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نظرخواهی از فعالین حقوق زنان در شرایط
کنونی افغانستان
مصاحبه مینو همتی با سحر صامت
https://youtu.be/JzlUw-tfrDw
وخیم شدن وضعیت زنان موانع و همممامنمان
مشکمتت رمیاح وضمویشمان دی هماممعم و
واکنش هامع ح مدنی و ممیدم و همممامنمان
نظیخواهی را تنی اند از فعالین وقوق زنمان
هامع ح افغانستان مراوثی هستند ک دی ایمن
رینام را سوی صامت از مدافعین و فمعمالمیمن
هنرش یهایی زن ر گفتگو نشست و دیممیمان
میگذاییم .را ستم هاح رسیای گیم سوی صامت عزیز و خوش آمدید میگم ر رینام ح خودت
سویصامت  :دوید ری شما و همکایان خورمان دی سمازممان و تمزمویمزیمون یهمایمی زن و همممامنمان
رینندگان عزیز رینام
مینو همتی  :را وهود وخیم شدن اوضاع زنان دی افغانستان می پیدازیم رم مموضموع ویود گمزمرمدیمن
وکمتیای پس از مصالو ح دولت وودت مزی ر افغانستان
لطفا ریاح مخاطرین ما کمی توضیح ردهید گزردین وکمتیای کیست و وزب استمی ا سالمی تماسمیمس
شد؟
سویصامت:گزردین وکمتیای دی پنهم ماه سیطان  ۲۳۱۶دی کندز واقع دی شمال افغانستان رم دنمیما
آمد ،او ریاح دویه ح کوتاهی دانشهوح یشت مهندسی یا دی دانشگاه کارل رود.
او رنیانگذای وزب استمی دی سال  ۲۳۵۸ههیح شمسی است ک یم تمن تمنمدیو تمییمن یهمرمیان
اوزاب افغانستان ر شمای می آید .ر میوی زمان این وزب دی ممیمان ممیدم افمغمانسمتمان طمیفمدایان
زیادح پیدا کید .وزب استمی یکی از طیفدایان هنگ هاح داخزی دی افغانستمان دی آاماز دهم ح
هفتاد دی این کشوی رود و تعداد زیادح از میدم افغانستان ر خصوص کارل نشینان را پمیتماب یاکمت
هاح وزب استمی ر یهریح وکمتیای هان هاح خود یا از دست دادند .وکمتیای راعث شیوع
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آمارهای تکان دهنده ازدواج کودکان زیر
 ۵۱سال در ایران

ی
ی
حالج در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظرات مغایر با
پاسخگوت و
باتوجه به اینکه نظر یات در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند
ی
رهات زن ز
ر
ز
نی هستند ،اینگونه نظرات در ”ستون آزاد“ منتش میشود و در همینجاا از عاعااناح حاقاو زناان و باخا او
اهداف و سیاستهای
ی
ی
ی
ز
رهات زن میخواهیم تا در پاسخگوت به این نظرات کوشا باشند.
مینو همت
ععانح

راه های تماس با سازمان رهایی زن و با نمایندگان
رهایی زن در هر کشور ،فرکانس پخش ماهواره
ای در ایران
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رضا شهابی فعال کارگری آزاد باید گردد
دویه ح هممدیممدح از هممنممگ داخممزممی دی
افغانستان دی سالهاح  ۲۹۹۱تا  ۲۹۹۶شمد.
دی این هنگها تنها دی شهی کمارمل رمیمش از
 ۵۰٬۰۰۰اممیممینممظممامممی کشممت م شممده و مممو

عممظممیمممممی از مممهمماهممیتهمما از افممغممانسممتممان

ر خصوص از شهی کارمل آاماز شمد .ومزب

استمی ر یاکت پمیانمی هماح کموی و قمتمل
هزایان انسان ری گمنماه امیمی نمظماممی ممیمان
کارزیان متهم اسمت .ایمن ومزب کممم هماح
مالی زیادح یا از خمای افمغمانسمتمان رمیاح
همنممگ دییممافممت مممی کممید و عضممو اصممزممی
اتتف هفتگان ح اوزاب همهمادح افمغمان هما
دی کشوی پاکستان رود .هممامنمان ایمن ومزب
رایها پس از شکست شویوح دی افغمانسمتمان
تتش کید تا قدیت و وکومتدایح یا ردسمت
گیید اما دی این زمین ناکام ماند.انمدح قمرمل
از یوح کای آمدن گیوه تیییستی دیمگمی رم
نام طالران وکمتیای ر عنوان نمخمسمت وزیمی
واید شمهمی کمارمل شممد و دی رمیمن سمالهمماح
 ۲۹۹۳و  ۲۹۹۴و همانین دی سمال ۲۹۹۶
پیش از یوح کای آممدن طمالمرمان نمقمش ایمفما

کید.

زمانی ک گیوه طمالمرمان زمماممدایح یا رم
دست گیفتند گزردین وکمتیای پمس از سمقموط
پایتخت ر کشوی اییان پناه ریده و تا زممانمی
ک وکومت طالران فیو پاشیده نشد فعمالمیمت
سیاسی اندانی نداشت .پمس از رمیمن یفمتمن
یژیممم دیممکممتمماتممویح طممالممرممان یهممرممی وممزب
استمی کشوی اییان یا تیک کمیده و هماح
دیگی ک تاکنون اطتعات دیست و مموثمقمی
از مول زندگی وح دی طول ایمن سمالمهما دی
دستیس منارع خریح و یسان ها نیمسمت.پمس
از یوح کای آمدن دولت موقت کمیزح ،ایمن
فید ر عنوان یهری یکی از اوزاب استممی
و سیاسی ر شدت دیگیی هنگ را نمیمیوهماح
امنیتی افغان و نییوهاح خایهی شد .یهمرمی
این وزب خواستای خیو نییوهاح خایهمی
از افغانستان و تغییی دی قانمون اسماسمی ایمن
کشمموی شممده رممود .پممس از یوح کممای آمممدن
دولت هدید تا امیوز شاخ هاح انشعاری این
وزب دی عیص ح سیاسی دی افغانستان رم
شدت فعالیت داشت و دایند
هالب هم اینهاست ک دولت آممییمکما رمیاح
سی وح مرزغ  ۱۵میزیون دالی هایمزه تمعمیمیمن
کیده رود
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نویسندگان ،شاعیان ،هنیمندان و قمیرمانمیمان،

اوایل ماه میزان یما ممهمی مماه سمال گمذشمتم
امنمی
وکومت وودت مزی ر یهریح اشیف
یسما ً ر این پمیمممان ومکموممت و ومکمممتمیمای
و عردهللا اعتم کیدند ک مذاکمیات صمزمح رما
اعتیاض داییم".
وزب استمی ر نتیه یسمیمده اسمت و یم
هفت پس از اعتم این خری توافقنام ح صزح دی قطعنام از ومکموممت ،سمازممان ممزمل و
توسط اشیف انی و وکمتیای ر امضا یسید نهادهاح مدافع وقوق رشی خواست شده ک دی
و وکمتیای از طمییمو ویمدیمو کمنمفمیانمس از
موید شمایح از ممواد تموافمقمنمامم صمزمح رما
موزی کامت نمامشمخمص دی ممیاسمم شمیکمت
وکمتیای "تهدیدنظی" شود تا "عدالت رم نمام
کممید .سممازمممان مممزممل نممیممز ر م دیخممواسممت
دولتمیدان افغانستان وکمتیای یا ر رهانم ح صزح قیرانی" نشود.
آااز صزح را گیوه هاح شویشی و ممخمالمف مینو هممتمی سموال رمعمدح خمود یا ایمنمگمونم
را دولت افغانستان از لیست سیاه دی آویده و مطیح میکنمم وضموی یهمرمی ایمن گمیوه رم
توییم هاح رین المززی یا ری وح لغو کید .عنوان یکی از تندیو تیین یهمرمیان اومزاب
سیاسی افغانستان ا موانعمی رمیاح وضموی
رعد از امضاح تموافمقمنمامم ویود یهمرمی ایمن
وزب پس از گذشت هفت ماه دی شهی لغممان زنان دی هامع و دستاویدهایشان ایهماد ممی
اعتم شد .وکمتیای پمس از رمیمسمت سمال رم کند؟
کارل سفی کید .الرت هم ح مما ممیمدانمیمم کم همانین شما را تنی اند از فمعمالمیمن دی ایمن
سیاست هاح پشت پیده ایز دیگیح اسمت و زمین از همز خانم ها فیشمتم ح نمویح از
امکان دایه ک دی گذشت طالران ایگ نشمیمن هزند ویدا ساایح و همانان لیت هعمفمیح از
از کیزح تا اومممدزح پمیمشماپمیمش زممیمنم یا افغانستان گفتگو کیدید و نظمی ایشمان یا دی
این زمین هویا شمدیمد .دی ایمن زممیمنم نمیمز
ریاح ویود مهیا کیده رودند.
مایزیم نظیات عزیزان یا ر اطتع مخاطرین
مینو همتی :واکنش هامع مدنمی و ممیدم رما رممیسممانممیممم.مممهمممممتممییممن رممخممش کم امممیوز رم
ویود وکممتمیمای دی عمیصم ح سمیماسمت و
صویت مختصی رم آن ممی پمیدازیمم ویود
امضاح تفاهمنام میان او و دولمت امگمونم
وکمتیای مموانمع و امالمش هما رمیاح زنمان
است؟
است
سمموممیصممامممت:پممس از ر م امضمما یسممیممدن
سویصامت :ویود وکمتیای و سمهمم گمیفمتمن
تفاهمنامم ح صمزمح تموسمط اشمیف امنمی و
او دی ومکموممتمدایح زنمگ خمطمیح رمیاح
وکمتیای صداح اعتیاض نهاد هاح ممدنمی و
آزادح و وضوی زنان دی هامع و تمهمدیمدح
هامع ح وقوق رشی و همامنمان تمعمدادح از
ریاح از رین یفتن دستماوید هماح  ۲۶سمالم
میدم رزند شد.شمایح از شهیونمدان ،فمعماالن
شان از عیص ح سیاست و اقتصاد گیفت تا
هامع مدنی و قیرانیان هنگ ،رما یاهانمدازح فعالیت هاح مدنی آن هم دی هامع ح سمنمتمی

