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 مارس در شار  گوتنبرگ سوئ  8گزارش 

 نیایش تقی پورگزارش از: 

 

یکی از وی ا ساغری مصاحبه سازمان رهایی زن  با 
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بیانیه سن یکای شهرکهت واحه  تهاهران و حهومهه بهه 

 مارس 8مناسبت گرامی داشت 

 

در شهرار  راهائهی مصاحبه تلویهزیهون بهرابهری بها 

خصوص حمالت شهیهمهیهایهی بهه مه ارس دخهتهران و 

 مسمومیت  دانش اموزان 
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 اساسنامه سازمان رهایی زن 
 
 

معرفی سایت های برنامه های تهلهویهزیهونهین آرشهیهو 
 نشریهن را  ها و شمار  تماس با ما  

 

 

 آزادی و رباربی  زن ، معیار راهیی جامعه است 

یه رهایی زن  بپیوندید  به نشر

یه رهایی زن مطلب و مقاالت  
، روانشنایس، جامعه شنایس، بهداشتی ، تجاار  و  ”برای نشر اجتمایع، حقوقی

 زنان )خاوتتاانو و داوت اان     
ی

، شاعار، اخا،اار، گازارش، تارجاماه، ماعارق  داتاا  و “ گزارش های شخیص از زندگ

                 Markazi@RahaiZan.orgفیلم های خوت را یم توانید به آترس ایمیل زیر ارسال دنید  

 با فعالی   جنبش رهایی زنان تر توجه: 
ی

نظر به اهمیت حمایت و همبستگ
افغانستان و تر این برهه حساس تاریخ  ده حاکمیت ارتجاع اسالیم بر 
 و م،ارزه زنان تر راه رهایی سایه افکنده است و بسیاری رسانه ها 

ی
زندگ

بطور تائم و یا موقت قاتر به انتشار نیستند  بر آن شدیم ده صفحات 
 زن 

ی
اختصاص تهیم و رسانه نیمرخ را به ستون آزاد ماهنامه رهای

یه تر این توران  بان نویسندگان نیمرخ باشیم  تا مخاطبی   آن نشر می  
انتقایل از مطالب مورت عالقه خوت محروم ن،اشند  با توجه به برت وسیع 
ماهنامه رهایی زن تر ایران و افغانستان و سایر نقاط جهان، امیدواریم 
بتوانیم پژواک صدای زنان افغانستان و نوری از امید تر این توران تاریک 

 باشیم     به امید روزهای بهیی 
 مینو همتی

رد یک سو 
رد  #زن_زندگی_آزادی
سوی دیگر کوردالن 

  #سرکوبگران

 آزادی و رباربی

مارس 8وژیه انمه  گزارشات   

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLUOAl0JafEgp1g_B7TnbA-UVxHjW-0OMmtiyZeppDeUiq5hoyQQb3wJiXUOwyXyxb-UrZO8WLrE8CaGQbQHrayKZlo-c4iDFrtT52YTrMVjuSZuTlo3sxuw4cmx
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLUOAl0JafEgp1g_B7TnbA-UVxHjW-0OMmtiyZeppDeUiq5hoyQQb3wJiXUOwyXyxb-UrZO8WLrE8CaGQbQHrayKZlo-c4iDFrtT52YTrMVjuSZuTlo3sxuw4cmxQmCuYggPKMI4PKlVURLW


2  

 راهیی  زن ، معیار راهیی جامعه است    111شماره نشرهی سازمان راهیی زن  
 

 گرامی باد هشت مارس روز جاانی زنن زن گین آزادی و برابری

 

نابرابری و تبعیض علیه زنان در طول تاریخ جوامع طبقاتی توسط حاکمان از باال و مرتجعین و عوامفریبان  مذهبذبذی از 

پائین اعمال میشده است. با ظهور مناسبات سرمایداری و بکار گرفتن نیروی کار زنان در تولیدات نساجی و دیگر مراکز 

تولیدی زیر یک سقف، زمینه برای شکل گیری تشکالت زنان و بحث و تبادل نظر و تدوین مطالبات برحقشان فرابم آمد. 

در شهذر نذیذویذورا مذراسذمذی تذحذت عذنذوان  روز زن   9191فوریه سال  82نخستین بار  حزب سوسیالیت آمریکا در 

کنفرانس زنان سوسیالییست در کپنهاا گرامذیذداشذت سذاالنذه روز جذهذانذی زن را  9199سازمان داد. متعاقب آن در سال 

پیشنهاد داد. با اینکه بنیانگهاران این جنبش زنان سوسیالیست بودند، لیکن بسرعت  مرزبای جنسیتی و طبقاتی را شکست 

و  طیف وسیعتری از زنان و مردان برابری طلب را در برگرفت. سنت گرامی داشت روزجهانی زن در ایذران نذیذز در 

با جمعیتی انذبذوه  9031توسط  جمعیت  پیک سعادت نسوان  در رشت پایگهاری شد و در سال  9099یکصد سال پیش از 

ودر مقابله با تعرض وحشیانه ارتجاع اسالمی به حقوق زنان، زمینه انتقال نسل به نسذل ایذن جذنذبذش را تذا جذنذبذش زن، 

 زندگی و آزادی فرابم کرد.

رژیم فاشسیتی اسالم پناه با تمام قوا سرکوب این جنبش انقالبی را در دستور گهاشت و صدبا نفر را بقتل رسانذد بذزاران 

نفر را اسیر کرد، از شکنجه و تجاوز و کور کردن معترضین گرفته تا مسموم کردن دختران در مدارس کوتذابذی نذکذرد. 

این رژیم مابیت ضد بشری خود را آنچنان عریان کرده است که اکثریت مردم آزادیخواه ایران و جهان برای مراسم کفذن 

و دفن حاکمیت فاشیسم اسالمی بهمراه تمامی دستگابهای سرکوبگرش از سپاه، بسیج، بیدادگابها، و تا حوزه بای جهذلذیذه 

 و عوامفریبیش روز شماری میکنند. 

یکصدمین سال گرامیداشت روز جهانی زن در ایذران   9099تشکل با و فعالین جنبش ربائی زن در بشت مارس امسال 

را با تمام قوا در بر شهر و شهرا، کوی و برزن برگزار میکنند. در خارج از کشور نیز فعالین ربائی زن بذا شذرکذت 

مارس در کشوربای محل اقامت خود به جلب بمبستگی مردم آزادایخواه بذرابذری طذلذب از  2در رابپیمائی با و مراسم 

 جنبش زن، زندگی، آزادی خوابند کوشید.

 

 زن   باد هشت مارسن روز جاانی زن!

 زنان و مردان آزادیخوا  و برابری طلب بازو در بازو به پیش!

 به کمتر از آزادی و برابری هم راایت نمی دهیم!

 سازمان رهائی زن

 

 

RahaiZan.org                  RahaiZan.tv                     1(717)754-8633                          Markazi@RahaiZan.org 

 
#mahsaamini                                                                     #womenlifefreedom 
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LONG LIVE MARCH 8, INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 

WOMEN, LIFE, FREEDOM! 

Inequality and discrimination against women have been applied throughout the history of class societies by 

rulers from above and reactionaries and religious demagogues from below. With the emergence of capitalist 

relations and the use of women's labor in textile fabrics and other production centers under one roof, the 

ground was provided for the formation of women's organizations and the discussion and exchange of 

opinions and formulation of demands for their rights. For the first time, the Socialist Party of America 

organized an event called "Women's Day" on February 28, 1909 in New York City. Subsequently, in 1910, the 

Socialist Women's Conference in Copenhagen proposed the annual observance of International Women's 

Day. Although the founders of this movement were socialist women, it quickly broke gender and class 

boundaries and included a wider range of egalitarian women and men. The cherished tradition of International 

Women's Day in Iran was established one hundred years ago on 1301 Shamsi (1923) by the "Jamiate Peyke 

Saadat Nesvan" in Rasht, and in 1357 Shamsi (1979), with a large protest march and against the brutal 

attack of Islamic reactionaries on women's rights, the torch of this movement was passed from generation to 

generation to the present day revolutionary movement of Women, life, Freedom by Mahsa, Nika, Sarina and 

hundreds of thousands of men and women in Iran and solidarity of millions around the world. 

The Fascist Islamic Regime of Iran ordered the suppression of this revolutionary movement with all its might 

and killed hundreds of people, abducted thousands of people, did not fail to torture and rape and blind 

protesters to poisoning girls in schools. This regime has exposed its anti-human nature so much that the 

majority of the freedom-loving people of Iran and the world are counting the days for the burial ceremony of 

the Islamic fascism regime along with all its repressive apparatuses from the Revolutionary Guards, Basij, 

Islamic Courts, and even the Religious Institutions of ignorance and demagoguery (Houzeh Elmiye). 

Organizations and activists of the emancipation of women movement will celebrate the 100th anniversary of 

International Women's Day in Iran on March 8 this year 1401 Shamsi (2023) in every city and town, streets 

and neighborhood. Abroad, our activists will try to show solidarity and gather support for the Women, Life, 

and Freedom movement in Iran by participating in marches and ceremonies on March 8 in their countries of 

residence. 

 

Long live March 8, International Women's Day! 

Women and Men, arm in arm, March for Freedom and Equality! 

We will not settle for less than total freedom and equality! 

