و آزاده همواره سعی در آزادی و رهایی از این یوغ باردگای
و پرستش جنسی نموده اند و با تشکیل گروههای ماخاتالاف و نشاان دادن
توانایی های خود سعی در تغییر وضع موجود دارند.
اگر چه شاید ما زنان از نظر جسمی ضعیفتر از مردان باشیم ،اما از نظر فکاری
همواره از مردان و از نظر عاطفی و احساسی گاهان برتر از ایشان
گاهی دیده میشود که بازی مردان با تکیه بر قوای جسمی و جاو حاکام بار
جامعه سعی در افسر زدن به زن داشته و فکر میکنند زن ماوجاودی اسات

برای فرمانروایی ،بردهگی بر وی.
غافل از اینکه غریبه اکثریت هم میدانند که اگر بر قلب زنی حکم شوند آن زن جان خود را برایش فدا خواهد کرد.
اما فرهنگ ضعیف در مجامع و به خصوص مجامع مرتجع اسالمی و غرور و خودبینی مانع از تغییر رفتار مردان مایاشاود و روز باه روز باه آزار
بیشتر روحی و جسمی زن میپردازند.
اما ما امروز میخواهیم با تغییر نگرش مردانی که سعی دارند به زن به عنوان یک برده نگاه کنند بگاویایام کاه ماا در و خاواهاران شاماا و
همسرتان وسیله تفریح نیستند و زن انسانی است سرشار از روح و احساس انسانی و برابر با مردان .
من همان زنی هستم که روز ۸مارس در فراخوانی که توسط سازمان رهایی زن داده شده بود در میدان مدبرگر پلتسن،حجاب ،مظهر تبعیاض
و تحقیر و تحجر را به آتش کشیدم /.
زنده باد آزادی،زنده باد ۸مارس زنده باد رهایی

خیلی ممنون که این اماکاان رو فاراهام کاردیاد کاه مان در کاناار شاماا
باشم .همچنین در کنار رفقای بزرگی مثل مینوهمتی که نهاد رهایی زن و
تلویزیون رهایی زن را ،به یک نهاد اجتماعی و دخیل در زندگی آدمها تابادیال
کرده و همینطور دیانا نامی ؛ که در فعالیتهایش در انگلستان به طور واقاعای
روی زمین باعث بهبود زندگی مردم شده است ،ضمناً سازمان زنانی را پایاه
گذاری کرده که از اقصا نقاط اروپا به آنجا مراجعه میکنند .از هر جاا از ایاران،
افغانستان و کوردستان اگر بخواهند کسانی رو به کمک بطلبند ،به سازماان
دیانا نامی مراجع میکنند و این باعث افتخار است که در کناار ایان دوساتاان
باشم و همینطور رعنای عزیز و همگی شما.
اجازه بدهید از اسم کنفراس شروع کنم  .اسم این کنفرانس هسات بباهاار
آزادی و جای حق زن ب ،این شعار ما را میبرد به انقالب سال  01ایران وقتای
که اولین تحرکات ارتجاع اسالمی شروع شد و این شعار کهب در باهاار آزادی
جای حق زن خالیب که در واقع برخورد با وجدان جامعه و مسئله زن رو باه
عنوان یکی از عرصه هایی که مستقیما توسط ارتجاع حاکم باه آن تاعارض
شد ،در دستور جامعه قرار داد .من هم یکی از همان دختران جاوانای باودم
که در یکی از ان تظاهرات ده ها هزار نفری رفتیم و فریاد زدیم و گفتیام ایان
سخنرانی ثریا شهابی
در کنفرانس رهائی زن ،استکهلم

ارتجاع رو نمی خواهیم .همان کاری که امروز زنان در کشور تونس یاا مصار
میکنند .
اتفاقی که در ایران افتاد انقالب عظیمی که به راه افتاده بود امروز نتایج اش
رو میگذارند جلوی چشممان و میگویند نگاه کنید چی شد؟ به سر مسئالاه

زن چه آمد؛ به سر انسان در جامعه ایران چه امد و اون رو می اندازند گردن انقالب .تونس و مصر را نشانمان میدهند ؛ میگویند بایاائایاد بابایانایاد
چطور ارتجاع اسالمی تعرض میکند و چرا باید انقالب کرد؟ و چرا باید از انقالب  01نیاموخت ودست از انقالب شست؟.
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چرا باید از انقالب مصر و تونس نیاموخت و بایاد
دست از انقالب شست  .بخصوص این تعرضات
وقتی شروع میشود که جریاناتی که بر باطان
یاس و استیصاال وحااکامایان ارتاجااع ارتازاق
میکنند و شروع میکنند علایاه اناقاالب تاعارض
کردن که انقالب خشونت به همراه دارد.
دولتها هیئت حاکمه و ضد انقالبی وقتی به
قدرت میرسند ،آدمها رو دستگیر میکنند ؛ شما
رو میزنند؛ اونوقت به شما میگویند خشونت
نکن.خشونت گریزی رو به مردمی توصیه
میکنند که انقالب عظیم مسالمت جویانشان
در میدان تحریر قاهره به انجا میرسد که امروز
شما به عنوان یک فعال حقوق زنان وقتی
میروید داخل شهر قاهره ؛ جرات نمیکنید از
خیابان رد شوید ،حتی هنوز که قانون تصویب
نشده ؛ جریانات اسالمی انقدر شما را اذیت
میکنند که

مجبورتان کند تا روسری سرتان

کنید  .یک نتیجه ای که میتوان از این انقالب
 01گرفت این است که ان اتفاقی که بعدش
افتاد ربطی به انقالب سال  01نداشت ؛
انقالب شکست خورد و باالخره وقتی چند تا
انقالب شکست میخورد ،به ما میگویند که یاد
بگیرید انقالب نکنید  .انقالب خشونت میاورد،
بروید از طریق مراجع قانونی  55سال طومار
بنویسید و شکایت کنید و و تحصن کنید شاید
این قانون و ان قانون عوض بشود .واقعیت این
است که انقالب صورت می گیرد ،نه قیام
اسپارتاکوس و نه انقالب فرانسه و نه انقالب
المان و نه کمون پاریس و نه انقالب
اکتبرروسیه و نه انقالب ایران و نیکاراگوئه
هیچکدامشان در اراده ی

هیچ کس و هیچ

حزب سیاسی نبود  .انقالب صورت میگیرد
علیرغم اینکه بارها و بارها شکست بخورد
وبعدش

انقالبیونش را اعدام بکنند باز نسل

بعدی تسلیم نخواهد شد و سهم خودش را
از زندگی ،یک بردگی مزدی نمیداند؛ سهم
خودش رو یه شهروند درجه دو نمیداند؛ سهم
خودش را فقر و محرومیت نمیداند و

باز به

میدان میاید ،بازمیاید و اعمال اراده اش رو
اعالم میکند  .با وجودی که دو نسل هم
قربانی انقالب  01شده اند شما باز می توانید
شاهد تکرارانقالبی شبیه به انقالب مصر و
تونس بشوید و این توصیه های انقالب نکنید و
خشونت نکنید فقط مال کسانی است که روی
یاس واستیصال و تسلیم و آن نسلی که
خودش را شکست خورده میداند،

