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به مناسبت روز مبارزه با همواوبوا برنامه یی ترتوب
داده شده است حقوق بشر و حفظ حرمت انسانی
ااراد به دور از هرگونه دسته بندی وظوفه ی
همگانی است تبعوض و زار و اذیت زار
همجنسگرایان در جوامع مذهب زده از ایاالت
جنوبی مریکا گراته تا قلب تهران همگی نقض پایه
یی ترین حقوق انسانی شهروندان است .در این
برنامه به مناسبت ارا رسودن روز مبارزه با
همواوبوا با شادی امون یک تن از مدااعون سرسخت
همجنسگرایان به گفتگو می نشونوا.
با درود و خوش مدید به برنامه ی رهایی زن
سپاسگزار و سالم بر شما

مینو همتی :اولین سوال را اینگونه مطرح می کنم
قبل از هر چیز هموفوبیا را برای مخاطبان ما
توضیح بدهید و همچنان در مورد روز مقابله و
مبارزه با آن از چه اهمیت خاصی برخوردار می باشد؟
شادی :ضمن تشکر از اینکه به این موضوع اهموت دادید و برنامه ی امشب را اخترصراد دادیرد کره
سالهاست تالش ما بر این بوده که رسانه های گوناگون به ویژه رسانه هایی که بون مردم از محبوبرورت
خاصی برخوردارند و قدرت تاثور گزاری برر تریرورورر و ترحرو اررهرنر مرا دارنرد برتروانرنرد بره ایرن
موضوعات بپردازند و در زمونه ی اطالع رسانی ما را یاری کنند .به هرر صرورت سرپراسرگرزارم از
اینکه به این موضوع توجه نشان می دهود .موضوع همواوبوا یا همجنسگرا هرراسری یرا هرمرجرنرسرگررا
ستوزی مساله ایست که بارها طرح کردیا و اکر موکنوا هر چقدر که بگرویرورا کرا اسرت زیررا ایرنرقردر
روی این موضوع با تاسف کمکاری شده است و گفتمان جامعه ایران بسته است سوستا سانسور اجرازه
نمودهد که این موضوع به خوبی مطرح شده و مردم گاهی کاای را از این مساله به دست بی ورند.
به نشریه رهایی زن بپیوندید
برای نشریه رهایی زن مطلب و مقاالت ” اجتماعی ،حقوقی ،روانشناسی ،جامعه شناسی ،بهداشتی  ،تجارب و گزارش های شخصی از زندگی زنان
(خودتان) و کودکان  ، “...شعر ،اخبار ،گزارش ،تررجرمره ،مرعرراری کرتراب و ارورلرا هرای خرود را مری تروانرورد بره درس ایرمرور هرای زیرر ارسرا
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جنایاتی که در دهه  06بر فرزندان کشورمان رفت
مرضیه آدمی فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان
صفحه اجتماعی  :نامه اعتراضی  ۰۰۶۶تن از
فعالین زنان و مدنی و افراد عادی در محکومیت
ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی
در مریوان
صفحه خبری
تماس با رهایی زن و اطالعات مربوط به روز،
ساعت و فرکانس پخش برنامه ماهواره ای در
ایران

باتوجه به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظرات مغایرر برا
اهداف و سیاستهای رهائی زن نیز هستند ،اینگونه نظرات در ”ستون آزاد“ منتشر میشود و در همینجا از فعرالریرن حرقرون زنران و برخرصرو
مینو همتی
فعالین رهائی زن میخواهیم تا در پاسخگوئی به این نظرات کوشا باشند.
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تمام انسان اه حق ربخورداری از تمامی ام کان را دارند
شادی اشاره می کند  :هر چه به این
موضوع بپردازیا کا است وی می اازاید :به
نظر ما همجنسگرا هراسی و همجنسگرا
ستوزی یک بوماری اجتماعی است جامعه یی
که قادر به پذیرش اعضای خود را صراا به
دلو گرایش جنسوشان یا سبک متفاوت
زندگوشان بپذیرد این جامعه بومار است.
شادی اازود :تصور کنود در زمانی که مساله
ی نژاد پرستی مطرح بود و اارادی که
دارای پوست سواه بودند از مزایا و حقوق
شهروندی برخوردار نبودند در حالی که
سفود پوستان همان کشور از یک
سری مزایا و حقوق شهروندی برخوردار
بودند .در نتوجه جامعه با این گونه مسای
برخورد کرده است و جنبش رنگون پوستان
علوه نژاد پرستی مبارزه کرده است و تا
امروزه تا حدود بسوار زیادی هر چند نه
کام مساله ی نژاد پرستی مذموم و محکوم
شمرده می شود کسی نموتواند به سادگی در
جمعی که ادعای روشنفکری و زادی می
کند تبلوغ نژاد پرستی کند .شادی امون می
گوید :در رابطه با همجنسرایی هنوز با
تاسف این مساله رخ نداده است .همانگونه
که شما در مقدمه ی صحب های خود اشاره
کردید در جوامع مذهب زده و در جوامعی
که از تربوت و داب مذهبی پوروی موکند یا
اینکه گفتمان مذهبی در ن قالب است به غلط
برداشتی جا ااتاده که گویا هر گونه ارا راتن
از این که رابطه ی عاشقانه یا رابطه ی
جنسی صراا می تواند موان مرد و زن باشد
گناه محسوب می شود .او اشاره می کند :نه
تنها به عنوان یک گناه بلکه انحراف اخالقی
نوز موان مردم محسوب می شود .طبوعتا
چنون نگاهی باعث می شود که اارادی که
اینگونه زندگی می کنند از جامعه و حتی از
خانواده ترد شوند .همجنسگرا هراسی بدین
معناست که کسی ادعا می کند همه چوز را
راجع به موضوع همجنسگرایی می داند اما
زمانی که بدانود یکی از ااراد خانواده و یا
نزدیک به شما همجنسگرا است وحشت
وجود شما را ارا بگورد .وی اازود :من
اینگونه مثا می زنا متاسفانه در جامعه ی
ایران شما به کسی بگویود که کامپووترم
خراب شده به شما توصوه می شود که حتما
به یک متخصص مراجه کنود
اما کاای است که شما بگویود من شنوده ام
االن نفر همجنسگراست همه ادعا دارند که
اطالعات کاای را راجع به همجنسگرایی می
دانند و همه شروع می کنند به نظر دادن در
نتوجه ارد همجنسگرا را یک بومار تصور
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کرده و شروع به اظهار نظر و قضاوت
کردن می کنند .بدین معناست که شما اجازه
نمودهود ااراد نگونه که دلشان می خواهد
باشند و با چنون اظهار نظرها و قضاوت
هایی عرصه را برای زندگی نها تن
موکنود .بدین معناست که شما هراس دارید از
اینکه چوزی به جز دگرجنس گرایی جا ااتاده
که توسط جمهوری اسالمی در جامعه ما
تبلوغ موشود وارد مناسبت شما شود .با تاسف
ما معتقدیا که همجنسگرا هراسی یک
عارضه اجتماعی است .امون می گوید:
تحقوقات نشان می دهد که تا چه موزان روی
ارد و روی روابط اجتماعی اش تاثور منفی
می گذارد  .در واقع بسواری از
همجنسگرایان متاسفانه در کشورهای
گوناگون بوشتر در کشور های سوایی و به
خصود در خاورموانه از دسته محرومون
جامعه محسوب می شوند به دلو اینکه
جامعه به نها اجازه نمودهد در پروسه های
مختلف رشد اقتصادی اساسا اشتراک ورزند
و همچنان مانع تحصو غوره می شود.
امودوارم که با این گونه بحس ها یاد بگوریا
که تفاوت بون انسان ها را به رسموت بشناسوا
بنابرین بتوانوا تا حدود زیادی از اشار بر این
ااراد همجنسگرا و ترنس کا بکنوا.
مینو همتی :روز مبارزه با هموفوبیا و
مقابله با آن از چه اهمیتی برخوردار است؟
شادی  :از سا  ۲۹۹۱سازمان مل یک
روز را به نام مقابله با همجنسگرا ستوزی
عنوان کرده است و در حا حاضر اکر می
کنا حدود یک الی دو سالی می شود که این
موضوع بروز است " همجنسگرا و ترنس
ستوزی "بد شده است .علت اینکه یک
همچون روزی وجود داشته باشد و تمام جهان
روی این مساله متمرکز شوند .از این جنبه
اهموت دارد که مانند روز زن ،شما یک روز
را شاخص می کنود که تمام بحث ها و
محوریت اخبار روی این موضوع متمرکز
می شود .ما اکر می کنوا که اهموت این روز
برای جنبش همجنسگرایان از این زاویه است
که اوال به صورت متحد شروع به عم می
کنند " اخبار را با ها باری دیگر رد و بد
کردن " گزارش دادن راجع به وضعوت
کشورهایشان به عبارتی بوشتر شنوده می
شوند .این روزهای خاد در واقع ما را
وادار می کند در یک تقویا جهانی به
موضوعات مشترک اکر کنوا  .از این جنبه
هست که نوازی نوست ما در ایران به
روزهای دیگری برای مقابله با همجنسگرا
هراسی اکر کنوا  ۲۱ماه می برای من مث

روز  ۸مارس و روز او می که مطابق با
روز جهانی مبارزات کارگر است این روز
ها موبایست در تقویا ما درج شود به این
روز بپردازیا و همانگونه که گفتا متمرکز به
این موضوع شویا که چگونه یک گروه
اجتماعی به دلو گرایش جنسی و هویت
جنسوتی اش ترد می شود ،محروم می شود
از حقوق و مزایای اجتماعی در واقع بهره
مند .
من یک موضوع را در ادامه ی سوا شما
یاد ور شوم .روز مقابله با همجنسگرا ستوزی
روزیست که ما می بوست از صبح که از
خواب بودار موشویا به راتار های خود اکر
کنوا .من معتقدم بد نوست که این حرف را
نوز اضااه کنا که این روز ها در واقع
روزهای جهانی هستند که تمام سازمان ها
نهاد ها و مکانوزم های جهانی به این
موضوع می پردازند مانند سازمان مل متحد
سازمان عفو بون المل سازمان های دااع از
ترنس ها و همجنسگرایان ولی بسوار خوب
موشود که همه ما نوز به گونه ی اردی
جداگانه به این موضوع بپردازیا و بنده نوز
امودوارم که بونندگان و شنوندگان برنامه ی
شما به این موضوع اکر کنند و ببوبند در کجا
علورغا مخالفتشان با یک مجموع سوستا
موجود در ایران با جمهوری اسالمی کجا
گفتمان جمهوری اسالمی را در این رابطه ما
باز تولود موکنوا این یک امر بسوار مهمی
است.
مینو همتی :فشارهای حکومت و
برخوردهای پلیسی به همجنسگرایان در
ایران در چه ابعادی است؟
شادی  :در این پووند سرکوب نوروی
انتظامی و یا دستگاه اطالعتی و امنوتی
کشور باید بگویا جنبه های گوناگون وجود
دارد .از خوابان ها گراته که به خاطر لباس
پوشودن و راتار متفاوت که بوشتر شام حا
مردان می شود با باعث می شود که دستگور
شده و مورد توهون و تحقور و زار قرار
بگورند حتی مورد زار جنسی در هنگام
بازداشت تا لزبون ها ترنس جندر زن که در
واقع به خاطر موی کوتاه و یا به خاطر اینکه
دست در دست با دوست دختر خود می
گردند ممکن است لحظه یی در خوابان مورد
دیده شده و مورد توجه دیگران قرار بگورند
و یا اینکه در محوط های خاد مانند محوط
های ورزشی دانشگاه و غوره مورد توجه
دیگران قرار بگورند که این اشخاد راتار
متفاوتی دارند به طور مثا ااراد جامعه
متوجه شوند که به طور مثا االن نفر
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رافه ،شادی و آسایش حق همه انسان اهست
ارتباط عموقی با ها جنس خود دارد همه ی
این مسای باعث می شود که همجنسگرایان
در جامعه مورد زار و اذیت قرار بگورند.
ما نمونه های بسوار زیادی داریا به ویژه در
مورد مردان همجنسگرا که مورد زار
تجاوز و خشونت قرار موگورند پرونده هایی
را داریا زمانی که پلوس و نوروی انتظامی
متوجه این مساله می شوند به زور از نها
شماره تلفن می گورد و همچنان
همجنسگرایانی را می شناسوا که هنگام به
سر بردن در بازداشتگاه به نها تجاوز شده
است.همجنسگرایان و ترنس ها در واقع بی
صداترین سرکوب شدگان جامعه ما هستند به
این دلو که زمانی این گروه انسان ها در
ایران دستگور می شوند چه به دلو اعالوت
هایشان در این رابطه و چه در مورد مسای
شخصی شان" هویت شان" ما نموتوانوا
اطالعوه یی راجع به نها بدهوا زیرا زمانی
که خانواده ی نها نموداند که ارزندشان یا
خواهر و یا برادرشان همجنسگرا یا ترنس
است چگونه ما موتوانوا اعالموه منتشر کنوا
که االن شخص به دلو این مساله دستگور
شده است .ما تجربه های زیادی در این
زمونه به خصود در این  ۱سا اخور داشته
ایا ،زمانی که یک روزنامه نگار یک اعا
جنبش زنان و یا حتی اعا کارگری را در
ایران دستگور کنند ،زمانی که سازمان ها یا
مدااعون اعالم می کنند که االن شخص به
چنون دلولی یا اتهامی دستگور شده است و در
زندان است این گونه مسای هوچ جرمی به
حساب نمی ید اگر بگویا چنون شخصی
اعا جنبش زنان یا کارگران است .در
رابطه با همجنسگرایان و یا ترنس جندرها
این مساله متفاوت است زمانی که نها از
سوی پلوس دستگور می شوند ما نموتوانوا
اعالم کنوا در واقع ما یک جرم را به نها
منتصب می کنوا به همون دلو ما در قسمت
اطالع رسانی به علت سرکوبی که به این
ااراد صورت می گورد در واقع نها تنها
گذاشته می شوند .شادی به عنوان یک اعا
در زمونه ی دااع از حقوق همجنسگرایان و
ترنس جندر ها از خانواده ها خواهش می
کند تا برای مقابله با این مساله راهی را که
نها به عنوان یک مدااع به ااراد جامعه و
خانواده ها توصوه می کنند این است که
عشقشان را به ارزند یا دیگر ااراد خانواده
اراتر از کنش ها و واکنش های ااراد جامعه
به طور مثا مساله یی که برای همه مها
است به نام ابرو موان دوستان ،شنایان و یا
همسایگان قرار داده و اجازه ندهند
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ارزندانشان در تنهایی مورد چنون سرکوبی
قرار بگورند .
مینو همتی :لطفا در مورد بیانیه یی که به
مناسبت روز مبارزه با هموفوبیا منتشر
کرده اید کمی مختصاد بیانیه برای ما
توضیح دهید؟
شادی :مطرح کردن این مساله برای من
خولی مها است ،تمرکز ما امسا روی
موضوع وضعوت معااوت پزشکی برای
مردان همجنسگرا است ،گزارشی که توسط
تلویزیون شش رن یا لزبون ها و ترنس
جندر ها ایرانی منتشر شده که روند معااوت
پزشکی برای مردان همجنسگرا را توضوح
می دهد .قانونی که در مرداد ماه سا ۲۱۹۱
از سوی معااوت نظام وظوفه اجرایی شده
است به شما تحمو می کند زمانی که برای
تقاضای معااوت داده و توضوح می دادند که
همجنسگرا هستند ,در گذشته بدین روا بود
که طبق ماده ی  ۱۱بند  ۸مورد عفو قرار
می گراتند .در واقع بند  ۸شام بوماریهای
اعصاب و روان می شد شام ترنس
سکشولوتی می شد و همچنان شام
همجنسگرایی ها می شد .در واقع طبق بند ۸
ن شخص هنوز جزو یک گروه اجتماعی
است " یعنی تحت بوماریهای اعصاب و
روان " زمانی این معااوت را برای
درخواست کار به جایی ببرند یک سری
محدودیت شام حا ن شخص می شود .با
این وجود از لحاظ امنوتی برای ارد مشک
ایجاد نمی کرد .حا تیووری در این قانون
داده شده است همان گونه که اشاره کردم از
مرداد ماه سا  ۲۱۹۱اجرا شده است و شاید
سوالی برای شما پوش بواید که حا در سا
 ۲۱۹۱زندگی می کنوا چرا اکنون به این
موضوع پرداخته شده است " به دلو اینکه
این پروسه را همجنسگرایان طی کرده اند و
حدود یک سا طو می کشد تا برگه ی
معااوت را دریاات کنند" پرسه یی بوده که
زمان زیادی برای طی شدن در برگراته و
ما اکنون می توانوا روی نتایج عملی شدن
اجرایی این قانون تحقوق کنوا گزارش تهوه
کرده و عواقب ن را در نظر گراته و در
موردش گفتگو کنوا .اتفاقی که اکنون از نظر
قانونی رخ داده این است که قانون
همجنسگرایی را جدا کرده اند و در ماده ی
 ۱بند  ۱روی کارت معااوت پزشکی
همجنسگرایان به ثبت می رسد .در واقع این
معااوت که مختص همجنسگرایان است به
سادگی دریاات نمی شود .در حقوقت ضمن
اینکه شخص در پروسه ی گراتن این

معااوت قرار دارد مجبور به توضوح بعضی
از مسای است به طور مثا " با معذرت این
واژه هایی را که استفاده می کنا از
گفتمان حاکا عاریه می گورم از شخص
پرسوده می شود که مفعو است یا ااع ؟ چند
پارتنر یا شریک دارد؟ نام دوست پسر شما
چوست؟ تا چه موزان با یکدیگر همبستر می
شوید؟ این سوا ها بوانگر ن است که به
شخصی ترین حوطه ی ن ارد نه تنها وارد
شده بلکه از ن ارد هنگام پاسخ دادن به
سوا ها دریاات امضا می کنند .عالوه بر ن
شخص مورد زمایشی قرار می گورد به نام
" تست مونه سوتا " که یک تست روانشناسی
شخصوت است تحت نام "ام ام پی ی" این
تست شام  ۱۶۱سوا می باشد ،سوا هایی
که تمام شخصوت و شووه ی راتاری ارد را
برای یک روانشناس شکار می سازد،
برخی ها مجبورند  ۴الی  ۱مرتبه این تست
را ظرف شش ماه معااوت اولوه انجام دهند.
این تست توسط یک عده روانپزشکان ایرانی
از تست اولوه تیوور پودا کرده و به گفته ی
خودشان با توجه به ارهن مقداری تحو
در ن مده است و یک سری سواالتی در ن
اضااه شده که به نظر ما از لحاظ امنوتی مها
است.
سواالتی که نشان می دهد شخص چقدر مقاوم
است و چقدر به کارهای گروهی عالقه دارد
و چقدر تا چه موزان با بی عدالتی مبارزه می
کنود و غوره .زمانی که این مجموع را کنار
ها قرار دهوا با توجه به اینکه همجسگرایی
در قانون مجازات اسالمی جرم محسوب می
شود " از شالق تا اعدام" به عنوان
حکا مجازات صادر می شود ،اینجاست که
شخص متوجه می شود که با چه خطری
روبرو است .این بدین معناست که ارد رسما
اعالم می کند عم همجنسگرایانه را مرتکب
شده است یعنی عملی که در قانون جرم
محسوب می شود .شادی می اازاید :برای ما
جای نگرانی اینجاست که چرا امروز با
وجود اینکه شخص را رها کرده و به ن
برگه ی معااوت را ها می دهند؟ ما به این
اکر می کنوا که سوستا جمهوری اسالمی در
حا جمع وری یک بانک اطالعتی از
مردان همجنسگرایی که در ایران به سر می
برند است .بوشترین نگرانی ما این است که
در زمانی و در مقطعی امکان به سرکوب
کردن این ااراد چه به گونه ی انفرادی و
چهبه صورت گروهی به اصطالح با این
اعترااات به صورت حاد از سوی دولت
ادامه در صفحه ی 7
3

دست ذمهب و رخاهف از زندگی رمدم کواته!
علل چند همسری در ایران
شهره مالیی کنمی

امروزه یكى از مهمترین مسائ جوامع
انسانى مساله رعایت حقوق زنان و پرهوز از
برخوردهاى تبعوض موز و مبتنى بر جنسوت
با زنان است.در همون راستا مى توان به
اعالموه جهانى حقوق بشر و كنوانسوون
«راع هر گونه تبعوض علوه زنان » اشاره
كرد .كشور جمهورى اسالمى ایران به دلو
وجود موانع شرعى و قانونى هنوز به
كنوانسوون راع هر گونه تبعوض علوه زنان
ملحق نشده است.
در ابتدا بهتر است نگاهی کوتاه داشته باشوا
به چند اص از اصو قوانون غور
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جمهوری اسالمی در خصود

انسانی
زنان:
بر اساس اص بوست و یكا قانون اساسى
دولت موظف است حقوق زن را در تمام
جهات ،با رعایت موازین اسالمى تضمون
نماید و زمونه هاى مساعد را براى رشد
شخصوت زن و حقوق مادى و معنوى او
اراها نماید .بند چهارده از اص سوم قانون
اساسى ها منزلت برابر زن و مرد را مورد
توجه قرار داده و دولت را در جهت تامون
حقوق همه جانبه ااراد كشور ،اعا از زن و
مرد و برقرارى اص تساوى عموم در برابر
قانون ،موظف كرده است.
طبق اص چهارم قانون اساسى ،اص
اسالمى بودن قوانون بر همه اصو قانون
اساسى حاكا است و اصو دیگر باید در
پرتو ن تفسور شوند .
همه اصو قانون اساسى مقود به رعایت
موازین اسالمى و عدم مخالفتبا اسالم هستند
كه این قود موجب محدودیتهاى شرعى و
قانونى براى زنان می گردد و در نتوجه زنان
ایران در شرایط نامساعد و نابرابر اجتماعی
و اقتصادی بسر موبرند که با وجود این
قوانون ظالمانه زنان ایران رنج بسواری را
متحم موشوند.
با بررسی اجمالی در قر ن و تاریخچه
زیر
خشونت بار اسالم با مسائ
روبرو موشویا.