ی گیدهمایی دی کارل ،نسرت رم آنمام کم و کهن پیستی مانند افغانستان است زیمیا رما
دادن مصوونیت قضایی ر گزردین ومکمممتمیمای اولین فیصت طرو اوکام دینی تغیییاتی کزی
یهری وزب اسمتممی ممیخموانمنمد ،دسمت رم دی قانون نارکایه ح اسماسمی افمغمانسمتمان رم
خصوص دی موید وقموق ممدنمی اهمتممماعمی
اعتیاض زده میگویند ک کارمل قصمارمش یا زنان می آوید  .دست اح از فعاالن شرک هاح

نمیرخشد .این معتیضان همانین شعایهایمی اهتماعی را رازنشی اند طیح گیافیکی عزیم
گزردین وکمتیای ،از صزح را ومزب اسمتممی
یا ک دی آن «وکمتیای راید مواکم شمود ،رما
انتقاد کیدند  .ر عقیده این کایریان صزمح رما
هتد کارل معامز نکمنمیمد ،رما قمیرمانمی کمیدن وزب استمی زمین وضوی آقاح ومکمممتمیمای
عممدالممت صممزممح رممدسممت نممخممواهممد آمممد ،کممارممل یا دی ساختای قدیت فیاهم میکنمد و همممیمن
قصارش یا نمیرخشد ،قانون عفو لمغمو شمود،
وقوق زنان یا تهدید خواهد کید.
نام وکمتیای از فهیست سمیماه سمازممان ممزمل
کایریح ر نام رهای می نمویسمد" :همی کسمی
وذف نگیدد»نوشت شده رود ،را خمود ومممل
ریاح اعتیاض ر صزح و گفتگو را وکمتیمای
میکیدند .آنها دی قطعنامم خمود نموشمتم انمد :دلیزی داید ،من وقوق زن و انسانیت یا دی

د
طالزای
"ممما همممممعممی از نممهممادهمما ،فممعمماالن مممدنممی ،خطر ا بین  ،ورا گفکر ادرایط و
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ع
قت
ن کش
اعدام ل عمد و مل شنیع سل ی ست
ر داییه قدیت ،هامع اح ک هنوز ر "زن"
سنگ می زند یا ر کها خواهد کشاند؟
مهز ح گتیه همزمان را افزایش نگیانمیهما

دی رممایه اممگممونممگممی وضممعممیممت زنممان دی
افغانستان پمس از آممدن گمزمرمدیمن ومکمممتمیمای
یهریح وزب استمی ر کمارمل و هممامنمیمن

تتش دولت ریاح آاماز ممذاکمیات صمزمح و
کمنممای آمممدن رما گممیوه افممیاطمی و زنسمتممیممز

طالران ،همعی از دختیان هوان دی پایتمخمت
اولین مهمزم ح خمود یا کم نشمی تصماویمی
دخممتممیان و زنممان افممغممان اسممت ر م عممنمموان
مدلینگ لراس آااز کید.

از زمان ویود وکمتیای رم افمغمانسمتمان نمیمز
میزان ومممتت و آممای تمزمفمات همنمگ هماح
داخزی افغانستان رشدت یو ر افزایش اسمت.
تعدادح از فعالین هامع ح مدنی ممعمتمقمد رمی
اینند ک دی وال واضمی ومزب اسمتممی رم
گون ح ایی مسمتمقمیمم دی اوضماع و اوموال
سیاسی کشوی دخیزند .ی تعداد از کایرمیان
شرک ح اهتماعی فیمسمرموک ومممزم رم قمول
ایدوح  ۱۰۹شاهین و همممامنمان ومممزم دی
منطق ح وزیی اکری خان و همانان ومز ر
مسهد دشمت رمیامی یا کم مسموولمیمت ایمن
ومتت یا گیوه هاح دیگی ری گیدن گمیفمتم
اند یا از ریکت ویود گزردین رم افمغمانسمتمان
می دانند.

زنان سختی ها و مشکتت زیادح از زممانمی
ک م وممکمممممتممیممای و وممزرممش واید سممیمماسممت
افغانستان شده و هنگ هاح داخزمی یا آاماز
نموده تا ر امیوز ممتمقمرمل شمدنمد .امون ایمن
وزب افیاطی و تیوییست کامت را وضوی
زنان آزاد اندیمش و دی کمل یشمد زنمان دی
هامع ممخمالمف اسمت ویود ایمن ومزب رم
مممعممنمماح تممخممییممب دسممتمماوید زنممان و ممموممو
وضویشان از هماممعم ممی گمیدد.همممامنمان
موضوع دیگی ک زنان یا نمگمیان ممی کمنمد
افزایش ومتت انتوایح اسمت .کشمتم شمدن
یکی از مشهویتیین استادان وقوق و فعالیمن
وقوق رشی افغانستان ر هممیاه خمانمواده اش
ری اثی ومزم ح انمتمومایح دی سمال ۱۰۲۲
یکی از تکان دهنده تمییمن اخمرمایح رمود کم
مسوولیت ومز یا ومزب اسمتممی و گمیوه
تیوییسمتمی طمالمرمان رمی عمهمده گمیفمتمنمد .رما
وضوی این گیوه دی صومنم ح سمیماسمت و
دولتدایح دی افمغمانسمتمان اومتمممال زیماد رماال
یفتن آمای افزایش خشونت عزمیم زنمان دی
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قرل از اشغال افغانستان توسط یوس ها و دی
خان و هامع اذیت و آزای هاح خیارانی
زمان واکمیت هاح قرزی نیز عزی نظام هماح
وقت مرایزه میمکمیدنمد و هممموایه از وماکمم
با تعدادی از فعالین جامعه ی مدنیی و زنیان
مبارز گفتگویی داشتم و نظر آنیایا را راجی ساختننظام استمی ویف میزدند.
دی آن زمان نیز مووی اصزمی نمظمام دلمخمواه
به این موضوع پرسیدم
شان ،موضوع اگونگی آزادح و عدم آزادح
زنممان ،هممایممگمماه و نممقممش زنممان دی وممیممات
اهتماعی و سیاسی کشوی رود و است.
الرتم صماومرمان ایمن تمفمکمی همیگمز تمعمییمف
واضوی از این تفکی شانندادند.همیش گفتنمد

ک آنها موقفی ریاح زنان میخواهند ک خمدا،
پیامری و استم گفت اسمت.دی ومالمی کم ایمن
ی فیضی کزی است.
ظماهممیا هممی کمدام شممان رممیاح ایممن فممیضممیم
ی تعییفی هداگان اح دایند ک را اوساسات
و تفکیات خود شان ممیرموط اسمت و دقمیمقما
نگیانی زنان ریشتی دی مموید ایمن فمیضمیم
گنگ است.

مخصوصا وقتی ک دی مموید ایمن فمیضمیم
شان سوالی و یا انتقادح مطمیح ممیمشمود ،رم
فرشته نوری ،ژورنالیست و فعال جامعیه ی رسیای آسانی پیسنده ها و انتقاد کمنمنمدگمان یا
مدنی از کشور هلند چنین می گوید
ر کفی نسرت میدهند.
ایممن کم آقمماح وممکمممممتممیممای ،یرممانممی ،سممیمماف،
ما قیائت اولین دولت مهاهدین دی سال هماح
مزایح اییه یهریان مانند ایشان دی گمذشمتم
 ۲۳۳۲تا  ۲۳۳۶و قیائت طالران یا نمیمز از
ا کای کیدند یا نکیدند میگذاییم رم تماییم
این فیضی ها دیدیم.
و میدم.
خوب اگی قیای راشد کم آن دویه هما و آن
اما فعت مشکل اصزی زنان افمغمانسمتمان خمود
تفکی دی مموید زنمان ،تمومصمیمل شمان ،کمای
اشخاصی مانند آقاح وکمتیای نمیمسمت .زنمان
شان ،وو انتخاب شان دی تعیمیمن سمینموشمت
افمغمانسمتمان رمما ایشمان و اممثممالمش " ممنمظمموی
شان ،نقش شان دی اموی سیاسی و اهتمماعمی
وضوی فیزیکی اسمت" ممثمل آن هما مشمکمل
هامع دورایه تکیای شود ،زنان وو رمهمانمب
شخصی ندایند.
اند ک نگیان راشند.
مشکل اصزمی دی مموید انمدیشم و تمفمکمیح
اون دی این صویت سینوشت آنها است کم
است ک ر ایشان تعزو داید.
شیط سیاسی یهریان اوزاب و واکمین فعزی
هیاند این اندیش و تفکی تنها از ومکمممتمیمای دولت میشود و واقعا ایمن همممان فماهمعم اح
نیست.همین واال دی داخل نظام مموهمود ،دی است ک کسی نمی خواهد اتفاق ریفتد.
یهریح دولت ،کارین  ،شویاح مزی ،شمویاح
ویییدا سییاگییری گییردانیینییده ی بییرنییامییه هییای
صزح ،شویاح عزما ،قوه قضایی و اییه همم
سیاسی و اجتماعی و همچنان فیعیال حی یو
اشخاصی را این تفکی وضوی دایند.
زنان
اممیممزح ک م واضممح اسممت ،ایممن اسممت ک م ویدا ساایح دیدگاه خمود یا دی ایمن زممیمنم
صاوران این تفکی تعریی متفاوتی از دیمن دی اینگون تشییح می دهد
خصوص زنان دایند ک شری تفکمی طمالمرمان این آدم ی یهما شمده از تمرمعمیمد گماه هماح
سیاسی ر قصد تیوی و شمکمل دهمی نمااممنمی
است.
ریشتی است .او مسول کشتن ی میزیون
آقاح وکمتیای و همیزمان قرزی و فعزی شمان
ادامه در صفحه ی 10
3