نسل

انقالبیون شکست خورده روی آن دارد سرمایه
گذاری میکند .
انقالب مستقل از تصمیم هر کسی صورت
میگیرد و نسل جوانی که اتفاقا نسل جدیدی
که میاید ،تسلیم نشده و توصیه های نسل
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قبل را هم گوش نمیدهد و میرود عین همان
اشتباهات را تکرار میکند.
انقالب نکنید نمیتواند نتیجه شکست انقاالب
سال  01و انقالب مصر وتونس و غیره بااشاد
پس چه باید کرد چرا ایاناطاور مایاشاود؟ چارا
علیرغم اینکه مردمی که انقالب  01رو کاردناد
آزادی و برابری میخواستاناد ؛ سااوم نامای
خواستند و حق هم داشتند و کسی هم آرزو
نمیکرد که خمینی بیاید و والیت فقیه را پایااده
بکند .یا در یک دوره ای کاارگارانای کاه حاق
اعتصاب را به زور گرفته بودند ...متشکل شده
بودند و حق اعتصاب و تشکلش را با یک قتال
عام خونایان ازش گارفاتاناد  .کسای بارای
همچنین چیزی انقالب نکرد انقالبیونی کاه در
مصر هم انقالب کردند بارای چانایان چایازی
انقالب نکردند .برای آزادی انقالب کردند ماردم
برای ازادی انقالب کردند ،مردم بارای باهاباود
انقالب میکنند؛ برای خالصای از فشاارهاای
فرهنگی و فشارهای سیاسای و اقاتاصاادی
انقالب میکنند .منتهی چرا در ایان اناقاالباات
بخصوص انقالباتی که از بعد از انقالب  01ماا
شاهدش هستیم اینطور جریاناات ارتاجااعای
شانس دارند ،ان را دیاگار روزهاای اناقاالب
نمیتواند تعییین بکند این را اتفااقاات خایالای
خیلی قبلترش میتواند پاسخ بدهد؛ مایاتاواناد
تصویری رو که آینده در زیر سئوال رفتن قادرت
سیاسی در دستور جامعه می گاذارد را باه
شما بگوید .
در جریان انقالب  01قبل از اینکه جریان ارتجااع
اسالمی به عنوان یک الترناتیو به میدان بیاید؛
در فضای اپوزسیون ایران ؛ ارتاجااع اساالمای
بستر رسمی بود  .خامایانای ناه باه خااطار
مذهبی بودن ملت ایران ؛ نه به خااطار زیااده
روی شاه در به اصطالح مدرنیزه کاردن ماردم
ایران؛ که چنین چیزی هم نبود نه به خاطر باه
قول اقای گنجی ؛خیلی کااریازماا باودن ایان
دایناسورقرون وسطایی ؛ که به خاطر این باه
قدرت رسید که تنها بستر اصلی و رسمی که
در جامعه به عنوان اپوزیسیون وجود داشت به
اندازه خمینی مرتجع بود .اسالمی نبود ولای
مرتجع بود .شما بروید مصاحبه رادیاو دویاچاه
وله با خانم های روشنفکر ان موقع و جریاناات
اپوزسیون ان موقع کاه سار حاق رزی زناان
داشتند رو بشنوید و بابانایاد ؛خاانام شاهاال
الهیجی میگوید بمن مخالاف حاق رای زناان
بودم و هنوز هم به نظرم حق رای زن غلط بود
ب ،حزب توده ؛جبهه ملی ؛ حزب توده که قابال
از انقالب سفید شاه تنها جریانی بود که حق
رزی زنان را بردند به مجلس و هیچ کس ازش
حمایت نکرد .یک جریان چپ و کاماونایاساتای
متاثر از انقالب شوروی این حق را میبارد و باا
انقالب  01وقتی شاه حق رزی زنان را مایااورد
؛مخالف حق رزی زنان از آب در میاد .
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شما هیچ جریان اصلی رو پیدا نمی کنید کاه
بگوید ماعالاوماه خاب ایان تاازه عاقاب هام
هست  .شاهنشاه آریامهرو پادر ایشاون ؛
جنبش دهقانی را سرکوب کرد ؛ اولیان حازب
کمونیست ایران که حق رزی زنان در دساتاور
کارش بود را ممنوع کردند ؛ کماونایاساتاهاا را
کشتند و جنبش ازادی زن را خافاه کاردناد و
همچنین جنبش دهقانان را خفه کردند و باعاد
امدند و اصالحات ارزی کردند؛ این داده ی مان
است و مان باایاد ازش اساتافااده باکانام.
همشون مخالف حق رزی زنان شادناد .اماروز
شهال الهیجی وقیحانه مینویسد کاه ماعالاوم
است ما مخالف بودیم برای اینکاه ماولاوکااناه
بود!.
اپوزسیون در ایران ،مرد ساالر ؛مذهبی ؛ضاد
تمدن ؛ضد غرب و ضد حاق زن باود .قابال از
اینکه جریان ارتجاع اسالمی خمینی ؛خمینای
کسی نبود تا به قدرت برسد ،ساال  02در
دانشگاهای ایران انجامان اساالمای هاا راه
انداختند و دانشگاه را تسخیر کاردناد .فضاای
چپ روشنفکری که از کاتااب هاای اناقاالب
فرانسه دوره روشنگری و از انترناسیونال تاثیار
میگرفت واز لنین و مارکس تااثایار مایاگارفات؛
کشاندناش پاای حسایاناه ارشااد و خاانام
کاتوزیان و آقای شریعتی و چپشان همین باود
و راستش هم همین بود راستش جاباهاه ی
ملی بود ؛ حزب توده بود به اسم چاپ ؛چاپ
هام هاماه اش اساالمای ناباود و هامایاان
شعارهای گاناده گاناده ساوسایاالایاساتای
میدادند  .ایران اپوزسیون رسمی اش جناباش
ضد شااه اش تاوساط ارتاجااع

ی جاریاان

ارتجاعی که دعوایش با شااه کاه جازئای از
همون بخش طبقه حاکم بود؛

ایان باود کاه

بشما به اندازه کافی در باازار ایاران باه مان
سهم نمیدهایاد

تااباازار را روناق بادهام و

سرمایه ملی را رشد بدهم بو دعاوایاش سار
همین بود و در روبنا جلوه های ان حااکامایات
سرمایه را که نمی خواست در غربی بودنش
بدهد در روبنا ضاد غارب باود؛ ضاد زن باود
؛مذهبی بود؛ شرق زده بود .از آل احمد بگایار
تا انواع و اقسام فیالام هاایای کاه در ایاران
ساخته میشد همه اش گذشته پارساتای و
عقب مانده بود .
این اتفاق در کشور مصر هم همینطور شاد .
اخوان المسلمین خیلی قبل از اینکه به قادرت
برسد تنها جریان رسمی بود کاه باه عاناوان
اپوزسیون رسمی خودش را تثبیت کرده بود و
کسی باهاش کاری نداشات هایاچ جاریاان
کمونیستی ؛هیچ جریان کارگری و هیچ جریان
سوسیالیستی با اخوان المسلمین که پایاش
به قدرت سایااسای بااز شاده باود دعاوا و
مخالفتی نداشت .

شی
نشرشر یش

همین اتفاق هم در ایران دارد میافتد ،جاناباش
سبز؛ خانم رهنورد را دارند به شما باه عاناوان
رهبر جنبش زنان حقنه میکنند و وقاتای شاماا
چیزی میگویید و حرفی میزنید ؛ بهتان میگویناد
شما زیاده روی نکنایاد .شاماا ایاده الایاسات
هستید و فالن و بااالخاره ایان یاک فارصاتای
هست بگذارید .....دعوای یک ارتجاع اسالمای
برای اینکه چرا سهم قدرت و ثروت بیشتر را باه
من نمیدید .چرا یاک خاورده بایاشاتار درهاای
سرمایه گذاری در بازار رو باز نمی کنید که یاک
مقدار بیشتری سرمایه وارد کشور بشود .چارا
مخالف این سیاست اقتصادی شماا هساتایام
که راه این سرمایه را میبندد و راه اون رو بااز
میکند .و یه خورده به ما سهم بیشتری بدهید.
این افراد را به عنوان رهبر شما میااورناد و باه
شما نشان میدند و میگویند بیایید و به جنبش
سبز بپیوندید و اونایی رو که نمیارناد باهاشاان
میگویند شما احدی نژادی هستید!.
انقالب خواهد شد منتهی مردمی که انقالب
کردند

دنبال ان جریانی میروند که قبلش

خودش را به جامعه به عنوان یک جریان و
رسمی

اپوزسیون

سوسیالیستها
در

بخصوص

و

تحمیل
کمونیستها

خاورمیانه

؛اون

کرد.
نباشند
جریان

اگه
؛
ضد

امپریالیستی خودش رو تثبیت میکند که مردم
به چشم می بینندش و متاسفانه امروز آن
ارتجاع اسالمی است .برای اینکه جریانات
پیشرو؛جریانات مترقی؛ جنبش سوسیالیستی
؛ جنبش کمونیستی که تاریخا ضد امپریالیست
بوده و همیشه در صف مقدم ضد امپریالیسم
نه اززاویه اینکه شما غربی ها رو بیرون کنید و
بازار کسب و کار را رونق بدهید ؛ بلکه به این
معنی

که

من

ضد

میلیتالیسم

هستم.

شماحق ندارید مردم عراق را به بهانه تصفیه
حسابهای اسالم سیاسی بمب باران کنید.
میلیتاریسم غرب در تاریخ سرمایه داری هیچ
وقت به این شدت و عنان گسیخته و بطور
یک قطبی؛ حمله نکرده است  .عراق را جلوی

شمشا ر ه
شش

شی
شا یش
ر هش
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چشمانمان بمباران میکنند؛ کمونیساتاهاا و
سوسیالیستها به عنوان اصلی تریان جاریاان
مخالف ان (به استثنای ما که نسبت به اناهاا
جریانات کاوچاکاتاری هساتایام ) و ارتاجااع
اسالمی که در مقابل غرب ایستاده و کسای
مثل آقای چاوز که آن هم از جانب اپوزسایاون
ایران نقش کنترل رو پیدا کرده؛ که باه خااطار
اینکه با رژیام ایاران مانااساباات دارد ؛ماورد
اعتراض جدی قرار نمی گیرد .من می خواهم
بگویام کاه جاناباش زناان ؛هامااناطاور کاه
مینوهمتی اشاره کرد که در تونس و مصر چه
اتفاقاتی دارد می افتد؛ از جامعه جدا نیست.
جنبشی نیست برای خودش و برای خاودش
یک سازی بزند .گویا طبقات اجاتامااعای هار
کدام جایی بروند؛ جنبش هاای اجاتامااعای
جایی می روند و یک جنباش هام داریام باه
اسم جنبش زنان که انهم مایارود حاقاش رو
ماایااگاایاارد!! ایاانااطااور ناایااساات .هاایااچ وقاات
اینطورنبوده؛ تاریخا اینجوری ناباوده .جاناباش
زنان در بدو تولدش با جاناباش کاارگاری؛ باا
جنبش ضد سرمایه داری متولد شاده اسات.
در مبارزه اش علیه تبعیض با جنبش سیاهاان
بود .اولین مقاالتی که در امریکا و در دفااع از
حق رای زن نوشته شده؛ در نشاریااتای کاه
ضد بردگی سیاهان نوشته میشد ،درج مای
گردید .طبقه کارگر تبعیض نمی خواهد و باه
نفعش نیست ،از بی حقوقی سیااهاان ضارر
میکند .صف متحدش میشکند؛ از بی حقوقی
زنان هم ضرر میکند .این یک شعار یا تحالایال
نیست .شما تاریخ جنبش زنان را مشااهاده
کنید؛ این را خواهید دید .علیه کار کودکان؛ در
مبارزه علیه و برای صالاح در دهاه شاصات
وقتی انقالب جنسی میشود اینطوری نیست
که جنبش زنان فقط باه خااطار قارص ضاد
حاملگی جلو آمد و کشف شد و حقش رو در
مساله رابطه جنسی گارفات .یاک جاناباش
عظیم سوسیالیستی علیه جنگ ویتنام وجود
داشت و جنبش زنان و جنبش آزادی جنسی
بخشی ازجنبش ضد میلیتاریستی و ضد