اسالم در جامعهاي ظهور كرد كه پدیدۀ چند
همسري بدون هوچ ح ّد وشرطي رواج داشت.
یك مرد ميتوانست با تعداد نامحدودي از
زنان ازدواج كرده به دلخواه با نان راتار
كند.
اسالم چند زني را برخالف چند شوهري لیو
نكرد یات قر ن  ،زندگی ننگون محمد بر
مشروعوت و جواز چند همسري داللت دارد.
و چند همسرى براى یك مرد از نگاه قر ن
سرشار از خشونت و دروغ ،تا چهار (زن)
جایز شمرده شده .
وا اِى ْالوَتَ َمى اَان ِكح ْ
» َوإِ ْن ِخ ْفتُ ْا أَ اال تُ ْق ِسطُ ْ
ُوا َما
اب لَ ُكا ِّمنَ النِّ َسآ ِء َم ْثنَى َوثُلَ َ
ث َو ُربَ َع اَإِ ْن
طَ َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ِخ ْفتُ ْا أ اال تَ ْع ِدلوا اَ َو ِح َدةً أوْ َما َملَ َك ْ
ت أ ْی َمنُ ُك ْا َذ
ك أَ ْدنَى أَ اال تَعُولُ ْ
وا » نساء۱/
لِ َ
همچنون در روایات متعددي به چند زني
تصریح شده است و در بررسی زندگی ننگون
محمد چند همسری وجود داشته است .تعداد
همسران محمد یازده تن موباشد.
و در پایان با بررسی کوتاه قوانون غور
انسانی در کشور ایران و قوانون خشونت بار
اسالم به وضوح شاهد عدم رعایت حقوق
انسانی زنان ن ها بر اساس قوانون خشن
اسالم در ایران هستوا و تا زمانی که چنون
حکومت زن ستوزی در کشور ایران به
حوات خود ادامه دهد نمی توان برای زنان
ایران چشا اندازی روشن و شرایطی انسانی
و براساس اصو دموکراتوک را متصور
بود.
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چیه انقالبی بدون آزادی زن ،کامل نیست
به بهانه ی خودکشی یک جوان شاعر
شراره رضائی

ابراهوا عالی پور را اگرچه بسواری از
راقای جوان بخاطر شعرها و تفکرش می
شناسند .متاسفانه این شنایی برای من و حتما
برای بسواری دیگر بعد از مرگ ابراهوا رخ
داد .شنایی تلخ و راتنی درد لود و سوالی که
شاید در ذهن ده ها نفری که این خبر
دردناک را شنودید مث من ،می پرسند چرا؟.
و این دلولی برای نوشتن این مطلب شد .این
جوان شاعر  72ساله ،با تمام خستگی ها و
سرخوردگی ها و اعتراضی که به کثااتخانه
ی دنوا داشت .ابراهوا را بخاطر نوشته و
اشعارش از دیگرانی که تاکنون تصمومی
مث او را انتخاب کردند .معروف تر کرده و
د ها بسواری را بدرد ورد .این ها از
بدبختی جامعه ست که شاعری بعد از
مرگش چهره می شود .خودکشی در ایران
دارد مث شنودن و دیدن همه اجایع دیگر
عادی می شود .کودکانی که با دیدن جنایت
های علنی اعدام توسط دولت در مالء عام،
دست به خودکشی زدند .کارگرانی که برای
خالصی از شرم نگاه ارزندان و همسرشان
به دستهای خالی بدون پو و نان ،دست به
خودسوزی می زنند .دوستی در ایران بنام
مهدی که یک تولودی لباس مردانه داشت
تعریف می کرد .دختر بچه ای  4ساله از
پدر کارگرش می خواهد که برایش هندوانه
بخرد .پدر کارگر هر روز قو می دهد که
اردا می خرد ولی توان خرید هندوانه را
نداشت .یکروز که از سرکار برموگردد می
بوند دختر  4ساله اش پوست های هندوانه
همسایه را که در سط شیا جلوی در
گذاشته بودند می خورد .این صحنه نقدر
برای کارگر دردناک و تحم ش سنگون بود
که اردا در مح کار خودش را حلق ویز
می کند .دختران جوانی که خود را از پ ها
به پایون پرتاب می کند و به زندگی شان
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روند که از تمام امکانات رااهی و سایشی
برخوردارند این ااراد باید حتی المقدور از
اخبار ،رسانه و یا دنوای تکنولوژی که روان
انسان را درگور می کند .بدور باشند و هر
روز تحت درمان روانپزشک قرار می
گورند .اما درایران کسانی که خودکشی
ناارجام دارند عالوه برسرشکستگی و پنهان
کاری و انکار خانواده و اطرااوان و جامعه،
بومه های درمانی شام خودکشی نمی شود و
شخصا باید بپردازند .دولت نه تنها درصدد
بهبود این ااراد نوست بلکه هرگونه مسئولوتی
را در قبا نها ازگردن خود سلب کرد .این
ااراد ناامود و مستعص بهبودی در وضعوت
شان حاص نشده بلکه تحت اشار مضاعی
برای هزینه های سنگون درمانی قرار می
گورند .و دوباره به جامعه ای برموگردد که
همه چوز مث قب بلکه بدتر از قب باقی ست
و هوچ چوز ح نشده حتی برای رامش
موقت ارد ها تالشی نشده  .نتوجه چنون
جامعه ای باال راتن مارها و پایون مدن سن
خودکشی خواهد بود .ااسوس خوردن برای
ابراهوا ها راه به جایی نمی برد .باید این
سوستا را برها زد .اگر این زخا ها درمان
نشود دم های چرکی ک جامعه را به قهقرا
می کشاند .در هوچ تاریخی ثبت نشده که
کارگران با خودسوزی و حلق ویز کردن به
حق و حقوق خود رسوده باشند و یا نظام
سرمایه داری را وادار به عقب نشونی کرده
باشند .هوچ تحو و انقالبی با اعتراض از
نوع خودکشی به ثمر نرسوده است .به داد
ابراهوا های دیگر برسوا.

پایان می دهند .اینها درد است یا زخا هایی
که به دم های چرکی تبدی شده و سرباز
می کند .بقو ابراهوا ،شالق هایی ست که
هر روز بر بدن تک تک ادم ها در جامعه
ای که ناامودی ،خشونت ،سرخوردگی،
اعدام ،بوکاری ،اقر ،االکت و تن اروشی
موج می زند ،ارود می یند و داغ شالق،
زخا هایی می شود که مث خوره روح و
روان را هسته هسته می تراشد .با وجود
پنهان کاری های دولت در اعالم مار
خودکشی در ایران ،بعد از سا 2937
ماری از خودکشی ها ارائه نشده است .با
این وجود مار اازایش سا به سا نشان از
وضعوت بحرانی جامعه می دهد .براساس
خرین مارهای موجود از موزان خودکشی
در کشور ،در  ۹ماه ابتدایی سا  ۹۱روزی
بوش از  ۲۲نفر در کشور خودکشی کردهاند،
طبق مار اعالمشده از سوی سازمان پزشکی
قانونی کشور در ۹ماهه سا  ،۹۱سههزارو
 ۲۱١نفر خودکشی کردهاند و از موان این
ااراد  ۹۸۱نفر را زنان و دوهزارو  ۲٤۱نفر
را مردان تشکو میدادند .بهصورت کلی و
براساس مار پزشکی قانونی ،بون سا های
 ۲۱۸۱تا  ،۲۱۹۲بوش از  ۱۱هزار نفر بر
اثر خودکشی جان خود را از دست دادهاند.
براساس مار سا  ۹۱از هر صد هزار
ایرانی ،پنج نفر در سا جانشان را با
خودکشی از دست دادهاند .کسانی که دست به
خودکشی می زنند یا از بوماری جسمی و
روحی در عذاب است و یا اعتراض خود را
به بدترین و خشن ترین شک بوان می کنند.
مار نشان داده زنان مناطق ایالم و کردستان
که از محروموت و محدودیت های بوشتری
در رنج اند خودسوزی می کنند .اعتراضی و
هب سازمان راهیی زن بپیوندید
اریادی که با تش خاموش می شود! .این تنها
مواردی ست که با قرد ،طناب ،اسلحه
و ....به زندگی خود پایان داده اند .در جامعه
آردس سایت ما:
ی ایران که رو به زوا است .زنان و
مردانی که از سراستوصا و ارار از اشار،
اقر به مواد مخدر روی می ورده اند و
http://
منتظر مرگ تدریجی اند .باال راتن مار
خودکشی ها ،پوام و اریادی از ااجعه ای
بزرگ برای جامعه دارد .در یک جامعه ی
سالا کسی که خودکشی ناارجامی داشته rahaizanorg.blogspot.de/
باشد .زن خطری جدی ست که به دادش
می رسند .در لمان کسانی که دچار مشکالت
و یا بحران های روحی می شوند .به
تشخوص و معرای دکتر مربوطه به کلونک
هایی که در مکان هایی خوش ب و هوا و
سالا بون یک تا سه ماه به این مکان ها می

5

ع
اعدام مل شنیع و سازمان یافته دولتی ست
چرا فایل صوتی منتشر شده از کشتار جنایت
بار دهه  ۰۶میتواند همانند چاشنی انفجاری
سقوط رژیم عمل کند ؟
شاهین کاظمی مقدم جوینی

در سالهای بعد از کشتارهای دهه  ۶۱که
اوجشان در سا  ۶۱صورت گراته که با
حکا حکومتی و به ارمان مستقوا خمونی به
تعدادی از عوام جانی که هنوز ها در
مناسب باالی رژیا حضور داشته و تا ارنج
دستانشان در خون جوانان ایران رنگی شده
؛تا کنون سندی به این محکمی حداق برای
اطالع رسانی به نسلی که بعد از این سالها

در ایران به دنوا مده اند وجود نداشته واگر
ها داشته به این اندازه قاب استناد نبوده
واکنون می توان دریاات که چرا رژیا دینی
دیکتاتوری ایران هوچگاه اجازه درز اخبار
را از دادگاههایی چند دقوقه ای با سه سوا
را به جامعه نداده وبخش عظومی از مردم
ایران هوچوقت در جریان ماوقع قرار نداشته
واکنون ها ندارند .
در این اای صوتی چه وچند دقوقه ای
کامال مشخص هست که تعداد کثوری از
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کسانی که قبال توسط دادگاهها محاکمه
ناعادالنه شده اند و درحا گذران محکوموت
ناحق خود بوده اند دوباره توسط هوات مرگ
ارا خوانده شده و با سه سوا بالااصله و
بدونه حق داشتن وکو یا امکان دااع به اعدام
محکوم می شوند ودر اولون ارصت ممکن به
دار ویخته می شوند و درگورستانهایی مث
خاوران تهران دان می شوند به این امود که
شاید همراه این ااراد اص ماجرای جنایت
ها مداون شود.
اولون موضوعی که با شنودن این اای می
توان به ن پی برد این است که همه این
اعدام شده ها قبال محاکمه وحکا گراته اند
ودرواکنش به انتشار این اای صوتی یا بهتر
بگویا سند جنایت رژیا ایران رئوس ناعاد
قوه قضائوه که خود هر روزه احکام اعدام
زیادی را امضاء می کند دم ازشرعی
وقانونی بودن این احکام می زند که در هوچ
قانونی یک نفر را حتی بخاطر ارتکاب بک
جرم دو بار محاکمه نمی کنند واولون بی
عدالتی وعدو از قانون وقضا در مورد این
کشتارهای شنوع دقوقا همون است چرا که
تمامی این اعدام شدگان در حا سپری کردن
احکام خود بوده اند پس دوباره در یک جلسه
کوتاه و با عجله دوباره حکمشان به اعدام
تیوور می کند وبه چوبه دار سپرده می شوند.
دومون مطلبی که این اای
صوتی مها به همراه دارد
اطالع رسانی به عموم
مردمی که حتی تا کنون
ماجرای جنایتی به این وسعت
ازکشتار جوانان ایران به
گوششان نخورده و تازه
درمی یابند تحت حکومت چه
رژیمی روزگار سخت خود
را سپری می کنند و این
گاهی دقوقا همان چوزی
هست که همه عوام
حکومتی را به وحشت
انداخته وبه تکاپو ااتادند تا با
عام انتشار این اای برخورد کنند و جبهه
بگورند در مقاب ن و حتما طبق تجربه های
قبلی وبا ابزاری که دارند این برخورد را با
شدیدترین شک ممکن انجام می دهند و
داستانی برایش سر ها می کنند .
سومون دستاورد انتشار این اای از گفتگو
وتایود جنایت تاریخی توسط عامالن و مران
ن می تواند این باشد که اوپوزیسوون ایرانی
با هر مرام و عقوده تا ارائه اای جنایات
حکومت دینی وضد انسانی به دادگاههای بون

المللی نه به عنوان نمادین که شاید سالهای
قب انجام شده بلکه بطور واقعی شکایتی با
همه توان وبا استناد به این اای وهزاران سند
زنده دیگر خواستار محاکمه حاکمان مستبد
ایران بوده و به خونخواهی این اعداموان
اقدام کنند .
ما در دوره ای زندگی می کنوا که
خودسوزی یک دستفروش در تونس واطالع
رسانی ن یک حاکا ضد مردمی را به زیر
می کشد پس این کار شدنی هست و بجای
اظهار نظرات مجازی باید بطور حقوقی و
عملی ابتدا اطالع رسانی انجام داد و بعد ها
شکایت همراه هزاران سند از جمله این اای
اعترااات به دادگاههای حقوق بشری بون
المللی تا به دیکتاتورتهران وهمه عوام
حکومتی ایران ثابت کنوا که جنایت با دان
اعدامشده از بون نمورود و خون این قربانوان
دامانشان را خواهد گرات .
به امود روزی که همه جانوان و عوام
کشتار بورحمانه دهه  ۶۱درجای متها در
دادگاه دیده شوند و ن روز دیر نخواهد بود.
شعر از :دریا منوچهری
"بیدار شو"
سروها سوگ وار حضورت شدند
با توام
خوس ترین بوداریت را زموده ای؟
نه٫اکر نمی کنا
خواب در دستان کوچکت بزرگ می شود
ن الت خموده هزار ترکه ها که باشد
همانی
بودار شو
شلختگی خوابت روز را شفته می کند
روزنامه را وحشت زده
نگاه کن
باران چه ابهتی دارد
روز را با نام من غاز می کند
به نام من بی خدایی که
شناسه سن را می شناسا و پرتاب نمی کنا
بی خدایی که
عشق می ورزم بی استناد تبصره ها
و حضور کشتزارها
به نام من
که پواده بی هوچ لتی جهان را
صبورانه
لوک بزرگوارانه
دوره می کنا
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کنفرانس فدارسیون سازمانهای پناهندگی افغان ها در اروپا
(! )FAROE
گزارشی از :ماریا یوسفزی
کنفرانس که در تاریخ  ۲۱سپتمبر  ۱۱۲۶در
شهر گوتنبرگ سویدن از ساعت  ۲۱صبح
الی  ۱عصر دایر گردید که شاملون این
کنفرانس جامعه مدنی اایانستان  -حقوق بشر
اایانستان  -از پارلمان سویدن  -نماینده
دنمارک  -ناروی  -کموته سویدن اایانستان -
کموته هالند اایانستان -مسو  IOMونماینده
های انجمن های پناهجویان اشتراک کرده
بوده اند  .برگذارکننده گان این کنفرانس
کموته ساک بود .دراین کنفرانس من ها به
عنوان اعا حقوق زن وپناهجوی دعوت شده
بودم .
در نخست سخنوران در موردمشکالت نا
امنی وارار اایان ها از کشورشان وخودرا
به نقظه امن برای ادامه زندگی
راحت رساندن صحبت ها شد ونماینده
نوز برعالوه
حقوق بشر ثریا صبحرن
بمشکالت نا امنی پایما شدن حقوق کودکان
واطفا زیر  ۲۸ورسا منفور بچه بازی
بحث نمود وبا اظهار تاسف به این پدیده شوم
که کودکان قربانی شده موروند که هوچ مرجع
نتوانست به این پدیده پایان دهند صحبت
کرد  .بوشتر بحث در مورد پناهجویان که با
یک عالا امود خودرا به مکان امن رساندن
مشکالت دیگری را روبر شدند .چون سا
 ۱۱۲۱وشروع  ۱۱۲۶بحران مهاجرین به
شک سو اسا به کشورهای اروپایی از
طریق راه صعب العبور ایران وترکوه
ویونان بود اما متاسفانه قانون های جدید
اروپایی به مشکالت پناهجویان اازوده شد

وکشور های
ها
اروپایی
اماده تعداد زیاد
مهاجرین نبوده
ودچار پرابلا
های خاد شد.
در سا ۱۱۲۱
به تعداد (
)
42514
پناهجوی اایان
سویدن
داخ
شدند .
از جنوری  - 7121تا ماه اپری 2422تعداد
اایان درخواست پناهندگی کرده اند که زیاد
تراظفا زیر سن وبی سرپرست وخانا ها
زیرسن ویا پناهجوی محسن (زن ویا مرد )
هستند .که قانون های جدید اروپا ومدت
طوالنی رسودگی وتصموا گوری در پرونده
پناهجویان به مشکالت این پناهجویان اازوده
شد وهمچنان سواست های نادرست دولت
نابکار اایانستان وامضا قرارداددولت ها
ضمونه سازی دیپورت پناهجویان به
خطردیگری است برای
اایانستان زن
مردم بی پناه اایانستان .
مثال اگری کودک زیر سن وبا خانواده ویا بی
خانواده باز گردناده شود به مدرسه های
طالبان ویا داعش استفاده موشود از اقر وبی
سرپناهی وعدم ریسدگی به تعلوا وتربوه
ضربه دیگری به جامعه مظلوم اایانی وارد
موشود.در جریان صحبت ها حاضرین

ازنماینده پارلمان سویدن ومسو IOM
پرسش ها نمودند اما انها با اظهار تاسف به
قانون های جدید سویدن مخالفت خودرا
اظهار کرد ند .وجواب های قناعت بخش
ارایوه کردند در اخر کنفرانس تمام موارد با
نظریات همه صاحب نظران جمع بندی
صورت گرات .ساعت پنج خاتمه یاات .
امودوارهستا که به مشک پناهجویان ممالک
جن زده مث اایانستان رسودگی صورت
بگورد وپناهجویان بی پناه قربانی سواست
های سردمداران نشودو هوچ نوع تبعوض در
سوستا پناهجوی نباشد.
وبسایت فدراسیون :
http://www.afghandiaspora.org/
?index.php
option=com_content&view=cate
&gory&layout=blog&id=44
Itemid=59

قرار گورند .به نظر من مها ترین نکته این است که می توانند به نها اعما
به مناسب روز مبارزه با  .....ادامه صفحه ی 3
اشار کنند .شادی اازود :خریدن دم ها بدین ترتوب و اشار هایی که باعث
تباهی زندگی این دسته از ااراد شود یا مجبور به ترک ایران شوند از دسته
مسایلی هست که دلمان می خواهد توجه جامعه را جلب کنوا به طور مثا از خانواده ها تقاضا می شود که نها را حمایت کنند و به دنبا
راه ح های جدی تری بگردند و این نکته را نوز یاد ور شوم که طبوعتا هر کسی که این مساله را بشنود خواهد گفت که به هر شک وقتی
یک نظامی می خواهد برای اارادی حکا معااوت را صادر کند تالش می کند تا بداند و برایش ثابت شود که شخص واقعا اینگونه است یا نه
 ،کامال در این مورد حق با نهاست به طور مثا اگر کف پای کسی صاف است و قرار است به وی معااوت داده شود باید تحت نظر یک
دکتر مورد زمایش پزشکی قرار بگورد اما بحث اینجاست که صاف بودن کف پا در قانون مجازات جمهوری اسالمی جرم محسوب نمی
شود ،زمانی که همجنسگرایی جرم محسوب می شود و قرار است اثبات شود و این به مانی پذیرش عم همجنسگرایانه است به نظر ما این
تناقض بون قانون مجازات اسالمی و معااوت پزشکی برای زندگی و ینده ی همجنسگرایان خطرناک است ضمن اینکه زمانی که در کارت
معااوت نظام وظوفه ی شخص درج شده که طبق کدام ماده و بند است از مح تحصو ااراد گراته تا صاحب کار و حتی اگر بخواهود به
7