سنج
آزادی زن معیار ش هر جامعه است
سونامی تجاوز و قتل کودکان در جمهوری
اسالمی باز هم قربانی گرفت
بهروز سوران

تهاوز وقتل اتنا ,مزیکا و ستایش و اهویا
تنها موایدح هستند ک یسان اح شده اند
و آمایهاح واقعی این ووادث دی پیده اح
از ارهام قیای داید .این وقایع تز هم دی
کانون خانواده و هم مویط هاح آموزشی و
مدایس روفوی یوح میدهد .مواید رسیایح
از تهاوز و آزای هنسی دانش آموزان دی
مدایس گزایش و یسان اح شده است و
دی رسیایح مواید دیگی خانواده ها ریاح
وفظ آریو! یا از شیم! سکوت می کنند.
ردین تیتیب کودکان هم دی صف کای
خیارانی و کایگاه ها و هم دی صون و
مویط هاح خانوادگی و آموزشی
رزیگتیین قیرانیان پدیده هولناک ازای
هنسی و تهاوز و قتل و خشونت هستند.
هنوز ماهیاح قتل آتنا ,مزیکا و ستایش
نازنین پس از تهاوز و ازای هنسی از
صفو یسان ها پاک نشده ک خری
هولناک و دیدآوی تهاوز ناپدیح ر کودک
دوسال و نیم یشتی منتشی شده است.
اهویاح کواولو توسط ناپدیح پس از
قتل
تهاوز ر
مییسد .صداح گیی
و فییاد او یا
می
همسایگان
شنوند و سیاسیم
مامویان انتظامی
یا مطزع می کنند.
خونییزح شدید او
سهم اش یا از
زندگی یرود و دی
ریمایستان هان داد.
اعتیاف
ناپدیح
کید و دلی پی دید ریاح همگان راقی
گذاشت .همهویح استمی نهالی یا ک را
فیهنگ ایتهاعی و مذهری خود ک از
ارتداح یوح کای آمدنش را قوانین الهی! و
فتاوح آیت هللا هایش کاشت ,امیوزه را این
هنایات و فهایع پی دی پی اتفاقی رایوی
کیده است .نهادهاح یژیم ک ر مقول
آسیب ها و ناهنهایح هاح اهتماعی و
رویژه دی عیص کودک آزایح ری توه
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روده و هستند اصولی اند یا ریاح مقارز
را آن ک عمدتا پاک کیدن صویت مسئز
روده است رکای میگییند.
اصل ری تفاوتی و اختفاح اخرای و
گزایشات هنایی ک هی یوزه اتفاق می
افتند و دی
پیونده هاح
و
پزیسی
انتظامی ثرت
می شوند اما
از یسان اح
آنها
شدن
پیشگییح
میشود مگی
افکای
انک
و
عمومی
انسانی انیا رطوی وسیع یسان اح کنند و
اعتیاضی گستیده نیز صویت گیفت
راشد .پیونده سعید طوسی قایح ویژه
یهریح نیز یکی از موایدح است ک
میتوان ناشی از فشای افکای عمومی ریاح
افشاح آن دانست.
اصل پاک کیدن صویت مسئز را اعدام
عوامل این هنایات و رخشا دی متء عام و
انانا این شیوه مهازات قیون وسطایی
و خود خشونت پیوی موثی میافتاد
میرایستی امیوز سیی نزولی این اتفاقات
ووشتناک یا شاهد
میرودیم وال آنک
را نگاهی آمایح
میتوان گفت ک
ختف آن واقع شده
است .اصل ایهاد
ووشت و یعب
عمومی ردینوسیز
قاعدتا و پس از
مکیی
تکیای
موایدح اینانینی
موضوعیت خود یا از دست داده است.
فساد ریداد میکند و اصل و کانون خانواده
موید ههوم سیمای دایح های و
سودهوئی طیف فقهاح واکم قیای گیفت
است .یشد فقی و ریکایح و اعتیاد
انفهایح است .آقازاده ها دی دزدح و
اختتس اموال عمومی و منارع مالی مزی
از یکدیگی سرقت می گییند و تویم و
رویان میزح نمی شناسد .مذهب و قوانین

ایتهاعی فقهی رنیان هاح آموزشی کشوی
یا آلوده کیده اند و خشونت زایی و
خشونت پیویح پیش وکومتیان و دست
اندیکایان آنها شده است.آموزش هاح
ضیویح هنسی و یوانشناختی یا دی
وکومتیان
مخیز
نمی گنهد و یا از
الرتح یسال هاح
قیون وسطایی فقها
و میاهع مذهری
کشیده
رییون
میشود.
شکی نیست ک
عامل تهاوز ر
اهویاح کواولو
است.
هنایتکای
هیاگون دلیل و ریهانی تهاوز و قتل این
کودکان نازنین یا توهی نمی کند
اما رایستی هوای کشید و های زد ک
مستقیم این
واکمان استمی شیی
هنایتکایان هستند و را یفتای خود و ایهاد
مویط هاح مساعد ریاح پیویش آنها و
دست دی دست آنها دی این هنایات سهیم
اند.
دی فضا و مناسراتی ک هی گون ایتراطی
میان نوهوانان دختی و پسی ایی شیعی و
ایی قانونی موسوب میشود ,وقتی ک
مامویان انتظامی و ایشاد یژیم پی دی پی
متخزفان! یا رازداشت و قوه قضائی آنان
یا موکوم ر شتق میکند و هنگامی ک
واکمان مکییا رهاح ول ناهنهایح هاح
اهتماعی صویت مسئز یا را مهازات
اعدام پاک می کنند ,زمانی ک شوهی دادن
دختیان نوهوان شیعی و قانونی است ,دی
شیایطی ک نهادهاح ویاستی یژیم دی
مدایس و دانشگاه ها از ایتراط آزادان
دختیان و پسیان هزوگییح میکنند و
نشست و ریخاست ایادح و آگاهان آنها
رنیان هاح وکومت استمی شان یا را
خطی هدح مواه میکند از سوح دیگی
هیاگون ویاستی از این کودکان مقتول و
سایی آنها ک فیاوان موید آزای و اذیت
هنسی قیای می گییند ,نمی کند.ردین شکل
هموایه شاهد سیی صعودح این هنایات
خواهیم رود.
تهاوز وقتل اتنا ,مزیکا و ستایش و اهویا
تنها مواید هستند ک یسان اح شده اند و
4
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و آمایهاح واقعی این ووادث دی پیده اح از ارهام قیای داید .این وقایع تز هم دی کانون خانواده و هم مویط هاح آموزشی و
مدایس روفوی یوح میدهد .مواید رسیایح از تهاوز و آزای هنسی دانش آموزان دی مدایس گزایش و یسان اح شده است و دی
رسیایح مواید دیگی خانواده ها ریاح وفظ آریو! یا از شیم! سکوت می کنند .ردین تیتیب کودکان هم دی صف کای خیارانی و کایگاه
ها و هم دی صون و مویط هاح خانوادگی و آموزشی رزیگتیین قیرانیان پدیده هولناک ازای هنسی و تهاوز و قتل و خشونت هستند.
]http://gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=33172&tx_ttnews[backPid
بررسی مبارزات و مطالبات معلمان در ایران
مصاحبه رهایی زن با ستار رحمانی

را اینک واکمیت استمی دی ایمیان ،از رمدو
ر قدیت یسیدنش دی ویف ،از مقمام واالح
معزم سخن پیاکنی کیده است .لیکن دی ایمن
اند ده اخیی ،رهز تنزل ویمت اهتماعی و
تومیل فمقمی ممعمیمشمتمی ممزممن رم ایمن قشمی
زومت کش کایح نکیده اسمت .دی رمینمامم
امشب را یکی از فعالین وقوق معزمان ،آقماح
ستای یومانی ک از فعالین اتواد رین الممزمزمی
دی ومایت از کایگمیان دی ایمیان و عضمو
اتوادی اساتیمد دانشمگماه هما و کمالمر هما دی
انگزستان """ هستند گفتگویی داییم.