ابراز نظر میهمانان کنفرانس رهائی زن در استکهلم
باران مصلح  :با سالم به حضار و همچنین خسته نباشید خدمت خانمها و آقایونی کاه در ایان
مراسم شرکت کردند واز حضور خود در میانشان بسیار خوشحال هستم در ایان جاماع،مان باه
عنوان یک دختر کرد دختری که در یکی از مناطق ایران زندگی میکرد و دچار مشکالت زیاادی باود
از نظر احساسی و عاطفی و اجتماعی و فشارهای روانی که بر آنها واقع میشود ناتاوانساتام در
آنجا به ادامۀ زندگیم بپردازم و مجبور شدم به خاطر عقاید شخصی و خااناواده ام تاحاقایارهاا و
خشونتهایی را تحمل کنم و بر خالف میل خودم مجبور به فرار از آن وضعیت و آن اجتماع شادم و
اکنون اینجا باشم و صدای سازمان رهایی زن فریادی باشد برای تمام زنانی کاه تاحات ظالام و
خشونت قرار میگیرند و کمک رسانی باشد برای تمام زنان سرزمینم ایران و تمام دنیا و مخصاوصااً
کردها چون در مناطق آذربایجان غربی و مناطق کردنشین بیشترین تحقیرها و خشونتهاا را زناهاا
میبینند و مجبورند که تحمل کنند چون صدایشان به جایی و فریادرسی نمیرسد،بایاشاتار از ایان
حضار را خسته نمیکنم امیدوارم که صدای تمام زنان دنیا به گوش همه برسد.ممنون/.
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امپریالیستی بود که سرتاسر غرب از امریکا تا
قلب کشورهای اروپایی رو به زیر کشید تا
جایی که گفتند امریکا رو فقط ویتکنگها
شکست ندادند.
در قلب امریکا جناباش ساوسایاالایاساتای و
مترقی به شکستاش کشاانایاد .االن شاماا
نمیتوانید یک جنبش زنانای داشاتاه بااشایاد
وقتی که سبز دور برداشاتاه و مای خاواهاد
قدرت را بگیرد و به شما میگویند بیایید بارویاد
توی این جنبش سبز،عیب ندارد بعدا که اینها
تسویه حساب کردند ما هم میرویم سهمماان
را میگیریم.
ولی اگر جنبش سبز پیروز میشدو دم ولای
فقیه هم کمی چیده میشد و باازاربارای ورود
سرمایه کمی باز میشد؛ آنوقت شما باید می
رفتید  50سال با خانم زهرا رهنورد سر ایناکاه
گل و بته قرمز هم اضافه کنند باه سابازشاان
بجنگید .حتما اسم این را هم مایاگاذاشاتاناد
خشونت گریزی برای رسیدن به اصاالحاات .و
آنهایی که بر علیشان بودند را میگفتند شاماا
ضد انقالبی اید .شما ضد جنبش توده هایایاد.
همان چیزی که انموقع ما می گفتایام شاماا
علیه شاه میروید پشت اسالمیها و علیه حاق
رای زنان هستید و علیه کنده شدن دهقان از
زمین هایش هستید...همانها را امروز به شما
تحویل میدهند .هیچ چیازی بایاشاتار ازاماروز
نشان نمیدهد که شانس بیشتر زنان فاقاط و
فقط تو در این است که جریانی کاه مایاتاواناد
قاادرت ساایاااساای بااگاایاارد؛ جااریاااناای
سوسیالیستی و کارگاری بااشاد کاه هایاچ
منفعتی در بی حقاوقای زن نادارد .اگار کاه
بخواهیم این فاز را پشت سر بگذاریام از یاک
جریان معترض و مطالبه جو به یک جنبش کاه
بتواند قدرت سیاسی را بگیرد .برنامه و شعاار
آزادی و رهایی زن شعاری نیسات کاه باعادا
دنبال نخود سیاه فرستاده شود .این جاناباش
باید به آن جنبش عظیم اجاتامااعای و بارای
قدرت سیاسی وصال شاود تاا رهاایای زن
متحقق شود/ .
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الزمه خودم رو معرفی کنم ..من رعنا کریم زاده هستم .بایاشاتار مان رو باه
عنوان یک فعال عرصه پناهندگی میشناسند .متاسفانه فعاالایات در عارصاه
زنان به اون شکل جا نیاافتاده .ما همیشه انگاردر هم تنیده شده عرصه هاای
فعالیت که بعضی وقتها یکی از اونها پنهان میشه .به هر حال همیشه من باا
سازمان رهایی زن بودم از بدو ورودم به استکهلم کشور سوئد .و امیدوارم باز
هم ادامه پیدا بکند .سخنرانی داشتم در مورد خشونت خانگی در ساوئاد و
در اروپا بطور خاص .فرایند ..تکوینی نقش زنان در جوامع کاناونای و باه طاور
مشخص در جوامع دموکراتیک و صنعتی تابعی از رویکردشیوه زنان این جواماع
درامر مبارزه ..بوده است ..مبارزه زنان و اللخصوص زنان کارگر ..اولین تکانهاارا
به ساختمان قدرت سنتی وارد اورد اولین اشکال این تعلرضات این مباارزه در
شکل صنعتی مبارزات تبلورپیدا کرد و از این ره گذر بستر مانااساباتاری بارای
بوجود اوردن مبارزات و به رسمیت شناختن مطالبات اجتماعی و سایااسای
زنان شکل گرفت ....پیگیری و عملی شدن مطالبات صنفی زنان به واساطاه
همگن شدن ...زنان کارگران در محیط کار ..و ایاجااد پایاوناد باا

ناهاادهاای

سیاسی کارگران دیگرصورت پذیرفت  .در خاارج از ماخایاط کاار در فضاای
جامعه  ...شکل گیری نهاد های غیر رسمی که به نوعی حامل ماطاالاباات

سخنران رعنا کریم زاده

اکثرزنان بودند توانستگذار به وایجاد بهبودهای نسبی را تسریع بخاشاد .در

در کنفرانس سازمان رهایی زن

این رهگذار کارکردهای نا مناسب فرهنگی واقتصادی و سیاسی جامعه کاه
وام دارگذشته بود بیشترین انسداد را در برابر زنان و جامعه قرار می داد .اماا

گسترش دامنه مبارزات اجتماعی و رشد بیشتر مناسبات بورژوایی حکومتها را ناگذیر ساخت تا در جهت همگرایی بیشتر با خواستاهاای ماطارح
شده به پیش روند ....و در برابر این مطالبات راهی بجز تمکین برای خود نیابند .کلیسا و مذهب و رسوبات فرهنگی گاذشاتاه نایاز تان باه ایان
تمکین دادند ..با رشد و تکوسن هر چه بیشتر مناسبات سرمایه داری در عهد کنونی که در خود نابرابری های اجتماعی بخصوص در مورد زناان را
دامن میزند .زن شتیزی بخشی ازفرهنگ و قانون مصلت ..در جوامع بشریست .که رسما و عمال از مجرای نهاادهاای ماذهابای و دولاتای ایان
فرهنگ ترویج و نهادینه شده است .و چشم انداز امیدوارکننده ای برای تغییر این فرهنگ در حال حاضر در دست رس نیست .سخنانم را باا ذکار
یک نمونه عینی از خشونت خانگی به پایان میبرم .خانم ایوا ....که در سال ... 2551در شهر محل سکونتش به نمایندگی پارلمان اروپاا اناتاخااب
میشود .او میگوید بیش از  25بار از حد دشنام فراتر رفت و ...سیلی خشونت را اغاز کرد .به گفته او شوهرش همه چیز او حتی حساب بانکیاش
را کنترل میکرد .و باالخره  0سال طول کشید تا او توانست خود را راضی کرد از چنگ شوهرش فرار کند  .این یکی از نمونه های زناان ماوفاق در
عرصه شغلی و اجتماعی است .در الیه های زیرین جامعه باید فاجعه ای در شرف وجود باشد .برای رسیدن به فردا روشن و برای دسات یاابای
به دنیای بهتر چاره ای جز به رسمیت شناختن حقوق برابر انسانی متصور نیست .چاره ای جز فشار برای تغییر قوانین باالخص قوانیان آماوزشای
به شکلی که کلیه موارد ستیزه سنتی با ....حذف گردد نداریم .جاره ای چون دست در دست هم گذاشتن برای تغییر این قوانین برای سااخاتان

دنیای بهتر نداریم .به امید رهایی زن که رهایی جامعه است /.
پیام تلفنی آزاده شیرازی به کنفرانس رهائی زن ،استکهلم
تو یحات مینو همتی  :یکی از کسانی که مدتهاست با ما همکاری داشته خاانام
آزاده شیرازی است .آزاده از فعاالنه حقوق زنان ؛وبال

نویس که به خاطر فعالیتهاش

مدتی قبل از ایران فرار کرده ودر حال حاضر در ترکیه هست  .آزاده شیرازی نویساناده
است ودر نشریه رهایی زن نوشته های او هست .دوست داشتیم که پیام خاودش
روبه کنفرانس بده و اینجا صدای ایشون رو از طریق تلفن داریم .
آزاده شیرازی  :سالم خدمت همه دوستان خیلی خوشحالم که از راه دور من ایان
روز ارزشمند رو به همه زنان و فعالینی که برای رهایی زن تالش می کاناناد تاباریاک
بگم .خیلی دوست داشتم در کنارتون بودم اما به خاطر تمام قوانین تبعیض امیزی که
که متاسفانه مثل سایه همه جا همراهمون است نتونستم  .اما من به زنان بسایاار
قدرتمند و با انگیزه بسیار ایمان دارم و مطمئنم در راه برابری و رهایی زنان از حصارهای مرئی و نامرئی ...موفق خواهند بود همیان طاورکاه
تاریخ مبارزات زنان این رو تا به حال ثابت کرده است  .امیدوارم که هرروز ...به زنان چنین قدرتمندی که بر علیه بی عدالتی و تبعیض سکاوت
نمیکنند افزوده بشود /.