انقالب کاررگی تنها راه راهیی از وضع موجود است
عنوان ااراد ترنس که با بند  ۲۱معااوت
دریاات می کنند زمانی که تصموا به ازدواج
را بگورند باز ها با چالش هایی روبرو می
شوند .خواست ما این است  ،نچه که به نظر
من راه ح است لیو جرم انگاری در قانون
مجازات اسالمی است و تالشی که باید در
این راستا صورت گورد ،بنا بر همون
خواست ما این بوانوه را در اختوار تمام
سازمان های حقوق بشری و بون المللی و
نهاد های مرتبط " نهاد هایی که می توانند با
دولت ایران برخورد جدی کرده و دولت را
زیر اشار قرار دهند" قرار خواهوا داد .اما
اکر می کنوا که خود اارادی که قرار است
تقاضای معااوت کنند باید با دقت هوشمندانه
به نوع جواب دادن سوا ها توجه کنند و
اجازه ندهند که اطالعات خصوصی شان که
می تواند در ینده برایشان دردسر ساز شود
در دسترس دولت قرار گورد.
مینو همتی :نگرش و اعمال مردم نسبت
همجنسگرایان در ایران چگونه است؟
شادی :ما با یک پوشرات نامحسوسی
روبرو هستوا ،این دستاورد را من نتوجه ی
مشاوره هایی که اارادی که در ایران به سر
می برند و تماس هایی که ما با این دسته از
ااراد و همچنان عکس العم برخی از
خانواده ها داریا .طبوعتا زمانی که می بونند
رسانه ها راجع به این موضوع حرف می
زنند ،دم هایی که دارای احترام و محبوبوت
اجتماعی هستند دارند نوز همجنسگرا هستند.
زمانی که شروع به معرای انسانهایی که از
درک باالیی برخوردار و درک از
همجنسگرایی به عنوان یک انحراف از ذهن
ااراد بورون رود و ببوند انسان های سالمی
که دارای تفکر و تاثورگذاری اجتماعی
هستند اما به ها جنس خود عشق می ورزند
و با همجنس خود زندگی می کنند کا کا ن
ذهنوت طبوعتا می شکند زمانی که خانواده
ارزندانشان مواق هستند یا اینکه در زندگی
خوشحا هستند با عشقی که به همجنس خود
دارند .بحث هایی از رسانه ها طی این سالها
منتشر شده بسوار تاثورگزار بوده است.
شادی اردی را از یکی از شهر های شمالی
ایران مثا می زند .یک روز صبح زود که
از خواب بودار شدم دیدم پوامی در شبکه ی
اجتماعی اوس بوک با من تماس گراته است.
این شخص در پوام خود نوشته بود شب
گذشته من برنامه یی که شما در ن اشتراک
کرده بودید را مشاهده کردم و می خواها با
شما صحبت کنا .شادی گفت مخاطب پس از
دیدن برنامه " موزگرد تلویزیون" شروع به
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جستجوی من کرده بود و در پوام خود نوشته
بود من دختری  ۲۱ساله دارم که عالقه یی
به پوشودن روسری ندارد و به زور پوشودن
روسری را قبو می کند موهای دخترم کوتاه
است من نوز به همون دلو با وی درگور بودم
تا اینکه گفتگو های شما را در برنامه شنودم
با خود اکر کردم چه اشکالی دارد دختر من
اینگونه باشد در خر دخترم اردی مانند
شادی امون می شود .شادی با خرسند گفت:
من با این بانوی نازنون تماس گراتا و حرف
هایش را راجع به دخترش شنودم .زمانی که
او شروع کرد به حرف زدن من متوجه شدم
دختر این خانا در بسواری از جاها از ن
چارچوبی که او انتظار دارند ااصله دارد و
دلش نمی خواهد نگونه راتار کند .رهنمود
من به مادر این دختر و همه ی خانواده ها
این است که اجازه بدهند اراندانشان نگونه
که هستند و دوست دارند زندگی کنند و
راتاری که دوست دارند مادامی که به کسی
زار نمی رسانند و خود را خوشبخت
احساس می کنند را انجام دهند .طبوعتا زمانی
که ما جامعه را داشته باشوا که انسان ها
بتوانند اردیت شان را زندگی کنند ن جامعه
سالا تر است .به این معنی زمانی که می
بونود مادری که با من تماس گرات و حدودا
یک سا از این تماس می گذرد دایا عکس
از تولد و یا هر اتفاق ویژه که در زندگی این
کودک رخ می دهد برایا ارسا می کند و
من از جریان زندگی این بچه گاه ام و در
واقع به گونه یی من خاله ی ن کودک حساب
می شوم .خب به نظر من این یک گام مثبت
است جامعه این مسای را کا کا دارد یاد می
گورد .حتی اگر یک نفر ها از اشار های
خانواده خالد شود با توجه به اینکه خانواده
ی ن ارد با این مساله شناخت پودا می کنند
حرکتی بسوار مثبت است .خود گاهی ااراد
در ایران خولی اازایش پودا کرده است اعتماد
به نفس شان اازایش پودا کرده است به
خصود زنان لزبون و ترنس ها در سالهای
اخور با بحث هایی که در تلویزیون ها و
رسانه ها مطرح شده است بحث هایی که در
اضای مجازی صورت گراته است به این
گونه ااراد کمک کرده تا اعتماد به نفس خود
را رشد دهند و به گونه ی علنی راجع به
مسای خود حرف می زنند و به همون موزان
شکار سازی بوشتر شده و خانواده ها با این
مسای برخورد می کنند .خوشبختانه این
مساله به سوی تفاها اجتماعی به ویژه در
محوط های اولوه ی بچه ها ایجاد شود نسبی
سوق داده می شود اما همچنان مبارزه برای

این ااکار راه درازی را باید بپوماید تا اینکه
بتوانوا یک جامعه یی که نگاه برابر به
گرایش های جنسی داشته باشد را ایجاد کنوا.
وی اشاره می کند به یک این موضوع اردی
در خوابان مورد لت و کوب قرار می گورد و
به قت می رسد و می گوید ما چندین مورد
داشتوا که ترنس جندرها در ایران توسط
خانواده ی خویش به قت رسوده اند .همچنان
وی به لت و کوب توسط ااراد خانواده و
خشونت ها رایج به ویژه از سوی مردان
خانواده اشاره می کند .وی می اازاید:
مردانی وجود دارند که زمانی می اهمد
خواهرشان لزبون است او را مجبور می کنند
تا تمام حقوق ماهوانه ی خود را به عنوان
حق السکوت به برادر بدهد .این امر بوانگر
ن است که این طبقه از ااراد اشار زیادی را
از سوی خانواده متقاب می شوند و این بدین
معناست که همجنسگرایان و ترنس جندر ها
احساس ناامنی در خانه می کنند حس می
کنند که گویا موان گروهی از ااراد نوروی
انتظامی که در خانه شعبه باز کرده" تحت
نام خانواده" زندگی می کنند .خانواده نوز به
موزان نوروی انتظامی به نها اشار وارد می
کنند و نها نوز نمی توانند به جایی
رجوع کرده واین مساله را بازگو کنند .به
گفته ی شادی هوچ نهاد و ارگان حمایتی
نوست که از همجنسگرایان حمایت ومانع
خشونت های خانوادگی در ایران شود وی
ادامه می دهد هوچ قانونی برای جلوگوری از
خشونت علوه این ااراد وجود ندارد .با تاسف
به همون دلو در بدترین شک می تواد دایا
تداوم پودا کند .با توجه به تمام این مسای ما
پرونده های مثبت و خوب نوز داریا که من
طی این سالها شاهد این مساله بودم و
امودوارم که تعداد این ااراد زیادتر شود.
مینو همتی :در خارج از کشور ،برای بهبود
وضعیت همجنسگرایان در داخل ایران چه
اقداماتی میشود در دستور گذارد؟
شادی :برای من چند مساله بسوار مها است
زمانی که از یک کشور که در واقع با این
مساله بسوار عادی و نرم برخورد می کنند و
همجنسگرایان در جلسات جزو سازماندهان
هستند و یا اینکه خودشان سخنرانی برنامه ها
را به عهده دارند و به گونه یی در جامعه
تنوده شده اند به کشوری سفر می کنا که در
نجا جامعه با این قضوه روبرو نبوده و به
زور بحث هایی صورت گراته و یا اینکه به
اجبار یک سخنرانی در این رابطه ترتوب
داده شده به وضوح تفاوت اضا ها احساس
ادامه در صفحه ی 61
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آزادی زن معیار آزادی ره جامعه ی ست
خانه هنوز سیاه است
جمیله ندایی
خانه هنوز سواه است
رابطهٌ شاعرانهُ اروغ از نگاه زنانه  ،با
زبان سونما
جستجوي اروغ براي موختن و اهمودن
تصویر و سونما
رابطهٌ اروغ با ابراهوا گلستان تنها معّلا و
تنها شانس او براي موختن حراه و ورود به
حراه
الزم به توضوح نوست كه من به عنوان یك
زن امونوست به موضوع نگاه موكنا
ا ّما چرا هنوز خانه سواه است وبر اساس سه
نكته
ّ
-2چه كسي با كدام نگاه و تفكر و با كدام
دانش سونمایي این اولا را ساخته است .
- 7اولا مستند در تعریف و زبان سونمایي
-9از دست راتن بوان و زبان سونما در
هنرهاي دیگر  ،درین بحث  ،شعر تحلو من
از اولا » خانه سواه است « با نگاه به
حسّهاي دروني شاعر ِ شعر عروسک
کوکی ،تعریف موشود بر این اساس با توجهّ
به چند نكته بحثا را شروع موكنا
. 2رابطهٌ شاعرانهٌ فروغ از نگاه زنانه  ،بازبان سینما
اروغ ارخزاد دیماه  2929در تهران متولّد
موشود  ،در شانزده سالگي ازدواج مي كند ،
در هفده سالگي مادر موشود  ،اولون مجموعهٌ
شعرش را در سا  2992به نام » اسور«
منتشر موكند  2994 ،طالق موگورد و طبق
قانون از دیدن تنها ارزندش محروم موشود ،
دوّمون مجموعهٌ شعرش  »،دیوار « را در
سا  2995منتشر موكند .وسا بعد 2991 ،
مجموعهٌ شعر دیگري به نام » عصوان «
منتشر موكند  .درین سالها  ،در مورد
ساختمان و وزن و كاربرد كلمات بحثها داغ
است  ،اروغ موگوید  » :من به دنواي اطرااا
 ،به اشواي اطرااا و دم هاي اطرااا و
خطوط اصلي این دنوا نگاه كردم  ،ن را
كشف كردم ،و وقتي خواستا بگویمش دیدم
كلمه الزم دارم  .كلمه را وارد كردم  .به من
چه كه این كلمه هنوز شاعرانه نشده است .
جان كه دارد  ،شاعرانه اش مي كنوا « به
این جمالت توجّ ه داشته باشود  ،چون دیر تر
در سونما اروغ سعي موكند  ،با همون تعریف
كار كند  .سا  2992اروغ در » سازمان
اولا گلستان « به عنوان ماشون نویس و
مسئو بایگاني استخدام موشود و از سا بعد
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به تدوین اولمهاي به تعریفي » مستند « این
سازمان مي پردازد  .باید یاد وري كنا
اولبرداري این اولمها به شووهٌ اولمهاي خبري،
بدون برنامه ریزي قبلي اولمبرداري موشود .
یعني اولمبردار ،مث یك ع ّكاس از هر زاویه
و با هر نوع حركت دروبون كه درلحظه به
ذهنش مي رسد  ،اولا موگورد  .بعد در سالن
تدوین  ،با چسباندن این تصاویر متّحرك ،
سعي موشود تداومي به دست ید كه
موضوعي را به تماشاگر منتق كند  .اروغ
كه شوفتهٌ موختن و كشف است با تصّور
اینكه دانش سونمایي و زبان سونما را موتواند
از گلستان بواموزد  ،به كار شبانه روزي در
استودیو مي پردازد  .ن روزها در ایران
كسي از موزش زبان سونما صحبتي نموكند .
بون رو شنفكران بحث سر این است كه باید
به سونماي دیگري غور از اولفارسي پرداخت
 ،سونمایي كه اقط هداش سرگرمي و تحموق
تماشاگر نباشد  ،سونمایي كه تماشاگر را گاه
كند وبه اكر وادارد .صحبت از مطرح كردن
ت موضوع
كدام موضوع هست  ،ا ّما صحب ِ
را چگونه و چطور بوان كنوا نوست  .اگر
براي شعر گفتن به اارسي الاق باید زبان
اارسي را بدانوا  ،براي اولا ساختن ها باید
زبان سونما را شناخت  .اقط كاربرد تكنوكي
وسای اولمبرداري و صدا و تدوین  ،كااي
نوست  .استفاده از تصویر مت ّحرك بدون
شنایي با زبان  ،مث اینست كه كلمه هایي از
زبان دیگر را از دائره االمعارف در بواوریا
و پهلوي ها بگذاریا و بگویوا ما زبان چوني
حرف موزنوا  .البته مفاهومي را مي شود
اینگونه منتق كرد  ،ا ّما دریاات هركس
متفاوت خواهد بود .سانسور عقودتي و شرایط
اجتماعي سواسي ها مشك دیگري بود و
هست كه تصویر سازان به ن بهانه از
موختن زبان مي گریزند  .و وقتي صحبت
از چگونگي زبان موشود  ،به بهانهٌ اینكه باید
حراها را سربسته و غور مستقوا زد  ،الكن
بودن اولا توجوه مي شود  .در ایران  ،براي
ساختن اولا مستند  ،در حا ساختن اولا مستند
نوستوا  ،در حا ساختن تصوّ رمان از اولا
مستند هستوا  .براي اولا مستند باید مستقوا به
واقعوت مراجعه كرد  ،ا ّما رژیا دیكتاتوري
شاه و رژیا توتالوتر مذهبي ّ
مال ها از استناد
به واقعّوت تعریف خودشان را دارند .اروغ
در چنون محوطي  ،از شعر و كلمه و حسّ
شاعرانه و زنانه اش كمك موگورد و عكسهاي
متّحركي را كنار ها موچوند و بعد كلماتي را
بر ن عكسها مي نشاند  .بدین معنا تا سونما ،
هزاران پلّه ااصله است.

 7جستجوي فروغ براي آموختن و فهمیدنتصویر
اروغ در استودیوي گلستان  ،اوّ سعي موكند
تصاویر را كنار ها بچوند و ببوند چه معنایي
موشود از نها در ورد  .نتوجه كار راضي
اش نموكند و استاد و راهنما و عشق بزرگ
او گلستان ها تعریف محدودي از سونما دارد
 ،اّما چون در ن لحظه نویسنده مشهوري
ست و به زبان انگلوسي تسلّط دارد و
بخصود یك استودیوي اولمسازي مستق ّ
دارد  ،تنها دم این رشته است كه اروغ
موشناسد  .نكته مه ّا دیگر اینكه گلستان در
رابطه عاشقانه با اروغ  ،هرچند معلّا و مراد
است  ،ا ّما شعر و موقعوت اجتماعي اروغ ها
برایش مه ّا است  .و سعي دارد اروغ را با
دنواي وسوعتري از هنر شنا كند  .اروغ
شوفتهٌ این رابطه در نظرهاي سونمایي و
هنري گلستان شك نموكند  .و چون یه و حكا
 ،مسحور كلمات سحر موز گلستان در بارهٌ
سونما و جهان است  .ن روزها ها مث
امروز  ،دانش و زبان در سلطهٌ مردان است
و براي به دست وردن ن از طلبگي و
مریدي باید شروع كرد .و براي یك زن راه
دیگري وجود ندارد  .باید عاشق مرد شد ،
باید خود را اراموش كرد  ،باید در زبان
بوگانهٌ مردانه و پدر ساالرانه دانش اندكي
موخت  .اروغ روحوه یي سركش دارد و در
مصاحبه یي موگوید » من باید خودم سرم به
دیوار بخورد و بشكند  ،تا بفهما درد یعني چه
؟ « ا ّما موختن زبان سونما  ،در سالهاي
چه در ایران  ،سرگرداني محض است .
مي شود سر را به دیوار زد  ،ا ّما چاره هاي
سردرد  ،درمانهاي میشوشي دارد .مثالً
اروغ مي خواهد بداند دو بن ِد مي توان
همچون عروسكهاي كوكي بود با دو چشا
شوشه اي دنواي خود را دید« را چگونه
موشود به زبان سونما بوان كرد ؟ یا نماي
درشتي بگوریا از یك عروسك كوكي ؟
دوربون را در كدام زاویه بگذاریا ؟ از نگاه
باال به پایون ؟ از نگاه پایون به باال ؟ از نگاه
روبرو به عروسك ؟ :كدام لنز را به كار
ببریا ؟ در نماي بعد نگاه شوشه اي از دنوا را
چطور نشان دهوا ؟ اگر بخواهوا حسّ شاعر
را نشان دهوا كه قصدش از تصویر عروسك
كوكي  ،زني ست كه بي عشق شرایط تحمو
شدهٌ اجتماعي را مي پذیرد بي نكه خوشبخت
باشد  .كدام تصویر را انتخاب خواهوا كرد
؟زن تن اروش كه براي لقمه ناني در بستر
مردهاي متفاوت  ،با اشار هرزهٌ دستشان
موگوید » ه من بسوار خوشبختا « و یا زن
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بش
خشونت علیه زن خشونت علیه ریت
شوهر دار كه با اشار هرزهٌ یك دست  ،دست
شوهر  ،هر شب موگوید » ه من بسوار
خوشبختا « ؟ چطور موشود زني را نشان
داد كه نموخواهد شوئ  ،عروسكي  ،اقط
براي هوسهاي جنسي یك مرد باشد ؟ یا اقط
عكسي از زن ااحشه در لباسي از تور و
پولك در كنار خوابان در شبي تاریك كااي
ست ؟ یا اورا در سكس شاپ نشان دهوا یا
در اطاق هت محلّه هاي گرم ؟ زن شوهر
دار چه ؟ اورا باید در شپزخانه نشان داد كه
مشیو غذا پختن براي شوهر است ؟ یا در
رختخواب؟ او را در حون صحنهٌ عشق
ورزي شوهر نشان دهوا كه موبونوا برایش
تفاوتي ندارد كه این زن باشد یازن دیگر ؟ یا
اصالً به تصویر بسته یي از نگاه غا لود یك
زن  ،خوره به خارج نما بسنده موكنوا  ،كه
این كلمات چون صداي درونش با تصویر
شنوده موشود ؟ یا تاثور هركدام ازین تصاویر
را مي شناسوا ؟ یا مطئنوا كه تصویري كه
ما انتخاب موكنوا همان حرف  ،همان حسّ ،
همان بوان را كه قصد داریا بوان موكند ؟ این
تصاویر را چگونه باید اولمبرداري كرد ؟ در
كدام لحظه از روز ؟ با كدام نور ؟ در چه
اندازه یي از نما ؟ با كدام حركت دوربون ؟
باید چند نما  ،یا چند عكس گرات ؟ اندازه
هاي نماها چوست ؟ نماي درشت ؟ نماي دور
؟ نماي متوسّط ؟ اگر چند نما موگوریا ؟
نماي یك و دو وسه كدامند ؟ چگونه پشت ها
قرار موگورند ؟ زمان هر نما چقدر است ؟
حركت دمها در عكس چگونه است ؟ تداوم
كلمات شعري چگونه به زبان سونمایي
ترجمه موشود ؟ اروغ شاید این سوٌالها را از
خودش كرده باشد  ،ا ّما جواب را از كه
بگورد ؟ اروغ اولا سفارشي جذام را مي
پذیرد و شاد به جذامخانه مورود  .به او
هوچكس نواموخته است اولا مستند را چطور
باید ساخت ؟ روش تحقوق نمي داند  .مفاهوا
اندازه هاي نماها را نمي شناسد  .نموداند
براي كدام معنا دوربون را حركت بدهد  .او
اقط موداند تصویر این دمها بر پرده شاید
حسي را بر انگوزد  .اروغ نگاه شاعرانه اش
را به جذاموان مودوزد و در نمایي از كودك
جذامي موخواهد كه در جواب معلّا كه مي
پرسد  » :یك جمله بساز كه كلمه ٌ زشت
در ن باشد «  ،بگوید  :دست  ،پا  ،سر براي
،داشتن دست و
شاعر كه عاشق زیبایي ست
ِ
وسر زشت  ،منتهاي بي عدالتي ست .
پا
ِ
همون  .ما تماشاگر اولا  .در نماهاي قبلي و
بعدي و در ك ّ اولا نموفهموا این بي عدالتي
از كجاست ؟ عد الهي ست ؟ شرایط
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اجتماعي ست ؟ بچه یي كه این كلمات را
موگوید مي داند كه به او ظلا شده ؟ او اگر
تصویرش را ببوند چه حسّي خواهد داشت ؟
تحقور خواهد شد ؟ عصباني خواهد شد ؟
عصوان خواهد كرد ؟ ما تماشاگر چه حالي
پوداموكنوا ؟ حسّ ترّحا و همدردي ؟ یا بعد
از دیدن این اولا  ،بالااصله به مراكز
بهداشتي كمك مالي خواهوا كرد؟ دولت و
سازمانهاي بهداشتي را به انتقاد خواهوا كشود
؟ علوه سوستا حكومتي  -كه به اقر و عواقب
ن دامن موزند  -طیوان سواسي خواهوا كرد؟
اروغ با گروه اولمبرداري دوازده روز در
موان جذاموان زندگي موكند و از هر
تصویري كه به نظرش مورسد اولا موگورد .
تهوه كننده اولا  ،گلستان  ،همان امكانات را
به نها داده است كه به گروه اولمبرداري از
چاههاي نفت مودهد  .گفتوا در مورد اولمهایي
كه گلستان از مناطق نفتي موسازد ها  ،همون
روش به كار مورود  ،اولمبرداران ورزیده از
وقایع اولمبرداري موكنند و در اطاق تدوین ،
تصاویر به ها چسبانده موشود و بعد معموالً
گفتاري استعاري براي اولا نوشته موشود .
در ن روزها گلستان  ،چون بسواري از
روشنفكران به سواستهاي رژیا انتقاد دارد ا ّما
انتقاد مستقوا ممكن نوست و هركس در رشتهٌ
خودش به نحوي غور مستقوا سعي موكند
حراش را بزند .كار كردن به این نحو سخت
است باید روشي به كاربرد كه ساواك متوجهّ
نشود و مردم و تماشاگران متوجهّ بشوند .
اروغ اولا » خانه سواه است « را بدون تداوم
سونمایي تدوین موكند و براي گفتار ،یه هایي
از تورات را بر موگزیند  .كاربرد كالم خدا
از نظر مقامات ایرادي ندارد  .ا ّما اروغ
موتواند به بهانهٌ خدا غور مستقوا شاهنشاه را
كه سایهٌ خدا بر زمون است مالمت كند كه
اینهمه زشتي اریده است  .یا با دامن زدن به
شرایط اجتماعي موجود  ،باعث اقر و
امراض ناشي از ن شده است  .اولون گفتار
صداي ابراهوا گلستان است » دنوا زشتي كا
ندارد  .زشتي هاي دنوا بوش تر بود اگر دمي
بر ن ها دیده بسته بود  .ا ّما دمي چاره ساز
است  ».ازین جمله دو برداشت وجود داشت
-2جذام مرضي ست كه موشود معالجه اش
كرد
-7زشتي هاي جامعه را بشناسوا و علوه ن
مبارزه كنوا بعد تر جملهٌ » ...
جذام همه جا هست  ...جرذام برا ترنر دسرتري
همراه است  ...و بعد تر جمرلرهٌ » بره یراد ور
كه زندگري مرن براد اسرت و ایرام برطرالرت را
نصوب من كرده یي « این جرمرالت دو پرهرلرو