رهایی زن :آقاح ستای یومانی تما آنمهما کم
اطمتع داییممم ،اعممتمیاض مممعممزممممان رم فممقممی
تومیزی یژیمم اسمتممی صماومرمان سمیممایم ،
کماکان ادام داید ،لطف کنید توضیح دهمیمد
مطالرات فویح معزمان ،کدامها هستنمد و دی
صممویت امممکممان مممیویح رممی اعممتممیاضممات
معزمان دی سال گذشت داشت راشیم.
ستار رحمانی :مطالرمات ممعمزمممان ،سمالمهماح
سال است ک ری زمیمن ممانمده ،کم خمواسمتم
اصزی آنهما رمی پمایم ومقموق زیمی خمط فمقمی
معزمهاست و خواست دیگیشان ایهاد تشمکمل
مستقل ردون دخمالمت ایگمان هماح دولمتمی و
آموزش یایگان رم دانمش آمموزان اسمت .و
همانین اعتیاض ر رسیایح از کتس هماح

دیس ک استانداید نیمسمتمنمد .خمواسمتم دیمگمی
آنها ،دی موید معزمان وو التدییسی است ک
رایستی ر استخدام دائم دی ریایند .دی یارمطم
را رازنشستگان ،از خواست هاح اصزمی شمان
روث همسان سازح وقوق دییمافمتمی رما نمی
تویم است.
اما ایمزح کم سمال گمذشمتم یمعمنمی سمال55
گذشت دی واقع راید نسرت ر سمال قمرمل یم
افمت دی نمظمی گمیفمت .سمال  54مما شماهممد
اعمتممیاض وسممیممع مممعممزمممممان رممودیممم  .اممما دی
سال 55را سیاست مزویانم دولمت یوومانمی
ک گفت معزمان می توانمنمد ممهمممع عممموممی
داشت راشند .تشکمتت ممعمزمممان رم صمویت
کانون هاح صمنمفمی دی اسمتمانمهماح ممخمتمزمف
هستند و دی رمیخمی اسمتمانمهما همممیمن کمانمون
صنفی همم اصمت وهمود نمداید .نمممایمنمدگمان
مهموع کانون هاح صنفی موهود ،شمویاح
سیاسیح فیهنگمیمان ایمیان یا تشمکمیمل داده
اند .شویاح سیاسیح فیهنگیان دی ومقمیمقمت
راید تشکل یسمی معزمان دی سمیاسمی ایمیان
راشد.
مهمع عمومی ک دولت اهازه تشکیمل آن یا
داد ر اند دلیل ریاح معزمان اهمیمت داشمت،
یکی از نکات رسیای مهمش این رود ک دویه
هیئت مدییه کانون هاح صنفی تمام شده رمود

و دی واقع اینهما رمایمد یم ممهمممع عممموممی
دیست می کیدند ک دی این مهممع عممموممی
رتوانند نمایندگان هدید خود یا انتخاب کنند و
رهمین دلیل ریاح معزمان هنر ویماتمی داشمت
ک هم دی داخل یسمیت داشتم رماشمنمد و همم
دی مهامع رین المززی ،آنها نمایندگمان یسمممی
شان یا داشمتم رماشمنمد .رمهمممیمن خماطمی یم
مشغز فکیح رسیایح از معزمانی شد کم رم
هی طییقی شده است راید این مهمع عمموممی
تشکیل شود تا هم کانون هاح صمنمفمی همنمرم
قانونی پمیمدا کمنمنمد وهمم نمممایمنمدگمان شمویاح
سیاسیح فیهنگیان یسمیت یارند.اما رم ایمن
دلیمل گمفمتمم سمیماسمت ممزویانم دولمت  ،کم
شیایطی یا ریاح معزمان گذاشت رود کم رم
نظی شیموه سمیکموب دویه اومممدح نمژاد یا
شکست خویده فیض کیده رود و می دانست
ک م مممرممایزات مممعممزمممممان ادام م داید و رمما
دستگیییها و رگیی و ررندها نمی شود صمداح
اعتیاض معزمان یا خاموش کید ،رمنمارمیایمن
عتوه ری رگیی و ررند کمتی  ،شاید رم نسمرمت
دویه هاح قرل  ،اما راید رم دیون تشمکمتت
مستقل معزمان یسو کید و این دقیقا عمکمس
آن والتی است ک دی یارط را فعالین صنفمی
کایگیان صنعتی و خدماتی دیمگمی کمیدنمد و
تشکتت موازح مانند تشکل شویاح استممی
و یا مهممع عمالمی نمممایمنمدگمان انمهمممن هماح
صنفی دیست کیدند .الرت اینها دی یارط رما
معزمان اندان کایریدح نرود کما اینمکم یم
تشممکممل سممیاسممیح دیسممت شممده رممود و دی
کنایش تشکمزمهماح دیمگمیح دیسمت شمده کم
کسی ر سیاغ شان نمی یود .االن این تمنمهما
تشکزی هست ک ن تنها دی داخل ر یسمیمت
شناخت شده است رزک دی سطح رین المززی (
"") را صمد و همفمتماد عضمو از کشمویهماح
مختزف ،این تشکل یا رم یسمممیمت شمنماخمتم
است .کنگیه سیاسیح اتوادی هاح کایگیح
انگزیس هم آن یا ر یسمیت شمنماخمتم اسمت.
اتوادی کایگیح کانادا و ث ژ ت فیانس همم
آنیا ر یسمیت شناخت است .دی رسیمایح از
اتوادی هاح ههانی انها ،دیمگمی رم یسمممیمت
شناختم شمده انمد .رمنمارمیایمن تشمکمل مموازح
دیست کیدن دیگی کایریدح نداید .و دولت
5

جای فعا کودک سعید شیرزاد رد زندان نیست
آن سیاست یفتن ر دیون این تشمکمل یا از
طییو مهمع عممموممی اهمیا کمید .رمعمنموان
نمون دی مهمع عمومی تهیان ،قیای شد کم
کانون صفی معزمان تهیان ،کمانمون صمنمفمی
معزمان اییان شناخت رشود ر ایمن دلمیمل دی
هاهایی ک کانون صنفی وهمود نمداید و یما
ت نفیح هستنمد و اممکمان تشمکمیمل کمانمون
صنفی یا ندایند شعر هماح کمانمون صمنمفمی
معزمان ،آنها ساخت رشود .یکی از شمیوطمی
ک گذاشتند این رود ک کانون صنفی معزمممان
تهیان ،کانون صنفی معزمان ایمیان نمخمواهمد
رود .اگی ایمن یا رمگمذاییمد ممهمممع عممموممی
دیست نخواهد شد ک این مهمممع و ممهماممع
عمومی دیگی رما وضموی یمکمی از اعضماح
دولت تشکیل شد.
دی تهیان هم وضوی اشمگیی امنمد نمفمی از
اعضمماح دولممت دی مممهمممممع عمممممومممی ک م
اسماعیل عردح ،مومود رهمشمتمی لمنمگمیودح،
یاسی ییگی و یسول رداای و مومد ومرمیمرمی
صورت کیدند ر عتوه اند نمفمی دیمگمی کم
شناخت شده نرودند .پانزده نمممایمنمده تموح آن
مهمممع انمتمخماب شمد کم اکمثمییمت ی ح یا،
اسماعیل عردح ،مومود رهمشمتمی لمنمگمیودح،
یاسی ییگی  ،یسول رداای و مومد ومرمیمرمی
آویدند .از این مهموع  ،پانزده نفی رمعمنموان
هیئت مدییه ،اهای نمفمی رمعمنموان رمازیس و
رعنوان اعضاح عزی الردل هم انتخماب شمدنمد
ک توح این انتمخمارمات دو سم نمفمی زن همم
وهود داشتنمد کم از ایمن زاویم همم مسمالم
هالب رود .اما آن تمیکمیمرمی کم دیسمت شمد
تیکیرمی رمود کم رم نمفمع دولمت رمود یمعمنمی
تعدادح از افیاد را گیایش ر اصتح طمزمرمی
و ر اعتدال گیایی دولت اممیمد و کمزمیمد ومل
مشکتت یووانی دی آن وهود داشتند ک رما
اینک ی ح هاح آخی یا آیودنمد امما دی همی
صویت اکثییت یا دی ممهممموع داشمتمنمد و
تعدادح هم ر ظاهی .......دی این ممهممموعم
رودند مثل آقاح رهیودح ک رمیخموید رسمیمای
موذیان و شکننده اح کیدند وتی دی ممهمممع
عمومی تا ود ریخوید فمیمزیمکمی رما فمعمالمیمن
وتی مستقل ک فیا وزری و فیاگیایشی فکی
می کیدند کشید کم ایمن ممهممموعم دی همی
صویت پانزده نمفمی انمتمخماب شمدنمد ،امما رما
وضوی دولت و تمعمدادح از افمیادح کم رما
رینام از پیش آمده رودند ک مهمع یا قرض
کنند و کیدند .دی وقیقت هیئت مدییه ،هیئمت
مدییه اح نیست ک دلخواه آن فعالین مستقزمی
راشد ک کایساز راشد و رتواند سییع تصممیمم
رگیید و کای رکند.
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این ممهممموعم  ،ممهممموعم اح اسمت کم دی
وقیقت ،دی کایها اختل ایمهماد ممی کمنمد رما
نظیات و پیشنهاداتی ک ممی دهمد و دی همی
صویت سمنمگ انمدازح ممی کمنمد .و همممیمن
شیایط دی رسیایح از مهامع عممموممی رمود،
وتی دی استان خیاسان ،اینها اصمت تموطمئم
کیدند ک کت استان خیاسان یا رمگمیمینمد کم
مهمع عمومی منول اعمتم شمد ،دی شمیمیاز
این کای یا کیدند دی آذیرایهمان شمیقمی ایمن
کای یا کیدند ،وتی نمون آذیرایهمان شمیقمی
دی مسال اعتیاض معزمان ،اکثییت یا داید
اما آنهایی ک آمدند تا از دولت یووانی دفماع
کنند دی هی تصمیم گیمیح ،آنمهما هسمتمنمد کم
عمت اطتعی می دهند و رینام ییمزح ممی
کنند .این اسمت کم ایمن مسمائمل ،ممهممموعم
شیایطی یا ایمهماد کمیده اسمت کم فمعمالمیمن
صمنمفمی دی سمال  55رما دو مشمکمل رسمیممای
اساسی ریخموید داینمد ،یمکمی از مشمکمتت
همین مشکل نفوذ دی کانون هاح صمنمفمی دی
سممیاسممی کشمموی اسممت و انممعممکمماسممش یا دی
شویاح سیاسیح فیهنگمیمان گمذاشمتم اسمت.
ایممن نمممممایممنممدگممان دی شممویاح سممیاسممیح
فیهنگیان هستند عمت نمایندگانی هسمتمنمد کم
هیچ تصمیمی یا نمی شود گیفت .یعنی یم
مهموع هماهنگی نیسمت و یم همایممونمی
نداید ک رشود نشمسمت و تصمممیمم گمیفمت و
کایها یا سییع پیش رید .این یم مسمالم و
دی کنای این ،فعالینی ک شناخت شده هستمنمد.
مانند اسماعیل عردح ک دی ممهمممع عممموممی
آمد و دی کنای نماینده دولت صومرمت کمید و
از وقوق معزمان دفاع کید ک رتفاصز رمعمد
از آن دستگیی شد و مومود رهشتی لنگمیودح
ک هی یوز اوضایش می کنند.
دی هماهماح دیمگممی و دی اسمتممانمهماح دیمگممی،
رسیایح از فعالینی هستند کم نمممی خمواهمنمد
یسان اح رشوند ولی اوضای شده اند و وکم
گیفت انمد و همی یوز تمومت نمظمایت آنمهما
هستند .ا دی مدیس و ا دی خمانم و دی
وقیقت ی زندان رمزیگمی رمیایشمان دیسمت
کیده اند ک عمت این فعالین دست و رمالشمان
رست شده است .یعنی از هیدو طیف ر ایمن
مهموع ومز می کنند .رخاطی همممیمن ،ممی
رینیم ک دی اسمفمنمد مماه  55و قمرمل از آن،
رسیایح از ویکات ریشتی نام نمگمایح و یما
دیدن نماینمدگمان ممهمزمس رمود و دی ومقمیمقمت
مهموع اح از این کانمون هماح صمنمفمی دی
خودشان رودند تما ایمنمکم انمعمکماس رمیمیونمی
داشت راشند .تا اینک رمدنم ایمن کمانمون هماح
صنفی ،یادیکال ،از این زاوی کم ومقموقمش
ریآویده نشده و شاهد سکوت دیگیان رودنمد،