از سایت رهایی زن دیدن کنید،

نشریات را از این سایت دریافت کنید

WWW.rahaizan.org
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پیام تلفنی قاسم فرطوسی به کنفرانس رهائی زن ،استکهلم
قاسم فرطوسی  :سالم عرض میکنم باه هاماه اوناایای کاه صادای مان رو
میشنوند و از شما خانم همتی تشکر میکنم که از اینکه وقتتون رو به من دادید و
صدای من رو میرسونید .من قاسم فرطوسی هستم فعال مردم عارب اهاواز مان
روز پنجشنبه سر کارم دستگیر شدم که کارت شناسی که خاود دولات داده باود
هنوز اعتبار داشت .من حقیقتش صحبتی که میخوام بکنم در مورد فعالیات ی کاه
من داشتم و صدام رو میخواهم به مردمی برسونم که کمک کنند که مان را

باه

جهنم جمهوری اسالمی نفرستند .من صدای ماردم عارب اهاوازی هساتام کاه
محروم بودند از همه لحاظ از لحاظ اب اشامیدنی از لحاظ زندگی از لحاظ اسایش از
لحاظ کشت و کشتاری که به جوانان عرب اهواز میشد .البتاه مان اولاویات ماردم
خودم رو داشتم ولی در راستای بقیه هم بودم فعالیتهایی که میتونساتام اناجاام
بدم ؛انسان دوستانه .ولی حقیقتش اولویتش

ماردومای هساتام کاه پاارساال

سازمان ملل اعالم کرد محرومترین شهر دنیا شهر اهواز است .و من از این میترسم که این این حکم و این تصمیمگیری که اداره مهاجارت
سوئد گرفته رو اجرا کند .چون بحث مر

و زندگیه  .من فعالیتم از سال .. 2555من فعالیت سیاسی داشتم .از لحاظ ایاناکاه خابارهاایای

میرسوندیم به شبکه ها و احزابی که در موردی که وضعیت مردم اهواز و سایتهایی که بودند ما عکس میفرستادیم خبر که صاداماون باه
دنیا برسه که چه ظلمی این جمهوری اسالمی به ما میکنه .که متاسفانه در سال  2550بعد از اون انتفاضه  50اوریل و تظاهراتی که در
شهر اهواز شد و موسساتی داشتیم که که کلمال قانونی بودند که در زمان اصالحات اینها مجوز گزفته بودند که از هفت خان رستم هام
گذشته بود .من درخواستم از کسانی که صدای من رو میشنوند اینه که به مان کاماک کاناناد هارجاوری کاه مایاتاوناناد در حاد تاوان
خودشون .چون من از لحاظ روحی این روزها اصال خوب نیستم .بازهم میگم برگشتن من بستگی به مر

و زندگیم داره .

باز هم تشکر میکنم /.

ادامه ی صفحه ی 7
موضوع دیگری که دوست دارم به ان اشاره کنم موضوع ختنه زنان ست که همیشه ایان ماوضاوع ماخاتاص کشاورهاای
افریقایی بوده است هر وقت اسمی از ختنه زنان می آید اذهان متوجه زنان افریقای ؛ اتیوپیایی و سومالیایی میاشاود .
ولی متاسفانه مشکل خیلی گسترده تر از این است به ترتیبی که در جوامع خاورمیانه و در جاواماعای ماثال کاردهاا و

دیانا نامی

بخصوص کردهای عراق این موضوع به شدت شیوع پیدا کرده و ظرف چند سال اخیر مخصوصا به مسئله بزرگای تابادیال

” در کنفرانس رهایی

شده .این موضوع کمپین دیگری بود که ما ان کشورهای اروپایی را وادار به این کردیم که اجازه نادهاناد در اروپاا خاتاناه

زن“

دختران و مثله کردنشان صورت بگیرد .آخرین خبری که ما شنیدیم بخشی از سازمان دولتی که بهش میگن ......کاه در
ان تمام کشورهای اروپایی و جهانی یک بخش برای امدادهای اجتماعی در سطح جهان بودجه ای را باه ان اخاتاصااص
میدند که در این رابطه انگلیس برای بار اول  20ملیون پاند را برای مقابله با ختنه زنان اختصاص داده وایان باودجاه و اقادام

بزرگی است که تاحاال برای مقابله با خشونت علیه زنان پرداخته شده است که هم زمان پارلمان اروپا هم اعالم کرد که آنها هم  52میلایاون پااناد
به ان اختصاص میدهند .اینکه تمام اروپا دارد تالش میکند که خشونت علیه زنان و بخصوص زنان خارجی موضوع های روز بشود .این را متذکر شاوم
که کسانیکه کیس پناهندگیشان را بر این اساس میگذارند این مسئله جزء مواردی شده که دراروپا به رسمیت شناخت شده و بار اسااس آن باه
خانمها و یا خانواده هایشان پناهندگی میدهند .که این هم از دستاوردهای خوب بوده است .من سخنانم را کوتاه میکنم و یک بار دیگه میگویم کاه
همه این تالشها فقط تالشهای سازمان ما نبوده ؛ تالشهای انسانهای واقعی مثل خود شما و سایر دوستان و کسانی که در کشاورهاای دیاگاه
تالش میکنند  .ما این فعالیتها و این مبارزاتمان نتیجه میدهد وقتی در کنار همدیگر باشیم و این جنبش رهایی زن را باید اینقادر قاوی باکانایام تاا
بتوانیم با تمامی این مشکالت مبارزه بکنیم /.
پیروز باد جنبش رهایی زن

تشکر و قدردانی:

از همکاری صمیمانه حمید خندانی عزیز با نشریه ماهانه رهائی زن کمال سپاس و تشکر را داریم.
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مااارکساایااساام

اهاارم فشاااری باارای عااقااب راناادن ارتااجاااع

منتخب خاودش

اسالمی و شرکای غربیشان و کوتاه کردن

جناب بنی صادر

دستشان از دست درازی به حقوق زن باشد.

راهم روانه تبعید

بخصوص در تونس که بدالیل تاریخی ،بسایاار

کاارد .پااایاامااال

تحت تاثیر جامعه فرانسه باوده و هسات .در

کااردن حااقااوق

اینجا نقش فعالایان جاناباش رهاائای زن در

زنااان و حااجاااب

کشورهای اروپائی برای پیوند مبارزاتی زدن باا

اجباری که جاای

جنبش زنان در تونس و مصار ماهام اسات و

خود دارد.

تماسگیری با مهاجرین مترقی این کشورها و

بااارهااا از زبااان

همچنین در فضای مجازی میتواند در اناتاقاال

فعالین جاناباش

تجربیات موثر باشد.

در

مبارزه با نسبیت فرهنگی و بمیدان کشاانادن

کشاااااورهاااااای

زنااااااااان

نیروهای مدافع حقوق زنان در غرب باید جادی

عربای شانایاده

گرفته شود .نباید بهیپوجه پشت زناان ماباارز

ایااام کاااه ماااا

تونس و مصر را خالی گذاشت .بایاد هاماگاان

سخنران مینو همتی

نمیگذاریم تجربه

بدانند که ارتجاع اسالمای ،دشامان حاقاوق

ایران تکرار شود.

برابر زن و مرد در هر ساه عارصاه ماحالای ،

در کنفرانس سازمان رهایی زن

سوال اینجاسات

منطقه ای و جهانی عمل مایاکاناد و لاذا در

که چگونه؟ اولین

مقابله با آن ،جنبش رهائی زن باید در هاماجاا

گام ممانعت از تصویب قانون اساسی مبتنای

و هر زماان حضاور فاعاال داشاتاه بااشاد و

بر شریعت اسالم است .بنظار مایارساد کاه

نیروهای جوان جاماعاه را بصاف ماقادم ایان

جنبش مدنی ،سکوالرها و زناان در ماقاابال

مبارزه دعوت کند .ناگفته نماند که حضور فعال

اسالمیون سنگربندی محکمی کارده اناد .در

رفقای عراقی همچون یناار ماحاماد در صاف

مصر انتخابات پارلمانای و تصاویاب ضارباتای

مقدم مبارزه با ارتجاع اسالمی در یاک کشاور

قانون اساسی باب میل اسالمیون با مااناع و

عربی و نشریه المساوات که بعربی ماناتاشار

اعتراض عمومی روبرو شده است.