The Organization for Emancipation for Women (Sazemane Rahi zan) 

 

RahaiZan.org                  RahaiZan.tv                     1(717)754-8633                          Markazi@RahaiZan.org 
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 مارس روز جاانی زن در شار برگن ن نروژ 8گزارش 

زن،زندگی، آزادی بذود بسذیذار   مارس در نروژ ژن،ژیان،ئازادی،۸مارس امسال نروژ شهر برگن. شعار امسال ۸این راپورت و گزارش 

  ,Jin,jiyan,Azadi,   kvinner ,live مارس امسال با در دست داشتن پالکاردبای ۸استقبال شد بر سازمان و نهادی در رابپیمایی 

f r i h e t 

نشان از سولیداریتت و بمدلی با زنان کوردستان و ایران را نشان داند و این شعار را یکپارچه صدبا نفر تکرار میکردند. من مفتذخذر شذدم 

 .مارس امسال .و به امید آنکه زنان ایران بم در آینده بسیار نزدیک به تمام خواسته بای انسانی و برابر خود برسند ۸در 

و یذک  کند و به طور داوطلذب  پرستار است و برای کسانی که اقامت ندارند کمک می katrine Meisfjordمصاحبه با کاترینه مس فیورد

  .که برای زنان ایران پیام دادند. خوابان آزادی بستند برای زنان ایران  خانم فمنیست دیگه یوحنا

 

 سازمان رهائی زن

 شار برگن ن نروژ ۰۲۰۲مارس ۸فریبا رشی ی گزارش از: 

مارس 8وژیه انمه گزارشات   
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 بلژیک  -مارس روز جهانی زن در شهر بروکسل 2گزارش 

بای قبل و علیرغم بوای بسیار نامساعد، فعالین حقوق زنان در بلژیک در شهر بروکسل، پایتخت این  در بشتم ماه مارس امسال بم، مانند سال

  .کشور، جمع شدند و با رابپیمایی در سطح شهر پیام و اعتراض خود را به گوش بمه رساندند

این تظابرات بزرگ از ساعت پنج و نیم بعدازظهر از نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار شروع شد و با حرکت به سمت کاخ دادگستری بلژیک 

 .بای متعددی گهشت از خیابان

بلژیک  بم -بای مختلف شرکت کننده خوانده شد. از طرف کلکتیو  زن، زندگی، آزادی بای جریانات و سازمان در ابتدای این مراسم بیانیه

ا بای مختلف انقالب مردم ایران و ابمیِت آن برای تمام دنیا ر ی جامع و مهم خوانده شد و در آن دو تن از اعضای این کلکتیو جنبه یک بیانیه

 .به گوش حاضرین رساندند

گرفتن  ماِه پیش و بمزمان با باال ۴ای وجود دارد که از  با )پالس ِد پاِلی( موزه در مسیِر این تظابرات و در میدانی به نام میداِن کاخ

اند که روی آن با خطی درشت و به زبان  اعتراضات ایرانیان پس از قتل حکومتِی مهسا )ژینا( امینی، بَنِر بزرگی را بر سر دِر آن نصب کرده

مین شناسند در مقابل این تابلو ب ای که این ناِم ماندگار را می انگلیسی نوشته شده  اسمش را بگو، مهسا امینی . فعالین ایرانی و غیر ایرانی

 .نوشته را باربا و با صدای بلند تکرار کردند

حاضر در   خواندند. گروه ایرانیای دادند و آوازبای انقالبی و فمنیستی می بای مختلف شعار می بای مختلف با زبان در مسیر تظابرات گروه

بای انگلیسی، فرانسوی و بلندی  تظابرات بم با سر دادن شعاربای  زن، زندگی، آزادی  و  ژن، ژیان، ئازادی  و معادل این شعار به زبان

  .با این صدابا بمراه شدند

 داد. پایان خود تظابرات با بازگشت به ایستگاه مرکزی به کار

 سازمان رهائی زن

 بروکسل بلژیک -سعی  محم ی گزارش از: 
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 INTERNATIONAL WOMEN'S DAY: A JOINT EVENT BY IKWRO & WOMEN EMANCIPATION 

OF IRAN 

 IN SOLIDARITY WITH WOMEN, LIFE, FREEDOM 

 

https://rahaizanorg.blogspot.com/2023/03/international-womens-day-joint-event-by.html  

Mino Hemati: 

The movement of women, life, freedom with the code name of Mahsa Gina Amini was a dream for 

the older activists of the Emancipation of women movement, which they had in mind since the 

beginning of Islamic rule in Iran. A women's revolution led by a generation of young women side 

by side with young men to challenge and bring down the ruling Islamic system, this most 

reactionary anti-women government in contemporary history. 

The images of girls and young women burning the forced hijab along with dancing and stomping 

in Iranian cities were broadcast to the rest of the world. The iceberg of false propaganda by the 

Islamic regime's media and lobbies abroad, regarding women's obedience to Islamic laws and 

regulations, melted overnight and the real face of the protesting and revolutionary woman was re-

veal-ed. A woman who realizes her human and egalitarian identity, and will not be burdened by 

religious, ethnic and gender discrimination. During these few months that have passed since this 

revolutionary uprising, we have witnessed the united struggle of men and women throughout Iran 

with cries of support for each other in con-fronting the brutal forces of the Islamic regime and to 

overcome it. 

What the public opinion of the world did not know was that the majority of women in Iran never 

accepted the Islamic rulings of the rulers and the resistance against the compulsory hijab has 

been one of the clear and public manifestations of this struggle against religious tyranny, which 

has now erupted like a volcano after 44 years. It has skyrocketed and its smoke has brought tears 

to the eyes of the Islamic regime's European economic partners. 

For the first time in the life of the Islamic regime, Iranians living abroad have stepped into the field 

of struggle in a large scale and are engaged in gaining solidarity and support for the struggles of 

the Iranian people in their countries of residence. Members of the European Parliament, who were 

born in Iran, have heard the voice of the revolutionary people of their country of birth and will not 

stop until the fundamental changes in Europe's relations with the Islamic regime are realized. 
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 But the main force to isolate this regime and force the expulsion of diplomats and its spies from 

Europe will be the labor unions, educators, women's organizations and human rights defenders. Just 

as the Danish Dockers’ unions were the initiators of preventing the loading of ships of the apartheid 

regime of South Africa, and quickly in all the ports of the world, the Dockers’ unions joined this 

sympathy-strike to paralyze the apartheid regime of South Africa. 

With trickery and lies, the Islamic regime has positioned its representatives in international forums as 

representatives of the Iranian people. E-evicting these criminals who violate human rights from these 

assemblies is the duty of every conscious and humanitarian person. Fortunately, the expulsion of 

the representatives of this apartheid and misogynist regime from the United Nations Commission on 

the Status of Women was done successfully. This victory will be an important springboard for further 

actions. 

Girls' schools have been one of the centers of students' protest against the anti-women system as a 

whole. It is not surprising that the secret agents of the regime take revenge on female students with 

organized chemical attacks in a large number of schools in different cities. So far, it has left at least 

one dead and hundreds of injured. By leaving the hands of these Islamic fascist groups free, the 

Islamic government proves that these terrorist attacks of this scale are only possible with the 

government's assistance. The police forces of the regime also attack the mothers of the injured 

students to silence their protest. We must be their voice. 

For many years, the Emancipation of women movement, shoulder to shoulder with the labor 

movement, the student movement, the movement of educators, medical staff, and environmental 

activists, has challenged the Islamic regime, and the Emancipation of women Television has tried in 

the last twenty years to be the sound and image of these movements. Now that the torch of these 

movements has been handed down from generation to generation, and now it has been raised in the 

hands of the young and brave generation of women, its effects can be seen in women's struggles all 

over the world. The previous generations were also enthusiastic about the main slogan of this 

revolution, which is women, life, freedom and equality, and is repeated in every corner of the world 

in different languages, it has been the source of energy for women's equality struggles from 

Afghanistan, Iraq, Lebanon and Turkey to Western countries. 

Our struggle for Emancipation of women, life, freedom and equality will take a long path that 

requires the solidarity of freedom-loving and egalitarian people around the world. I hope this March 8 

International Women's Day in 2023 will strengthen the foundations of this global solidarity and bring 

our people one step closer to victory over anti-women forces. The victory of this movement will 

certainly accelerate the egalitarian and revolutionary movements of women in the region. 

Long live women, life, freedom and equality 
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 برنامه مشترک سازمان رهائی زن و سازمان حقوق زنان 

 در همبستگی با زنن زن گین آزادی

 بمناسبت روز جاانی زن

 ترجمه متن سخنرانی بفارسی|  مینو بمتی

جنبش زن، زندگی، آزادی با اسم رمز مهسا ژینا امینی رویائی بود برای فعالین قدیمی تر جنبش ربائی زن که از بدو حکومت اسالمی در 

ایران در سر میپروراندند. انقالبی زنانه با پیشگامی نسلی از زنان جوان دوشادوش مردان جوان که نظام اسالمی حاکم، این ارتجاعی ترین 

 حکومت ضدزن تاریخ معاصر را به چالش بکشد و بزانو درآورد.

تصاویر به آتش کشیدن حجاب اجباری توسط دختران و زنان جوان توام با رقص و پایکوبی در شهربای ایران به سایر جهان مخابره شد. 

کوه یخ تبلیغات دروغین رسانه بای رژیم اسالمی و البیهای جیره خوارش  در خارج، مبنی بر تمکین زنان به قوانین و مقرارت اسالمی، 

یکشبه ذوب شد و چهره واقعی زن معترض و انقالبی نمایان شد. زنی که به بویت انسانی و برابری طلب خویش پی برده و زیربار بویت 

مهببی، قومی و تبعیض جنسیتی نخوابد رفت.  در طی این چند ماه که از این خیزش انقالبی میگهرد ما شابد مبارزه متحد زنان و مردان 

 در سراسر ایران با فریادبای پشتیبانی از یکدیگر در مقابله با نیروبای وحشی رژیم اسالمی و برای عبور از آن بوده ایم.

آنچه افکار عمومی جهان نمیدانست این بود که اکثریت زنان در ایران برگز احکام اسالمی حاکمان را نپهیرفتند و مقاومت دربرابر حجاب 

سال به اینگونه بمچون آتشفشان  44اجباری یکی از جلوه بای بارز و علنی این مبارزه با استبداد مهببی بوده است که اکنون پس از 

 فوران کرده و سر به فلک کشیده است و دودش اشگ در چشم شرکای اقتصادی اروپائی رژیم اسالمی جاری کرده است. 