اولین کایح ک کمیدنمد ایمهماد کمممپمیمن رمیاح
روده اح کم زممانمی قمیای رمود دولمت رم
مهزس ردهد و از آنها ریگ تأیید رگیید .اینهما
دی این کمپین اعمتم کمیدنمد کم رمودهم مما،
روده رسیای کمی است ،وتی دی ممقمایسم رما
سال قرل یعنی سال  ،54روده اح ک دولمت
ریاح معزممان تمنمظمیمم کمیده رمود سمی همزای
میزمیماید تموممان رمود کم رمی طمرمو گمزایش
معاون وزیی آموزش و پیویش دی سال 54
این روده اهل دیصد یا ر عمرمایتمی امهمل
هزای میزیاید کسمیح رمودهم دی یارمطم رما
تمقممسممیممم رمودهم داشممت .ایممن رممودهم اح کم
تصویب می کنند رخشی ریاح وقوق معمزمممان
و رخشی ریاح مدایس است ک رمایمد دیسمت
رکندد و یا ر یوز رکنند و یا ممدایس اهمایه
اح دایند ک راید عوضشان رکنند و ر عتوه
رسیایح مسمائمل دیمگمیح کم دی آمموزش و
پیویش هست ک س هزای ممیمزمیماید کسمیح
وتی طرو همان وقوقی ک رم ممعمزمممان ممی
داده اند داشت است.دی سال  55ایمن کمممپمیمن
ری عزی تصویب روده  31همزای ممیمزمیماید
تومانی ک ر نظی معزمان نسرت ر سال قمرمل
تغیییح نکیده رود همان کسیح رودهم سمال
قرل ر عتوه نی تویم و همانین ر عمتوه
نیازهاح هدیدح ک هسمت ایمن رمودهم نمممی
تواند روده کافی رماشمد و ایمن کمممپمیمن ،کم
کمپین موفقی هم رود یاه انداخت شد ریمش از
 121هزای امضا و ر گفت رعضی ها ومتمی
تا ودود  141هزای امضا دستی همع کیدنمد
ک م ایممن رمموده م رممیگممیدد و عمموض رشممود
ووقوق معزمان ر اضاف مدایس ،ر اضمافم
مسائل دیگمی یا دی نمظمی رمگمیمید و تمأممیمن
رکند.این شیوع کای فعالین از پاییمن رمود کم
رعد شویاح سیاسیح فمیهمنمگمیمان دیمدنمد کم
دایند این فمعمالمیمن خموب پمیمش ممی یونمد و
همانین کمانمونمهماح صمنمفمی از ایمن کمممپمیمن
ومایت کیدند ک تا ودودح موفو رود هیاند
کم دولمت تموهمهممی رم آن نمکمید و رمودهم
تصویب شد.رعدازآن انتظای ردن ایمن رمودکم
شویاح سیاسیح فیهنگیان ویکتی رمکمنمدکم
راز رخاطی مشکتتی کم شمویاح سمیاسمیح
فیهنگیان داشت نمتموانسمت پما همزمو رمگمذاید
یعنی رینام ییزح رکند .وقتی ک ما از یم
شویا صورت می کنیم راید آن شویا رمینمامم
ییزح داشت راشد پتن داشت راشد و دی همی
لوظ اح رتواند ردن یا فعالتی رکند ن ایمنمکم
منفعل تیش هم رکند و ریعکس ،این رای ایمن
رممدنم رممود کم کممانممون همما و وممتممی شممویاح
سیاسیح فیهنگیان یا فعال می کید.
ادامه در صفحه ی11
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جم
جان زندانیان ردبند رد سیاه چال اهی هوری اسالمی ردخطراست
نگاه تطبیقی به ازدواج کودکان و فرایندهای
آن در نقض حقوق انسانی کودکان
الهه امانی