میشود نقش مهمی در توانمندی جناباش ماا

در تونس نیز ترور یکی از رهاباران اپاوزیساون

برای عقب راندن ارتجاع اسالمی در ماناطاقاه

سکوالر بدست اسالمیون با واکاناش شادیاد

دارد.

مردم روبرو شد و جریانات اسالمی حااکام را

شرایط جهانی و رسانه های مردمی میتوانناد

با سالم و ابراز خرسنادی از حضاور در جاماع
عزیزان در استکهلم.
این مبحث را در کنفرانس گوتنبر

آغاز کردیم و

متن سخنرانیهای شرکت کنندگان در نشاریاه
رهائی زن درج شده است .لذا برای شانااخات
دقیقتر از چگونگی پیادایاش باخاتاکای کاه در
کشورهای عربی روی حق زن افاتااده اسات،
شما را به متن سخنرانی خودم رجوع میدهام.
بله این بختک همان اخوان المسلمین است.
لذا من سعی میکنم خیلی کوتاه صحبت کانام
تا فرصت برای مشارکت همگان در ایان باحاث
فراهم شود.
در اینجا به مقاومت جانانه ای که جنباش زناان
همگام و بعضا پیشاپایاش جاناباش مادنای و
سکوالر در کشورهای تونس و مصار ساازماان
داده میپردازم.
هرچند که بنظر میرسید فعالین جنبش زنان در
مصر و تونس قافلگیر شده بودند ،و بوی تعافان
مومیائی های اسالمی هوای روزهای رهاائای
از حکومتهای خودکامه را مسموم میکرد.
فعالین جاناباشاهاای زناان در ایان کشاورهاا
بسرعت به خیابان آمدند و در عین حال نگاهی
به تاریخچه معاصار قادرت گایاری اساالمایاون
بخصوص در ایران و عراق انداخته و به شمارش
درسهای عبرت پرداختند.
نخستایان درس عابارت ایاناکاه باه وعاده و
وعیدهای رهبران ارتجاع اسالمی هیچ اعتباری
نیست .نمونه آن وعدهای خمینی مابانای بار
اینکه بدر حکومت اسالم ،مارکسیساتاهاا هام
آزادندب که در عمل نه تنها مارکسیستاهاا را از
دم تیغ گذراند بلکه حتی رئیس جمهور ضد

به عقب نشینی تاکتیکی واداشت.

راه را برایمان هموار کند .اگر هناوز باه ناقاش

بنظر میرسد توازن قوای کاناونای در مصار و

رسانه ها آنطور که باید و شاید پی نبرده ایام،

تونس تفاوتهای زیادی با ایران دوران خمیانای

تالش حکومت اسالمی در ایاران بارای خافاه

دارد .اول اینکه جنبش ماباارزه باا خشاونات

کردن صدای وبال

ناویساان و خابارناگااران،

علیه زنان در ساطاح جاهاانای و حاتای در

شاهد این مدعااسات کاه رسااناه و اطاالع

کشااورهااای مااوسااوم بااه جااهااان سااوم بااا

رسانی در بایاداری نسال جاوان و بامایادان

حرکتهائی مانند یک میلیارد بپااخایازیاد ،قااره

کشیدنشان در این مصاف ناابارابار اهامایاتای

های آسیا ،آفریقا ،اروپا و آمریکا را درنوردیاد و

غیرقابل توصیف دارد.

در فضای مجازی نشان داد نسل جوان بارای

از همین فرصت استفاده میکنم و شما را باه

این مبارزه به میدان آمده و ایان باناظار مان

همکاری بیشتر با برنامه تلویزیونی رهائی زن

پادزهری در مقابل نیش گزنده اسالمیاون باه

جلب میکنم ،گزارش فعالیتهای خودتاان را باا

حقوق زن در جامعه خواهد بود.

بینندگان ما در سراسر جهان سهیم شوید .

نکته دوم اینکه حتی در کشورهای اسالمازده
وجود اینترنت و نسل جوانی که حاضر نیسات

به امید توسعه و گسترش جنبش رهائی زن،

مدرنیته را با ایدئولوژی عصر حجر عوض کاناد.

روز جهانی زن برهمگان فرخنده باد/.

راه را برای پیدایش و گسترش انواع سازمانها
و گروههای مدافع حقوق زن و مدنیت هاماوار
کرده است.
نکته سوم اینکه علیرغم باه قادرت رسایادن
اخوان المسلمین در ایان کشاورهاا ،افساار
اقتصادی این جریاان در غارب بساتاه شاده
است و بنابراین افکار عمومی در غرب میتواند
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ایران زندانی برای زنان
فاطمه فیلی

در قااواناایاان ایااران زن
جایگاه خاصی دارد اماا
خاص بودن این جایگااه
به معنی خاوب باودن
آن ناایااساات در واقااع

قانون ایران سعی کارده در ظااهار بارخای
قوانین خود مثل ماهاریاه و نافاقاه را بارای
سرپوش گذاشتن به سایر قوانین ضد زن باه
عوام ارائه دهد و به نوعی خاواساتاه باایان
ترفنداز طریق مادیات حقوق زنان را پاایاماال
کند و از طرفی هم به جامعه جهانی نشاان
دهد که حامی حقوق زن است اماا دراصال
انسانیت او رابه راحتی پایمال کارده چاراکاه
به راحتی وبا بررسی قوانین حاکم مایاتاوان
به این موضوع پی برد؛مثال روشان آن ایان
است که یک دخترکه تابه حال ازدواج ناکارده
حق نداردبه راحتی وبدون نظرپدریااپادربازر
خودباهرکس که مایل است زندگی مشترم
داشتاه بااشادچاون قااناون مادنای ،مااده
5512میگویدنکاح دختر باکره اگرچه به سان
بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد
پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پادری بادون
علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجااره
او ساقط و در این صورت دختر می تاواناد باا
معرفی کامل مردی که مای خاواهاد باا او
ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بایان
آنها قرار داده شاده پاس از اخاذ اجاازه از
دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و
نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماایاد .ودراصال
وجودچنین قانونی صریحابه وی میگاویادبایان
پدروعشقت یکی را انتخاب کن وخوب معلوم
است که لطافت جنس زن هیچگاه نمیگذارد
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یا از دست دادن و ناراحت کردن عزیزی به دیگری برسد و از این رو درا کثر اوقات ناچار باه تسالایام
میشود از جمله موارد دیگر قوانین ضد بشری موجود در ایران علیه زنان مایتاوان باه مااده ٥٥۲۲
قانون مدنی اشاره کرد که میگوید مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طالق دهد .یاعانای
اگر زن نخواهد به هر عنوانی زندگی مشترکش را ادامه دهد؛ برای جدایی باید راه بسیار ساخاتای
راطی کند تا شایداز کسی که به هر دلیلی میل ادامه زندگی با او را ندارد جدا شود و حاال باایاد
پرسید که وقتی یک زن در قانون ایران حق انتخاب بدون اعمال نظر پدر درماوردشاریاک آیاناده اش
رانداشته و بعد از ازدواج نیز اجبارا باید با مردی که دلخواهش نیست زندگی را اداماه دهاد و حاق
جدایی برایش در نظرگرفته نشده از نظرحقوق انسانی درکجا قرار دارد .در اداماه باه ارائاه ماوارد
متعددن قض حقوق زنان درحکومت ایران خواهیم پرداخت تا شاید تلنگری باشد برای توجاه هارچاه
بیشتر جامعه جهانی به زندان جمهوری اسالمی علیه زنان.
هرچند بحث در خصوص قوانین ضد زن جمهوری اسالمی از نگارش چندین کتاب هم فاراتار خاواهاد
رفت ،اما در این مقاله سعی در بیان برخی از کمتاریان مشاکاالت پایاش چشام ه دربااره زناان در
جمهوری اسالمی ایران مینماییم ،با این امید که توجه انسانهای آزاده را برای تاغایایار ایان قاوانایان
جلب کرده باشیم.
تمکین در عربی به معنای اطاعت میباشد و قوانین حاکم بر ایران نیز از واژه تمکین در موارد متعادد
برای زنان استفاده کرده است.تمکین در حقوق خانواده در ایران یعنی اطاعات زن از شاوهار ،ماثاال
برای تعیین محل سکونت مطابق ماده  ٥٥٥۱قانون مدنی ایران میگاویاد  :زن باایاد در مانازلای کاه
شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیایان مانازل باه زن داده شاده بااشاد و یاا در
خصوص شغل زن به موجب ماده  ٥٥٥۱میگوید :شوهر میتواند زن خود را از حرفاه یاا صاناعاتای کاه
منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود زن میباشد منع نماید.
در جائی دیگر به صراحت در ماده  ٥٥۱۱قانون مدنی ایران عنوان کرده  :ریاست خانواده از خصاائاص
شوهر است .یعنی برای یک زندگی مشترم و انسانی برای مرد حق ریاست قائل شاده و زن اگار
در زمان عقد درخواست برخی ازاین حقوق را بطور رسمی در عقدنامه نکند ،دادگااه در آیاناده و در
صورت اعتراض زن به امور ذکر شده در باال در خصوص محل زندگی و یا شغل تاوجاه ناخاواهاد کارده
مگر در شرایط بسیار خاص.
گاها در آیین دادرسی مدنی ایران از واژه ای به نام تمکین خااص هام اسام بارده شاده و باه ایان
طریق برده داری جنسی را صراحتا بیان کرده و این چنین ذکر کرده که زن در قبال مرد وظایافاه دارد
خود را بطور کامل در اختیار وی قرار دهد و حق اعتراض هم ندارد  ،البتاه الزم اسات اشااره کانایام
توجه کوچکی هم به این نکته شده است که اگر زن در انجام وظیفه جنسی خود ماناعای مشاروع
داشته باشد  ،میتواند بطور موقت ازتمکین خاص امتناع نماید.
حال سوال اصلی اینجاست که اگر زنی مایل به سکونت در محلی که شوهر تعیین میکند نباشاد
چه ؟آیا باید به اجبار قبول کند؟
یا اگر زن شغلی که باب میل شوهرش نباشد را انتخاب کند آیا مجبور است از مرد اطاعت کند؟
آیا اگر زنی مایل به برقراری ارتباط جنسی با شوهرش نباشد و به قول قانونگذار ایران مانع مشاروع
هم نداشته باشد،مستحق نوعی تجاوز است؟
متاسفانه واژه انسان بودن وحق انتخاب برای زنان سالاهااسات باا ورود شارع و قاوانایان شارعای
جزوحلقه های مفقوده قوانین ایران شده است.
واینها همه بیان بخشی ناچیزاززندانی است که جمهوری اسالمی ایران با تصویب و اجرای قوانایان
51.52.2552
ضد بشری خود برای زنان ساخته است/.