برای اولین بار در طول حیات رژیم اسالمی، ایرانیان مقیم خارج نیز در ابعادی وسیع بمیدان مبارزه پا گهارده و به جلب بمبستگی و 

پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در کشوربای محل اقامت خود مشغولند. نمایندگان پارلمان اروپا که در ایران زاده شده اند، صدای مردم 

 حق طلب کشور زادگابشان را شنیده اند و تا تحقق تغییرات بنیادین در روابط اروپا با رژیم فاشیستهای اسالمی از پای نخوابند نشست.

لیکن نیروی اصلی خالی کردن پشت این رژیم و اخراج دیپلمات با و جاسوسان و عوامل آن از اروپا، اتحادیه بای کارگری، فربنگیان و  

سازمانهای زنان و مدافعین حقوق بشر خوابند بود. بمانگونه که اتحادیه بای باراندازان دانمارا آغازگر ممانعت از بارگیری کشتیهای 

رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بودند و بسرعت در تمام بنادر جهان اتحادیه بای باراندازان به این اعتصاب غیر صنفی و برای فلج کردن 

 رژیم آپارتاید و فاشیستی آفریقای جنوبی پیوستند. 

 رژیم با نیرنگ و دروغ، نمایندگان خود را در مجامع بین المللی بعنوان نمایندگان مردم ایران جا زده است. بیرون راندن این جنایتکاران

ناقض حقوق بشر از این مجامع وظیفه بر انسان آگاه و بشر دوست است. خوشبختانه اخراج نمایندگان این رژیم آپارتاید و زن ستیز از 

 کمیسیون موقعیت زنان سازمان ملل با موفقیت انجام شد. این پیروزی، سکوی پرشی مهم برای اقدامات بعدی خوابد بود.

مدارس دخترانه یکی از کانونهای اعتراض دانش آموزان به کلیت نظام ضد زن بوده است. جای تعجب نیست که عوامل لباس شخصی 

رژیم با حمالت شیمیائی سازمان یافته در تعداد زیادی از مدارس در شهربای مختلف از دانش آموزان دختر انتقام میگیرند. تا کنون حداقل 

یک جانباخته و صدبا مصدوم برجای گهارده است. حکومت اسالمی با باز گهاردن دست این گروبهای فاشیست اسالمی، اثبات میکند که 

این حمالت تروریستی با این ابعاد صرفا با امکانات حکومت میسر است. نیروبای انتظامی رژیم به مادران دانش اموزان مصدوم بم حمله 

 میکنند، تا صدای اعتراض آنان را خفه کنند. ما باید صدای رسای آنان باشیم.

سالیان درازی است که جنبش ربائی زن بمگام و شانه به شانه جنبش کارگری، جنبش دانشجوئی، جنبش حق طلبانه فربنگیان و کادر 

درمانی و فعالین محیط زیست، این رژیم فاشیستی را به چالش کشیده است و تلویزیون ربائی زن طی بیست سال اخیر تالش کرده است که 

صدا و تصویر این جنبشها باشد. و اکنون که مشعل این جنبشها نسل به نسل دست بدست شده و اکنون در دست نسل جوان و شجاع 

برافراشته شده است و تاثیرات آن در مبارزات زنان در سراسر جهان مشابده میشود. نسلهای قبلی را نیز به شور و  شوق آمده  و شعار 

محوری این انقالب یعنی زن، زندگی، آزادی و برابری در بر گوشه جهان بزبانهای گوناگون تکرار میشود و انرژی بخش مبارزات 

 برابری طلبانه زنان از افغانستان و عراق و ترکیه تا کشوربای غربی بوده است.

مبارزه ما برای ربائی زن، زندگی، آزادی تا برابری مسیر پر پیچ و خمی را طی خوابد کرد که به بمبستگی مردم آزادیخواه و برابری 

پایه بای این بمبستگی جهانی را محکمتر کند  0202طلب سراسر جهان نیازمند است. امیدوارم این بشت مارس روز جهانی زن در سال 

و مردم ما را یک گام به پیروزی بر نیروبای فاشیست ضد زن، نزدیک تر کند. پیروزی این جنبش مسلما جنبشهای برابری طلبانه و  

 انقالبی زنان را در منطقه تسریع خوابد بخشید.

 

 زن   باد زنن زن گین آزادی تا برابری
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111شماره نشرهی سازمان راهیی زن     علیه تمامی قوانین زن ستیز و مردساالر 
 سوئ  -گوتنبرگمارس روز جاانی زن در  8گزارشی از مراسم  

حضور  تجمع و مارش خیابانی به مناسبت روز جهانی زن در شهر گوتنبرگ، سوئد با

 بیشماری از ایرانیان آزادی خواه و دیگر کشوربا برگزار شد.

 بودند. تمامی احزاب، نهادبا، گروه با و سازمان ربایی زن، فراخوان دبندگان

کوردی  شعار زن، زندگی، آزادی یکی از شعاربای اصلی بود که به انگلیسی، سوئدی،

و فارسی تکرار میشد، ما ایرانیان در این روز صدای زنان ایران و تمامی آزادیخوابان 

ایران را به گوش جامعه سوئد و دیگر کشوربا رساندیم و تا آزادی ایران از پای نمی 

 نشینیم.

زنان ایران و انقالب در چندین سخنرانی که احزاب سوئد داشتند در مورد وضعیت  

 زن، زندگی، آزادی نیز صحبت شد.

 .با وجودی که بوا بسیار سرد بود، اما این تجمع بسیار باشکوه برگزار شد

 سازمان رهایی زن

  نسوئ _گوتنرگ نیایش تقی پورگزارش از: 
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111شماره نشرهی سازمان راهیی زن   مارس روز جهانی زن گرامی باد8   

 

http://www.rahaizan.tv/2023/03/

-we-day-womens-international

to.html-talk  

جهان در فاصله بشت مارس دوبزار و بیست 

دو تا بشت مارس امسال شابد بی سابقه ترین 

حرکت انقالبی با پیشتازی زنان در صف مقدم 

آن مواجه شد. این حرکت انقالبی به جهانیان 

نشان داد که ادعای متحجرین اسالم پناه مبنی 

اطاعت بی چون و چرای زنان از قوانین 

قرون وسطائی شریعت، دروغی بیش نبود. 

مرگ مهسا امنیتی بدست ماموران گشت 

ارشاد اسالمی، جرقه ای بود بر انبار باروت 

خشم جامعه و بخصوص زنان که پایه بای 

حکومت اسالمی در ایران را به آتش کشید و 

در دل این تاریکی، نوری از امید به آینده ای 

آزاد و برابر برای کلیه زنان جهان و 

بخصوص افغانستان، عراق، ترکیه و دیگر 

کشوربای خاورمیانه  به ارمغان آورد. 

تاثیرات این خیزش انقالبی در کشوربای 

مختلف بتدریج نمایان میشوند. شعار این جنبش 

بر دل بر انسان شریفی اعم از زن و مرد در 

این کره خاکی خوش نشسته است.  زن، 

 زندگی، آزادی  

در این قسمت برای برنامه بشت مارس اقدام 

مشترا تشکل بای مستقل زنان ایران مایلم 

نظر شما را نیز  در مورد شعار محوری 

انقالب جاری در ایران   زن، زندگی آزادی 

 تا برابری  جویا شوم. 

 

مینو همتی: وی ای گرامی شما زن را در این 

 شعار چگونه تصویر و توصیف میکنی ؟

زن در خطه فارس و آسیای  وی ا ساغری:

میانه سالهاست که گم شده است. با بویت گم 

شده و با چهره ای پنهان زندگی میکند و نفس 

میکشد. این شعار برخاسته از یک عصیان 

است. عصیانی که فریاد میزند که زن، 

زندگی میخوابد. زن آزادی میخوابد و زن، 

وجود دارد، حضور دارد. نظام بای توتالیتر 

و نظام بای بسته و استثمارگر مهببی معموال 

زنان و کودکان را نشانه میگیرند. از زنان و 

کودکان بست که قربانی ارزشهای خودشان 

میگیرند. آنها را متضمن ریشه دار شدن 

سنتهای شان میسازند. سالها و سالها چنبر 

زدن چنین نظام بایی بر فراز زندگی و 

آزادی زنانی که نیاز به آزادی دارند و نیاز 

به حضور و بویت خودشان دارند باعث 

ایجاد عصیان و فریاد میشود. باعث میشود 

که با کوچکترین جرقه ای دیگر بار این 

استثمار را تحمل نکنند و باالخره انفجار 

بکنند. شعاری که در انقالب ایران بوجود آمد 

خیلی خودجوش بود و بمه آدمها این را 

پهیرفتند. خصوصا زنان با آن بم آوا بودند و 

بیچکدام از زنان با آن مخالفتی نداشت. بابت 

این بود که بمه میخواستند زنان حضور 

داشته باشند. میخواستند زنان بویت داشته 

باشند. میخواستند زنان آزادی داشته باشند. 

آزادی که در زندگی شان وجود نداشت. آنها 

زندگی میکردند اما چون خودشان زندگی را 

تعریف نمیکردند و خودشان را در زندگی 

نمی یافتند و خود را نمی دیدند آن زندگی به 

حساب نمی آمد. لها زنان ایران دنبال زندگی 

بستند که در آن حضور داشته باشند و 

اختیاراتی را که یک انسان بعنوان یک 

موجود آزاد میتواند داشته باشد را میخوابند. 

به این ترتیب من فکر میکنم که زن ، زندگی 

، آزادی،  یک زنجیره مکملی از یک زندگی 

انسانی است که زنان و مردان ایران در 

 انقالب جدید میخوابند. 

 

مینو همتی:  زن گی در این شعار چگونه 

میتوان  تفسیر شود و چه زاوایائی را در بر 

 میگیرد؟

زندگی بر روی زمین تنها  وی ا ساغری:

نفس کشیدن و خوابیدن و خوردن و خوابیدن 

نیست البته برای موجودات غیر ناطق مثل 

حیوان یک زندگی ابتدایی میتواند وجود 

داشته باشد . اما انسان بعنوان یک انسان با 

شعور، آگاه و زیاده خواه از زندگی تفسیر 

خیلی بزرگ تر و عمیق تری دارد. در بر 

سیستم و نظامی که انسان طرح آن را میریزد 

در آنجا زندگی برای خود یک تعریف جدیدی 

میتواند داشته باشد. باز بم برمیگردیم به 

نظام بای دیکتاتوری و استعماری که یک 

نمونه بارز آن نظام بای دینی و اسالمی 

است مخصوصا در خطه فارس و آسیای 

میانه؛ افغانستان، پاکستان، ترکیه، در اینجا 

زندگی برای زنان بی مایه است. زندگی 

برای زنان خالی از آزادی بای انسانی است. 