مفهوم سواسي اولا را مي رساند  .اولا » خانره
سواه است « اسفندماه  2942در كرانرون ارورلرا
تهران نمایش داده موشود .بعد از نمایش ارورلرا
احمد ااروقي اولمساز كه در ارانسه تحرصرور
كرده است مي گوید  » :این اولّون اولا ایرانري
ست كه كثاات هاي ایران را به خوبي نمرایران
ساخته است و اقاي كوشران و دیرگرران ازیرن
اولا خوششان نخواهد مد « مقصرود از قراي
كوشان و دیرگرران  ،ترهروره كرنرنردگران برخرش
خصوصي هستند كه اولمفارسي مي سازنرد و
براي اولمهاي م ُولّف حاضر نوسرترنرد سررمرایره
گذاري كنند  ،چون نوروي مقابله برا مرقرامرات
سررانسررور را نرردارنررد .مررحّ ررمررد مررتررو ّسررالنرري از
هنرپوشگان اولمفارسي ن زمران جرواب مري
دهد  » :دكتر كوشان و دیگرران مرتراٌسّرفرانره ،
مث سازندگان این اورلرا  ،زادي بروران برراي
كثاات هاي اجتماع مرا را نردارنرد «.گرلرسرتران
براي جلوگوري از ادامه این بحث مي گویرد :
» مطلقالً ما در ساختن این اثر جنبهٌ انتقراد از
اجتماع و محوط را در نظر نداشته ایرا «ولري
ها گلستان و ها روشنفكران در سالن مودانرنرد
كه پوام اولا الاق به تماشاچوان كانون مرنرترقر
شده است  .هژیر داریوش اورلرمرسراز دیرگرري
كه او ها در ارانسه تحصو كررده اسرت مري
گوید  » :این ع ّده كه سونما سرشان مرورشرود و
در این جلسه حضور دارند و سوٌا موكنند كه
یا این اولا دردهاي اجتماع را طرح موكرنرد و
موا ّ
ق است یانه ؟ چرا نمي پرسند كه این اولرا
از لحاظ سونما چه ارزشري دارد ؟ « ووقرتري
از ساختمان واولا مستند سوٌا موشرود ،كره »
چرا از نرحروه ٌ زنردگري و مرور و رزوهراي
جذاموان چوزي در اولا نوسرت ؟« گرلرسرتران و
اررّخ غرفّرراري طررفررره مررورررونررد و برره عررنرروان
استادان سونما شناس تماشگران را بره سرخرره
موگورند  .ارّخ غفّاري مري گرویرد  » :ن چره
كه دیدید مشتي جذامي بودند حاال زیاد عرجرلره
نداشته باشود همون روزهرا ( وقرتري جرذامرورهرا
مي خوابند ) « به صورت اولا دیگرري ترهروره
خواهد شد « غفّاري هنوز ها در مورد سونمرا
و قدرت حاكا اینگرونره نرظررهرا را دارد  .او
معتقد است زنان به زیر چادر راتهٌ ارورلرمرهراي
بعد از انقالب نشانهٌ پوشرات سونماي ماست ،
همان نظري كه مرقرامرات اررهرنرگري مرذهربري
دارند .بعد گلستان با ا شاره به مطالب سرتراره
سونما كه از اولا انتقاد كرده انرد مرورگرویرد » :
اگر جراُت دارید همون جا حراتان را بزنود «
ستاره سونما در جواب مي نویسرد » برا كرمرا
احترام خدمت قاي گلستان عرض كنوا همورن
كه ایشان جراُ ت دارند حرف بزنند برای ما
ادامه در صفحه ی 61
10

چیه انقالبی بدون آزادی زن ،کامل نیست

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 49

کارزار برای حذف مالیات نواربهداشتی :کالیفرنیا طرح را وتو کرد
ندای زنان
ارماندار ایالت کالوفرنورا در مرریرکرا ،جرری
برررون ،طرررح برررداشررتررن مررالرروررات اررروش
مرحررصروالت بررهرداشررتری زنرران را وترو کرررد.
موضوع برداشتن مالوات از نوار بهداشتری و
محصوالت مشابه ،مردتهراسرت کره بره یرک
موضوع جهانی تبدی شده است.

مالوات تامپون یا نواربهداشتی ،در حرالری برر
این محصوالت تعوون شده که استفراده از ایرن
محصوالت یک نواز اولوه و ضروری بررای
زنان به حساب می ید .در بسروراری از نرقراط
جهان از جمله برخی از ایالتهای مریکا بر
این محصوالت مالرورات ارروش ترعرورورن شرده
است ،در حالی که ضروریرات زنردگری مرثر
غذا و دارو از مالوات معاف هستند.
مرردااررعرران طرررح حررذف مررالرروررات از نرروار
بهداشتی ،مرعرترقردنرد کره ایرن مرحرصرو یرک
محصو لوکس نوست و به همون دلو مالوات
بر ن غورعادالنه است.
حاال ایالت کالوفرنوا با وتوی این طررح دلرور
مخالفت خود را نگرانیهای مالی اعالم کرده
و گفته که تصویب هر یک از این طرحها به
مطالبه یک معااوت مالواتی تازه میانجامد یرا
معاارورتهرای مرالروراتری مروجرود را گسرتررش
میدهد.
ارماندار کالوفرنوا پوشتر طرحهای مشابه را
ها رد کرده بود :مثال معااوت مالواتی پوشرک
بچه را و گرفرتره برود کره مرعراارورت مرالروراتری
پوشک ،به کاهش  ۱۱۱مولوون دالری بودجه
ساالنه منجر خواهد شد.
اما کریستونا گارسوا کره ایرن طررح را ارائره
کرده ،وتوی این طرح را به باد انتقاد گررارتره
و گفته که تا زمانری کره ایرن طررح تصرویرب
شود ،به مبارزه ادامه خواهد داد.

یا قانونی برای تعوون مالوات بر مرحرصروالت
بهداشتی زنانه وجود دارد؟
بسواری از ایالتهای مریکا قانونی با عنروان
قانون مالوات بر نوار بهداشتی ندارند ،اما این
محصو را از مرالروراتهرای قرانرونری خرارج
نکردهاند.
موزان مالوات بر نوار بهداشتری
به طور متوسط  ۶٫۱۱درصرد
است اما در برخی از ایرالرتهرا
مررانررنررد شرروررکرراگررو برره ۲۱٫۱۱
درصد میرسد.
چرا این مروضروع بررجسرتره و
حساس شده؟
بر
مالوات
موضوع
یک
حاال
نواربهداشتی
موضوع جهانی است چون
شبکههای اجتماعی با ایجاد
کمپونهایی «مث تامپوها را
کنود(
زاد
) یا #FreeTheTampons
عادت
از
«خوشحا
) موضوع را HappyToBleedماهانه» (#
به ااکار عمومی کشاندهاند.
اعتراض زنران در پراریرس
به مالوات نوار بهداشت
سا  ۱۱۲۱یک زن لنردنری
بدون استفاده از ترامرپرورن یرا
نررواربررهررداشررترری در مررارتررن
شرکت کرد تا تروجرههرا را
به موضوع برانگوزد.
همان سا  ،دونرالرد تررامر
سررنرراتررور جررمررهرروریخررواه
مریکایی ،به یرک مرجرری
شبکه اراکرس نروروز بره نرام
مگران کرلری گرفرتره برود کره
« هر زمانی از بدنش خرون
خررارج مرریشررود» .هررشت ر «عررادتمرراهررانرره
نرررررررررروررررررررررسررررررررررت» (
ترررررررررروهرررررررررروررررررررررن
).#PeriodsAreNotAnInsultبرره دنرربررا
این اظهارنظر او ایجاد شد.
باراک اوباما ها با گفتن اینکه نرمریدانرد چررا
برای تامپون و نوار بهداشتی به عنوان کاالی
لوکس در برخی از ایالرتهرا مرالرورات ترعرورورن
شده ،درباره این موضوع اظرهرارنرظرر کررده
است.
کرردام ایررالررت هررا مررالرروررات بررر نررواربررهررداشررترری
میگورند؟

تنها  ۲۱ایالت از  ۱۱ایالت مریکا مالوات برر
محصوالت بهداشتی زنان ندارند .مونه سروترا،
مریلند ،ماساچوست ،نووجرسی و پنسرورلروانرورا
روی مرحرصروالت برهرداشرتری زنرانره مرالرورات
ندارند.
اورگون ،مونتانرا ،زالور ،نرورو هرمرپرشرایرر و
السکا اصال مالوات بر اروش ندارند.
ایلونویز ،نوویورک و کنکتوکت امسا مالورات
را از روی این محصوالت برداشتهاند.
در سا  ۲۱ ،۱۱۲۶ایالت مرریرکرا اقردام بره
حذف مالرورات مرحرصروالت برهرداشرتری زنرانره
کردند یا ن را به بحث گذاشتند.
اگر مالوات نوار بهداشتی حذف شرود ،چرقردر
به سود مصرفکننده خواهد بود؟
سا گذشته ،زنان مرریرکرایری  ۱٫۲مرورلرورارد
دالر برای تامرپرون و نرواربرهرداشرتری هرزیرنره
کردهاند .هر زن به طور متوسرط در اراصرلره
 ۲۱تررا  ۱۱سررالررگرری مصرررف کررنررنررده ایررن
محصوالت است و در مریکا هرر بسرتره ۱۶
تایی حدود  ۱دالر قومت دارد.
تخمون زده میشود کره برا حردف مرالرورات برر
اروش محصوالت بهداشتی زنران ،مشرترریران
 ۲۱مولوون دالر در سا صراهجویی کنند.
کدام کشورها مالوات بر اروش نواربهرداشرتری
را برداشتهاند؟
جوالی گذشرتره ،کرانرادا مرالرورات مرحرصروالت

بهداشرتری زنران را حردف کررد .طرومرارهرای
نالین در کشورهایی مانند برریرترانرورا ،ایررلرنرد
اسپانوا و هلند برای حرذف ایرن نروع مرالرورات
امضا شده و ارانسه ها به دنبا اعترراضهرا،
مالوات محصوالت بهداشتی زنانره را از ۱۱
درصد به  ۱٫۱درصد کاهش داده است.
در استرالوا ها کارزاری برای حذف مرالرورات
۲۱درصدی کاالها و خدمات در جریان اسرت
اما دولت این کشور تصموا گراته که مرالرورات
بر محصوالت بهداشرتری زنرانره را هرمرچرنران
حفظ کند.
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زندان گوهردشت وسلول انفرادي تقدیم به مادرخوبم ﻛه درهمه شرایﻂ با من بود
مینا زرین

تقدیم به مادرخوبم ﻛه در زندان  9ساله ام
از سال  16تا  19با همه سختیها و رنج ها
در آن شرایﻂ دشوار با من بود.
حدود  ۲۱۱دختر راهي گوهردشت می
شدیا .بههنگامبستن كلوه وسای  ،حاج
داوودكهپاسدارانشنوز بههمراهش بودند
اریاد ميكشود" :اقط یك پتو ميتوانود
ببرید!" نميدانستوا دقوقا" به كجا ميرویا.
شتابزده از همه خداحااظي ميكردیا و
هركدام در پي وسای خود بودیا .دوستانمان
كمك ميكردند تا بتوانوا وسای را جمع و
جور كنوا .پتوها به یادگار بون زندانوان دست
به دست می شد ،خواه از موان انبوه پتوها و
خواه یادگارهاي خواهر یا برادرت .تمام بند
 ۸به ها ریخته بود .
گویي بند  ۸با تمام شرایطسخت و تنبوهاتش
براي مازیادبود و باید بوشتر از ن تنبوهمی
شدیا.
ازگوهردشت شنوده بودم ولي نمودانستا
ميتواند تا این حد ارسایشي شود و ذهن و
روح و جسا را ارسوده سازد .خب،
اتوبوسها ماده است" :یاﷲ سوار شوید"!
این صداي پاسدارمردي بودكهدرزندان
قز حصاربادوچرخهاینﻃرف و نﻃرف
ميرات .وسای را بهدنبا خودتادم اتوبوس
ميكشودیا .اتوبوسها بعد از مدتي كوتاه
اززندان
رسودند.
بهگوهردشت
قز حصارتاگوهردشت هوچكدام چشابند
نداشتوا ولي به محض ورود ،یكي از
پاسداران دستور داد چشابند بزنوا و
چشابندها را بون همه تقسوا كرد .گویا اولون
قدمهاي جدي غاز شده است .ما را به سمتي
هدایت كردند .یاد دوران بازجویي ااتادم كه
نصف صورتمان با چشابند پوشانده شده
بود و هوچجا ،حتي زیر پایمان راها

نميدیدیا .صداها بسوار خشن و نا شنا بود.
حاج داود وﻇوفه سركوب مارا به
همپالگيهایش سپرده بود .سركوب دختران
جوان و نوجواني كه به زور متوسط
سنيشان به  ۱۲سا ميرسود .همه
دانش موز و دانشجویاني اخراجي و رانده
شده از تحصو بودیا .بایستي از ما بهتران و
یا چشا و گوش بستهها به مدرسه بروند و ما
نوز كه نسلي از شرایط جدید بودیا و
نميخواستوا زور و ﻇلا جمهوري اسالمي را
بپذیریا؛ باید در سلو ها ميماندیا "تا
موهایمان مث دندانهایمان سفود شود" .این
حرفهارا از حاج داود و كسان دیگر ،بسوار
شنوده بودیا ...
ما را به سلو هاي انفرادي ارستادند .زن
پاسدار به من نزدیك شد و گفت" :تمام
لباسهایت را در مي وري! حتي لباس
زیرترا! با چادر و چشابند منتظر باش"!
برایا بسوار مسخره بود .یعني چه؟ یا
ميخواهند با بدن لخت مرا شكنجه كنند؟
باوركردني نبود .به خود ميگفتا اگر
بخواهند اذیتام كنند باهمون ناخنهایا
زخميشان خواها كرد .بهیاد دوران كودكي
ااتادمكهناخنهاي توزي داشتا و باهر
كس كه دعوایا می شد ،بهترین سالحا را
بهكار ميبردم و او را زخمي ميكردم.
مادرم ميگفت" :دختر این ناخنهاي تو
باالخره كاردست ما ميدهد .خهمگهدرهر
انگشتت یك خنجر كاشتي؟" به حرف مادرم
اكر ميكردم و خندهامگراتهبود .
در هر انگشت من یك خنجر وجود داشت.
بعد از حدود  ۱الي  ۱ساعت به سراغا مد.
یك پاسدارِ زن بود .از صدایش،
حدس زدم خولي جوان است .من بهاصطالح
مقاومت كرده و لباس زیرمرا درنواورده
بودم .به ﻃرز بسوار شنوعي ن را پایون
كشود .گفتا" :هي چكارميكني؟"!
بهبه! اعتراضها ميكني؟نميدوني كجااومدي؟
یعني چه؟ميخواهود بهگردید ،خب این چهوضعشه؟
چادرش را سفت و محكا پوچود به خودش و
بلند درراهرو دادزد" :حاج قا ببونود ،این
نميدونهكجا اومده! اكر ميكنه
اینجا جشن گراتوا و ازقز حصاراینهارا
وردهایا اینجا" ...
سكوت كردم .ميدانستا كار دارد به جاهاي

باریك ميكشد .هوچ شناختي نسبت به
گوهردشت نداشتا .شنوده بودم كه
دارند خرین كارهاي ساختمانش را انجام
ميدهند .با سكوت مرگبارش ،معلوم شده
بود متفاوتتر اززندانهاي دیگر است.
بهتنهایي عادت نداشتا و این راها ميدانستا،
بدترین تنبوهبرایا سكوت و تنهایي است .در
خانوادهاي پرجمعوت بهدنوا مده و در
زندانهاي اوین و قز حصار به اندازه
موهاي سرم با دمها برخورد داشتا .با نها
بهترین و زیباترین روابط عاﻃفي را برقرار
كرده بودم .حاال رژیا با انفرادي ،به جن
این روابط مده بود .پاسدارِ زن (نادري)
وقتي همه وسای را گشت ،بهمن یكدست
لباس داد .با لباس تن خودم در مجموع دو
دست لباس داشتا .بقوه لباسها و وسای را
بورون گذاشت .در موان وسای " ،ساكِ نقلي
قرمزِعزیزم" قرارداشت .پاسدار نراها
بورون گذاشت!
این ساك را الزمدارم.هر چوز راكهما تشخوصبدهوا ،توالزمداري.
براي داشتن این ساك اصراركردم .در جواب
گفت" :ميخواهي اقط یكدست لباس تنت را
بهتو بدها و ببوني چهعذابي خواهي كشود؟"
با این ساك نوز ،هاچون سایر د بستگيهایا
بایستي وداع ميكردم .ساكِ نقليِ قرمز با
خاﻃراتي كهدر خانه و یك سا زندانا با او
داشتا ،بهزورازمن جدا می شد.
نادري گفت" :بِهِتان وسای نميدها ،مگر
مدهاید خانه خاله كه هر روز یكدست لباس
بهپوشود و خوش روحوهباشود؟
اینجا مدهاید كهادب بشوید .شما قاتالن"...
یك قاشق روحي ،یك بشقاب و یك لووان
پالستوكي به من دادند .در بسته شد .بهمحوط
كوچك خود باید مينگریستا.
سریع به ﻃرف پنجره راتا .پنجره تقریبا" یك
متر در یك متر كه پشت ن نردههاي الزي
تعبوه شده بود .از البهالي ن ،روبهروي
خود كوهي را ميدیدم .سلسله كوهي كه در
كرج واقع است .كوه پر از برف چقدر زیبا
بود .به انگوزه ماندن اكر كردم" .پس اگر دلا
گرات و یا خواستند اشار بي ورند؛ این یكي
از انگوزههاست .مي یا و از این كوه روحوه
ميگورم ".به محوط نگاه كردم .در دیوارش
یك شوااژ كه مث تعبوه شده بود ولي هوچ
گرمایي نداشت .یك دستشویي و توالت
درگوشهدیگر سلو بود .اندازه سلو ۲،۸۱
در  ۱،۱۱متر می شد .با قدم نرا متر كردم
و در ﻃو و عرضسلو خوابودمتا ببونا چند
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بخش
ات محاکمه همه جانیان ،هن می یم و هن رفاموش می کنیم
است؟باید وقت بگذرد و بتوان ازهر چوزي
یادگرات .سكوت سراسر بند راگراتهبود.
موشكااانهبههمه چوز نگاه ميكردم .من كه
در زندان قز حصار از دیوار راست باال
ميراتا ،حاال اینجا چهكار كنا؟ درزي از
زیر در باز بود .به زیر درخوابودم .توانستا
سایه رات و مد را ،البته اقط پاها را ببونا.
خوشحا شدم كه توانستا درزي را پودا كنا
كه رابطهاي را با بورون بگورم .اززیر
دردادزدم" :هي! بچههاكجائـود؟ بچهها
كجائـود؟"
كمي گوشا را توز كردم و شنودم سربند دارند
صحبت ميكنند .سربند و تهبند نداشت! مث
اینكهازهرجایي درداشت و در یك لحظه
پاسدار ّ هي و حاضر ،در راهرو ما را
ميپایود .چند دقوقه حرف زدیا .یاد گراتن
مورس اولون كاري بود كه بایستي انجام
ميدادم" :بهاین ترتوب است كهتمام حروف
الفبارا به چهارردیف كنود و شروع كنود
بهزدن"!
یكي از بچهها برايمان توضوح ميداد و ما
بدون اینكه حرف بزنوا اقط گوش ميدادیا.
ميدانستوا كه این حرفزدنها نميتواند
دوامداشتهباشد با تمام وجودباید ن را بلعود.
این دیگر مرزمرگ و زندگي است .اگر
یادنگوري قادربه ادامهتماس نوستي و اگر
یادگراتي ،ميتواني اخبار و دادههارارد و
بد كني .غروب بود و من در سلو كوچك
خودم شروع بهقدمزدن كردم .در اكر بودم و
براي یندهام برنامهریزي ميكردم .احساس
ویژهاي داشتا .ميدانستا حاال حاالها از اینجا
خالد نميشوم و باید درست برخورد كنا.
درهمون حون صدایي هولناك شنوده شد .سر
را بهزیر دربردم و گوش دادم .شبحي كه
چادر مشكي به سرش بود ،صداي وحشتناكي
از خود درمي ورد و قدمهایش را محكا به
زمون ميكوبود .من وحشت كرده بودم كه این
چه ميتواند باشد؟ بعدها از وحشت خودم
خندهام گرات .او همان پاسدار زن ،نادري
بود كه هوچوقت در جمعههاي بعدي دیده نشد
و اقط دراین جمعهبراي ایجادرعب و وحشت
در نجا حاضر شده بود .بعد ازنمایش
مسخرهاش درها را تك تك باز كرد .در
سلو مرا باز كرده و گفت" :چرا زیر در
خوابوده بودي ميخواستي ارتباط بگوري؟" و
شروع به احاشي كرد.
من كه كلكش را اهموده بودم (و نوز قدري
ترسوده بودم!) سكوت كردم و او در را بست
و رات .تازه مياهمودم كجا هستا .یعني نباید
هوچ حراي بزني .سكوت مطلق .ارتباط با
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بورون از سلو جرمي سنگون به حساب
مي مد .روزها از پي روزهاي دیگر در
وحشت و سردي ميگذشت .سا  ١۲بود.
سالي كهزمستان سختي رادرپوش داشتوا.
در بان ن سا برف سنگوني بر روي كوهها
نشستهبود .كوه قامتش بلند بود و سربهالك
كشوده ،اما سردياش بهاستخوان ميزد .با یك
پتو،كهبه پتو سربازي موسومبود خود راگرم
نگهميداشتا .نميتوانستا رويزمون بنشونا.
چقدر سردبود! همش سرپا بودم .ماه او در
به سختي ميگذشت .دو
سلو
مردپاسدارمسإو صبحانهبودند .یكي از نها
چاق بود و صورتي عاديداشت ،خولي
عاديومعمولي .چاي را با دو حبه قند و الیه
نازكي پنور شاید در حدود  ۲١گرم به ما
ميداد و ميرات .كا كا اهموده بودم دمي
نوست كهبخواهد مارا اذیت كند .مرددیگر،
قدي بلند و چشماني سبز داشت .چشماني
بهغایت هوز و كثوف .هر باردررا باز
ميكرد ،چادرمرا بوشتر دور خودم
ميپوچودم .تنفرم باعث می شد حتي بخواها
پشت بهاو غذا بگورم .در شوفت او حتي دلا
نميخواست غذا بگورم .در یكي از شبهاي
بسوار سرد نميتوانستا بخوابا .دلا
ميخواست زودتر صبح شود تا بتوانا با
روشني روز گرم شوم .خوابا نميبرد.
احساس ميكردم تمام استخوانهایا درد
ميكند .بهروي یك كتف كهكمتر با سرماي
زمون تماس داشتهباشا ،خوابوده بودم .انگار
سرما ازمن گردن كلفتتر بود و من بازنده
بودم .از سرما ميلرزیدم و نميدانستا چه
كنا؟ ميخواستا اریاد بزنا ولي دوستانا در
سرتاسر این بند خوابوده بودند .ميخواستا به
در بكوبا ولي به دركوبودن جزاي بسوار
باالیي داشت .خالصهنشستا .ساعت  ٤صبح
بود مردي دادزد" :چاي!" جهت را بهدرستي
تشخوصنميدادم كه كجاي بند است و چند
سلو دیگر به من ميرسد؟ به سرعت
شمارش انگشتان دست به من رسود .چادرم
را دور خودم پوچودم .درباز شد .بعد ازدادن
چاي مردبا نگاههوزش و لحن كثوفش گفت:
"قند ،قند بوشتر ميخواهي؟"
من یكقدمعقب راتا .گفتا" :نه! الزمندارم".
گفت" :خوبه شورینه".
او یكقدمبه جلو مد .چرخ غذارا و كرده
بود .من بوشتر و بوشتر ترسودم و خودم
راكناركشودم .نميدانستا اگر جلوتر مي مد
چكار باید ميكردم؟ اریاد ميزدم و یا
نميدانا...؟ میزم كارنميكرد .بیض گلویا
راگراتهبود دستهایا ميلرزید.