یکی از مسائلی که برای آن همیشه تالش می کنم و از اهمیت به سزایی برخوردار است انسانیت است .موضوعی که در
ایران از آن بهرمند نبودم و به عنوان یک زن و انسان حقوقم پایمال شد و همیشه جنس دوم ونصف مارد باه حسااب مای
آمدم و نادیده گرفته میشدم .در کشور اسالمی و دارای قوانین اسالمی هر گاه اسم انسان به گوششان می خورد به آن
جنسیت مرد می دهند و این نشانه یک جامعه مرد ساالر است که زن جنس دوم و ضعیف است؛ که مرد یا مردانی باید از
او محافظت کنند و تحت کنترل آنان باشد چون از نظر جمهوری اسالمی و جامعه ایران ،زن عامل فساد و مشکالت بازرگای
است از جمله تحریک مردان و سعی می کنند با پوشاندن حجاب بر سر زنان آنها را تحت کنترل خودشان در آورند و مااناع
فعالیت آنان در جامعه بشوند .من در ایران به عنوان یک زن حق و اختیار بدن خود را به عنوان یک انسان که حق شاخاصای
هر فردی است را نداشتم و همیشه مردان از جمله پدر و یا همسر مالکیت بدن من را داشتنند آنها بودند که برایم تصمیام
می گرفتند و من به عنوان یک زن دارای فکر و اندیشه مستقلی نبودم و همیشه دوسات داشاتام خاودم بارای زنادگای
شخصیم تصمیم بگیرم که از آن هم محروم بودم ،چرا که مردانی بودند که تصمیم بگیرند و اگر من خاواساتاار حاق خاودم

من زنم من انسانم ...
فاطمه پرندک

باشم با مجازات تنبیه روبرو میشدم چرا که باید سکوت کنم تا دختر شایسته خانواده و فرد سالم از نظر آنها باشم .انتخاب
همسر نیز به دست من نبوده و همیشه انتخاب شده بودم.
البته تنها گناه و مشکل من زن بودن نبود .من یک زن جوان بودم .جوان بودن نیز در ایران گنااه و مشاکال بازرگای اسات.

جوانی یعنی شادی ،یعنی عشق ،یعنی حرارت و ماجراجویی و همه اینها در حکومت جانی اسالمی ،حرام و گناه اسات.
حال فکرش را بکنید؛ زن جوان در ایران چه معنایی دارد؟!! زنان شهروند درجه چندم در حکومت اسالمی حاکم بر ایران هستند که از موقعیتی باه غاایات فارودسات
برخوردارند .حال در نظر بگیرید که یک زن جوان در ایران در چه زندانی بسر میبرد .عشق ،شادی دو گناه نابخشودنی برای زنان هستند.
من تالش کردم تا از این حقوق پایه ای و ساده و در عین حال مهم و حیاتی برخوردار شوم ،و البته در این کشور آزاد هم بیشتر تالش می کنم و فراخوانم باه هاماه
انسانهای برابری طلب و آزادیخواه این است که صدای زن ایرانی را به گوش جهانیان برسانند و از هر طریقی به مبارزه بر علیه این حکومت جنایتکار بپردازند .به امیاد
روزی که به ما زنان به عنوان ماشین سکس و دستگاه تولید مثل نگاه نکنند ما قبل از هر نسبتی انسانیم/ .
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شیرین شکرزاده
روزی از روزها دستم به خدا رسید
از او پرسیدم
کجاست خوشبختی؟
کجاست جایگاه انسانی؟
اینهمه چرا بدبختیم؟
امتحان برای چه؟
باز پرسان برای چه؟
مگر من خود خواستم در این دنیا بیآیم؟
چرا نگذاشتی در آنجا که بودم بیآسایم؟
فلسفه وجود شیطان چیست نمیدانم؟
این انسان چیست نمی دانم؟
بهشت چرا؟ دوزخ چرا؟ برای چه؟ برای کی؟
اصآل چرا وجود داریم ما؟
اگر وجود داریم ،پس چرا کمبود داریم؟
چرا این چرا آن؟؟؟؟
کالم ام را قطع کرد
به من خندید و گفت
آه های موجود چون من
از کی مینالی تو؟!
منم نادان چون تو
منم حیران چون تو
من کجا پند و فرمان
ویا انجیل و قرآن
سرنوشت ات گرو اعمال ات است
بیهوده مکن خود را سرگردان
فقط بدان که من و جود دارم و بس
دگر خود را به حرف این و آن ملرزان
جهان آیینه کردار ات هست
ضایع مکن وقت ات را به پرسان
ز خود خبر ندارم ز کی ام تا به کجا
چه رسد به موجودی به اسم انسان
دنیا را بی یاری من بین
ورنه میشوی پشیمان
گر خواست ات اجرا شد من نیک خدایم
ورنه گویی خیرام نبود بدین سان
هنگامی که میرفت گفتم صبر کن صبرکن!
پس این پیامبر ،مال و منبر ووو؟

شی
شا یش
ر هش

يکی از واقعیت های تلخي که در جامعه ايران

است اين رژيم فاسد از همان بدو تولد کودکان

وجود دارد و تا به امروز از سوي رژيم ظالم

را به سوي فقر و نداري مي کشاند تا خود باه

جمهوري اسالمي به آن پرداخته نشده،

اهداف ننگینش برسد.

معضل کودکان خیاباني است .کودکاني که به

دل کوچک کودکان معصوم طاقات ايان هاماه

آنها اصال توجه نمي شود و آناهاا ناماادي در

سختي و مشقت را ندارد ،دل کاوچاک شاان

جامعه هستند تا فقر را به نمايش باگاذارناد و

نمي تواند اين همه بي مهري را تحمل کاناد،

بي عدالتي ها و تبعیض را در جااماعاه نشاان

اين کودکان زير بار فشار زندگي ،فقر و فالکات

دهند.

نابود مي شوند .اين کودکان قربانیان جمهوري

هر روزه در جامعه شاهدکودکاني هستیم که

اسالمي هستند.

سر چهار راهها و پشت چراغ قرمزها مشغول

بسیاري از خااناواده هاا باه خااطار فاقار و

و....هستند.

تنگدستي ،باراي امارار ماعااش و گاذرانادن

کودکاني را مي بینیم که با موجي از التماس

زندگي ،کودکان خود را به کار در خیااباان وادار

در نگاهشان سد راه ماشین ها و عابرين

مي کنند و اين کاودکاان عالایارغام داشاتان

پیاده مي شوند و با التماس سعي در فروش

خانواده از کوچکترين و ابتدايي تاريان حاقاوق

آدامس و يا ورقي از فال دارند.دختر نوجواني

انساني خود که حق آموزش و تحصیل اسات

را مي بینیم که مجبور است اسپند دود کند و

محروم مانده اند و به جاي رفتن باه مادرساه

شیشه ما شین ها را پام کند تا شب

براي کار روانه خیابانها مي شوند.

گرسنه سر بر بالین نگذارد و آبرو و حیثیت

کودکان خیاباني دنیاي معصومانه کودکي خاود

فروختن

کودکان کار و خیابان

شمشا ر ه
شش
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کبريت،

گل،

فال

خويش را به ناچیز نفروشد.

را رها کرده و به دنیايي قادم ناهااده اناد کاه

اگر به خیاباني که مسیر عباور مااشایان هاا

بسیار بي رحم و خشونت آمایاز اسات .ايان

است نگاه کنیم ،همین که چاراغ قارماز شاد

دنیاي وحشتنام و تایاره و تاار را جاماهاوري

دختر کوچکي را مي بینیم کاه باا ماادر خاود

اسالمي براي کودکان ساخته است.