زندگی خالی از ارزشهایی است که زن به آن 

نیاز دارد . خالی است از جایی که به او 

توبین نشود. زن باید احساس قدرت کند ، 

احساس آزادی و آرامش کند. احساس تحقیر 

نکند . لها من فکر میکنم که این شعار معنای 

سه تا از ارزش بای زندگی و انسانی است. 

معنایی که در آن توبین و تحقیر نیست. 

اختیار و انگیزه برای آینده وجود دارد. از 

صبح که زن بیدار میشود تا شب ، با عشق 

زندگی کند. انگیزه ای برای شب شدن و 

انگیزه ای برای صبح شدن و افق بای 

روشن وجود داشته باشد. من فکر میکنم 

 معنی زندگی در این شعار این است.

مینو همتی:  آزادی را در این راستا چگونه 

توصیف و گستر  آنرا تا کجا میتوان انتظار 

 داشت؟

وی ا ساغری مارس روزجاانی زن هستیم و بامین مناسبت گفتگو میکنیم با  8در آستانه 

 یکی از م افعین سرسخت حقوق زنان افغانستان
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111شماره نشرهی سازمان راهیی زن     زن، زندگی، آزادی 

 اسفن (ن روز جاانی زن ۷۱مارس ) ۸گرامی باد 

روز جهانی زن نه تنها سمبل مبارزه روزمره و دائمی زنان علیه کلیه سرکوبگریها و 

نابرابریهای اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فربنگی و مناسبات زن ستیزانه و 

مردساالرانه است، بلکه نوید بخش ربایی کل جامعه از بند مناسبات استثمارگرانه نظام  

  .سرمایه داری نیز می باشد

تاریخی بود. قتل سبعانه ژینا آغازگر خیزش سراسری زن   سالی که گهشت سرنوشت ساز و

زندگی آزادی در سراسر کشور شد. نارضایتی گسترده از شرایط موجود و چهاردبه 

برخوردبای خشونت بار نسبت به مطالبات مردم و بویژه سرکوب حقوق زنان و جوانان و 

کارگران و مردم تحت ستم در به خصوص در مناطق محروم شده کشور، پیش زمینه 

گسیخته،  لجام خشم عمومی از این بمه ظلم و ستم  اعتراضات بود. در بستر تراکم انزجار و این

کوچک را به صحنه   مردم معترض و باالخص زنان و جوانان، میادین شهربای بزرگ و

اعتراضات گسترده با شعار محوری زن، زندگی، آزادی تبدیل کردند. در تقابل با این 

بزار نفر  ۰۲خوابی، نیروبای سرکوبگر حاکمیت به قتل صدبا معترض و بازداشت  عدالت

جان عزیز دختران ما با حمالت شیمیایی و مسمومیت سریالی کامال به خطر افتاده   متوسل شدند. اینک نیز امنیت،سالمتی و  و اعدام جوانان

است و این جنایات بیشرمانه در روز روشن ادامه دارند. این جنایات نمونه بای دیگری از تداوم کودا کشی، دخترکشی، زن کشی، و در 

عین حال نشان از انتقام گیری از دختران و زنان شجاع و مبارز کشور و از جنبش زن زندگی آزادی دارد، که بطور سازمان یافته و برنامه 

ریزی شده در حال رخ دادن بستند. اگر چه حاکمیت و تمام اجزای آن در قبال این جنایت مسئول کامل و مستقیم است، در عین حال جامعه و 

 کارگران و تشکالت صنفی و مدنی برای پایان دادن به آن مسئولیت دارند. از اینرو اعتراضات معلمان، دانشجویان و خانواده با بسیار حائز

ابمیت و ارزنده بوده و تا بمینجا نشان داده است که جامعه مرعوب این سیاستهای مبتنی بر ایجاد رعب و وحشت نگردیده و ضرورت 

  .کارگر، را یادآوری نموده است بمبستگی عمومی، از جمله در میان طبقه

سرنوشت جنبشهای کارگری و زنان از بم جدا نیست.سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن حمایت از جنبش زن، 

تحت ستم   زندگی، آزادی بر این باور است که ربایی بمه جانبه زنان یکی از معیاربای اساسی در جهت ربایی دیگر گروبهای اجتماعی و

  .است

  زن_زندگی_آزادی#ربایی زن، ربایی جامعه است.   

 1001اسفن   ۷۱سن یکای کارگران شرکت واح  اتوبوسرانی تاران و حومه  

مارس 8وژیه انمه گزارشات   

انسان با زنجیربایی از محدودیت بایی است که خلق شده است. من فکر میکنم  آزادی  یک معنی توبمی است تا اینکه یک  وی ا ساغری:

 معنی واقعی داشته باشد. اما زمانیکه آدم در بحبوبه زندگی می آید و نفس میکشد و اکسیژن وارد ریه بایش میشود و شروع به حرکت میکند و

نیازبایش رفع میشود زندگی جز جبر و اختیار، چیزی نیست. زمانیکه جبر در زندگی باشد انسان احساس در اسارت بودن و زندانی بودن را 

 دارد و زمانیکه انسان اختیار دارد بر تمام خیر و شر زندگی اش، آن زمان احساس آزادی میکند. درد و رنج زندگی بمه جا بست اما زمانیکه

 انسان در انتخابش حق دارد و اختیار دارد، آن زمان احساس آزادی میکند. من فکر میکنم که زنان ایران از  آزادی  چنین برداشتی دارد که

 میخوابد برای زندگی اش اختیار داشته باشد. 

 

 مینو همتی:  مایلم تاثیر این جنبش انقالبی و بخصوص شعار محوری "زنن زن گین آزادی" را در افغانستان از شما جویا شوم؛

در افغانستان متاسفانه تعریف از  زندگی ، آزادی و برابری  ، کمی پیچیده شده است. زنان فرصت زیادی نداشتند که در معنای  وی ا ساغری:

عمیق این مفابیم فرو بروند. فشاری که از سوی یک گروه خیلی افراط گرای اسالمی به نام طالبان بر زنان آمد که نزدیک دو سال از آن 

 میگهرد ، زنان بطور خودجوش شعار   نان، کار، آزادی   از دبان آنان بیرون آمد. که نشان میدبد زنان افغانستان بنوز درگیر مسائل خیلی

 ابتدایی برای حیات اند یا آن عبارات خیلی ابتدایی مثل: نان ، خانه و لباس و....

من فکر میکنم آزادی در اینجا تعریف این چنین دارد چون متاسفانه بصورت طبیعی زنان افغانستان احساس کردند که بمگام با انقالب زنان 

ایران نیستند چون آن آزادی که عبارت از حهف حجاب اجباری است اکثر زنان افغان نمیخوابند. حتی آتش زدن چادری که باعث زندانی شدن 

و شکنجه شدن خیلی از زنان شده این را تکمیل کرده است. من فکر میکنم بحث درباره این شعار در افغانستان بنوز کمی پیچیده است. ما پس 

  از دو سال فشاری که تا بحال بیچ کشوری به خودش ندیده است زنان افغانستان تازه گروبهایی را تولید کرده که شعار   زن، انقالب، آزادی

د. اما ورنرا سر میدبند. چون آنها نیاز به نام   انقالب   را احساس کردند. آنها احساس میکنند که زنان باید انقالب کنند تا آزادی را بدست بیا

 تعریفی از آزادی را تا اکنون نمیدبند یا میترسند و یا بنوز به مفهوم واقعی آزادی نرسیدند. 

 

 سپاس از حضور شما و نظرات ارزن   شما در این برنامه

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4DAnsb5NId1vccE82f6_mo19wEuEDDjNELuKopDRH0q2rV9UCW3TbxjjGrpF-7IUUnCdFd92aTep-dNa1YV1joHqrpdGa7a5HPUK47DHJGFbh7Mq5biWE-riaK3
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درحالیکه ششمین ماه انقالب مارآفاق مقیمی: 

ژن ژیان آزادی را داریم پشت سر می گهاریم 

و جوانان در کف خیابان به مبارزه حکومت 

داعشی ادامه می دبند، رژیم از سر استیصال 

و درماندگی خشونت را به عناوین مختلف 

تشدید می کند تا شاید چند صباحی بیشتر به 

اقتدارگری خودش در جامعه بپهدازد. یکی از 

این خشونت بایی که در واقع تشدید کرده 

حمالت شیمایی به مدارس دخترانه می باشد 

مدرسه  404درحالیکه که کمتر از یک بفته 

استان مورد حمالت  02را در بیش از 

شیمیایی قرار داده این درحالیکه که طبق آمار 

کودا  022بزار و  199پژوبش بای مجلس 

الزم التحصیل از تحصیل بازمانده اند و تعداد  

بزار و ترا تحصیل کرده اند و جنبش  021

معلمین بم در سالی که گهشت در واقع 

بیشترین آگابی رسانی رو در آموزش طبقاتی 

و تاثیرش در زندگی کودکان با بزینه  گزافی 

انجام داده ولی رژیم بمچنان سعی می کند با 

سناریو سازی با وانمود کند که این حمالت را 

کسانی انجام می دبند که شعار زن زندگی 

آزادی را در خیابان می دبند. و با تناقض 

گویی بای بسیار زیادی در طی یک بفته ما 

 شابدش بستیم.

 

. در همین رابطه که چرا این حمالت 9

حمالت شیمایی دانش آموزان صورت می 

گیرد و چه ارزیابی ما از این داریم همرا  

می شویم با شرار  راائی فعال فمنیست و 

 فعال سیاسی؟

منم سالم می کنم خدمت شما شرار  راائی: 

و بینندگان عزیزتون و ممون از اینکه این 

 فرصت را به من دادید. 