مرددرهمان موقع گفت" :همهاز سرما
شكایت كردند .شما چي؟"
سریع جوابشرادادم" :سردبود".
خودش را به شوااژرساند و گفت " :ره
نانمكي گرما دارد .ولي دیشب  ۱۱درجهزیر
صفر بود .حاال اینجاكه سردتر ها
هست .خب خودتون خواستود .ميخواستود
تويقز حصار شورش نكنود و تشكوالتراه
نوندازید .اصال" قائ به حرفزدن با او
نبودم .دلا ميخواست هرچهزودتر شرّش
راكا كند .حراي نزدم.
چه جالب! شورش! در سلو را بست و
درعرض یك ربع تمام سلو هارا چاي داد و
رات .چادرمرا بهگوشهاي پرت كردم .اصال"
اشتهایي به صبحانه نداشتا احساس ميكردم
تلخي گلویا بهزهري تبدی شدهكه ب از ن
پایون نميرود .بیض داشتا و ميخواستا
گریهكنا .لحظهبدي را تجربهكرده بودم.
تنهایي و اینهمهاشار .واي كه واقعا"
اشاررواني سختتر از كابلي بودكهبرجانا
زده بودند .ن را تحم كرده بودم ولي این
اشار سنگونتر بود .در سلو باشي و بيهوچ
اختوارياز خود هر لحظه ماده باشي و درهر
لحظهترس را تجربهكني .چهروزهایي را
تجربهميكنا .درهمون اكرها بودم كه در
بهتندي باز شد و من چادرمرا به سر كردم
یكﻃرف بلند و یك ﻃرف كوتاه .اصال"
نميدانا پایوناش را به سر كردمیا به شك
درست؟
اقط ميخواستا مرا نبوند .او بود .همان مرد
پاسداركهبهما صبحانهداده بود .نشستهبودم .او
تادمپتویي كهپهن كرده بودم وارش سلولا
بود ،جلو مد .چند قند دردست داشت و
بازباهمان لحن گفت" :بگور برايتو "...
دستا رادرازنكردم .بشقاب راكهدر ن یك
لووان پالستوكي چاي و دو حبهقند و
برگهاينازك ازپنور بود ،باال بردم و او در
ن ریخت و رات .قدرت نداشتا دستا را از
باال بهپایون بواورم .دستا ميلرزید .چاي
درلووان لیزش داشت و تمامقندها را خوس
ميكرد .تمام نها رادورریختا .نميدانستا
بهراستي چهكنا؟ به چهكسي اعتراضكنا؟این
مردبهمن اشاررواني وارد مي ورد .خوب
ميدانستا كه اگر در این مسائ اعتراض
كني هموشه خودت مقصر شناخته ميشوي.
در اوین دختري بخاﻃر برخورد كثوف یك
پاسدار مرد اعتراض كرده بود و دختر را
بهخاﻃر اهانت به پاسدار شالق زده بودند.
در موردهاي دیگر هوچوقت به نفع زنداني
ادامه در صفحه ی 61
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یا سوسیالیست ،یا ربربیت

خشونت مقدس (بخش چهارم)
مرتضی موسوی

در چه زمانی مسلمانان باید دست به جهاد ابتدائی
بزنند؟
گروهی از اقهای اسالمی توحود را از حقوق
اولوه انسانها مودانند و معتقدند که پوش از حقوق
انسانها حقوق الهی مطرح است و حق ﷲ ها این
است که انسانها به شووه ای که او موخواهد
زندگی کنند ،یعنی مطوع شریعت اسالم باشند .به
عبارت دیگر تحمو «سلطنت اسالم» به
نامسلمانان و بخاطر توحود با کفار جنگودن از
نظر این ااراد امری مشروع است .الزم به
توضوح است که این عقوده تا به امروز در موان
علمای اسالم رایج بوده است و به ن عم نوز
موشده است ،اما خوشبختانه امروزه به دلو رشد
انسانگرایی و لوبرالوسا علمای اسالم مجبور به
تقوه کردن هستند و از بوان این باورهای زشت
اسالمی به شدت پرهوز موکنند ،اما بازها پودا
موشوند دایناسورهایی که از وحشی بودن خود
شرم ندارند و باورهای اسالمی واقعی را هنوز
ها بوان موکنند ،بعنوان نمونه یت ﷲ مصباح
یزدی نوشته است:
ها چنان که پوش از این و در مباحث مختلف
اشاره کرده ایا ،تنها حق اصو و ذاتی در عالا،
حق خدای متعا است و سایر حقوق در پرتو این
حق است که معنا می یابند و توجوه موشوند.
خداوند مالک حقوقی همه موجودات ،و از جمله
انسان ،است و تمامی مخلوقات همه هستی خود
را وام دار خدای متعا هستند .این رابطه
مالکوت بون خداوند از یک سو و سایر موجودات
از سوی دیگر ،ایجاب موکند که خداوند حق
داشته باشد که تمامی هستی طبق خواست و اراده
او به چرخش و گردش در ید و راتار کند.
در مورد جامعه انسانی نوز اقتضای این حق این
است که در سرتاسر جوامع بشری تنها خدا
پرستش شود ،دین او حاکا و سخنش برتر باشد:
و کلمه ﷲ هی العلوا (سوره توبه یه  ،)41کلمه
خدا است که برتر است.
حا اگر انسان هایی از پذیرش و رعایت این
حق الهی سر باز زدند ،عالوه بر عذاب و عقاب
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اخروی خداوند موتواند در همون دنوا نوز ن ها را
عقوبت کند .این عقوبت موتواند به صورت عذاب
و بالیی طبوعی باشد که از سمان یا زمون بر ن
ااراد ناز موشود ،و موتواند به این صورت باشد
که خداوند از مومنان و صالحان بخواهد که بر
نان یورش برند و جلوی تباه کاری و اسان نان
را در زمون بگورند و به ن خاتمه دهند ،که این
همان جهاد ابتدایی است:

روش زیر را انتخاب کنند!
7جزیه بدهند،9با مسلمانان جن کنند ،یا به عبارت دیگر،کشته شوند.
جهاد باید تا کجا ادامه پودا کند؟
برای یااتن پاسخ این پرسش باید به یه زیر در
قر ن توجه کرد.
سوره بقره (ماده گوساله) یه :237
َوقَاتِلُوهُ ْا َحتاى الَ تَ ُكونَ اِ ْتنَةٌ َویَ ُكونَ الدِّینُ ِ ّّللِ اَإ ِ ِن
انتَهَ ْ
وا اَالَ ُع ْد َوانَ إِالا َعلَى الظاالِ ِمونَ .
با نها بجنگود تا دیگر اتنه ای نباشد و دین تنها
دین خدا شود ولی اگراز یون خویش دست
برداشتند  ،تجاوز جز بر ستمکاران روا نوست.
ناگفته نماند مسلمانان در هنگان جن عالوه بر
کشتن نامسلمانان موتوانند:
2درخت ها را قطع کنند.ما قَطَ ْعتُ ْا ِم ْن لِونَ ٍة أَوْ تَ َر ْكتُ ُموها قائِ َمةً عَلى أُصُولِها
اَبِإ ِ ْذ ِن ا
ي ْالفا ِسقِونَ .
ﷲِ َو لِو ُْخ ِز َ
هر درخت باارزش نخ را قطع و یا ن را به
حا خود واگذار كردید ،همه به ارمان خدا بود،
و هدف این بود كه ااسقان را خوار و رسوا كند.

سوره توبه یه 24
قاتِلُوهُ ْا یُ َع ِّذ ْبهُ ُا ا
ﷲُ بِأ َ ْی ِدی ُك ْا َو ی ُْخ ِز ِه ْا َو یَ ْنصُرْ ك ْاُ
صدُو َر قَوْ ٍم ُم ْؤ ِمنِونَ .
ف ُ
َعلَ ْو ِه ْا َو یَ ْش ِ
با نها پوكار كنود كه خداوند نان را به دست شما
مجازات موكند و نها را رسوا موسازد و سونه
گروهي از مؤ منان را شفا موبخشد (و بر قلب
نها مرها مونهد(.
جهاد ابتدایی جز این نوست که به منظور احقاق
حقی که خدای متعا بر ک بشریت دارد،
گروهی از بندگان شایسته خدای متعا ماموریت
یابند بر کسانی که این حق را پایما کرده و راه
شرک و کفر و ظلا و اساد در پوش گراته اند
یورش برند و تا زمانی که دین حق و اراده خدا
7خانه ها را خراب کنند.حاکا شود نبرد را ادامه دهند.
اسالم موخواهد بر دیگران تسلط بوابد و دیگر محمد در همان ماجرا خانه های قبوله بنی نضور
ادیان را نابود کند ،قر ن به صراحت این را را نوز نابود موکند ،یه زیر به این واقعوت اشاره
موکند:
اعالم موکند:
سوره حشر یه 7
ب ِم ْن
هُ َو الا ِذي أَ ْخ َر َج الا ِذینَ َكفَرُوا ِم ْن أَ ْه ِ ْال ِكتا ِ
سوره توبه یه  ،99قتح یه  72و صف یه 3
ْ
یار ِه ْا ألَ ِِ او ِ ْال َح ْش ِر ما ظَنَ ْنتُ ْا أَ ْن یَ ْخ ُرجُوا َو
د
ِ
هُ َو الا ِذي أَرْ َس َ َرسُولَهُ بِ ْالهُدى َو ِدی ِن ْال َح ِّ
ِ
ق لِوُظ ِه َرهُ
ظَنُّوا أَناهُ ْا مانِ َعتُهُ ْا
َعلَى الدِّی ِن ُكلِّ ِه َو لَوْ َك ِرهَ ْال ُم ْش ِر ُكونَ .
ﷲِ اَأَتاهُ ُا ا
او كسي است كه رسولش را با هدایت و ئون حق ُحصُونُهُ ْا ِمنَ ا
ﷲُ ِم ْن َحو ُ
ْث لَ ْا یَحْ تَ ِسبُوا َو
ب ی ُْخ ِربُونَ بُوُوتَهُ ْا بِأ َ ْی ِدی ِه ْا َو
ارستاد تا او را بر همه ئونها غالب گرداند هر قَ َذفَ اِي قُلُوبِ ِه ُا الرُّ ْع َ
ُ
َ
ْ
ْصار.
أَ ْی ِدي ْال ُم ْؤ ِمنِونَ اَا ْعتَبِرُوا یا أولِي األِب
چند مشركان كراهت داشته باشند.
ِ
سوره توبه یات  72و 73
وا إِنا َما ْال ُم ْش ِر ُكونَ نَ َجسٌ اَالَ یَ ْق َرب ْ
یَا أَیُّهَا الا ِذینَ َمنُ ْ
ُوا .9-به زنان تجاوز کنند.
ْال َم ْس ِج َد ْال َح َرا َم بَ ْع َد عَا ِم ِه ْا هَـ َذا َوإِ ْن ِخ ْفتُ ْا َع ْولَةً سوره نساء یه 74
نات ِمنَ النِّسا ِء إِالا ما َملَ َك ْ
ﷲُ ِمن اَضْ لِ ِه إِن شَاء إِ ان ّ
اَسَوْ فَ یُ ْینِو ُك ُا ّ
ص ُ
تاب
ت أَیْمانُ ُك ْا ِك َ
ﷲَ َعلِو ٌا َو ْال ُمحْ َ
ُ
َ
ا
ْ
َح ِكو ٌا .قَاتِلُ ْ
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
وا الا ِذینَ الَ ی ُْؤ ِمنُونَ بِاّللِ َوالَ بِالوَوْ ِم اآل ِخ ِر ﷲِ َعل ْوك ْا َو أ ِح ا لك ْا ما َورا َء ذلِك ْا أ ْن تَ ْبتَیوا
َ
َوالَ یُ َح ِّر ُمونَ َما َح ار َم ّ
صنِونَ َغ ْو َر ُمسااِ ِحونَ اَ َما ا ْستَ ْمتَ ْعتُ ْا بِ ِه
ﷲُ َو َرسُولُهُ َوالَ یَ ِدینُونَ ِدینَ بِأ ْموالِ ُك ْا ُمحْ ِ
َاب َحتاى یُ ْعطُ ْ
ْ
ق ِمنَ الا ِذینَ أُوتُ ْ
ضةً َو ال جُنا َح َعلَ ْو ُك ْا
ْال َح ِّ
ت
ك
ال
وا ْال ِج ْزیَةَ ِم ْنه اُن اَآتُوه اُن أُجُو َره اُن اَ ِری َ
وا ِ َ
ض ِة إِ ان ا
ﷲَ كانَ َعلِوما ً
ُ
صا ِغرُونَ .
ا
ه
و
د
ی
ض ْوتُ ْا بِ ِه ِم ْن بَ ْع ِد ْالفَ ِری َ
اِوما تَرا َ
عَن َ ٍ َ ْ َ
ای کسانی که ایمان ورده اید ،مشرکان نجسند و َح ِكوما ً.
از سا بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند ،و و زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر نها
اگر از بونوایی موترسود ،خدا اگر بخواهد به اض را كه مالك شده اید (در جن به تصرف شما در
خوش بی نوازتان خواهد کرد .زیرا خدا دانا و مده اند) ،اینها احكامي است كه خداوند بر شما
حکوا است.کسانی را از اه کتاب که به خدا و مقرر داشته و زنان دیگر غور از اینها (كه گفته
روز قوامت ایمان نمی ورند و چوزهایی را که شد) براي شما حال است ،كه با اموا خود نها
خدا و پوامبرش حرام کرده است بر خود حرام را اختوار كنود در حالي كه پاكدامن باشود و از
نمیکنند و دین حق را نموپذیرند بکشود ،تا نگاه زنا خودداري نمایود ،و زناني را كه متعه موكنود
مهر نها را ،واجب است بپردازید و گناهي بر
که به دست خود در عون مذلت جزیه بدهند.
این یات برای کااران  9راه موگذارد که باید شما نوست نسبت به نچه با یكدیگر توااق
كردهاید بعد از تعوون مهر ،خداوند دانا و حكوا
یکی از نها را انتخاب کنند:
2مسلمان شوند ،در مسلمان شدن نها اجباری است.نوست اما اگر مسلمان نشدند باید حتما یکی از دو
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انتخاب دیگرى معموال نداشته ایا .مطمئنا
استثنا داریا ولى بحث اصلى من مربوط به
اكثریت مردم ایران است كه بهتر است
اكثریت خاموش خوانده شوند.مسئوالن
حكومتى ایران در اص جالدان حكومت كه
در بسوارى از ضمونه ها از جالدان داعشى
خشن تر عم نموده اند ،ادعاهایى مبنى بر
دموكراسى و ازادى در ایران اسالمى را
دارند ولى همه مى دانوا كه به هوچ وجه
اینگونه نوست و نخواهد بود،و به هوچ عنوان
تحم كوچك ترین انتقاد و یا مخالفتى را
ندارند .كه اگر مقدار اندكى حااظه تاریخى
داشته باشوا  ،كه متأسفانه ملت ایران زیاد
اینگونه نوست  .به یاد مى اوریا چگونه
گلهاى این سر زمون را پر پر كردند .در
ایران ما بسوارى از اقلوت ها را داریا بهایوان
 ،دراویش  ،نو كوشان مسوحى  ،و حتى سنى
ها نوز در ایران اقلوت خوانده مى شوند ،كه
اقلوت بودن خود جرم است  ،هر چند كه در
این موارد قانون مكتوبى وجود ندارد ،ولى
راتار سران حكومتى به شدت خالف این را
ثابت نموده است ،به داعات اراوان دیده ایا
كه با انان چگونه راتار شده است یا اعدام
شده اند ویا به حبس هاى طوالنى مدت
محكوم گشته اند.اعدام هاى اخور كه بسوارى
از انان همشهرى هاى خود من بودند  ،از
جمله شهرام كه سنى بود و به محاربه با خدا
محكوم شد و اعدام گردید ،به مجرم بودن و
یا نبودنشان كارى ندارم ولى واقعا چگونه
ممكن است شخص ویا اشخاصى را تنها به

خاطر باور و اعتقادى كه طبق عهد نامه
حقوق بشر هر انسانى مى تواند داشته باشد و
در ازادى كام ان را اختوار كند  ،جان
انسانى مى گورند چون به اعتقادى غور از
اعتقاد شما عم مى كند ،و در نهایت به
گذارش مستند و مختصرى از وضعوت یكى
از نوكوشان مسوحى محكوم در ایران بسنده
مى كنا ؛
سونا دهقان نوكوش مسوحى محكوم به اعدام
در شعبه یك دادگاه كوفرى اراك.
سونا به اتهام سب النبى بازداشت شد به علت
اعالوت در یكى از شبكه هاى مجازى ،
هنگامى كه سر باز بود و در روزهاى اخر
خدمت را مى گذراند دستگور شد او به
رهبرى توهون كرده به پوامبر توهون كرده
عكس قران سوخته را در شبكه اجتماعى
الین پخش كرده  .این همه اتهاماتى است كه
به سونا دهقان نسبت داده اند و با اشار و
تهدید و شكنجه اعتراف تلوزیونى از او
گراته اند و با قو مساعدت برگه هاى
بسوارى را امظا نموده كه اكنون بعد از
گذراندن یك سا حبس منتظر اجراى حكا
اعدام در زندان مركزى اراك به سر مى برد.
هر چند طبق قانون اگر او توبه نامه بنویسد
حكا از اعدام به شالق تبدی مى شود ولى
براى او چنون نبوده.
سونا و خولى هاى دیگر به سبب نبودن ازادى
و دموكراسى در ایران اسالمى به اعدام
محكوم شده اند .
زنده باد ازادى .مرگ بر اص والیت اقوه

مررتررخررصررص رادیررو ایررزوترروپهررای پررزشررکرری و
موج گسترده اعدام ها
«قهرمان هستهای» عصر احمدینژاد و همچنرورن
سحر باباسجلی
محمد عبدالهی ،زنردانری سروراسری کررد ،ترا اعردام
متهمان به جرایا غور سواسی و امرنرورتری ،هرمره و
همه در تابستان سا جاری نشان از ن دارد کره
سرور اعردام در ایرران تروقررفنراپرذیرر اسرت و بررا
سرعتی زیاد به حرکت خود ادامه میدهد.
این اعدامها در شرایطی انجام میشوند کره حردود
دو ماه از ششمرورن کرنرگرره جرهرانری عرلروره اعردام
میگذرد .در این کنگره ،جهان با عزمی دوباره و
حضور دستکا  ۲۱۱۱نفر از  ۲۱۲کشور جهران
در اسلو پایتخت نروژ ،علوه مجازات اعدام بره پرا
خاست.
نظام قضائی رژیا جمهوری اسرالمری برر مربرنرای
خشنترین اشکا سرکوب ااشوستی برنروران نرهراده
موج گسترده اعدام ها و صدور حکم های اعدام شررده اسررت .دسررتررگرروررری و شررکررنررجررههررای قرررون
برای سرکوب آزادی بیان ،مخالرفرت سریراسری و وسطائی ،پررونرده سرازی هرای واهری ،بری حرقروقری
گروه های قومی وعقیدتی
کررامر زنرردانررورران سررورراسرری ،دادگرراههررای قررالبرری و
تابستان امسا با موج جدید و شدیدی از اعدامها ارمایشی ،عدم دسترسی متها به وکرور مرداارع و
همراه بوده است .از اعدام زندانوان عقوردتری اهر حداق شرایط یک محاکمه عادالنه ،قطرع ارتربراط
سرنررت تررا اعرردام شررهررام امرروررری ،پررژوهشررگررر و

زندانوان با خانوادهها در طو زنردان ،اعردامهرای
گسترده و از جمله اعدام جروانرانری کره زیرر سرن
قانونی قرار دارند از جملره مشرخرصرات ثرابرت و
هموشگی دستگاه کشتار جمهوری اعدام و جنایت
اسالمی بوده است.
این اعدام ها حاوی پوامی برای کنشگران سروراسری
و مدنی و بهویژه جوانان در داخ کشور است.
کسی گمان نبرد کره براز شردن اضرای نسربری در
مناسبات بونالمللی ،باز شدن اضا در داخ کشور
را نور به همراه خواهد ورد .وهمچنون حاوی این
پوام برای غرب می باشد کشورهای غرب بردانرنرد
که بسته شدن پرونده هسرتره ای بره هرورچ وجره بره
معنای مادگی جمهوری اسرالمری بررای برررسری
پرونده دیگر مثال در رابطه با حقوق بشر نوست.
پوام دیگر برای عربستان سعودی می باشرد و در
پایان باید برای جرلروگرورری از اعردام ترمرام مرلرت
ایران بابرپاکردن کرمرورتره هراعرلروره اعردام  ،برآیرن
حکومت مقابرلره کرنرنرد ترالریرو حرکرا اعردام بررای
هممبارزه کنند و این اولون گرام بررای گروشرمرالری
دیکتاتور می باشد.