منتظر است تا حرکت ماشین ها متوقف شاود

کودکان خیاباني بهترين سالهاي عمر خاود را

تا او بتواند بسته اي کبريت بفاروشاد،هامایان

در خیابانها مي گذرانند ،آنها درست زماني که

که ماشین ها مي ايستند دختارم شایاشاه

بايد پشت نیمکت مدرساه بااشاناد ،درسات

ماشین را با دستان کوچکش ماي زناد و باا

زماني که بايد فرياد شادي آنها در خایاابااناهاا

التماس از راننده مي خواهد يک بسته کبريات

بپیچد و شادي را تجربه کنند ،زماني که بااياد

از او بخرد دخترم فکر مي کناد چاون راناناده

دست نوازش پدر و مادر را احساس کنند و،...

سوار ماشین مدل باال است به او کماک ماي

آنگاه تلخي زندگي به ساراغشاان ماي آياد،

کند ولي راننده سار او داد ماي زناد کاه از

آنها را سر چهارراهها مي نشاناد ،در هاماان

ماشین دور شود .دخترم نگاهاش باه دخاتار

خیابانها بزر

مي شوند کودکي خاود را گام

کوچکي که در صندلي عقب ماشین نشستاه

مي کنند ،اين کودکان با عاقاده هااي رواناي

مي افتد که هم سن و سال اوست ولاي باه

بزر

مي شوند ودر خیابان ها تبعایاض را باه

جاي کبريت ،عروسک در دستاش اسات ،در

خوبي مي بینند و درم مي کنند ،آنها باا باي

يک ماشین مدل باال نشسته،کساي سار او

مهري و کدورت ها و حاقاارت هاا بازر

ماي

داد نمي زند و به جاي اشک ،خنده بر لباناش

شوند و کینه اي از کل جااماعاه در دل خاود

نشسته است و براي به دست آوردن لاقاماه

جمع مي کنند.

ناني صبح تا شب در خیابانها پرسه نمي زناد.

اين کودکان همان آينده سازان فرداي کشاور

دخترم تمامي اين تبعیض هاا را خاوب ماي

ايران هستند که بازيچه سیاست هاي کثایاف

فهمد و مي داند ولي براي زنده ماندن نااچاار

جمهوري اسالمي شده اند و هایاچ ناهااد و

است تالش کند پس منتظر مي ماند تا دوبااره

ارگاني وجود ندارد که از آنها حاماايات کاناد و

چراغ قرمزشود تا بسراغ ماشین ديگري برود.

هیچ حق و حقوقي براي ايان کاودکاان وجاود

صاحبان اين ماشین ها و کساني که به ايان

ندارد.

کودکان هیچ تاوجاهاي ناماي کاناناد افارادي

اگر بخواهیم اين مشکالت و معضالت را ريشه

هستند که توسط رژيم جمهوري اسالمي باه

يابي کنیم بايد به عاوامالاي از جامالاه فاقار

تبديل شده اند اين افاراد

خانواده ها ،توزيع نا عادالنه ثاروت در ساطاح

بويي از انسانیت نبرده اند و فقط به فکار ماال

جامعه ،خصوصي شادن آماوزش و پارورش،

اندوزي و مقام هستند و انسانیت باراي آناهاا

اعتیاد و طالق والدين اشاره کنیم  .بااعاث و

معنايي ندارد.

باني تمامي اين مشکالت کساي جاز رژیام

سرمايه داراني بزر

سردمداران جمهوري اسالمي حق و حاقاوق
اين کودکان را دست چنین افرادي سپرده
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”زن و ادیان“ بخش پایانی
شهال وکیلی تجره
کمی دورتر در شبه جزیره عربستان محمد
ظهور می کند ،مردی تاثیر پذیرفته از سه
دوران خود ،روم شرقی در
تمدن بزر
شمال ،ساسانیان قدرتمند در شرق و حبشه
در شرق آفریقا.
محمد که با تجربه از ادیان پیشین خود
(یهودیت ،مسیحیت) در اندیشه کنترول
جامعه عرب آن زمان را در سر می پروراند و با
این آگاهی که زنان پتانسیل عظیمی در
سازمندهی جامعه دارند پایه های دین خود
را با همفکری زنی که آن روزها دارای قدرت
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بود بنا نهاد.
او با خدیجه پیمان زناشوی بست ،خدیجه
که دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی زیادی بین
قبایل اعراب داشت محمد را مسئول کارهای
اقتصادی خود کرد و او را در قالب کاروانهای
تجاری به اطراف می فرستاد تا با افکار مردم
اشنا و تحقیقات خود را پیرامون دین جدیدش
تکمیل کند.این رفت و امدها نقش مهمی در
بلوغ فکری و آگاهی محمد داشت.با اعالن
آشکار دین اسالم از جانب محمد ،او خود را
خاتم انبیا  ،دین اسالم را آخرین دین از جانب
خدا برای مردم برشمرد.انقالبی جدید در
شبه جزیره عرب با آزادی برده داری و
ممنوعیت زنده بگور کردن دختران آغاز شد و
اولین کسی که به دین محمد ایمان آورد
خدیجه بود و محمد را پیامبر خود برشمرد و از
او پشتیبانی کرد ،زنی که از جاهلیت و
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ارتجاع جامعه و حاکمیت مطلق مرد ساالر آن
زمان خود را در پشت تابوهای جنسیت گرایی
مخفی کرد و به امید بهبود شرایط بهتر از
مردی حمایت کرد که در برابر نظام مرد ساالر
و حاکمیت مرتجع آن دوره بپا خواسته بود.
دین محمد نیز به مانند ادیان قبلی خود
نتوانست زنان جامعه را اقناع کند هر چند
دختران را از زندهبهگوركردن نجات داد اما با
پوششی دیگر سركوب جنس زنان ادامه یافت
و اینبار به شیوهای سیستماتیك در نظام
خاصی بهنام خانواده و از طریق قوانین
اسالمی و حدیث و روایات به ریشه بردگی
زنان در این نظام فئودال عمق بخشید،بطور
مثال ازدواج محمد با عایشه دختری  9ساله و
ازدواج با زنان متعدد به بهانه بی سرپرست
بودن.
اینها قوانینی هستند كه هماكنون نیز زنان
مجبور به پیروی از آن هستند كه نتیجه آن
ازدواجهایی است كه منافعی را برای نظام
مردساالر با خود بههمراه دارد .با شكلگیری
حکومت اسالمی ،حذف تدریجی ارزشهای
باقیمانده در جوهر زن و جامعه شدت یافت و
آن را بهشكل درختی خشكیدهتر و بیجانتر
درآورد.
استحكام و رسمیت دولت اسالمی به
حاكمیت فرهنگ مردمحور بر جامعه و زنان
افزوده و با گسترش نظام زنجیرهای بردگی
زنان مستحکم شد و شأن زنا مادر تا حد
كنیزگی ،جاریهگی و زندگی در حرمسرا تا به
امروز تنزل یافته است.با رشد فرامین اسالم
وبا زور شمشیر زنان را مجبور به پیروری از
احکام ضد بشری ایدئولوژیک اسالم کردند،
دینی که قرار بود انسانیت را ترویج دهد خود
تبدیل ضد ارزش ترین احکام آن دوران تا به
امروز شد.
با این تفاوت که این احکام ضد انسانی در
قبال زنان و حتی مردان از کالم خدا جاری
می شد و سر پیچی از آن بمعنی دشمنی با
خدا تلقی می شد و با شدید ترین مجازات
جواب داده می شد .احکام قرون وسطایی
سنگسار و اعدام که از دین یهودیت بجا مانده
بود با شکلی خشن تر در اسالم اجرا می
شود .
کوچکترین انتقاد را با بدترین مجازات(حد)
پاسخ می دهند.در مورد خشونت دین اسالم
در برابر زنان مطالب بسیاری نوشته شده و

همگان از هویت ادیان آگاه هستند.بعد از
گذشته حدود 2055سال از ظهور اولین دین تا
به امروز جامعه زنان زیر فشار و سرکوب هم از
طرف ادیان و هم از جانب دیدگاه مردساالرانه
جامعه و حکومتهای مذهبی به طوری که در
این چند سال با انقالبات کشورهای عربی به
نام آزادی از دست دیکتاتورهای منطقه هیچ
تغیری در رفتار با زنان مشاهده نشده و اوضاع
با ظهور گروه های اسالمی (اخوان و سلفی )
رو به بدتر شدن هم می رود .مشاركت زنان در
انقالبات كشورهای عرب بصورت كمی باقی
مانده است .هر چند زنان در پیشرفتهترین
سازمانها جای گرفتهاند اما همواره با تاثیرات
سنگین فئودالیسم و فشار قالبها و دگماهای
اسالم غیر حقیقی روبرو مانده و گویی در
جامعه به نقطه صفر رسانده شدهاند .اگر
امروزه هم وجود این تاثیرات را به شكلی
سنگین درنظر بگیریم ،مشاهده میشود كه
این انقالبها فایده چندانی برای جامعه و زن در
برنداشته و کامال ً عكس آنه باعث پسرفت و در
مقایسه با تجارب گذشته ،دفنشدن آنان در
ظلمت و تاریكی شده است .به همین دلیل،
هم جامعه و هم زنان؛ نیاز حیاتی به روشنگری
دارند كه در این بین زنان باید بیش از همه آن را
گسترش داده و بدان احساس نیاز میكنند.
به طور کلی چه در سیر تاریخ تمدن و چه
امروز ،دیدگاه رایج نسبت به زن ،بیانگوی
حقیقت زن نیست .زیرا تاریخ و دستاوردهایی
که زن بخصوص در آغاز زندگی اجتماعی و در
تمامی ادوار مختلف تاریخ آفرید ،نادیده گرفته
میشود .در حالیکه احساسات ژرف زن در
تعالی بخشیدن ،همبستگی ،حفظ ارزشهای
انسانی و افکار و اندیشههای زن در
زیباساختن و دستیابی به حقیقت زندگی،
حاکی از نیروی عظیم و بزرگواری زن است.
دیدگاه زن نسبت به زندگی و پیرامون خود
همچون نور و روحی است که به وجود جامعه
دمیده شود و بیبهره ساختن جامعه از نیروی
خالق زن ،منجر به یکنواختی ،تکرنگی و تیره
بودن زندگی و دیدگاه بشر میشود.
خالصه اینکه تا زمانی که دیدگاه ما بطور کلی و
ریشهای تغییر نیابد ،مسئلهی زن نیز همچون
یک معضل انسانی ،باقی خواهد ماند .از این
جهت نیز باید آواز آزادی زن را سرداد و دیدگاه
دموکراتیک و روشنگرانه زن را همچون آلترناتیو
ارایه داد/.