خب بمانطور که مطلع بستید این حمالت 

شیمیایی در آذرماه  از مدارس دختران در 

و  به دیگر شهربای ایران،  شهر قم آغاز شد

از جمله:  بروجرد، زنجان، قزوین، تهران 

 وشهربای دیگر،  کشیده شد و ادامه داره.

 80طبق آخرین خبری که دیروز دوشنبه 

اسفند از طرف سعید کریمی، معاون درمان 

 90999وزارت بهداشت اعالم شده،  

بای  آموز  به سبب  مسمومیت دانش

ای و سازمان یافته  تحت درمان قرار  زنجیره

نفر از این دانش  999اند که بنوز  گرفته

ولی ابم  آموزان در بیمارستان بستری بستند.

این حمالت شیمیایی، به مدارس دختران 

صورت گرفته،  و این مساله  خانواده با و 

جامعه رو بسیار نگران کرده که تا بمین 

امروز، مسئوالن آموزش و پرورش و یا 

وزرای امنیت کشور و نهادبای متولی که 

مسئول حفظ امنیت و جان دانش آموزان و 

 مردم بستند تاکنون پاسخگو نبوده و نیست.  

حاکمیتی که مدعی قدرت منطقه و حفظ 

امنیت برون مرزی و درون مرزی داره. اگر 

در بمین مملکت، یکی از فقر و فالکت 

اعتراض کنه و بگه  چرا قیمت گوشت به نیم 

میلیون رسیده؟. یا بمین دو روز پیش که 

گروبی از دختران اکباتان رقصیدند،  سریع 

وحوش شون حمله ور شدند، اونها رو 

شناسایی و دستگیر و مجبور به اعتراف 

اجباری کردند،  تا به قول خودش اقدارشون 

رو حفظ کنند. االن  بعد از گهشت سه ماه نه 

تنها بیچ اقدام جدی نکرده در خصوص این 

مسمومیت بای سریالی انجام نداند بلکه با 

وقاحت تمام اینها رو داره نسبت میده به 

 معترضان جنبش  زن، زندگی، آزادی  . 

این نشون می ده که در دل این اعتراضات 

وسیع با پرچم  آزادی زن  و اعتراضاتی که 

روزی نیست در خیابان با گسترش پیدا نکنه 

از اعتصاب کارگری، معلمان، بازنشستگان 

و توده بای مردم علیه فقر و فالکت و 

دیکتاتوری. پاسخ حکومت به تمام این 

اعتراضات و برای انتقام گیری، خصوصا  

از مبارزات انقالبی اخیر زنان که، یکی از 

جدی ترین و قدرتمندترین، نیروبایی شجاع 

و مبارز و بدایت کننده اعتراضات که علیه 

استبداد، علیه آپارتایدجنسی، تبعیض و 

نابرابری، برای حق زن، برای حق آزادی و 

برابری، برای  زن، زندگی، آزادی  به 

میدان آمدند رو با حمله ی بیولوژیکی 

سازمان یافته به  دانش آموزان دختر و 

قدرتمند   دانشجویان که یکی از نیروبای

انقالبی بستند، شکل دادند که از این نسل 

 جوان و شجاع ، انتقام بگیرند. 

پس از گهشت شش ماه از جنبش انقالبی 

مردم ایران، بشکل بسیار شرم آوری 

حکومت در قالب گروه بای تندرو مهببی 

دست به انتقام از دانش اموزان، دانشجویان و 

خانواده با زده ، نسلی که به خیابان آمده تا  

 ریشه به تیشه ی کل حاکمیت بزنه. 

حکومت،  سازمان یافته،  اومده تا از نسلی 

انتقام بگیره که آگاه بست و  پرچم  ربایی 

زن  رو بدست گرفته و می ره تا در انقالب 

سوم ایران، این پرچم رو بر روی خواست 

با و مطالباتی به شدت رادیکال آزادی و 

برابری، عدالت، رفاه و شان انسانی، به 

ابتزاز در بیاره. و اتفاقا وحشت حکومت 

دیکتاتوری از جنبش   زن زندگی آزادی  

قابل درا بست که دست به بر جنایتی بزنه 

تا به توبم و خیال خودش،  دستاوردبای 

تاکنونی این جنبش رو  دوباره بازپس بگیره 

 که این یک خیال خام بست.

 شرار  راائی از تلویزیون برابری با مارآفاق مقیمی مصاحبه 

 در رابطه با حمالت شیمیایی به م ارس دختران و مسمومیت دانش آموزان

مارس 8وژیه انمه گزارشات   
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نسبت به اقت ارگرایی که به این دلیل دست   .  8

به این حمالت زدن  برای اینکه اقت ارگرایی 

خودشون رو بیشتر بکنن .علی رغم تمام این 

مسائل خامنه ای سه ما  سکوت مطلق کرد  

و بع  از سه ما  می آی  و سکوتش را می 

شکن  و خواهان اش  مجازات برای کسانی 

می شود که این حمالت را آغاز کردن .  از 

انتظامی سعی طرف دیگر مسئولین نظامی و 

دارن  آن را به جنبش سراسری نسبت ب هن  

در واقع در اینجا یک نوع پارادوکس را می 

 بینیمن علتش چیست؟

بله خامنه ای بذعذد از گذهشذت شرار  راائی: 

چند بفته در یک سخنرانی کوتاه ، حمذالت بذه 

مدارس دخترانه رو  جنایتی بزرگ  خوانذد و 

گفت که کسانی که در این موضوع نقش دارنذد 

 به اشد مجازات برسند . مسئوالن حذکذومذتذی 

امذا بذذمذذچذذنذذان بذذه مذذتذذهذذم کذذردن بذذیذذگذذانذذگذذان و 

مذذذعذذذتذذذرضذذذان در خذذذارج و داخذذذل کشذذذور، 

مسمومیت دانش آموزان رو به عوامذل روانذی 

و ناشی از توبمات و استرس،  نسبت می دن.  

و جناح بای درون حکومتی و مذخذالذفذان بذانذد 

بذذیذذت ربذذبذذری، عذذلذذی خذذامذذنذذه ای را مسذذئذذول 

مسمومیت با می دانند وتاکید دارند که خذامذنذه 

 ای این اظهارات را برای رد گم کردن،  گفته.

واقعیت اینه که  که حاکمیذت در ایذران بشذدت 

از تذرس بذه .  متزلذزل و دچذار انشذقذاق اسذت

خطر افتادن و انزجار بیشتر و واقذعذی مذردم، 

از حاکمیت اسالمی، تندروی با اِبراز نگرانذی 

میکنند و بشدار خروش دوباره خشم مذردم را 

میدبند. از سوی دیگه جناحهای ایدئولوِژیک و 

تندرو با دیدگاه بای طالبانی، نمایش پوچ آتذش 

به اختیار بودنشان برای حفظ نذظذام و تذثذبذیذت 

قوانین ارتجاعی، تالش میکنند به دامن زدن و 

ایجاد فضای رعب و وحشت از توان عملذکذرد 

نیروی سناریو سیابیشان در جامعه بذپذردازنذد. 

سعی می کنند مسببین رو مجهول  الهویه جلذوه 

بدن، اما مردم به روشذنذی مذیذدونذن کذه چذنذیذن 

تعرض و حمالت گسترده شیمذیذائذی در سذطذح 

کشور بدون دست داشتن در قدرت و حاکمیت، 

.  مذردم نه میسر بست و نه امکان پهیر بسذت

ِ  زن  نزدیک به نیم قرن بست که این جذانذیذان

ستیز رو می شناسند.  و قذطذعذا ایذن افذراد یذا 

گروه بذا، پشذت شذون بذه قذدرت بذای درون 

حکومتی گرم بست وگرنه چطور بسذت کذه 

بعد از چند بفته این روند نه تنها متوقف نشده 

بلکه گسترش و دامنه این جذنذایذت وسذیذع تذر 

شده و دانش آموزان مدارس بذیذشذتذری دچذار 

مسمومیت و حمله ی بیولوژیکی شدند و ایذن 

افراد یا گروه بای خودسر بمچنان وقذیذحذانذه 

به کارشون ادامه می دن و بیچ کس بذم بذعذد 

 از چند ماه شناسایی نشده . 

در برحال اظهذارات خذامذنذه ای را بذایذد از 

جامعه ایران بعذد جهات دیگه ای برسی کرد، 

خیزش دی و آبان ماه و در سه ماه گهشته بعد 

از قتل  مهسا  و خیزش انقالبی بذعذد از آن، 

در التهاب بسر می بره و بذاتذوجذه بذه فذقذر و 

فالکت، فساد و گرانی و تورم افسار گسیخته، 

بر دسیسه و اقدام حاکمیت بذرای طذالذبذانذیذزه 

کردن جامعه یا تحمیل بر ارتذجذاع دیذگذری، 

 بازی با آتش برای حاکمیت خوابد بود.

بذذاتذذوجذذه بذذه حذذمذذلذذه ی وحشذذیذذانذذه ی لذذبذذاس   

شخصی بذا بذه مذادران و دانذش آمذوزان و 

سرکوب اولیا و معلمان و عذدم پذاسذخذگذویذی 

مسئوالن از وزیر آموزش و پذرورش تذا قذوه 

قضائیه و... این حملذه بذیذوروژیذکذی جذنذایذت 

کارانه به فرزندان و جگرگوشه بذای مذردم، 

خشم فزاینده ی جامعه و احاد مردم رو شعذلذه 

ورتر می کنه و این نفرت و خشم روزافذزون 

دامن گیر، کل حاکمیت میشه .   قذطذعذا اتذاق 

فکر حاکمیت و شخص خامنذه ای،  درصذدد 

این برمیاد تا خشم جامعه رو، التیام بذبذخذشذه، 

ولی بر افاضاتی از طرف خامنه ای یذا بذر 

مقام حکومتی و دولتی دیگر، دست آغشته بذه 

خون و جنایت شون رونمی تذوانذد پذاا و یذا 

 مخفی کند.