نگاهى به وضعیت وخیم نوﻛیشان مسیحى
در زندان هاى رژیم غاصب ایران
آکو رضائی

همانگونه كه مى دانوا ایران كشورى است ،
با اكثریت دین غالب اسالم ،نمى خواها زیاد
به این مسائ بپردازم  ،كه چگونه دین ما به
ما تحمو گشته ،و در شرایطى مانند
كشورمان ایران ما به محض به دنوا امدن در
چهارچوب دین اسالم قرار خواهوا گرات و
مسلمان خوانده مى شویا  .چه بسا حتى
اطالعات اولوه كا و ناچوزى از این دین
نداشته باشوا ،و یا نه ،به شدت انسانى به
شدت مذهبى و در ضمونه هاى دینى رادیكا
باشوا .اما انچه كه مسلا است  ،این است كه
ما بدونه هوچ تحقوق و دانستنى حتى بدونه
داشتن هوچ انتخاب دیگرى مسلمان خوانده
مى شویا .در اص ما مسلمان زاده هستوا ،و
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به مناسب روز مبارزه با  .....ادامه صفحه ی  1من باید در موردش دقت صورت گورد
ترکوب نماینده ها از گروه های اجتماعی
گوناگون است که یکی از این گروه های
می شود.مث اینکه از ناگهانی دم را به ۲۱
سا قب می برند .به طور مثا در جلسات اجتماعی همجنسگرایان و ترنس ها هستند.
سوا هایی مطرح می شود که سالهاست بنا به گزارش سازمان بهداشت جهان اگر
دیگر با نها مواجه نشدیا این تفاوت وجود بپذیریا که بون  ۱تا  ۱درصد انسانها در
دارد.در واقع جامعه ی ایرانی خارج از ایران را همجنسگرایان و ترنس ها تشکو
کشور نموشود به طور کلی در موردش می دهند در واقع ک جامعه ی " ا جی بی
صحبت کرد اما در شهرها و کشورهای تی " یا همان اقلوت های جنسی بعد باید
مختلف به موزانی که با این مساله روبرو بپذیریا که صحبت از  ۱الی  ۲۱مولوون
بودند یا به عقب مانده اند یا رشد کرده اند .انسان از جامعه این کشور می کنوا .نمی
اما مها ترین نکته یی را که من به اعالون شود این جامعه را نادیده گرات .مساله ی
سواسی و جنبش های گوناگون توصوه می مها اینجاست که در بحث هایشان به این
کنا این است که اراموش نکنند همانگونه که موضوع نظر بی اندازند و البته تاکود می کنا
ما سالها تالش کردیا تا نشان دهوا زنان و دلا می خواهد که این اتفاق نوفتد که هر
جایگاه و باید برابری با مردان در مبارزات اردی راجع به این موضوع از موضع ترحا
سواسی و اجتماعی شان را اشیا کنند و تا یا نا گاهانه یک بحث را بازتولود کند  .تالش
اینکه جامعه یاد گرات و پذیرات که زنان کنوا تا راجع به این گروه از ااراد اطالعات
اقط برای اروش بلوط و تهوه ی سالن و بوشتری کسب کنوا " مطالب مرتبط به این
غذای برنامه ها نوستند بلکه توانایی این را موضوع را بوشتر مطالعه کنوا" و از حقوق
دارند که سخنرانان مجری برنامه خوبی همجنسگرایان حرف بزنوا و از همه مهمتر
باشند و کارهای اصلی را پا به پای مردان اینکه زمانی که دگر جنسگرایان وارد گفتگو
پوش ببرند .ما باید یاد بگوریا که ها ملوت می شوند از مزایای خود صحبت کنند ،مانند
های گوناگون می بایست در موزگرد ها اتفاقی که در جنبش زنان ااتاد " از دیدگاه من
سخنرانی ها و جاهای گوناگون که در مورد مردانی مواق شدند به این جنبش کمک کنند
کشور ایران مباحثه صورت می گورد نماینده یا مورد استقبا قرار گراتند که در مورد
داشته باشند و ها یکی از مسایلی که به نظر امتوازات مردان سخن بگویند و خواهان لیو

امتوازات ویژه برای مردان شنود و خواستار
این باشند که امتوازات عمومی شود .مردانی
که از موضع ناجی زنان وارد می شوند
هنوز به این درک نرسوده اند .بنابرین مها
است اارادی که در رابطه با جنبش
همجنسگرایان و دااع از حقوقشان صحبت
می کنند نه از موضع اینکه جایگاه باالتری
ایستاده اند و از یک گروه محروم دااع می
کنند .بهتر است که به همجنسگرایان و ترنس
ها تریبون بدهند خود این ااراد راجع به
مسای از روایت ها و درد ها و رنج ها
گراته تا اعتراض ها و مطالبات خود صحبت
کنند .و دوم اینکه زمانی که راجع به این
مسای گفتمان صورت می گورد که به نظر
ما بسوار خوب است از امتواز هایی که
جامعه ی دگرجنسگرا دارد  ،از محروموتی
که تحمو می کنند به اارادی که با گرایش
های جنسی متفاوت حرف زده شود و به امود
اینکه این سد ها شکسته شود و روزی ارا
رسد که ما به داشتن اعا حقوق زنان اعا
حقوق کارگری و همچنان اعا حقوق
همجنسگرایان و ترنس جندرها نوازی نداشته
باشوا .در واقع این امری بدیهی و معمو در
جامعه باشد..
شادی عزیز با سپاس از اینکه نظراتت را با
بونندگان ما درموان گذاردید.
با تشکر از سحر صامت جهت پیاده کردن
متن مصاحبه
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است و موتواند حرف بزند و اگر كس دیگري
همان حرف را بزند خواهد رات به نجا كه
عرب ني انداخت .ا ّما اولا وقتي به استووا
اوبرهاوزن مي رود داستان دیگري ست  .در
سالهاي شصت وهفتاد  ،شرایط سواسي لمان
و اروپا نسبت به ایران حسّاس است .
دانشجویان ایراني كنفدراسوون بسوار اعّالند و
با نوروهاي چ رادیكا در تماس هستند و
بخصود سونماي مت ّرقي ن سالها مسای
سواسي مجامع و اولمهایي را كه به این مسای
تو ّجه موكنند ج ّدي موگورند و نوشتار و زبان
سونمایي مسئله شان نوست و در واقع پوام اولا
برایشان مها است  .این استووالها اكر موكنند
 ،با نمایش اولمهایي از كشورهاي دیكتاتوري
و توتالوتر  ،به زادي بوان و پوام روشنفكران
ن ملّت ها كمك موكنند  .اقط كااي ست
نگاهي به لوست جوایز این استووالها بوندازیا
مي بونوا كه سونماي شوروي و كشورهاي
سوسوالوستي سابق همه ،دایا جوایز را درو
موكردند  ،ا ّما با گذشت سالها اثري ازین
اولمها در تاریخ سونما نوست  .سا 2314

جایزه استووا به خانه سواه است تعلّق
موگورد .استووا اوبرهاوزن از اولا پوام
سواسي موگورد و برناردوبرتولوچي كه ن
زمان دستوار پازولوني ست  .و به عنوان
ماركسوست  ،نگاه اولمساز به مسای سواسي
و اجتماعي جامعه برایش مها است  ،بر تو
لوچي اولا اروغ را سواسي مي بوند و از او
در مصاحبه یي مي پرسد  :اولا شما در مورد
جذام است  ،ا ّما شما قصد بوان موضوع و
مفهومي عموق تر از مسئله جذام را داشته
اید  .اروغ جواب مودهد :
جذامخانه براي من نمونه یي بود از دنواي
وسوعتر ...با تمام بوماریها  ،ناراحتوها ،
گراتاریها ...برتولوچي مي پرسد  :یا در
ایران با مسای زیادي رو به رو هستود ؟
اروغ از جواب صریح طفره مورود و جواب
مودهد  :اگر بتوانوا این دوره را دورهٌ شلوغ
بناموا  ،باید ببونوا این ساختمانها یي كه به
عنوان پوشرات مملكت ساخته موشود به كجا
مي رسد  .و در جواب سوٌا دیگري در
مورد رابطهٌ روشنفكر ان ایراني بامردم

كااي ست ما كه مث ایشان پشت مان این قدر
قرد نوست ! توجهّ موكنود كه دیگر بحث بر
سر روابط حسنه بارژیا ا ست  .ازیك طرف
بحث زبان سونما مننفي موشود و از طرف
دیگر به محض اینكه اشارات اجتماعي
سواسي طرح موشود  ،از جواب صریح
طفره مي روند  ،چون مشكالت بارژیا پوش
مي ید  .و منتقدین و روشنفكران همه مي
دانند كه ازها دیگر موتوانند انتقاد كنند ا ّما در
مور د مسای اجتماعي باید حدود خودشان را
بشناسند  .نها كه به طبقات باالتري تعلّق
دارند و یا جوري براي كاركردن با مقامات
كنار مي یند  ،از نظر دیگران مشكوك به
نظر مي رسند  .گلستان چون با شركت نفت
قرار داد دارد و براي نها اولا موسازد البد
از نظر رژیا مطمئن است كه این امكان را
به دست ورده است  .او هرچه غور مستقوا
بخواهد حراهاي مردمي اش را مطرح كند ،
باز كساني خواهند گفت كه او پشتش قرد
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راهیی زن ،راهیی جامعه است
مي گوید  :رابطه وجود ندارد  ،روشنفكر
ایراني تماشاگر جامعه یي ست كه به او پشت
كرده است  .اروغ اگر صریح تر حرف بزند
با ساواك گراتاري پودا خواهد كرد .متوجهّ
هستود كه ن روزها ها مث این روزها ،
بهر دلولي به اولمها جایزه بدهند رژیا استفادهٌ
خودش را موكند  ،به شرطي كه اولمسازان
صراحت بوان نداشته باشند  .در پرده حرف
زدن خوبي اش اینست كه موشود در مقاب
هر سوٌالي جوابهاي متع ّدد داشت  .براي
روشنفكران غرب پوام سواسي اولا نقدر
روشن است كه چند سا بعد جایزه یي به نام
اروغ در استووا اوبر هاوزن  .تعوون
موشود كه به دو اولا از چكسلواكي و
یوگسالوي تعلّق موگورد  .نام اولا یوگسالو »
مردان بوكار « است  .همه ما مي دانوا كه ن
روزها در كشورهاي سوسوالوستي ا ّدعاي این
هست كه بوكاري وجود ندارد .چند سا بعد
كریس ماركر اولمساز سواسي و كمونوست
انقالبي ارانسوي -كه در اولا مشهورش »
پایان ااق سرخ است « یك اص مف ّ
ص در
مورد ایران و انقالبوون ایراني دارد  ،-در
مورد مرگ اروغ مونویسد  » :اروغ به
اندازهٌ همهٌ نها كه حراه شان نا امودي ست ،
جنبهٌ وحشتناك جهان را مي شناخت « كریس
ماركر موگوید كه زبان سمبولوك اولا مرض
جذام را به جذامهاي دیگر جهان وص موكند
و اضااه موكند كه این اولا » زمون بي نان «
ایران است  » .زمون بي نان « اولا مستند
لویي بونوئ اولمساز ماركسوست اسپانوایي
ست كه با ساختن این اولا  ،ازكشورش
بوسولهٌ ارانكو تبعود شد  .و تا پایان جن
داخلي اسپانوا و رخت بربستن ااشوسا از
اسپانوا به كشورش بر نگشت  .ا ّماخاصوت
این جایزه ها اینست كه نوشتار اولمي و زبان
سونما بالك ّ اراموش موشود و در مورد
ایران مث بوشتر كشورهاي جهان س ّوم این
ت ّوها به وجود مي ید كه اصالً براي اولا
ساختن نوازي به موختن نداریا  ،همونكه كار
با وسای انّي را ارا بگوریا كااوست  .اروغ
كه بعد ازین اولا در توهّا اولمسازي گراتار
موشود ،در مطلبي در م ّجله زن روز بهمن
ماه  2944موگوید  » :سونما سه عام اصلي
دارد  ،اكر ّ ،
ان  ،سرمایه  » .یعني اگر
حراي براي گفتن داشته باشوا كااي ست كه
وسای انّي را به دست بواوریا و حرامان را
بزنوا  .نحوهٌ بوان و دانستن زبان اولا  ،مها
نوست  .اروغ این حرف را در مورد اولا »
خشت و ینه « مي زند كه اولا سونمایي ا ّو
گلستان است و مواقّوت گوشه نداشته است .
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اروغ عدم مواقوت اولا را در تماشاچي ها
جستجو موكند  .و مي نویسد ؛ » اگر یك
تماشاچي یا ع ّدهُ معدودي ازین اولا خوششان
نوامده  ،باید عوام واخوردگي نها را در
پسوكولوژي خود نها جستحو كرد « اروغ
اكر موكند چون تماشاگر ایراني به اولمفارسي
 ،سونماي تخدیري عادت كرده است ،
نموتواند اولا ج ّدي را بفهمد  .یاد وري كنا كه
همان زمان كه در ایران اولمفارسي ساخته
موشود  ،اولمهاي مهّا م ٌولّفان سونما مث جان
اورد  ،هوارد هاوكز  ،لفرد هوچكاك ،
رائو والش  ،اتو پرمونجر  ،ژان رنوار ،
 ،ادریكو الوني  ،روبرتو
اریتزالن
روسلوني  .لوكونو وسكونتي  ،نمایش عمومي
دارند و با وجود سانسور بعضي صحنه ها
مواّقوت گوشه را ها دارند .ابراهوا گلستان كه
ادبوات مهّا و مدرن اروپا و مریكا را
موشناسد و مترجا ثار مهّمي ست و خود
نویسندهُ نامداري ست  ،مطلقا ً به سونمایي كه
از ادبوات مدرن الهام موگورد و زبان و
كاربرد نوشتاري ن توجّ ه ندارد  .و اروغ
در دانش گلستان به عنوان استاد در زبان
سونما تردید نموكند  .او كه در كاربرد زبان
شعري نهمه وسواس دارد و براي نوشتن یك
شعر ماهها كار موكند ،براي سونما  ،اقط
دانستن كاربرد وسای تكنوكي را كااي
موداند  .و اكر موكند ا گر اولا خشت و ینه
درك نموشود  ،این تماشاگر است كه مشك
دارد نه اولمساز .اروغ همچنان ستایشگر و
مسحورگلستان مي ماند.
 ...-3رابطهٌ عاشقانه ،دوستانه ؟ یا اروغ
به زندگي كسالت بار بي عشق پشت كرده
است و قومت گران زادي  ،محروموت از
دیدار تنها ازرند است .
وقتي كه چشا هاي كودكانهُ عشق مرا با
دستما تورهٌ قانون مي بستند واز شقوقه هاي
مضطرب رزوي من اواره هاي خون به
بورون مي پاشود وقتي كه زندگي من دیگر
چوزي نبود ،هوچ چوز به جز توك تاك ساعت
دیواري دریااتا  ،باید  ،باید  ،باید دیوانه وار
دوست بدارم
( 7اروغ شووهٌ سنتّي عاشقي را نمي پذیرد .
شووهٌ نوست شدن در معشوق  .بي رن شدن
از زنانگي و انسان بودن  .خود را اداي
خانواده و ارزند و شوهر نمودن  .زادي و
زادگي اروغ ترس مي انگوزد  .جمع مردانهٌ
روشنفكران رابطهٌ دوستانه با زن را نمي
شناسند .از یك طرف اروغ زن مطلّقه یي
ست كه مردان بون خودشان مي گویند بازار
زاد  ،یعني رابطه جنسي با نها تعهّدي به