 ۶۹سال پیش اعتمی ههانی وقوق رشی قیمد
نمود ک هم انسان ها آزاد ر دنیا آمده و دی
وقوق و کیامت انسمانمی رمیارمی هسمتمنمد .دی
ختل  ۶۶سمال گمذشمتم  ،پمیمممان نمامم هماح
گوناگون دی عیص ههانی و منطق اح رمی
موایدح ک اعتمی ههانی وقوق رشی نمیماز
ر تدقیو داشت ،توه مرذول داشت تا وقموق
و کیامت یکسان هم انسان هما یا تضمممیمن
نماید .کنوانسیون یفع هیگون تمرمعمیمضمی از
زنان ) (CCCCCدی سمال  ۹۶۹۶و رمینمامم
عمل اهایمین کنفیانس ههانی سازمان ممزمل
دی موید زنان دی پکن دی سمال  ۹۶۶۵کم
ر م امضمماح  ۹۸۶کشمموی یسممیممد (رممیخممی
کشویها از همممزم ایمیان ،واتمیمکمان و امنمد
کشوی دیگی متن این پتتمفمیم یا دی زممیمنم
وقوق زنان دی زمین مسئولیت و اختیای رمی
ردن خود و سمقمط همنمیمن مموید تمایمیمد قمیای
ندادند) ،استیاتژح هماح دقمیمقمی رمیاح فمائمو
آمدن ری االش هاح اوقاق وقوق ریاری زنان
و دختیان ایائ می دهد .دی ومقمیمقمت رمیاح
نخستین رای واژه “کودکان دخمتمی” رم ممثمارم
یکی از  ۹۱موید االش هاح همهمانمی رمیاح
وقوق رشی زنان و دختیان ر کای ریده شمد.
دی رینام عمل پکن ،دولت ها متعمهمد شمدنمد
تا را تنظیم و اهیاح قوانینی دی موید وداقمل
سن قانونی رمیاح ازدوا اقمدام کمیده و از
وممقمموق کممودکممان دخممتممی دی ممموید امممنممیممت،
ستمت هسممی ،همنمسمی و یوومی ومممایمت
کنند.
ازدوا کودکان ک اکثییت قییمب رم اتمفماق
آن کودکان دختی یا موید آسمیمب قمیای ممی
دهد ،توسط هامع ههانی رم ممثمارم ازدوا
زیی سن  ۹۸سال تعییف شده است .ازدوا
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کودکان اثیات نامطزوب و دیاز ممدت رمیاح
آنان ر دنمرمال داید .رم تمخمممیمن یمونمیمسمف،
کودکان دختی  ۵ریاری کودکان پسی زیی سمن
 ۹۸سال ازدوا می کنمنمد .تما سمال ،۱۱۹۵
 ۹۱۱میزیون زنی ک دی قید ویات هستند دی
دویان کودکی ازدوا کیده اند .از این تعداد
 ۱۵۱میزیون نفی زیی سمن  ۹۵سمال ازدوا
کیده اند.
ازدوا زودیس و دی سنیمن پمایمیمن سمتممت
هسمی ،هنسی و یوانی آنان یا ر ممخماطمیه
انداخت  ،میزان خشونت خانوادگمی یا فمزون
تی نموده و ر عزت مناسرات قمدیت مموهمود
دی امنمیمن یوارمطمی کمودک ممتماهمل کمنمتمیل
مودودح یا ری ردن و تصممیمممات نسمرمت رم
رایدایح خود خواهمد داشمت .همم امنمیمن دی
ممموید کممودکممان دخممتممی ،عممدم دسممتممیسممی ر م
رممهممداشممت رممایدایح ،رممایدایح زودیس و
زایمان ،ر طوی همدح سمتممت آنمان یا رم
مخاطیه می اندازد.
دختمیانمی کم قمرمل از یسمیمدن رم سمن ۹۸
سالگی ازدوا می کنند ،دی مقایس را زنانمی
ک رعد از  ۱۹سالگی ازدوا ممی کمنمنمد۳ ،
ریاری ریش تی دی معیض خشونت خانوادگمی
قیای دایند.
میگ و میی دختیان رین سنین  ۹۶-۹۵سمال
دی وین زایمان  ۱ریاری زنانی اسمت کم دی
 ۱۱سالگی زایمان کیده انمد .ممیگ و ممیمی
دختیانی ک زیی سن  ۹۵سال زایمان داینمد،
ر طوی متوسط  ۵ریاری زنانی است ک رمعمد
از  ۱۱سالگی زایمان دایند.
ریش از  ۹۵میزیون دختمی  ۹۶-۹۵سمالم دی
کشویهایی ک از نمظمی اقمتمصمادح فمقمیمی یما
متوسط موسوب می گیدند) ، (CCCCCممادی
می شوند .از این تعمداد  ۶۱دیصمد ممزدو
هستند.
فیزندان مادیانی ک خمود کمودک ممومسموب
می شمونمد و زیمی سمن  ۹۸سمال داینمد۱ ،
رممیارممی شممانممس مممیگ دی سممال اول زنممدگممی
دایند؛ دی مقایس را مادیانی ک از  ۱۱سمال
رزیگ تی هستند .مادیان هوانی همم کم دی
وین زایمان زنده می مانند ،دی خمتل عمممی
خود از ریمایح هاح عدیده ر عزت کای زیماد
و یا ریمایح هاح دیمگمی از همممزم فمیمسمتمول
زایمان ) (CCCCCCCCینر خواهند رید.
ممموانممع فممیهممنممگممی ،اقممتممصممادح ،وممقمموق و
خانوادگی اازمب رم وقمفم تمومصمیمزمی رمیاح
کودکان دختیح ک متاهل هستند ،می انهماممد
و دی رسیایح از کشویها ر ویژه دی آفمییمقما

و آمییکاح هنوری ،ریمن  ۹۱تما  ۱۱دیصمد
این دختیان تیک توصیل خواهند نمود.
تا سمال  ۸۸ ،۱۱۹۵دیصمد از کشمویهماح
ههان ،وداقل سن قانونی  ۹۸سمال یا رمیاح
ازدوا تصویمب نمممودنمد امما ضمعمف هما و
گسست هاح قانونی راعمث عمدم اهمیاح ایمن
توافو و کایکید و کایآمدح آن شده است.
از کشویهایی ک سن قانونی  ۹۸سال یا دی
نظی گیفت اند ۵۱ ،دیصد ازدوا دخمتمیان
را یضایت والدین ،پدی و یما همد پمدی یا رم
مثار استثنا دی مقارل قاعمده قمانمون -کم ۹۸
سال است ،-دی نظی گیفت اند .این “استمثمنما”
ها توت عنموان قموانمیمن عمیفمی و ممذهمرمی،
اهیاح وداقل سن  ۹۸سال یا را االش هماح
عمدیممده مممواهم سماخممتم اسممت .رما تمموهم رم
“استثنا” ها ک شامل اهازه تموسمط والمدیمن و
قوانین عیفی و ممذهمرمی ممی شمود ،دی ۵۸
دیصد از کشویها دختیان زیی  ۹۸سال می
توانند ازدوا کنند و  ۳۹دیصد از کشمویهما
وتی ازدوا زیی سن  ۹۵سال یا هم مممکمن
ساخت اند.
عمدم ومممممایممت رممیارممی از وممقمموق دخممتممیان و
پسیان دی موید ازدوا هاح زودیس سمرمب
گیدیده کم دی یم -سموم کشمویهما ،تمفماوت
سنی رمیاح ومداقمل سمن ازدوا دخمتمیان و
پسیان وهود داشت راشد .دی  ۱۹دیصمد از
کشویهاح ههان ،سن قانونی دخمتمیان۴-۱ ،
سال کم تی از سن قانونی پسیان است.
ریخی از کشویها -از همز فیزیپین ،-ومداقمل
سن متفاوتی ریاح اقزیت هماح ممذهمرمی قمایمل
هستند .وداقل سن قانمونمی رمیاح ازدوا دی
فیزیپین  ۱۹سال است اما پسیهاح مسزمان از
 ۹۵سالگی و دختیان مسزمان پمس از رمزموغ
می توانند مزدو شوند.
وتی دی کشویهاح ایری دی موایدح وداقل
سن ازدوا نادیده گیفت می شود و ممثمتً دی
ریخی کشویهاح ایوپاح شیقی مثل آلمرمانمی،
رممزممغممایسممتممان و اوکممیایممن ،دخممتممیان کممولممی
)(CCCCاازب زیمی سمن قمانمونمی  ۹۸سمال
ازدوا مممی کممنممنممد .دی پمماکسممتممان و سممایممی
کشویهاح آسیاح همنمورمی ،ازدوا اهمرمایح
رسیای یایر است .دی سطح ههان کشویهماح
آفییقایی و آسیاح هنوری ریمش تمییمن ممیمزان
ازدوا کودکان دختی یا دایند .دی نمپمال کم
سومین کشویح است ک ریمش تمییمن ممیمزان
ازدوا کودکان یا دی آسمیماح همنمورمی داید
 ۳۹دیصد از کودکان زیی سمن  ۹۸سمال و
 ۹۱دیصد زیمی سمن  ۹۵سمال ازدوا ممی
کنند.
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سنج
آزادی زن معیار ش هر جامعه است
ر م عممزممت آسممیممب همماح زیممادح ک م ازدوا
کمودکمان رم ویمژه دخمتمیان دیرمیداید ،ایمن
گون ازدوا هما دی زممیه خشمونمت همایمی
موسوب می شود ک هنر هنمسمی-همنمسمیمتمی
داید.
رییسی ادریات میروط رم ازدوا کمودکمان،
ر ویژه دختیان زیی سن  ۹۸سال نشان ممی
دهد ک آسیب هاح اهتماعی و اقمتمصمادح از
ههت فقی دی مناطو یوستایی و دی وماشمیم
شممهممیهمماح رممزیگ ،تصممادمممات هممنممگممی،
اختتفات قومی ،عدم دستیمارمی رم اممکمانمات
آممموزشممی ،عممدم دسممتممیممارممی ر م آممموزش و
امکانات رهداشتی و پمزشمکمی ،شمکماف رمیمن
تمموممصممیممتت ارممتممدایممی و مممتمموسممطم دی رممیممن
دختیان و پسمیان ،ممومدود رمودن اممکمانمات
شغزی و کسب دیآمد ریاح دختمیان ،ازدوا
هاح اهرایح ،قوانین عیفی و ممذهمرمی زیمی
ساخت و زمین هایی است ک شیایط تشویو
کننده ریاح ازدوا کمودکمان یا فمیاهمم ممی
آوید .دی ازدوا کمودکمان دخمتمی رما ممیدان
رالمغ -کم دی اامزمب ممواید اخمتمتف سمنمی
فاوش نمیمز وهمود داید ،-ممنماسمرمات قمدیت
هنسی-هنسیتمی پمیینمگ تمی ،نمارمیارمیتمی و
خشونت رای تی است .این کودکان از ممواید
تهاوز هنسی دی مناسرات زناشویی ،ریش تی
از سایی زنمان صمدمم ممی رمیمنمنمد و ممواید
خودکشی ،افسیدگی ،میگ و میمی دی ومیمن
زایمان و سایی آسیب هاح فیزیکی و یوانمی
دی این گیوه سنی راالتی است.
ازدواج کودکان در آمریکا
دی والی ک مراوث ازدوا کمودکمان دخمتمی
دی سطح ههمان ،وزنم اصمزمی خمود یا دی
خای از میزهماح آممییمکما داید و کمم تمی
یاهع ر ازدوا کودکان دی آممییمکما شمنمیمده
ایم ،اما قوانین ازدوا و وداقل سن قمانمونمی
ریاح ازدوا یکی از موایدح است ک اون
موید رازرینی قمیای نمگمیفمتم  ،مموید تموهم
هدح نروده و ر فیاموشی سپمیده شمده رمود.
اما دی اند سال اخیی این موضوع از واشی
ر میکز توه سوق داده شده است.
 ۱۵۱هزای کودک دختی زیی سمن  ۹۸سمال
دی آمییمکما دی خمتل سمال هماح – ۱۱۹۱
 ۱۱۱۱ازدوا کیده اند .آممایهما نشمان ممی
دهد ک وتی دختیان  ۹۱سال دی لوئیزیمانما،
آالسکا و کایولمیمنماح همنمورمی ازدوا کمیده
اند.
دی ماه آگوست  ۱۱۹۹میکز عدالت طماهمیه
)(CCCCCCC CCCCCCC CCCCCCکممم
سازمانی است مدافع وقوق زنان و دخمتمیان