بی شک، مردم آزادیخواه اجازه نخوابذنذد داد 

که حاکمان متوحش با حمله به دانذش آمذوزان 

و دانشجویان، فضای رعب و وحشذت را بذر 

جامعه تحمیل کنند. مردم حاکمیذت جذمذهذوری 

اسالمی را از باال تا پائین آن،مسئول، مسذبذب 

و بانی این جنایات و تذعذرض بذا مذیذدانذنذد و 

بدون شک جواب قاطع و درخذور آن را در 

مصافهای پیشرو با خذرد جذمذعذی و شذور و 

اتحاد عمومی شون خوابند داد. بمانطور کذه 

ما تا االن داشتیم اعتراضات اساتذیذد دانشذگذاه 

با، جذامذعذه ی پذزشذکذان و مذعذلذمذان کذه بذا 

اتحادشون این رعب و وحشت را پس خوابند 

 زد و جلوی حاکمیت می ایستند.

. شرار ن شما بعنوان یک فعال فمنیست 0

داری  کار می کنی . مساله ای رو که مطرح 

کردی  وقتی این حمالت صورت گرفته ع   

ای از مسئولین تالش کردن  که بگوین  این 

حالت روانی است چونکه می دانیم این 

مسائل در م ارس دخترانه صورت گرفته و 

در واقع از کلمه ی هیستریک برای زنان 

استفاد  کردن  ومی گوین  عمال اتفاقی 

نیوفتاد  بلکه این رفتار دختران هیستریک 

است. خودت چه فکر می کنی بعنوان یک 

 زن به این مساله؟

ببنید حاکمیت می خواد این شرار  راائی: 

خطر رو از خودش دور بکند. اون چیزی 

رو که جامعه به واقع آگاه است که مقصر 

کیست و دست چه کسانی در این دخیل 

بست. این اولین بار نیست که حاکمیت دست 

به چنین کاربایی زده است. بلکه حکومت در 

طول تاریخ حاکمیتش علیه زن بود و ازبمان 

اول انقالب، برای خونه نشین کردن زنان، 

از محل کارشون به دلیل عدم رعایت مساله 

حجاب اخراج شدند، در مشهد زنان رو به 

شکل بای زنجیره ای به قتل رساندند، در 

خیلی شهربا و به خصوص اصفهان، به 

 صورت زنان اسید پاشیدند،.

دستجات تندرو مهببی را در خیلی شهربا به 

جون جامعه می انداخت، چه از طریق قوانین 

زن ستیز و سیستم زن ستیزی و مرد ساالری 

را با میلیون با سرمایه روی آن بر روز 

بازتولید کردن و خیلی جنایت بای دیگری 

که انجام دادن،  ولی برگز نتونستند زنان رو 

خانه نشین کنند. و نخوابند شد و این آرزو را 

با سرنگونی اش به گور خوابد برد. چونکه 

جامعه ی ایران یک جامعه ی پویاست و 

تاریخ مبارزات دوتا انقالب را پشت سر 

گهرانده است. بمیشه اعتراضات در دل 

جامعه از اعتراضات کارگری، معلمان، 

زنان، بازنشستگان بوده و بمیشه سرکوب و 

زندانی و اعدام کردند. مگر ما االن کم 

زندانی در زندان با داریم با این پروپاگاندایی 

که حکومت کرد که عفو می کنند ولی واقعی 

 91ادامه در ص             نیست.      

مارس 8وژیه انمه گزارشات   
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 حجاب اجباری، تحمیل ربدگی و استثمار زانن   111شماره نشرهی سازمان راهیی زن  

 بزرگ اشت روز جاانی زن توسط جمعی از زنان در سنن ج

مراسم روز جهانی زن از ساعت سه تا پنج بعداز ظهر در سنندج توسط تعدادی از زنان   اسفند و برگزاری ۷۱تصاویری از روز چهارشنبه 

 و قعطنامه  .   #بشت_مارس_روز_جهانی_زن  و مردان برابری طلب با قراعت بینانه 

-8-http://www.rahaizan.tv/0202/22/march

day.html-womens-international  

گرامیداشت بشت مارس، روز جهانی زن در ایران در شرایطی 

برگزار شد که رژیم اسالمی ضد زن از سه ماه قبل با سازماندبی و 

بسیج جنایتکارانش حمالت شیمیائی گسترده ای را به مدارس 

دخترانه آغاز کرده بود. یکی از ابداف این انتقامجوئی جنایتکارانه 

جلوگیری از جلوه بای علنی بزرگداشت روز جهانی در جامعه و 

بخصوص مدارس دخترانه بود. لیکن آنچه که در دل جامعه 

جاریست، بمانا خشم مردم از اینهمه جنایت برای بقای رژیم بچه 

کش و زن ستیز اسالمی میباشد. برچند دستگابهای سرکوبگر رژیم 

از زمان و مکان گرامیداشت روز جهانی زن مطلع بودند و بخیال خود این موج را نیز از سرگهراندند، لیکن جنبش ربائی زن را مصممتر 

کردند که تا کفن و دفن رژیم متعفن اسالم پناه، بر روز را روز زن بداند و از بر فرصتی بمگام با جنبشهای کارگری، فربنگیان، دانش 

 آموزان و دانشجویان برای ابراز وجود بهرمند شود.

تا کنون گزارشاتی از استانها و شهربائی چون تهران و حومه، تبریز، سنندج، سقز، کامیاران، بانه، شیراز، رشت و دیگر نقاط گیالن و 

مازندران بدست ما رسیده است، بمچنین در خارج از کشور نیز ما شابد برگزاری مراسم روزجهانی زن در ابعاد گوناگون بوده ایم که 

 توجهتان به گزارشات رسیده جلب میکنم.

مارس 8وژیه انمه گزارشات   

 بزرگ اشت روز جاانی زن توسط جمعی از زنان در تاران

 مارس روز جهانی زن، زن زندگی آزادی ۸

کردن حمالت  مارس، گروبی از زنان در تهران، با پالکارد، بنر و شعاربای خود ضمن محکوم ۸، به مناسبت ۷۴۲۷اسفند  ۷۱دوشنبه 
 .را فریاد زدند «زن، زندگی، آزادی»شیمیایی به دختران دانش آموز و دانشجو، بار دیگر شعاربای جنبش 

 «گروبی از زنان مبارز داخل کشور»

http://www.rahaizan.tv/2023/03/march-8-international-womens-day.html
http://www.rahaizan.tv/2023/03/march-8-international-womens-day.html
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111شماره نشرهی سازمان راهیی زن     ات انقالب نکردیم هب خوهن ربنگردیم 
 آلمان –مارس روز جاانی زن در برلین  8گزارشی از مراسم 

مارس روز جهانی زن بمچون تمام دنیا در تمام شهربای المان مراسم بای مختلفی برگزار شد. در این مراسم که سازمان ربایی  8امروز 

 (Invalidepark) ابتدا در میدان اینولیدپارا”  وردی“زن یکی از این شرکت کنندگان بود به فراخوان بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان 

 .گردبم آمدند. در این مراسم تشکل با و احزاب و سازمان بای زنان و اجتماعی و سیاسی مختلفی شرکت داشتند

بنا به دعوت  وردی ، شراره رضائی بعنوان نماینده سازمان ربایی زن سخنرانی ایراد کرد که به زبان فارسی و آلمانی ترجمه شد . در متن 

این سخنرانی سعی شد که تشریح مبارزات جنبش زنان در ایران خصوصا بعد از جنبش ژینا مورد اشاره قرار گیرد و بر پیشروی بای این 

ن جنبش آزادی خوابانه و برابری طلبانه ی زنان اشاره شد. بمچنین تاکید شد که در ایران، مردم به اتکا به نیروی خود و رببران واقعی درو

 با جنبش زنان و کارگران، راه انقالب سوم را در پیش گرفتند و دست رد بر سینه ی تمام چهره با و نمایندگان دروغین خودخوانده زده اند، که

بزار نفر شرکت  99تا  0199بنا به گفته ی پلیس در این مراسم بیش از   .شور و شعف، مورد استقبال و تشویق خیل عظیم جمعیت قرار گرفت

  .کرده بودند.بمچنین بعد از سخنرانی، برای ابراز بمبستگی اتحاد کارگری المان با جنبش زن، زندگی، آزادی، آبنگ  برای..  پخش شد

 .سخنرانان دیگری نیز از پرسنل و کارگران بخش پرستاران و بیمارستان سخنرانی بائی ایراد کردند

مارس ادامه و به  8مراسم با مارش چند کیلومتری به حرکت و رابپیمایی در خیابانهای مرکزی شهر برلین و موزیک و سرود بای ویژه 

 .پایان رسید

 مارسن آزادی برابری 2زن   باد 

 سزمان رهایی زن  -شرار  راائیگزارش از: 

مارس 8وژیه انمه گزارشات   
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 حفظ سالمت جان دانش آموزان خط قرمز ماست   111شماره نشرهی سازمان راهیی زن  
 آلمان –مارس روز جاانی زن در برانشوایگ 8گزارشی از مراسم 

مارس در شهر برانشوایگ آلمان برگزار شد. در این تظابرات  ۸تظابرات روز جهانی زن در  

بای مختلف تشکیل می شد، بمراه با زنان ایرانی  گروه فمینیستی زنان برانشوایگ که از ملیت

شرکت داشتند. شعاربایی که در این روز داده شد عمدتا ضد سکسیستی بود و سیستم و نظام سرمایه 

داری را نشانه گرفته بود. زنان ایرانی بم در این روز شعار زن، زندگی، آزادی و ژن، ژیان، 

 ,Frau, lebenو بم به زبان آلمانی   woman, life, freedomئازادی، را بم به زبان انگلیسی 

Freiheit  زدند. فریاد را سر دادند که تمام زنان بمراه با آنها این شعار  

 سازمان رهائی زن

  برانشوایگ آلمان -نوری شریفی گزارش از: 