دنبا ندارد و باكره نبودنشا ن شانس بزرگي
ست و از ن طرف شاعر بي پروایي ست كه
رابطهٌ جنسي بدون عشق را به سوٌا
موگذارد و نمي پذیرد  .در نو جواني درشعر
» گنه كردم گناهي پر ز ل ّذت « رابطهٌ جنسي
بدون عشق را گناه مي نامد و در رابطه با
مرد چوز دیگري موجوید  .البتهّ مردان
روشنفكر ن زمان تعریفشان از شعر اروغ
تعریف دیگري ست بوشتر نها اكر موكنند او
خودش به گناه كار بودنش اعتراف دارد و
اگر مواّق شویا وبا او به رختخواب برویا ،
تقصور اوست و اوست كه مرتكب گناه شده
است  .شجاع الّدین شفا در مق ّدمه كتاب اسور
مونویسد  :نچه درین مجموع جالب است
اعترااات یك زن است .وگرنه موضوع گناه
به قدمت وجود انسان است  .چه كسي وجود
دارد كه هوس گناه نداشته باشد ؟ ایرج
صابري در مجلّهُ اولا و هنر  ،اسفند 2942
مونویسد با اشعار خانا ارّخ زاد در مطبوعات
( احوانا ً خوب یا بد و اغلب منحرف )
شنایوا  .این تعریف مردانه  ،معناي دیگري
ها دارد كه معناي رابطه با زن یعني رابطه
جنسي این همان تف ّكر است كه در ادیان تك
خدایي از زن موجودي براي ل ّذت جنسي مرد
موسازد و همهٌ قوانون ض ّد زن ازین نوع
ذهنوت سر چشمه موگورد .در ن دوره  ،بون
روشنفكران مرد مسابقهٌ نزدیك شدن به اروغ
وجود دارد  .اكثر نها بدشان نمي ید با او
سر و سرّ ي داشته باشند .وحتّا اگر سروسرّ ي
نداشتند  ،وانمود كنند كه به او نزدیكند .
اروغ این برخوردها را موبوند و سعي موكند
جاي خود را درین دنواي مردانه پودا كند .
گلستان در سازمان اولا خودش چند شاعر و
مترجا و ادیب را جمع كرده است  .او در
مصاحبه یي در مجلّهُ سخن ،شماره ، 94
سا  2913موگوید  » :درین موان كسي
چوزي از اولمسازي نمودانست  ،تنها به شوق
با كنجكاوي به راه ااتادیا و از صفر شروع
كردیا  .این دوستان مرد زبان سونمارا نمي
دانند ا ّما ارزشهاي اخالقي یي دارند كه به
راحتي زن زاد را نمي پذیرند  «.اخوان
ثالث مي گوید  :كساني اروغ را به گلستان
توصوه كردند  .گلستان از من نظر خواست ،
چون زیاد به دمهایي كه او را معرّ اي كرده
بودند نظر خوشي نداشت  .من گفتا باید به
او مجا بدهوا  ،او دیگر دم قبلي نوست.
شعرهاي اخورش نشان مودهد كه موخواهد از
دنواي قبلي اش جدا بشود ...اروغ در
جستجوي كار بود و به عنوان رشوویست در
ادامه در صفحه ی 06
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زندان گوهردشت وسلول انفرادي ...ادامه صفحه  63ميگورم".به خاﻃر این جواب
او را به س داني برده بودند و
ميگفت چقدر وحشتناك بود.
دختر نظر نداده بودند .از اینهمه اشار جاي كثوف وبدون نور ،حتي كوچكترین
رواني رنج ميبردم ولي در این یكسا روزنهايدر نجا تعبوهنشده بود...
گاهيام بوشتر شده بود .نها ازهر وسولهاي مارا در سلو هاردیف پشت سر ها
استفاده ميكردند تا مارا سركوب كنند و این نگذاشتهبودند .یك در موان ،سلو ها خالي بود
ها یكي ازاشارهاست .مشتا را با تمام و تجربهكااي نداشتوا .راه ارتباط با توجه به
وجودبه همان شوااژكههوچوقت گرمنمی دانستن مورس از زیر در انجام مي شد و
شد،كوبودم .قلبا زخمي بود .دردي عجوب در اینها بسوار نامواق بود .هرچند وقت یكبار
خوداحساس ميكردم .چرا اینقدرناتوانا؟
مچ بچهها را ميگراتند و با ناسزا و كتك
به خودگفتا واقعا" ترسوده بودي .چمباتمهزدم همراه بود و سپس راهي س داني می شدي.
و بهمردم ،به خانوادهعزیزم و بهعشق لطوفا درقز حصاردرباره این زندان مخوف
اكر كردم .به خودگفتا" :خب اینها كه براي صحبت ميكردیا .ميگفتند شاهدرست كرده،
مهماني مرا به اینجا نواوردهاند .عشق به اینها بهرهبردارياش خواهند كرد.
مردم همون مسائ را دارد .سواسي بودن هنوزتمامنشده بود .تلي از خاك و جر را
همون مشكالت را دارد ".با
ازگوشهپنجرههنگامي كهاز پنجره باال
خودم،دراكرم حرف ميزدم و انگار خودمرا ميراتا ،ميدیدم .زندان گوهردشت بزرگ و
قانع ميكردم .احساس شاديعجوبي در بزرگتر می شد تا بتوانند یك نس راكهعشق
وجودمبود .هرچوزي سختي دارد ،مها ن و زندگي را تجربهكرده بودبه زندان بكشند.
است كه سربلند بگذراني .حاال او راه است ۲۱۱ .زنداني دختر زندان گوهردشت را
معلوم نوست چندین و چند ماه در انفرادي ااتتاح كرده بودند.
باشوا .یك روز در خوا هاي شورین یكروز نادري بعد از صبحانه دریچه سلو
خودبودمكهدربهتنديباز شد .نادريبود.
مرا باز كرد و گفت" :چادرت را سركن".
چرادمپنجره ایستادهاي؟ماده شدم .مردي وارد سلو شد.
ایستادهام!خودش را معراي كرد" :من صبحي
ميدوني كه جرمه.رئوسزندان هستا".
.
ميكردم
تماشا
داشتا سمون رابرایا عجوب بود .براي اولون بار در این
دمپنجره
ميگا
بهت
.
حرفزیادنزن
خبمدت كهدر سه زندان بودم ،شخصي خودش
ایستادن قدغن است.
را بهزنداني معراي ميكند! من در
.
كهمعلومنوست
جائيانتهاي سلو ایستاده بودم .او پرسود" :از
خولي پر رو هستي .زیاد قانون شكني بكني سلو راضي هستي؟"مياندازمت س داني كه ببوني اونجا گفتا" :خولي سرداست .شوااژاصال گرما
كجاست .بعد از راتن بهاونجا دیگه نزدیك ندارد".
پنجره نميشي.
گفت" :اینجا تازه راه ااتاده و ما همه در اینجا
دررا بست و رات .من هاج و واج مانده جدید هستوا .شما اولون زندانوان این زندان
بودم .ميگویند ارتباط با سلو هايدیگر هستود .اگر توبهنامه بنویسي
نگور ...و هر چوز كوچك ،حتي در خود كاري ميكنا تو را برگردانند".
سلو ها بوده ،جرم است  .از زیر در رو كردبهپاسدارزن و گفت" :كاغذ و قلا
بهﻃور مخفي و خولي رام حرف ميزدیا .بواور".
بعضي مواقع پاسدار مچ ميگرات ولي ازمن پرسود" :مينویسي؟"
خوشبختانه تا ن موقع مچ مرا نگراتهبود .گفتا" :قبو ندارم".
موضوع را بهدو سلو بعديكه صدایا بهاو در جواب گفت" :پس اینجا ميماني" و رات.
ميرسود،گفتا .او ها گفت بهدیواري كه بعد ازراتن "صبحي" همگي راتوا
شوااژتعبوه شده ،تكوهداده بود و بهاو ها زیرِدركهاخبارراردوبد كنوا .یك یادو نفر
اعتراضكردند كهنباید بهدیوارتكوهبدهي .تو توبهنامهرا قبو كرده بودند.
ميخواهي با سلو بیلي تماس بگوري .او ها هوا سرد و سردتر می شد و من باهمان پتو
در جواب گفته بود" :خب چرا وقتي شما در ميگذراندم .سلو بسوار سردبود .حتي
راهرو هستود من بخواها ارتباط بگورم .درروزها هوا سردبود و بههوچوجه اتاب به
گوش ميدها ،وقتي كه نوستود ارتباط سلو نميتابود .چند روز بعد از مدن صبحي

به سلو ها ،نادري دریچههارا یكيیكي
بازميكرد و حراي كوتاهزده می شد .دریچه
سلو مرا بازكرد و گفت وسای ات را جمع
كن .بعد از مدتي یكيیكي سلو ها خالي می
شد و حدسا این بودكهتیوور جاست.
چراكهپاسداریكنفر را ميبرد و خولي سریع
برميگشت و سلو بعديرا بازميكرد.
سلو هايروبهرو به وسولهدیواري كه چند
در ،در ن تعبوه شده بود ،جدا می شد .من را
به سلو روبهرو بردند .وسای راروي زمون
گذاشتا.
پاسدارگفت" :این ها اتاب! دیگهغر نزن"!
چشابندم را باال زدم .اتاب پایوزي قشنگي به
دیوار نشسته بود .هنوز كه هنوز است ،گرماي
ن را اراموش نكردهام .از پشت پنجرهكوچكا،
اتاب عبوركرده بود و اززردياش شادي خاصي
در وجودم مينشست .چشابند را برداشتا،هنوز
چند دقوقهاي نگذشته بود كه در سلو باز شد .یك
زنداني دیگر را به سلولا وردند .نادري گفت:
" نقدر حرف بزنود و تحلو بدهود تا خسته
شوید ".من او را زیاد نميشناختا .در بند هشت،
هابندي بودیا .او چشابندش را باال زد و خولي
بيتفاوت محوط را نگاهكرد .قدم جلو گذاشتا و
بیلش كردم .هادیگر را بوسودیا .راستش ازدیدن
همدیگر زیاد خوشحا نشده بودیا.
رزویا این بود كه با سپوده هاسلو می شدم .با
سپوده در بند هشت پایهدوستيمان ریخته شده بود.
دوستي محكمي باها پوداكرده بودیا ،حتي وقتي
بهزندان گوهردشت منتق شدیا ،خوشحا
بودمكهباها هستوا و دریكجا نفس ميكشوا .بارها
و بارها به او اكر كرده بودم .بعد از مدن ها
سلولي شروع بهنظاات كردیا .وسای مان كه
شام پتو و دو نایلكس لباس با ﻇروف بود ،كنار
گذاشته و ابتدا پنجره را تموز كردیا و بعد سراغ
كف سلو  ،توالت و دستشویي راتوا .این سلو
را ها كسي از ن استفاده نكرده بود .علت نظاات
ما ،یكي بنابه سنت زندان و دیگري گرد و خاك
زیاد سلو بود .سلو در ﻃبقهدوم و رو به حواط
مستطولي شكلي قرار داشت .صبح پایوزي با
اتاب قشنگش سلو را گرم كرده بود .مشتاقانه
به بورون نگاه ميكردم .حفاظ پشت
پنجرههموشهمانع می شد تا بهدرستي همه
جارادید .دهها سلو  ،پشت ها ردیف شده بود.
شروع به شمارش كردم۲، ۱، ۱... ۱۱،۱٤ :
پنجره سلو ميدیدم.
بعد از تموز كردن سلو  ،استراحت كوچكي به
خود دادیا .شور گرم دستشویي را باز كردم .در
ساعتهایي كه ب داغ
می شد ،ميتوانستوا به سنت قز حصار چایي
درست كنوا .اینجا چایي خشك نداشتوا ،پس با
بجوش و یك حبهقند از
جوره قند صبحانه،دورها بودنمان را جشن گراتوا
ادامه دارد.
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اعدام  ،شنیع رتین مل سازمان یافته دولتی ست
جنایاتی که در دهه  06بر فرزندان کشورمان رفت
مرضیه آدمی فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان

ایررنرربررار در خرردمررتررترران هسررتررا برررای یرراد وری
جررنررایرراترری کرره در دهرره  11بررر ارررزنرردان
کشورمان وردند .
و با کما تاسف و درد هرنروز هرا هرر روز
شاهد دستگوریها و زندانی شدنها و اعدامهرای
ظالمانه مسئروالن رژیرا جرمرهروری اسرالمری
هستوا.
افتخار به اجرای حکم خردا! ولرولره در هنره
جالدان
ابعاد دهشتنراک کشرترار دهره شرصرت تروسرط
جالدان رژیا جمهوری اسرالمری هرر روزه،
بوشتر شکار می شود .در پی سند شرنرورداری
منتظری ،دبورخانه مجلس خبرگان در بورانروره
ای از کشتار هزاران زندانی سواسی با حرکرا
خمونی و با پشتوبرانری سرران وقرت حرکرومرت
دارراع کرررد .مصررطررفرری پررورمررحررمرردی ،وزیررر
دادگستری دولت «تدبرورر و امرورد» سررمرایره،
نمرایرنرده وقرت وزارت اطرالعرات در زنردان
اوین در سا  ۶۱و یکی از اعضرای هرورئرت
مرگِ اجرای اررمران خرمرورنری بررای کشرترار
دسته جمعی زنردانروران سروراسری ،مری گرویرد:
« خداوند ارمودند بر کفار رحا نرکرنرورد چرون
نها به شما رحا نمی کنند و به منااقران نربرایرد
رحا کرد ».تمامی مدااعون این کشترارهرا ،از
جررمررلرره خررامررنرره ای و مررجررلررس خرربرررگرران و
پورمحمدی و یت ﷲ صادق ملی الریجانی،
رئوس قوه قضایروره رژیرا و سرورد حسرن نروه
خمرورنری و ...هرمرگری ،بررای جرنرایرت و هرر
کارکرد ضد بشرری ،از ایرن یره هرا مرجروز
گراته و می گورند .اسالم ،نان برپایه هرمرورن
یه هاست که اکنون در حاکموت نشسته است.

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 49

همون اسالم است که اکنون سوراسرت سررمرایره
را رقا می زند .اعتراف های نفرت ور همره
ی کرارگرزارا ِن کرنرونری و پرورشرور ِن حرکرومرت
اسررالمرری ،از جررمررلرره پررور مررحررمرردی وزیررر
دادگستری دولت روحانی در اجررای جرنرایرت
علوه بشریت ،بوانگر هراس حکومتوان اسرت.
این اعتراف ها ،نشان می دهرنرد کره رهربرری
جمرهروری اسرالمری بررای خرامروش سراخرترن
خوزش مخالفان و جلوگوری از گسترش دامنه
ت به محاکمه کشرانروردن جرانروران
ی کوفرخواس ِ
حاکا و کارگزاران در پوشگراه داوری دادگراه
انقالبی ،به واکرنرش داراعری پررداخرتره اسرت.
واکنش های تند قاتلونی همانند پورمحمدی هرا،
در پی بازتاب اای شنوداری مرنرترظرری ،قرائرا
مرررقرررام وقرررت رهررربرررر ایرررران در حضرررور
پورمحمدی ،نماینده وقرت وزارت اطرالعرات
در زندان اوین ،حسونعلی نوری (حراکرا شررع
وقت)  ،مرتضی اشرراقری (دادسرتران وقرت) و
ابررراهرروررا رئرروررسرری (مررعرراون وقررت دادسررترران)
اعضای هوئت چهارنفره مرگ در نشست ۱۴
مرررداد سررا ،۶۱
را بررایررد از ایررن
زاویره بررازنررگررری
کررررررد .در ایرررررن
نشست ،منتظری،
به شدت به کشتار
زندانوان سروراسری
حررکررا گررراررترره در
زندان و بره حرکرا
ولی اقروره ،یرعرنری
خرررمرررورررنررری خرررون
شررام ،اعررتررراض
مرری کررنررد ،ن را
« بررررزرگررررتررررریررررن
جنایت تاریخ جمهوری اسالمی» مری نرامرد و
به اعضای «هئوت مرگ» هشدار میدهرد کره
در یرنرده از نران بره عرنروان «جرنرایرترکراران
ترراریررخ» یرراد خررواهررد شررد .مررنررتررظررری بررا هررر
انگوزه ،از جمله «ترس از جرهرنرا» و «بردنرام
شدن حرکرومرت اسرالمری» در بررابرر کشرترار
مجاهدین حکا گراته ،مری ایسرترد .در هرمرورن
نشست ،پورمحمدی و سرایرر اعضرای هرئرورت
چهار نفره با دروغ باای و چرانره زنری بررای
همراه سازی منتظری ،از اقدام خود دااع می
کنند و می گویند وظوفه ای که خمونی به نرهرا
واگذار کرده تا کشتن خرین زندانری سروراسری
مجاهد که «ترنرهرا دویسرت نرفرری» از لرورسرت
برراقرری مررانررده را در دسررت دارنررد ،پرروررگرروررری
خررواهررنررد کرررد .و هررنرروز سررخررنرری از کشررتررار
شهریور ماه چ ها و کمونوست هرا در مروران

نمی ید .در پی مرداد ماه ،شهریور مراه سرا
 12اسرت کره هرزاران ترن از اسرورران غرورر
مجاهد ،چ ها و کمونوست ها به دار ویختره
می شوند و زنان کمونوست را بنرا بره اررمران
قررر ن ،روزانرره  5نرروبررت ،در هررر وعررده ی
نماز ،شالق می زنند تا یرا مررگ زیرر شرالق
را بپذیرند یا به اسالم نراب مرحرمردیران ایرمران
ورند .
ااتخار پدرخواندگان داعشوان حاکا در ایران،
کشتن هزاران اسور دسرت و چشرا بسرتره ای
است که سا ها زیر شرکرنرجره هرای جرانروران،
همه روزه در خون خویش با کابوس مرگ و
حکومت اسالمی دست به گریبان بودند .ننر
کشتار اسوران ،ااتخار کسانی است که کشترار
و نن بزرگترین ااتخاراتشان می باشند.
دااعوات کنونی جانوان حاکا ،که "صرادقرانره"
در شرایطی متفاوت با دهه شصت بروران مری
شود ،چند پوام به همراه دارد:

الف :حکا خدا ها از نگاه تاریرخری و هرا در
اوضاع کرنرونری هرمران اسرت کره جرمرهروری
اسالمی ،داعش و القاعده و  ...انرجرام داده و
می دهند .قت عام مخالفون در اسرالم سروراسری
امری مشروع است و از قر ن و اسرالم نراب
محمدی سرچشمه می گورد؛ از این روی ایرن
اعترااات برای جالدان خدا ،امرری نره ترنرهرا
غور منتظره نورسرت ،برلرکره مرقردس و نروعری
عبادت است.
ب :اعترااات روزهای اخور پور مرحرمردی و
دیگر سران رژیا اسالمی ،نه از سر قردرت،
بلکه تظراهرر بره قردر قردرتری و در واقرع از
موضعی دااعی است .در النه جالدان ،ولولره
ااتاده است .اگر در دهه شصت نها توانستند
19
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در خفا ،در دو ماه ،بی سابقه ترین جنایت بشری را با قت عام زندانوان سواسی رقا بزنند ،اکنون ناچارند در هرراس از داوری و اعرترراض
ااکار عمومی و خوزش در جامعه ،جنایات در مقواس کوچک خویش را با توجوهات و بهانه های بی ربط پرورش بربررنرد و پرذیررای پررداخرت
هزینه های این اقدامات جنایتکارانه ی خود نوز بشوند .امروزه ،کوچکترین اشار و ستمگری از سوی زندانبانان رژیا به سرعت رسانه ای و
جهانی می شود و بوش از پوش ،موج نرفررت و خشرا تروده
های مردم از این جنایت گری ها ،بازتاب و شتاب بوشتری
می گورد.
ج :برای نخستون بار است که اعتراف سران حرکرومرتری و
دست اندرکاران کشتار  12شنرورده مری شرود .بردون شرک،
اعتراف های گستاخانه و از موضع حرق بره جرانرب سرران
رژیا چوزی از اسناد این جنایت نمی کاهرد .ایرن ااشراگرری
ها و شکار تر شدن ابرعراد ایرن پررونرده اجرترمراعری ،رژیرا
اسالمی سرمایه در ایران را منفورتر از پرورش مری سرازد.
این خود گامی
است در هرچه ایزوله تر شدن و سرانجام سررنرگرونری ایرن
حکومت ننگون.
جمهوری اسالمی بقای خود را بر سرکوب خرونرورن پرورونرد
زده است؛ اما اگر سرکوب و شوک در برهه ای ،عقب نشونی های لحظه ای مردم را در پی داشته باشد ،اما زمونه های مادی و عونی اروران
خشا توده ها را تشدید خواهد کرد .این موج ،سرانجام "بسان تش زیر خاکستر" مبارزات رهایی بخش کارگران و زحمتکشان را شعرلره ور
خواهد کرد .به پشتوانه ی نوروی سازمان یااته و متحد و گاه توده های کارگر و زحمتکش و استثمار شونده ،با در ها کوبودن بنای کاخ سترا
و استثمار جمهوری اسالمی ،زمونه را برای بنای جامعه ای زاد و برابر هموار خواهد کرد.
تنها راه نجات و رهایی مردم ایران اتحاد و یکپارچگی تمامی اقشار ایران موباشد
خانه سیاه است ...ادامه ی صفحه ی 67
سازمان اولا گلستان استخدام شد  .و گلستان
ا ّولون كاري كه كرد قطع معاشرت هاي قبلي
اروغ بود  ...این كار به سود اروغ و سود
ادبوات ما تمام شد .مي بونود كه كه پدران
جدید تصموا به اصالح اروغ موگورند و
اروغ مواقوتّهایش را مدیون این پدراني ست
كه به او روش تف ّكر و اخالق و زندگي
موخته اند  .به معناي مبتذلش اب توبه بر
سرش ریخته اند  .اروغ كه عاشق زادي
ست و مي خواهد زن مدرن باشد با چنون
تف ّكر پدرساالرانه یي روبروست .
اروغ ّ عاشق گلستان موشود  ،ا ّما گلستان
زندگي خانوادگي و كارش را و الاق ظواهر
زندگوش را عوض نموكند و هموشه به عنوان
حامي و معلّا و رهبر اروغ نمایان موشود .
هنوز نمودانوا یا گلستان ها عاشق اروغ
بوده است یا نه ؟ چراغهاي رابطه تاریكند
چراغهاي رابطه تاریكند
(  ) 9درین روابط مردانه نچه اروغ
جستجو موكند یعني برابري و دوستي رن
موبازد  ،چون مردان روشنفكر زنان را
همتاي خود نمي دانند  .پوشرات و تح ّو
اروغ به پاي گلستان نوشته موشود  .او كه

خود سر به دیوار مي زند و مي موزد ،
رنگي ندارد چون زن است  .همواره از
اوسوٌا موكنند تاٌثور گلستان بر شعر شما
چوست ؟ هرگز از او نمي پرسند تاٌثور شما
بر داستانهاي گلستان چوست  .اروغ غور
مستقوا براي نشان دادن استقال خودش تاٌثور
گلستان را رد موكند  .ا ّما دایا به حمایت او
نواز دارد .گلستان ها تاٌثور بر اروغ را رد
موكند  .ا ّما جامعهٌ پدر ساالر تصو ّر زن
مستق را نمي پذیرد  .اوای سالهاي هشتاد از
سومون دوبووار پرسودند یا شما بدون ژان
پ سارتر  ،سومون دوبوار موشدید ؟ او
جواب داد سارتر بدون من ژان پ سارتر
نموشد .
  4خانه هنوز سیاه استا ّما چرا من اكر موكنا خانه هنوز سواه است .
در ایران زبان سونما قب از اینكه موخته و
اهموده شود در موان ترسهاي انتقاد در
حكومت دیكتاتوري شاه  ،الكن ماند .
روزهاي انقالب همه دانشجویان و دست اندر
كاران سونما امودوار بودند موزش صحوح و
بوان زاد نمایشي با زادیهاي سواسي
اجتماعي عجون شود  .ا ّما حكومت توتالوتر
مذهبي ایدئولوژیك اسالمي با تعریف قدیمي
از زادي و انسان و روابط زن ومرد
تعاریفي را جانشون كرد كه امروز اولمسازان