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 59

و ر ویژه دی ووزه زدودن خشونت هایی ک وقوق رشیح و ریخی از سازمان هاح زنمان
معنی هنسی-هنسیتی داید ،فعالیت ممی کمنمد ،از همز اکثمییمت فمممنمیمسمتمی (CCCCCCCC
دی توقیقات خود ریآوید نموده اسمت کم دی
تگزاس -ک دی یده دوم دی زممیمنم ازدوا
)CCCCCCCCو اییه مطیح می گیدد ،از
۴۱
کودکان دی آمییکا قیای داید ،-قییب ر
نظی تفسیی قوانین را االش هاح متعددح نمیمز
هزای کودک زیی سن  ۹۸سال رین سال هاح مواه است .ریخی از سمازممان هماح ممدنمی
 ۱۱۹۴-۱۱۹۱مزدو شدند.
مطیح می کنند ک دی هامع اح کم یوارمط
دی  ۱۹ایممالممت آمممییممکمما وممداقممل سممن رممیاح دختی و پسی زیی سن  ۹۸سال آزاد اسمت و
ازدوا وهود نداید .دی مماه ممای  ،۱۱۹۹مسئز رایدایح دختیان زیی  ۹۸سمال یمکمی
نیویویک وداقل سمن ازدوا یا از  ۹۴رم از آسیب هاح اهتماعی موسوب ممی گمیدد،
 ۹۹سال یسمانمد و دی تمگمزاس دی مماه مم تعیین ومداقمل سمن ،ممی تموانمد امالمش هماح
 ۹۸ ،۱۱۹۹سممال ر م عممنمموان وممداقممل سممن دیگیح یا ریاح زندگی سمالمم دخمتمیانمی کم
قممانممونممی تصممویممب گممیدیممد .دی ایممن ایممالممت خای از ازدوا رایدای شمده و دی ایماالتمی
(تگزاس) انان ا ر یاح دادگماه ،کمودکمان
زندگی می کنند ک سمقمط همنمیمن نمممی تموانمد
رتوانند اختیای و مسئولیت زندگی خود یا رم صویت گیید .هم انین استدالل می شود کم
عنوان ی فید رالغ رمگمیمینمد ،دادگماه اهمازه تصمیم دی مموید ازدوا رمایمد آزاد رموده و
تصمیم ر ازدوا آنان یا نمیمز ممی دهمد( دی انان ا دختی و پسیح زیی سن  ۹۸سال ر
اختیای و تصمیم خود رخواهند ازدوا کمنمنمد،
راید از انین وقی ریخمویدای رماشمنمد .امنمیمن
هدل ها و روث هایی سمرمب گمیدیمده کم دی
کالیفینیا عزی یام تتش رسیایح از سازمان
هاح هامع مدنی ،فمنیست هما و طمیفمدایان
وقوق رشی ،سن قانونی هنوز  ۹۸سال تعییمن
نشده راشد و یا نظی موافو والدیمن و دادگماه،
کودکان می توانند مزدو شوند.
هالب آن است ک دی سمال  ،۱۰۲۶وزایت
امموی خممایهم آممییممکما ازدوا کممودکمان یا
“نقض وقوق رشی” قزمداد نموده ک “عمواقمب
ووشتناک رم دنمرمال داشمتم و پمایمان دویان
کممودکممی” اسممت .رم نممظممی مممی یسممد وممقمموق
کودک تنها دی خای از میزهاح آمییکا می
تواند مطیح گیدد!
آمییکا ر یاح دادگاه و دی موایدح استثنایی
کمممممودکمممممان ممممممی تممممموانمممممنمممممد “ آزاد” و
“یها )” (CCCCCCCCCCCگیدند؛ یعنی خود

مسئول زندگی خود شوند ).راویهاح ممذهمرمی
و هم انین استدالل “دلگیمی” رمیاح کسمانمی
ک ر ایتش می پیونمدنمد ،از مموایدح اسمت
ک هزو استثناها تموسمط فمیممانمدایح کم دی
انتخارات گذشت آمییمکما نمیمز شمیکمت هسمت
یممممعممممنممممی کممممییممممس کممممییسممممتممممی (CCCCC
)CCCCCCCموسوب ممی گمیدد .اگمیام

دی نیوهیسی ک ایالت این فمیممانمدای اسمت،
وداقل سن  ۹۸سال موسوب شد.
ازدوا کودکان ک امیوزه تموسمط نمهمادهماح

ازدواج کودکان در ایران
دی اییان سن قانونی ازدوا رمیاح دخمتمیان
 ۹۳سال و رمیاح پسمیان  ۹۵سمال اسمت و
آمایهاح دقیقی دی موید ازدوا کودکمان رم
ویژه کودکان دخمتمی وهمود نمداید .رمیاسماس
تخمین یونمیمسمف قمییمب رم  ۹۹دیصمد از
دختیان زیی سن  ۹۸سال و  ۳دیصمد زیمی
سن  ۹۵سمال ازدوا ممی کمنمنمد .رمی اسماس
آمممایهمماح ممموسممس م وممقمموق کممودک ،تممعممداد
کودکان دختی متاهمل از  ۳۳همزای و ۳۸۳
نفی دی سال  ۱۱۱۶ر  ۴۳هزای و  ۴۵۶نفی
دی سممال  ۱۱۱۶افمزایممش یمافممتم اسمت .ایممن
افزایش  ۳۱دیصدح زنگ خطیح دی زمین
نقض وقوق انسانمی کمودکمان ممومسموب ممی
شود.
ادامه در صفحه ی 11
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پیام رضا شاابی از زندان رجایی شار به مردم آزادی خواه

را گیمتیین دیودها
ردینوسیز از تمامی کایگیان ،اعضاح سندیکا ،دانشهویان ،فعالین اهتماعی و خانواده ها و
انسانهاح آزاده ک ر ورس ناعادالن من و دیگی فعالین کایگیح اعتیاض کیده اند کمال
قدیدانی و تشکی یا دایم .همانین از کزی تشکتت رین المززی کایگیح از اقصی نقاط
ههان ک را ایسال نام هاح اعتیاضی ر مقامات وکومتی خواهان آزدح ردون قید و شیط
اینهانب و دیگی کایگین زندانی شده اند رسیای سپاسگزایم.

اذیت و آزای من و خانواده ام از سال  ۲۳۸۹ک ماموایان لراس شخصی میا دی وین
یانندگی و دی وضوی مسافیان ر اتهام ساختگی سایق مسزح دستگیی کیدند تا امیوز
لوظ اح متوقف نشده است ۲۹ .ماه دی سزول انفیادح رازداشتگاه  ۱۰۹زندان اوین توت
رازهویی هاح طوالنی مدت و شدیدتیین ریخویدهاح فیزیکی ،یووی و یوانی رودم و
اندین رای تهدید ر اعدام شدم .دی این سال ها رایها عمل ویاوی و معاین و مداواح
پزشکی داشت ام و ر دفعات مهروی گیدیدم ک ریاح یساندن صداح وو خواهی ام دست
ر اعتصاب اذاهاح طوالنی رزنم .ریاح ای؟ ایا ی کایگی راید ر دلیل دفاع از وقوق
ارتدایی خود و همکایانش اینانین آزای رریند و ستمتی خودش و خانواده اش ر خطی
ریافتد؟ تصوی کیده رودند ک را این اعمال سیکورگیان و ایهاد یعب و ووشت می توانند سندیکاح کایگیان شیکت واود اتوروسیانی
تهیان و ووم و دیگی تشکتت کایگیح مستقل یا میعوب کنند و سیهایشان رنشانند .اما هیاگاه اینانین نشد و نخواهد شد .مادام ک
کایگیان یا استثمای و ری یومان سیکوب می کنند ،وو کایگیان یا ری مهارا پایمال می کنند و دی عین وال سیمای دایان و اختتس
گیان و اایت گیان اموال عمومی یا موید ومایت قیای می دهند؛ تشکل و اعتیاض و اعتصاب خواهد رود.

وضعیت من کماکان نایوشن است و را وهود وعده هاح مقامات ریاح پایان دادن ر این وضعیت ،کماکان دی ورس و ردون میاقرت پزشکی
مناسب ر سی می ریم .ومایت همرندان موتیمم ،خانواده عزیزم ،همسی رزیگوایم و همکایان زومتکش سندیکاح کایگیان شیکت واود و
نیز ومایت کایگیان و مدافعین وقوق کایگیح و انسانی دی اییان و دی سطح رین المززی تنها ضامن آزادح من و دیگی همقطایان دی رند
خواهد رود.