رهایی زن ،تنها با رهایی انسان و در بیان اقتصادی آن؛ با رهایی کار از سرمایه میسر است.
کالرا زتکین
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ستون خبری
زندگی "کارگران سکس "بر صحنه ی تئاتر آلمان
خانهی بتئاتر آلمانب در گوتینگن نمایشنامهای را بهروی صحنه آورده
است که زندگی شخصیتهای آن ،سرنوشت زنان خودفروش در
آلمان را بازمیتاباند :بنور سرخب .خارجیها ،نیمی از این زنان
روسپی را تشکیل میدهند.
بنا بر آمار غیررسمی حدود  ۱۱۱هزار زن تنفروش در آلمان کار
میکنند .گروه تئاتر بورم گروپ٢ب ،با الهام از زندگی واقعی این زنان
که به آنها بکارگران سکسب یا بکارگران روسپیخانهب نیز گفته
میشود ،نمایشنامهی بنور سرخب را در خانهی بتئاتر آلمانب واقع در
شهر گوتینگن (ایالت نیدرزاکسن) به روی صحنه آورده است.
پژوهش ،پایهی نمایش
یولیا راسلر ،کارگردان این گروه ،برای آشنایی با شرایط کار این
بکارگران سکسب ،ابتدا با ده تن از آنان در شهرهای مختلف آلمان به
گفتوگو نشسته است .حاصل این مصاحبهها بیش از  ۱۱۱صفحه
یادداشت و نوشته بوده است .نمایشنامهی بنور سرخب ،عنوانی که
به شغل روسپیگری اشاره دارد ،الهامگرفته از این پژوهش اجتماعی و برآیند مصاحبهها و گفتوگوهای آنست .دکور صحنه نیز که مانند
ویترین مغازههای لوکس ساخته شده ،با روابط حاکم بر این شغل همخوان است .سه نوازندهی پیانو ،ویلون و ویلون سل با نواهایی در
خور متن و این رابطهها ،این نمایشنامه را همراهی میکنند.
در نمایشنامهی بنور سرخب ،تماشاگر بهطور مستقیم با این زنان آشنا می شود :یکی از آنان ،سوتا نام دارد؛ زنی بلغاری که به خاطر تامین
هزینهی زندگی فرزندانش به این شغل روی آورده است .او برای تماشاگران تعریف میکند که روزی پسرش پیش از خوردن یک تکه نان
روغنمالی شده ،معصومانه از او میپرسد که آیا میتواند همهی آن نان را بخورد یا باید نیمی از آن را برای روز بعد نگاه دارد .این پرسش
سبب شده که سوتا به فکربپول درآوردنب بیفتد و به خیل تنفروشانی که در روسپیخانهها یادر بکاروانهای عشقب کار میکنند ،بپیوندد.
یولیا راسلر ،کارگردان گروه "ورک گروپ"۲
محل کار سوتا ،یکی از این بکاروانهای عشقب است که معموال در گوشههای خلوت این و آن شهر پارم شدهاند .او تمام روز در انتظار
مشتریهای همیشگیاش در این بکاروان عشقب مینشیند .سوتا در مورد کاری که انجام میدهد ،میگوید« :این هم شغلی است،
مثل همهی شغلهای دیگر» .درآم دولت آلمان از مالیات صاحبان این شغل و ردانندگان فاحشهخانهها ،هرسال حدود ٥۱میلیاردیورو است.
دستکم  ۲٢مشتری در روز
در نمایشنامهی بنور سرخب ،زنان دیگری هم به سخن میآیند که قصد دارند بدست از این کار بکشندب ،ولی بقراردادهایی که با
واسطههای عشق بسته اندب مانع اجرای این تصمیم است .این بکارگران سکسب که اغلب به دلیل اضطرار مالی به این کار تن در دادهاند،
از این که در غربت مجبور به فروش تن خود شدهاند ،رنج میبرند و خوشحالند که بشبها میتوانند پس از روزی طوالنی ،وقتی دیگر تن و
فکرشان هیچگونه نزدیکیای را قبول نمیکند ،زیر پتوی گرمی بخزند و استراحت کنندب.
در قرارداد اغلب این زنان نوشته شده که باید دستکم در روز ،از  ۲٢مشتری پذیرایی کنند.
انگیزههای گوناگون
تنگدستی و تامین هزینهی زندگی فرزندان ،تنها دالیل پیشهکردن این شغل از سوی بکارگران سکسب نیست .یک کمک دندانپزشک ،در
این نمایشنامه می گوید که همیشه به بمردان عوضیب عالقه داشته ،و از آن گذشته خوشحال است که با این کار بخیلی سریعب
میتواند پول درآورد .دومینا ،زنی دیگر از این طریق دریافته که میتواند به مردان فرمان دهد و آنان باید از او حرفشنوی داشته باشند.
صحنهای از نمایشنامهی "نور سرخ"
نقش اجتماعی روسپیخانه ،به عنوان ماوای کسانی که از تنهایی رنج میبرند ،نیز در این نمایشنامه برجسته شده است :گرتا داستان
زندگی یکی از مشتریهای دایمی خود را بازگو میکند که هر بار از وحشت دوری از او ،وقتی در آینده به بیماری فراموشی مبتال شود و
او را به خانهی سالمندان منتقل کنند ،به گریه میافتد و گرتا هم هر بار مجبور است به او بگوید» :ناراحت نباش .وقتی بردنت خانهی
سالمندان ،میآیم آنجا مالقاتت».
همهی بازیگران روسپی نمایشنامهی بنور سرخب ،بر سر اهمیت نقش اجتماعیای که بازی میکنند ،توافق دارند و این امر را که با
اینحال جامعه پذیرای آنان نیست ،مورد انتقاد قرار میدهند.
بررسی تئاتری همهسویه
به نوشتهی گزارشگر دویچهوله ،کارگردان نمایشنامهی بنور سرخب همهی زاویههای مسئلهی تنفروشی را بررسی کرده و از طرح هیچ
تابویی ابا نکرده است.
در پایان این نمایشنامه ،از تماشاگران خواسته می شود که به بکارگران سکسب ،یعنی به بازیگرانی که در ویترین روی صحنه خود را عرضه
میکنند ،تلفن کنند و با آنان قرار دیدار بگذارند .یولیا راسلر ،در این رابطه میگوید« :به این ترتیب فاصلهی بین صحنه و سالن برداشته
میشود».
آنگلیکا فورنل در نقش "گردا" از تنهایی "مشتریهایش" سخن میگوید
به گفتهی این کارگردان ،برای از بین بردن این فاصله ،از نشاندادن نقش واسطهها هم صرفنظر شده است« :ما میتوانستیم با
واسطهها و صاحبان فاحشهخانه ها هم مصاحبه کنیم .ولی قرار شد که در این نمایشنامه تنها دیدگاه بکارگران سکسب مطرح شود تا
رابطهی مستقیمی بین آنان و تماشاگران بهوجود بیاید .در پایان خود تماشاگر ،میتواند نقش مشتری را بازی کند».
لینک خبر:
http://www.dw.de/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%
AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%
D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%
85%D8%A7%D9%86/a-16733411
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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 رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار
میشود و از طریق فالیر و ایمیل به اطالع همگان
خواهد رسید.

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

انگلستان :دیانا نامی

دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری
تلفن تماس0046700194503 :

تلفن تماس 55117162733511 :
ایمیل:

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

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

آلمان :شراره ر ائی
تلفن تماس 551950255589855 :
ایمیلShararehrezaei.p@gmail.com :

تلویزیون رهایی زن از ”کانال یک“ روی ماهواره ”هنات بنرد”
هرهفته روزهای جمعه  17:31به وقت تهران و بناز پنخنش ،
شنبه ها  17:31به وقت تهران می توانید بنینننننده تنلنوینزینون
رهایی زن باشید.
فرکانس ماهواره:

Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4
مینو همتی از نوامبر سال  2114به تهیه و تولید این بنرننامنه
پرداخته و مسایل و معضالت زنان در ایران و خارج از ایران را با
میهمانان برنامه به بحث میگذارد.
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