به نام ایراني با موختن زبان سونما مخالفند .
و سونماي ما الكن و نامفهوم تصاویري ارائه
مودهد كه بوشتر مواقع با خواست اولمساز
میایر است  .دنواي غرب كه ح ّد اق تعریف
تصویر را مي داند گاهي تعاریفي از تصاویر
اولمهاي ایراني مودهد كه اگر مقامات
موشنودند اوري گروه اولمساز را به بند
موكشودند  .قوانون ض ّد بشري جمهوري
اسالمي ایران روابطي را بون انسانها حاكا
ساخته است كه پس از كشتار نویسندگان در
ماههاي اخور  ،جراید با خونسردي مونویسند
این دمها  ،دمهاي مهّمي نبوده اند و وكال
مجبورند در دام این مباحث ض ّد انساني و با
تكوه بر قوانوني كه به نفع قاتالن عم موكند ،
این جنایات را دنبا كنند  .اولمساز امروز
بوگانه با زبان سونما براي هر مفهومي از
نمایش انسان  ،باید به تعاریف مذهبي رجوع
كند  .رژیا توتالوتر مذهبي ایران تح ّم ترس
و بدبوني را ها ندارد  .این رژیا نابود كنندهٌ
هر حركتي ست  .اولمساز ایراني نموتواند
پوچودگوهاي شخصوت یك انسان و دالی
عملش را نشان دهد  ،چه برسد به روابط
انساني  .احادیث و كتب مذهبي ابتدایي ترین
و دروني ترین و پنهانترین نهاد انساني  ،و
روابط انساني را تعوون و برایش حكا و
مسئله و جواب نوشته است.این رژیا مخا لف
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تف ّكر و اندیشه است  .روابط انساني درین
رژیا به مرحلهٌ نابودي رسوده است  .اشار
بر روان انسانها به جایي رسوده است كه
ااراد متفاوت تبدی به غو عظوا همشكلي
شده اند  .كااي ست نگاهي به نقش زنان در
اولمهاي اخور بوندازیا  ،همه ها شك و ها
لباس  ،مطوع و واادار و مادران نمونه
هستند  .اروغ نمونهٌ تنهایي ست كه براي
موختن و اهمودن سرش را به هر درو
دیواري كوبود  .ااسوس كه دانش اندك ها در
دست مردان بود و هست  .امروز حتّا این
حركت تنها را ها در موان زنان اولمساز نمي
بونوا .با راه انداختن امونوسا اسالمي كه از
تفاوت طبوعي زن و مرد سر چشمه موگورد ،
ع ّده یي دانشگاهي در مریكا و اروپا
،كوچكترین حركات زنانه را تشویق و تمجود
موكنند  .زنان نمایندگان مجلس كه تعداد نها
از تعداد نمایندگان زن ارانسه بوشتر است
هر روز قوانون ض ّدزن تصویب موكنند و
دانشگاهوان » تفاوت گرا « برایشان كف
موزنند  .در كتابي كه در مورد اروغ و سونما
چاپ شده مطالب سي و پنج سا بعد به
مراتب شفته تر و گمگشته تر از انتقادات ن
روزهاست  .اشعار اروغ را به بهانهٌ اخالق
حذف موكنند و نچه موماند به عنوان عراان
و ایمان و مبارزات ض ّد امپریالوستي عرضه
موشود .قدرت والیت اقوه كه قشر خوند را
طبقهُ برتر موداند با قانوني كردن قوانون
ض ّدزن  ،قدرت مردان را بر زنان رسمي
كرده است و طبقهٌ مردها و طبقهٌ زیر دست
نها  ،زنها را بوجود ورده است كه چون
بردگاني در لباسهاي یك شك به مردان خود
و در شك عمومي تر به جامعهٌ اسالمي
خدمت موكنند  .رژیا پدر ساالر والیت اقوه
با جا انداختن تفاوت طبوعي زن و مرد ،
تربوت اجتماعي و وظایف خانوادگي و
اجتماعي و سواسي زن راها تعوون كرده
است  .بدین دلو اگر زنان امونوست
ماركسوست ما با نگاه ماتریالوستي از
وضعوت زن ایراني  ،تعاریف جدید به دست
ندهند  ،همچنان گراتار تعاریف قدیمي و پدر
ساالر ماركسوسا تا از بون راتن تفاوتهاي
طبقاتي منتظر و در نتوجه اسور روابط و
قوانون مردساالر باقي خواهند ماند  .مبارز ه
براي بدست وردن استقال واز بون راتن
قوانوني كه تن و جان زن را به اسارت گراته
است  ،اولون قدمي ست كه به طرف برابري
بر موداریا  .دروني شدن زن ضعوف
( ضعوفه ) قبو كردن شهروند اسالمي بودن
از طرف مبلّیون اسالم سواسي و طراداران
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نها امونوستهاي اسالمي  ،شرایط جدیدي
براي عقب نگهداشتن زن ایراني ست  .موثاق
بون المللي راع تبعوض از زن در هرشك ،
به نام دین  ،ارهن  ،سنّت  ،اخالق ،
شرایط بوولوژیك  ،و شرایط اقتصادي اقط
وقتي مي تواند مطرح و برایش كار شود كه
ذهن خودرا از هر نوع نابرابري پاك كنوا .
ما جسا خود را از نظر قانوني و اجتماعي و
سواسي وقتي بدست مي وریا كه دختر ب ّچه
هارا براي زن شدن و پسرب ّچه هارا براي
مرد شدن تربوت نكنوا مسئله بكارت و تربوت
جنسي و برخورد با ممنوعوت ها اگر از
كودكي به ن تو ّجه نشود  ،عواقب وخومي
دارد كه امروز مبونود چگونه در گورش
هستوا  .نقش جدید ما در جهان زادي كه
برایش مباروزه موكنوا حتّا مردان ها رزم
مارا به وحشت مي اندازد  .زیرا نقشهاي
تاریخي كه براي زنان نوشته شده نقش بر ب
مي شود و مردان در رابطه با ما ناچار باید
ارزشهاي جدیدي را بواموزند و عم كنند .
خانه هنوز سواه است با كالم اروغ حراهایا
را به پایان مي برم صدا صدا صدا تنها
صداست كه موماند در سرزمون قد كوتاهان
معوارهاي سنجش هموشه بر مدار صفر سفر
كرده اند چرا توقّف كنا ؟ من از عناصر
چهارگانه اطاعت موكنا و كار تدوین
نظامنامهٌ قلبا كار حكومت محلّي كوران
نوست.
ّ
 ) 4( 2عروسك كوكي  :تولدي دیگر -7پنجره  :ایمان بواوریا به غاز اص سرد
 -9پرنده مردني ست  :ایمان بواوریا به غاز
اص سرد
 -4تنها صداست كه موماند  :ایمان بواوریا
به غاز اص سرد اي ماهوت با تني انباشته
از كاه سالها در البالي تور و پولك خفت مي
توان با هر عروسك كوكي بوش از اینها ه ،
ري بوش از اینها مي توان خاموش ماند مي
توان ساعات طوالني با نگاهي چون نگاه
مردگان  ،ثابت خوره شد در شك یك انجان
در گلي بورن بر قالي در خطي موهوم بر
دیوار مي توان با پنجه هاي خشك پرده را
یكسو كشود ودید در موان كوچه باران تند مي
بارد كودكي با بادبادكهاي رنگونش ایستاده
زیر یك طاقي گاري ارسوده اي مودان خالي
را با شتابي پر هواهو ترك مي گوید مي توان
بر جاي باقي ماند در كنار پرده  ،ا ّما كور ،
ا ّما كر مي توان اریاد زد با صدایي سخت
كاذب  ،سخت بوگانه » دوست مي دارم «
مي توان در بازوان چورهٌ یك مرد ماده اي
زیبا و سالا بود باتني چون سفرهٌ چرمون با

دو پستان درشت سخت مي توان در بستر یك
مست  ،یك دیوانه  ،یك ولگرد عصمت یك
عشق را لود مي توان با زیركي تحقور كرد
هر معناي شگفتي را مي توان تنها به ح ّ
جدولي پرداخت مي توان تنها به كشف
پاسخي بوهوده د خوش ساخت پاسخي
بوهوده  ،ري پنج یا شش حرف مي توان یك
عمر زانو زد با سري ا اكنده ،در پاي
ضریحي سرد مي توان در گور مجهولي خدا
را دید مي توان با س ّكه اي ناچوز ایمان یاات
مي توان در حجره هاي مسجدي پوسود چون
زیارتنامه خواني پور مي توان چون صفر در
تفریق و جمع و ضرب حاصلي پووسته
یكسان داشت مي توان چشا ترا در پولهٌ
قهرش دگمهٌ بورن كفش كهنه اي پنداشت
مي توان چون ب در گودا خود خشكود مي
توان زیبایي یك لحظه را باشرم مث یك
عكس سواه مضحك اوري در ته صندوق
مخفي كرد مي توان در قاب خالي ماندهٌ یك
روز نقش یك محكوم  ،میلوب  ،یا مصلوب
را ویخت مي توان با صورتك ها رخنهُ
دیوار را پوشاند مي توان با نقشهاي پوچ تر
موخت مي توان همچون عروسك هاي كوكي
بود با دوچشا شوشه اي دنواي خود را دید مي
توان در جعبه اشار هرزهٌ دستي بي سبب
اریاد كرد و گفت » ه من بسوار خوشبختا

قت
اعدام ل عمد و سازمان یافته توسط
دولت اهست

دست دین و ذمهب از زندگی رمدم
کواته
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نامه اعتراضی  ۰۰۶۶تن از فعالین زنان و مدنی و افراد عادی در محکومیت ممنوعیت دوچرخه
سواری زنان در فضای عمومی در مریوان

علم
صفحه ی  ،اجتماعی

د ر واکنش به اظهارات مسئوالن حکومتی و اقدامات نهادهای امنوتی در مریوان مبنی بر ممانعت از دوچرخه سواری دختران و حرام دانستن ن ،حدود
 ۲۴۱۱تن از اعالون زنان و مدنی و ااراد عادی در محکوموت ممنوعوت دوچرخه سواری زنان در اضای عمومی در مریوان بوانوهای منتشر کردند.
در قسمتی از این بوانوه مده که« ما امضا کنندگان این بوانوه ضمن حمایت از حق دوچرخه سواری زنان در مریوان بر این باوریا که اعالوت در اضای
عمومی ،بر طبق رویه های قانونی ،جنسوت و تبعوض جنسوتی نمی شناسد و حق هر اردی است اارغ از جنسوت و جیرااوا در چارچوبهای قانونی،
اعالوت روزمره داشته باشد و نباید رویه های اراقانونی حقوق قانونی را مخدوش کنند«
کوپی از متن این بوانوه که در اختوار “کانون مدااعان حقوق بشر کردستان” قرار گراته است ،به شرح زیر می باشد:
سالهاست زنان کرد از تبعوض های عرای و قانونی رنج می برند ،در موان هجمه های نابرابری تالش کردند حق حوات خود را معنایی انسانی بخشند.
در زمانی که خبرها از تهران حاکی از تالش های معاونت امور بانوان ریاست جمهوری دارد تا سایه تبعوض های جنسوتی را با توجه به یکی از اهداف
دولت ،در رسودن به عدالت جنسوتی ،در امور حاکموتی و استخدامی کمرن کند و روزانه تصاویر دوچرخه سواری زنان در اضای عمومی شهرهای
مختلف ایران منتشر می شود اما خبر می رسد در مریوان در اقدامی اراقانونی و در رویه ای خطرناک اجازه دوچرخه سواری به زنان داده نمی شود و
اعتراض اعالون مدنی و زنان بی نتوجه مانده است.
برخی اخبار غور رسمی حاکی از حکا دادستانی هست و برخی از خبرهای دیگر حاکی از این است که تصموا این اقدام اراقانونی در شورای تامون
شهرستان مریوان که ریاست ن برعهده ارماندار است به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان اتخاذ شده است .امروز وضعوت اسفبار خشونت علوه
زنان در مریوان هشدار دهنده است و ضرورت می طلبد که دولت و نهادهای مدنی در راستای کاهش خشونت و توانمندسازی زنان اهتمام ورزند؛ اما
شاهدیا مانع تراشی در اعالوت های زنان ایجاد می شود و اضا را در جهت تضعوف حقوق زنان و خشونت روانی تشدید می کنند.
ما امضا کنندگان این بوانوه ضمن حمایت از حق دوچرخه سواری زنان در مریوان بر این باوریا که اعالوت در اضای عمومی ،بر طبق رویه های
قانونی ،جنسوت و تبعوض جنسوتی نمی شناسد و حق هر اردی است اارغ از جنسوت و جیرااوا در چارچوبهای قانونی ،اعالوت روزمره داشته باشد و
نباید رویه های اراقانونی حقوق قانونی را مخدوش کنند
روی پرسش ما با دولت و نمایندگان ن در مریوان هست؛ این گونه اقدامات دولت جای تعمق جدی دارد که سواستها و عملکرد دولت را به چالش می
کشد.
یا دولت عاجز از این است که از حق استفاده زنان از اضای عمومی دااع کند؟
یا دولت برخالف شعارهایش ،در راستای تحدید اعالوتهای زنان اقدام می کند؟
یا بهتر نوست دولت به جای تحدید اعالوت های زنان به بهانه های واهی ،با هدف جلوگوری از مزاحمت برای زنان ،اقدامات عملی در جهت کاهش
خشونت های روزمره علوه زنان بردارد؟
رونوشت:
قای محمد االحی ارماندار مریوان
شورای تامون استان کردستان
خانا موالوردی ریاست امور بانوان ریاست جمهوری

با حضور پرانرژی زنان دوچرخه سوار اینبار در قزوین و پس از آنکه علی
خامنه ای دوچرخه سواری زنان را حرام اعالم کرد.
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مزاحمتهای خیابانی کالمی برای زنان در پرتغال جرم محسوب می شود

طبق متممی که سال گذشته به ماده  ۰۷۶قانون مجازات در پرتغال افزوده شد ،آزار و اذیت جنسی ،شامل مزاحمتهای کالمی هم می شود .طبرق ایرن
مقرات جدید ،ابراز هر نوع کالم با محتوای جنسی شام مجازات تا یکسا زندان یا جریمه نقدی می شود .موزان جریمه نقدی ها به در مد ارد زارگر
بستگی دارد.
با وجود این قانون ،زنان طی چند ماه گذشته در پرتیا همچنان مورد این قبو مزاحمتها قرار گراته اند .برخی از نها می گویند که متاسرفرانره جرمرالت
مانند »چقدر سکسی هستی! «یا »با من باش! «را زیاد در خوابانها می شنوند.
یکی از این زنان می گوید» :هوچکس خوشش نمی ید ،یک غریبه با این کلمات از او تعریف کند .وقتی مردهای موانسا برایمان مرزاحرمرترهرای لرفرظری
درست می کنند ،خولی بد است .دم حالش بد می شود .ما جای دختر یا حتی نوه نها هستوا«.
منظور از مزاحمت خیابانی کالمی چیست؟
اما برای اجرای این قانون ،زار و اذیت لفظی را چگونه می توان اثبات کرد؟ ندره الماس لوت ،استاد حقوق جزا در این باره می گوید» :برای این کره
بتوانوا دادگاه را قانع کنوا که رأی به محکوموت بدهد او باید ثابت کنوا که مزاحمت لفظی بر قربانی تأثور سوء داشته است ،و دوم باید ثابرت کرنرورا کره
مزاحمت لفظی محتوای جنسی داشته است .اگر کسی بگوید که زنی زیباست یا از قسمتی از بدن زن تعریف کند ،معنوش این نوست که حراش محرتروای
جنسی دارد«.
برغا اصالح این قانون ،زار و اذیتهای کالمی در خوابانهای پرتیا به گوش می رسد .برخی از عبارات از نظر قانون جرم به حساب نمی یرد ،چرون
محتوای ن شکارا جنسی نوست.
اطالع رسانی نادرست یا تفسیر اشتباه قانون؟
از سوی دیگر ،زنان پرتیالی چوزی درباره اصالح قانون نمی دانند .یکی از نها می گوید» :به نظرم باید بوشتر درباره قروانرورن و مرقرررات بره مرردم
اطالع رسانی کرد«.
مشک دیگر این است که این متما قانونی هوچگاه به درستی برای مردم توضوح داده نشده است .چند رسانه ادعا کردند که براساس این قانون ،حراهایی
که برای بازکردن سر صحبت با یک زن زده شود ها در پرتیا ممنوع شده و جرم است .عده ای ها در شبکه های اجتماعی این قرانرون جردیرد را بره
همون دلو به استهزا گراته اند.
از سوی دیگر ،چندین حقوقدان از این متما قانونی انتقاد کردند .اما ندره الماس لوت ،استاد حقوق می گوید که این قانون الزم است .وی نگران اجررای
ن است» :به دو دلو اکر نمی کنا که کسی در ارتباط با این اتهام ها محکوم شود .یکی به این دلو که جرم ها جنبه عمومی و هرا جرنربره خصروصری
دارد و باید برای ن اقامه شکایت شود و بوشتر مردم نمی دانند که مزاحمت لفظی که محتوای جنسی داشته باشرد جررم اسرت .اغرلرب ن را بره حسراب
تعارف یا تعریف از زیبایی و لباس می گذارند«.
اصالح قانون آزار جنسی کافی نیست
انجمن پاسخ و جایگزین برای زنان در پرتیا اولون انجمنی است که در سا  ۱۱۲۲از جرم انگاری زار و اذیتهای جنسی لفظی حمایت کرد .از نظرر
مسئوالن این انجمن ،اصالح قانون زار و اذیت جنسی کاای نوست .اعاالن اجتماعی این انجمن می گویند که باید به تمام اشکا زار و اذیت جنسری در
یک قانون واحد رسودگی شود و نمی توان ن را در چندین ماده قانونی ،در قانون جزا و قانون کار بررسی کرد.
پلوس می گوید که نمی تواند مار دقوقی از موارد مزاحمت خوابانی جنسی لفظی در اختوار ما بگذارد ،زیرا ماری که نها دارند ،مربوط به تمام اشکرا
زار و اذیت جنسی است.
ایجاد تیوور در دیدگاه دانش موزان نسبت به زار جنسی از طریق موزش
از نظر اعاالن این انجمن برای ایجاد تیوور باید موزش داد .نها از سا  ۱۱۱۸در مدارس به کودکان درباره خشونتهای جنسی آموزش می دهند.
یک اعا اجتماعی عضو این انجمن می گوید» :این متما قانونی برای حفاظت از قربانوان کاای نوست .بنابراین ما از این حرمرایرت مری کرنرورا کره زار
جنسی در مح کار و مکانهای عمومی در یک ماده قانونی واحد جرم شناخته شود .برای موزش این موضوع ها به جوانها در مدرسه از هنر استرفراده
می کنوا ،چون به این ترتوب می توانوا احساس و عواطف جوان را درگور کنوا و سانتر راتار و خوی او را تیوور دهوا«.
اعاالن این انجمن می گویند که در راتار دانش موزان بون  ۲۱و  ۲۸ساله و دیدگاهشان نسبت به خشونت نسبت به جرنرس مرخرالرف  ۲۱درصرد برهربرود
مشاهده کرده اند.
***
خودکشی کودکان ایران به مرز هشدار رسیده است
هادی شریعتی ،حقوقدان و فعال حقوق کودکان ،در گفتگو با ایلنا ،خبرگزاری کار ایران ،تأکید کرده است که خودکشی کودکاان در ایاران باه ارز
هشدار رسیده است .او کودک زاری ،اشارها و اجبارات نظام موزشی ،ازدواج اجباری کودکان ،تقلود صحنههای علنی اعدام ،اقر ،بیعدالتی ،تروزیرع
نابرابر ثروت به ویژه در شهرستانهای مرزی را از جمله عل مها خودکشی در موان کودکان و نوجوانان ایران دانسته و گفته است :
اولون تماشاگران صحنههای اعدام در مالء عام کودکان هستند و "داربازی" از جمله شووههای خودکشی در بون کودکان ایران است.
هادی شریعتی برخی قوانون کشور از جمله مادۀ  ۲۲۱۹قانون مدنی را از عوام خودکشی کودکان تعریف کرده ،زیرا ،این مادۀ قانونی به پدر و مرادر
اجازۀ تنبوه کودک را می دهد و معوار تنبوه را حد عرف میداند.
این اعا حقوق کودک در عون حا تصریح نموده است که سا هاست مجلس شورای اسالمی ایران از تصویب الیحۀ حرمرایرت کرودکران و نروجروانران
ایران خودداری می ورزد و وزارت موزش و پرورش نوز از ورود مددکاران و مشاوران به مدارس جلوگوری می کند.
در اظهاراتی جداگانه نادر منصور کوانی ،مدیر ک داتر مراقبت سوب های اجتماعی وزارت موزش و پرورش ،از مصرف دخانرورات ،مرواد مرخردر،
داروهای روانگردان و به ویژه خودکشی به عنوان رایج ترین سوب ها در بون کودکان کشور یاد کرده است.
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید
تلوزییون راهییی زن از ”کیاان یی

“ روی میاویواره ”اهت ربد” رههیتیتیه
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وقت تهران می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.
رفکانس ماوواره:
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
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Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 5.6
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ربای کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
سوئد-استکهلم :رعنا کریم زاده

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

تلفن تماس 0046739286842 :

تلفن تماس858-531-1344 :
ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :

دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری

Location: 5240 fiore TER #213

تلفن ت اس0046700194503 :

San Diego"Ca 92122
جلسات کانون رهایی زن هر دو اه یکبار برگزار یشود و از طریق فالیر و ای یل به
اطالع ه گان خواهد رسید.
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ایمیلrahai_zan@yahoo.com :
آلمان :شراره رضائی
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ایمیلMinoHemati@GMail.com :

نروژ :شادی و روپاک مطیعی
تلفن تماس555525555595 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :
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