 آلمان –مارس روز جاانی زن در هامبورگ  8گزارشی از مراسم 

 

در حمابت از زندانیان زن در ایران وتقدیر از توماج صالحی جهت حمایت بی دریغش از زندانیان سیاسی زن در ایران ومبارزات بی وقفه 
 .او در راه آزادی وطن مراسمی رابرگزارکردند که مورد استقبال ایرانیان مقیم بامبورگ قرار گرفت

 سازمان رهایی زن

  آلمان -ن هامبورگثریا خضریگزارش از: 

مارس 8وژیه انمه گزارشات   
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111شماره نشرهی سازمان راهیی زن     استیصال حکومت و انتقام از دانش آموزان  

شاید حاکمیت با تفکرات ارتجاعی و عقب 

مانده ش، مردساالرش، مغزبای زنگ زده و 

پوسیده شون بخواند زن رو بیستریک و ترسو 

معرفی کنند ولی جامعه چیزو واقعیت دیگری 

را داره نشان می دبد.ما دیدیم که خود 

حاکمیت اعتراف کرد که در این جنبش زن 

زندگی آزادی از اولین کسانی که پیش قراوالن 

و رببران جنبش بودند زنان بودند و خود 

حاکمیت بم به این اعتراف کرده است. و این 

نمی تواند واقعی باشد که زن بنا به جنسیتش 

ترسو و بیستریک بست. این صحبت بای 

حاکمیت تناقض دارد چطور می شود که 

بگویید زن ترسو بست ولی اینهمه زنان 

مبارز در زندان با بستند. چه زنانی که در 

راه آزادی و جنبش زن زندگی آزادی جانشون 

و چشم باشون رو از دست دادند. در جنبش 

اخیر نقش زنان بسیار بسیار قوی و پررنگ 

بوده، در اعتراضات معلمان، بازنشستگان، 

بمیشه حضور زنان پررنگ بوده و کسی این 

 را باور نمی کند و نمی تواند واقعی باشد.

 

. هر حمله ای به دانش آموزان می شود 0

ممکن است بسیار عواقبی برای آناا داشته 

باش  که االن ممکن عوارض شیمیایی بع ها 

خودش را نشان ده  و چون هنوز مشخص 

نیست که از چه مواد سمی استفاد  کرد  

ان .این انتظار می رفت که وقتی اخبارش 

بیرون می آم  بای  این خطراتش جاانی می 

ش . ولی ما می بینیم که انطور که بای  

جاانی نش  و یا ح اقل من نمی بینم و اون 

حرکتی که بای  در مقابل این فاجعه جاانی 

می ش  دی   نمی شود علت را در چه می 

 بینی ؟

من کمی با این زاویه دارم.  شرار  راائی:

چونکه متاسفانه اکثر رسانه بای مینسیتریم که 

امکانات زیادی دارند امثل اینترنشنال، بی بی 

سی و ... دست آنهاست که فعال دارند امثال 

چهره بای خودخوانده، که خودشون رو 

اپوزیسیون می نامند روی آنها فکوس کردند و 

دارند آنها را چهره می کنند و می خوابند این 

رببران خودخوانده رو به خورد جامعه بدبند 

که خوش بختانه جامعه در مقابلش صد بزرگ 

بسته و بمه جامعه جواب آنها را داده و آنها 

دارند تالش بیهوده می کنند. در رسانه بای 

خارجی تا آنجا که من اطالع دارم در رسانه 

بای تلویزیون و خبری آلمان، ایتالیا و اسپانیا 

مارس امسال  8و بمینطور در مراسم بای 

در تمام بیانیه با این خبر مسمومیت دانش 

اموزان پوشش داده شد. شاید متاسفانه ما اون 

امکان و حمایت بایی که اینترنشنال و ...از 

سوی عربستان سعودی و آمریکا و ... می 

شوند ما این امکانات رسانه ای را نداریم. 

ولی اینطور نبوده که برای دنیا این مساله 

مسمومیت دانش اموزان مهم نباشد و یاحهف 

شده باشد. متاسفانه بدلیل امکانات ضعیف 

خبری ما مثال احکام اعدام بایی که برای 

معترضان زابدان بم بست کمتر شنیده می 

شود بمانطور که گفتم رسانه بای خبری 

اینترنشنال و ... دارند می روند به سراغ 

الترناتیوسازی که خوشبختانه جامعه جواب 

شون رو داده و جایگابی در ایران ندارند. 

ولی ما از آنچه که امکان داریم برجایی از 

اینتستگرام و رسانه بای خبری که امکانش 

را داریم باید انعکاس صدای دانش آموزان و 

 مسمومیت بای دانش آموزان باشیم.

 

. هنوز هم رژیم دارد این حرکت ها را 3

انجام می ده  و هنوز هم دانش آموزان 

زیادی همین امروز در شارهای مختلف 

دچار مسمومیت ش ن . معلمان گفته ان  این 

معلمین حمالت رژیم را خط قرمز ماست.  

برای باز پس گیری دستاوردهای انقالب 

می انن  و میگوین  بای  مقابل آن ایستاد 

م ارس را تعطیل نکردنظر شما دربار  حفظ 

این بچه های و دانش آموزان در حال حاار 

 چه بای  کرد؟

ببینید، تصویر رو باید در  شرار  راائی:

ابعاد گسترده تر ببینیم، اگر ذوم را فقط روی 

یک جمله بگهاریم شاید تصویر ناروشنی 

حتی از خواست درست معلمان بوجود بیاد. 

یا حتی اگر فکوس را فقط روی خواست و 

نگرانی خانواده با گهاشت ابعاد دیگری از 

سد بستن مردم در برابر این تعرض به 

زندگی بشریت از طرف حاکمیت جنایتکار 

 جمهوری اسالمی رو نخوابیم دید.

ببینید جمهوری اسالمی چهل سال بست که با 

انواع حربه با و بسیجِ انواع گله بای وحوش 

ش ،  افسارشون رو در جامعه ربا کرده و  

تالش کرده موجودیت، جایگاه، شان و 

موقعیت زن را به عقب برونه و یا از 

 مکانیزم اجتماعی حهف ش کنه.

در تاریخ مبارزات ایران بم در اوایل 

انقالب، برای خونه نشین کردن زنان، از 

بیچ چیز دریغ نکرد.  یکی از حربه بای 

حاکمیت، نا امن کردن محیط زندگی و جامعه 

برای زنان بست تا بلکه،  به جامعه عقب 

نشینی بده. مسلم بست که خانواده با،  نگران 

فرزندان شون بستند و ممکنه تصمیم بگیرند 

که یکی دو روز، فرزندانشون رو به مدرسه 

مادری که به زبان ساده میگه  بچه نفرستند. 

م رو صبح به مدرسه می فرستم ولی در 

ظهر برای تحویل گرفتن او نمی دانم به کدام 

بیمارستان باید مراجعه کنم . ولی با وجود 

تمام نگرانی با، استرس و شوکی که وارد 

ما جامعه علیه این جنایت سد می بنده ، شده.  

شابد اعتراضات جامعه ی پزشکی و اساتید 

دانشگاه با بودیم که به این عمل تروریستی و 

حماقت حکومتی، بشدار دادند. معلمان بم 

اعالم کردند که خط قرمزشون، سالمت و 

حمایت از حقوق دانش آموز و تحصیل 

رایگان و برابر با امکانات آموزشی مطلوب 

دست  9429اسفند  91است و  روز سه شنبه 

به اعتراضات گسترده ای در تمام استان با و 

شهربای سراسر کشور بنا بر فراخوان 

شورای بمابنگی تشکل بای صنفی 

فربنگیان ایران در اعتراض به مسمومیت 

بای سریالی دانش آموزان دختر دست به 

تجمع اعتراضی زدند. در این مراسم بم 

شابد حمله ی وحوش حکومتی با رذالت تمام 

به معلمان بودیم. ، معلمان رو مورد ضرب و 

شتم قرار دادند و گازفلفل وشوکر و لگد و 

 سیلی پاسخ مطالبات معلمان بود. 

اما نه معلمان و نه بیچ بخشی از آن جامعه 

براسی از تعرض حاکمیت ندارند. حاکمیت 

بمیشه پاسخ بر اعتراضی رو با حمله پاسخ 

 داده، بروی زنان تیغ کشیده و من فکر 

 90ص ادامه  …در رابطه با حمالت شیمیایی به م ارس دختران

مارس 8وژیه انمه گزارشات   
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مبارزه بی وقفه علیه مردساالری و زن ستیزی رد جامعه    111شماره نشرهی سازمان راهیی زن  
  

 ساعتی پس از آزادی مج دا دستگیر ش  سپی  _قلیان#
 
چند ماشین لباس شخصی ماموران امنیتی به اتومبیل حامل ساعتی پس از آزادی از زندان،  

سپیده_قلیان  در جاده قم به اراا، )در مسیر تهران به دزفول(، حمله کرده و این فعال مدنی را از 
طی تماس کوتابی که سپیده با خانواده داشته است  .بازداشت و با خود بردند  اش جدا کرده و خانواده

 زندان اوین است. 021اعالم کرده که در بند 
 

 

 

 رسی گی مسئوالن زن ان به واعیت جسمانی #داود_راوی روز حبس و بالتکلیفی و ع م 170

گشته است. با توجه به موارد فوق، داود رضوی نیاز فوری به مرخصی درمانی دارد تا بیرون از زندان تحت مداوا و درمان قرار بگیرد؛  
ولی مسئوالن زندان با وجود شرایط سنی و وضعیت وخیم ایشان بیچ گونه رسیدگی و امکانات مداوا را برایش در خارج از زندان فرابم 

کنند، به طوریکه خانواده در آخرین تماس متوجه بی حالی و ضعف شدید وی شدند.سالمت داوود رضوی به دلیل غفلت و تعلل از جانب  نمی
ی این کارگر زندانی را   مسئولین زندان بیشتر صدمه دیده و خانواده

 .بشدت نگران کرده است

عالوه بر این، وضعیت خاص زندان تهران بزرگ سالمت جسمی او 
را بیشتر به خطر انداخته است. در این زندان عمال زندانی حتی با پول 
خودش امکان خرید میوه بم ندارد. آب آشامیدنی سالم وجود ندارد و 
بایستی آب معدنی خریده شود. فروشگاه زندان بسیاری از مایحتاج 
ضروری را ندارد که با توجه به کیفیت بد غدای زندان، تغدیه زندانی 

 .شود دچار مشکل می

اسفند ماه  ۰۷یا توجه به بیماری داود رضوی، بمسر ایشان در مورخه 
به دادسرای اوین مراجعه کردند و موفق میشود با دادیار زندان آقای 
الیاسی مالقات کند، و در این مالقات خانم رضوی توضیحاتی راجع به 

ه دگابیماری ایشان دادند که بنا بر گفته دادیار پیگیری خوابند کرد، بمزمان با مراجعه خانم رضوی به زندان، وکیل ایشان در بمان روز به دا
انقالب مراجعه نمود و موفق شد بقیه پرونده را مطالعه کند و در پی آن الیحه دفاعی را در پرونده ثبت نماید، ولی بنوز زمان برگزاری 

 .جلسه دوم دادگاه مشخص نشده است

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار رسیدگی بر چه سریعتر مسئوالن زندان به وضعیت سالمتی داود رضوی، مرخصی درمانی برای 
 کارگر زن انی آزاد بای  گردد  .ایشان و پایان دادن به پرونده سازی علیه این فعال کارگری می باشد

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 می کنم بر روز بیشتر از دیروز رادیکالتر و محکمتر در مصافهای مبارزاتی مختلفی که بست ظابر میشوند.

در میان  «کنم من نیز در "زنجیر  انسانی" برای حفاظت از م ارس دخترانه شرکت می»در بمین راستا، کمپینی بم به راه افتاد با عنوان  

 خصوص توییتر آغاز شد. بای اجتماعی به کاربران شبکه

مسلما، متهمان ردیف اول از نگاه حاکمیت در جنبش زنان، بمین دانش آموزان و دانشجویان  دختربستند که پیش قراوالن و رببران جنبش 

ژینا بستند.  مرتجعین و افراطیون،  به خیال خودشون می خوابند به دستاوردبای خیزش  زن، زندگی، آزادی  ضربه بزنند ولی تاریخ نیم 

قرن مبارزه زنان علیه حاکمیت نشون داده که نه تنها جامعه به عقب برنمیگرده بلکه خشمگین تر، استوارتر و سازماندبی شده تر از قبل 

برای رسیدن به شان و منزلت انسانی، برای رسیدن به آزادی و برابری پیش میره و بر بار حاکمیت را بیشتر از قبل ضعیف تر و شکننده تر 

 میکند و این جنبش کالبد نیمه جان  این دکتاتوری رو تا سرنگونی ش به پیش می برد و دست از مبارزات برنمی دارد.

اگر به خود سوال برگردم باید بگم که ، بدف حاکمیت از این اقدام شنیع، با توصل به بر شاخه ی درون یا بیرون حکومتی اش دقیقا این 

بست که موجودیتی به اسم زن و دختر رو از محیط رشد، تحصیل و علم دور کنه و خونه نشین کند. پس ضرِب اول،  باید مثل بمیشه بهش 

از نشان داد که خیال باطل کرده که بتواند جامعه و محل زندگی زنان پیشرو، آزادی خواه و برابری طلب را طالبانیزه کنند، و بمزمان باید ب

بم مثل بمیشه، جامعه برای تامین و باز پسگیری امنیت اش دست به اتحاد و ابزار خرد جمعی و شورابای معلمان و محالت و کارگری اش 

 برای یافتن ابزاربای مقابله و عقب نشینی دادن به این تعرض و تامین جان کودکان و دختران مدرسه ای دست بر نداره و تامین می کند.

 با آرزوی ازادی و برابری 
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111شماره نشرهی سازمان راهیی زن     زانن علیه ارتجاع و قوانین زن ستیز 
 اساسنامه سازمان رهایی زن 

 

 

 مق مه

 

سازمان ربایی زن سازمانی برای برابری و آزادی زن است. این سازمان از این پس در این سند بطور اختصار  ربایی زن  خوانذده خذوابذد 

 شد.

ما معتقدیم بی حقوقی زن، نابرابری و ستم بر زن مشخصه جهان معاصر است. مهبب، فربنگ، مردساالری و سودی که از کذار ارزان تذر، 

بی تامین تر و کم ارج و قرب تر زن در مقایسه با مرد تولید میشود، زن را بمه جا و در تمام شئول زنذدگذی فذرودسذت و کذم حذقذوق مذیذکذنذد. 

 ربایی زن  خود را متعلق به جنبش آزادی و برابری میداند که برای ربایی زن از تمام اشکال ستم و بذی حذقذوقذی در بذرکذجذا و بذرزمذان، 

 فعالیت میکند.

این مشابده بمگان است که فرودستی زن مشخصه بمه جوامع امروزی است. اما موقعیت فرودست زن در محیط با و جوامذع مذهبذب زده و 

 اسذذالم زده، ابذذعذذاد بذذولذذنذذاا و دبشذذتذذنذذاا تذذری دارد. بذذطذذوری کذذه خشذذونذذت و سذذلذذب ابذذتذذدایذذی تذذریذذن حذذقذذوق انسذذانذذی زن در چذذنذذیذذن

 محیط بایی جز الیتجزایی از زندگی آنها از کودکی تا مرگ است.

 

 ربایی زن  کسب و مبارزه برای برابری و آزادی را از وظیفه خود میداند. ربایی زن اما دفاع از حقوق زنان در ایران و محیط بای اسذالم 

 زده را بخصوص در صدر وظایف خود قرار میدبد.

به اعتقاد ما حقوق زن جهانشمول است و مقید و مشروط به بیچ تفاوتی چون سن، طبقه، زبان و فربنگ، یا مهبب و عقیده و مذلذیذت، نذژاد و 

رنگ، و میزان توانایی و ناتوانایی نیست. بر قانون و تئوری، از جمله تئوری  نسبیت فربنگی  که حقوق زن را به عواملی چون فربذنذگ و 

مهبب و .. مشروط و محدود میکند، قانون و نظر و تفکری در خدمت حفظ فرودستی زنان است. سازمان ربایی زن در دفاعش از حقوق بمه 

 زنان مبارزه با تلقیاتی چون تئوری نسبیت فربنگی را وظیفه خود میداند.

 

 اه افن سازمانن شیو  های کار

 

 اه اف

 

 دفاع بی قید و شرط از حقوق انسانی بمه زنان مستقل از عقاید سیاسی، نژاد، مهبب، ملیت، گرایش جنسی، سن و غیره، .9

 دفاع از زنان در مقابل تمام اشکال خشونت جسمی و روانی در خانواده، جامعه، محیط کار و زندگی .0

مبارزه علیه قوانین، فربنگ و سننی که زنان را از بر نوع زندگی فعال شخصی، جنسی و اجتماعی به بر دلیل و بذهذانذه ای تذوسذط بذر  .2

 کس و بر نهادی، محروم میکند

 .افشای جمهوری اسالمی ایران بعنوان عامل بی حقوقی زنان در ایران .4

 مبارزه برای لغو جداسازی جنسی )آپارتاید جنسی،( لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در خانواده، جامعه و مدرسه و محیط بای کار .4

 مبارزه برای لغو حجاب اجباری برای بمه زنان .1

 مبارزه علیه بر نوع حجاب کودکان بعنوان یکی از اشکال خشونت علیه کودکان  .2

 مبارزه علیه دخالت مهبب و اسالم در زندگی زنان .8

 .مبارزه با فربنگ مردساالرانه، مهببی و اسالمی که بی حقوقی زن را تبلیغ، توجیه و مشروع جلوه میدبد   .1

 دفاع از حق پنابندگی زنان فراری از محیط بای اسالمی و مهببی .10

 تبلیغ جهانشمول بودن حقوق زنان ...مبارزه با تبلیغات راسیستی مبنی بر نسبی بودن حقوق زنان طبق فربنگ و مهبب و  .99

 .تذذذالش بذذذرای آگذذذاه، مذذذتذذذحذذذد و مذذذتذذذشذذذکذذذل کذذذردن وسذذذیذذذع بذذذمذذذه کسذذذانذذذی کذذذه از بذذذرابذذذری زن و مذذذرد دفذذذاع مذذذیذذذکذذذنذذذنذذذد.12
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111شماره نشرهی سازمان راهیی زن     

شراره رضائیآلمان:   

  44073909709408تلفن تماس : 

 : shararehrezaei.p@gmail.comایمیل

 

رعنا کریم زاده: استکهلم-سوئد  

4406907786807تلفن تماس :     

 

سارا مرادی  گوتنبرگ   

4406940077800: تلفن تماس  

 sara_tina7440@yahoo.com ایمیل

 

 

 

فیروزه فرهی سن دیگو جنوب کالیفرنیا:    

808-003-3000تلفن تماس:   

firouzeh.farrahi@yahoo.com :ایمیل 

Location: 5240 fiore TER #213 

San Diego"Ca 92122 
 

 

مینو همتیدیگر نقاط آمریکا :   

 minohemati@gmail.comایمیل: 

 

 

کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی مختلف  ربای هم

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

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

 فرکانس ماهواره: 

Chanel One– Hatberd 

HoT BIRD 

Frequency 33003 vertical  

Symbol Rate: 77444  

Pol V  

FEC 0.6  

  

 هب سازمان راهیی زن بپیوندید
مطالب ، نشرهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی  زن را می توانید از طریق آردس 

 اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

 سایت نشریه رهایی زن

https://rahaizanorg.blogspot.com 

 آرشیو مقاالت

http://rahai-zan.blogspot.com 

 برنامه های تلویزیونی و مصاحبه ها

https://www.rahaizan.tv 

 تلگرام رهایی زن

@rahaizan 
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