پییوز راشید
یضا شهاری

یک روز در وزرا و دادسرا
اکرم نصیریان
اکیم نصیییان فعال ومقموق زنمان دیتماییم
 25میداد ر دلیل مخالفت را وهاب اهرایح
و ومایت از اعتیاضات زنان دی اهایشنمرم
هماح رممدون اهمرممای رم دفمتممی پمزممیمس امممنمیممت
اوضای و سپس ر دادسیا فیستاده شد!

ییییییید روز در وزرا و دادسییییییرا
دی  ۱۵میدا د را تماس تزفنی ر پزیس امنیمت
اوضممای شممدم و رم سمماخممتمممممان وزیا یفممتممم
پس از پمی کمیدن رمیگم مشمخمصمات عمزمت
اوضایمن یا انتشای پستهمایمی دی دفماع از
کمپین اهایشنر هاح سفید و نم رم ومهماب
اهرایح دی فضاح ممهمازح عمنموان کمیدنمد
پس از دو صمفموم پمی کمیدن رمازهمویمی ،
همیاه را ماموی وزیا یاهی دادسیاح شمعمرم
ایشاد شدم طرق اهایم قسممت دادیمایح ،تما
نورت ر پیونده ام رشود شاهد وضوی زنمان
هوانی ک سم و یما امهمای نمفمی رم وسمیمزم

دسترند ر همدیگی متصل رودند ک اکمثمیا دی
پایتی شران و خان هماح تمن فمیوشمی و یما
توسط گشمت ایشماد دسمتمگمیمی شمده رمودنمد .
زنانی ک شب قمرمل دی رمازداشمتمگماه رم سمی
ریده رودند  .ریخی از وصمعمیمت پمیمش اممده
رشدت عصرانمی رمودنمد تمعمدادح از آنمان رم
پهناح صویت اش می ییخمتمنمد  ،رمعمضمی
دیگی نگیان خود و خانواده هاح شان رمودنمد
ک ا وکمی خواهند گیفت و من نارماویانم
نگاهشان می کیدم این ماهیاح هنگ وهاب
دی این سیزممیمن اسمت کم همییوز تمکمیای
میشود
نورت ر پیونده ام یسید  ،دی دفماع از ومو
ن ر وهاب اهرایح  ،گفتم ایا این زنان رم
این یوز افتادن  ،ایا اینمهممم همزیمنم رمیاح
وهاب و گشت ایشماد  ،اممیوز شماهمد ینمر
این زنان کم تمعمدادشمان کمم نمرمود هسمتمیمم .
گفتم من ر این وضعیت ممعمتمیضمم و ییشم
این یا دیقمانمون ومهماب اهمرمایح ممی رمیمنمم
دادیای را طیح اینک رمعمضمی ممواید سمخمت
گیفتیم و کهیوح کیدیم و گماهمی رمی یاهم

یفتیم گفت نمی توانیم رگوییم ومهماب نمرماشمد
و سیانهام رعد از مطالمعم ممواید دی شمده
دی پیونمده قمیای رم ازادح ممن صمادی شمد
و آنا واصل این کشاکش وهاب هست لگمد
مال شدن ویمت انسانی زنان است !

جان زندانیان سیاسی ،فعالین کارگری،

معلمان ،فعالین حقوق کودکان و زانن رد
جم
زندان اهی هوری اسالمی رد خطر
است
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نظرخواهی از فعالین حقوق زنان در شرایط  ......ادامه صفحه ی 3
کاالیااس ا
الشیل ه

ا .مساال ح الاااااحا ا ا اال
یه لم شهلد هل الشا اکال

دتا ا
مسل ح تیز ب پلش یاه
ت یج د شها هال ماصا ال ال د کالیا
.

اللح هم آمده تل ی ث فلشیزم قالما
مهیل ک د ه چه ییش فضل ی
ف ش س ه آملده ککد.

یا
جاکاو

تلد د مل د ز ال هایاا یالها ا ا
ین ییش ز کم هااایا د د
دشه
یه الضل غی الضل ز ال د را اه
هل یا را اس پسا ش یاه یان قسااا
که د جال ب یا ا ز الشا اه
یالش ه
ما د یال دیاد یاله
هل من یه من ز ل
من یقه" قل یلغاه" تااالب کا ده یاها کاه
می ل د مل یه لدی زی پلیش له ککد.

لیال جعفری لیسانس علوم سیاسی و
همچنان فعال ح و زنان
یه رکل یک ز فااال سا ال ا ا ا ام ز
یلزیش آقل الا ااا ایال یاه یاد اه قاد ا
فال س ل .
یل
چ که د د ه که جلمعه فال سا ال یاه
ل تل عه مد ی ه یالم یا د شا اه یالد
جلی له ز ل فااال سا ال د تااالم ااال
االت ا اال هاال کشاال ی ا جس ا ااه ماایااشااد ماال
ز
یدیلللژ هلی چل ال ا ایال ز ال
هس ه جلمعه قاد ا پاس زد اد.یاه
ز ل کلی تیز ب پالشایاد اد .د ب ما التا "
یاه
مد س" دت ه یسا اکاد .دتا ا
زد جهل جبل مجبل لت کد.مال ایاقا
ز ل ماکلع التا اکاد
ی
آ ز تل
و یال دیاکا
تالم ین ماکلری هل
یصشید د .آقل ال ا یل هاه ش جلماعاه
اللاهال
فال س ل ت ل ل طبقه ز ال
رااق ا ماال ااده ا ااه د ش ا ااکااد تاال م ا ز ز

فال س ل
الید.

یلزمکد

ی

ل د فاقایا جاساله

ز فااااال س ا اال ا م ا ز ز تشاال ا ااهاال
د شا اله آز
تل ل دی تل تیلیل آز
ل ا اهالده د ما ایا
ال مل د آز
ماایا اایا د.ماان ا ا اام ز فا اال
کاال قا
تکد ه آقل ال ا یل هاه ش.
مل چکد قب ییس جاهل
ک د که یه هیا ف د الق
د
جلی له ز فال س ل
زآل
یم دهه تی

فال س ال راحم
ایدهد تل الاقالو
ل دهل یاک
س الید.

یهلی که پایا مال تاعایا
لذ یل تالم
ز ل پس ز پیل ن ال ا یل یه ا الم فاعاسا
دتا ا
جلد د د مل من یه آیکاده ز ال
جل فال س ل تلشبیکم .مل تال ا اه م ز
که ت یحا رللایاه
ز ل فال س ل ین
کس کککد.تل ل شل د د مل د تص ا ا
یل پل ی ذ د جلمعه
یه مید قلی
ل پل فااال سا ال
جهل یلید دملک
للهل آیاکاده ت ال ان
الالی ککد ی
د
ل یاد ا
د
ز ل فال س ل
ایال ا شال
القلو جلیا اله جا ااالرا
ماال ا ااااالیااکااد .ز
الااااالی ا ااهاال د مااد
فال سا ال ا ز پالیا اصا تال د تا یان قا یاه
فال س ال یالیاد ال د یایالمالزد د یاصاش
ق لد الااالیا شال اد تال ز ال ا تال ال
جلمعه یلشکد.
مس ق د تالم مل ز دی
یا ال آماد
پس ز قلط ژیم طاللابال
تجلر تلککل ز ل فال یال جالد
د ل
یز ه هااناکال
ف ل م د لال ه ز
ف صل یه کهکه پا ا ا ماسا
ف ل مذهب
یسیل ص کلشیده د تال د را اه هال
زش
ق لد هک
یل لیل مل کد یل
تلد تل یخ ز ال
فعللی هل مد ی
فااال سا ال د ا ال د هاالیا یاه مااال یا
آ د د مل ز آغلز جکو هل د تس تلکاکال
الضل د جلمعه پیش ف د مسلی
ی
یل لیل یل چللش هل تا ا تاهادیاد هال
ی شده د.
یل لیل
سحر صامت
دیدیله من یز یه رکل یک دت فال س ل ا
یل آغالز
د یسبدین ال ا یل چکین
ز
د مه د یی هل هااایاشاه ز مالقا
آز د هال ز ال د فااال سا ال یا فا اه تال
هاناکال د ا ال د
ق لد
مکی جل
ما د الال
ک
هلیشل د یک جلمعه
یل تا مل جه م شلد یان مسالیا یا

من یه رکل یک ز ز آ ا زمایان ماهام
یلده تل جلی که م ل جالد د شا اه یالشاد
هاااناکال
مللا ز ال
آز د جل
ی
د ل د هلیال جک یده تل مابال زه تال هام
ک د .م ل هل ه د ککل الضال چاکایان یا ه
هلی د فال س ل که مل ع شد پایاشا فا
ز ل م شل د یل ل فال س ل چه د تال اه
ز ط ف تل ل ده هل الااالیا
چه د یی
ا شل د هیا آ اهال تاجا یاه هال زیالد ز
ایاز د اد .د الاد
آز هل ج الر
ذیا هال جا ااالرا ز طا ف
ین آز
د ما شالد کاه تالد
کث م د ی آ هل
ز ل ز مبل زه تس ه ه تکاهال الضال شال
زمل ما ال
د جلمعه کا و یس ه یه م
م شلد .د ین ی لمه ی تل یصنه جکو
هل د تس د فال س ل تل یا ه الازب
ال ع آ ایا
حم یه هب ال ا یال
یاک
دتا ا
د شده یاه ز ال
هل
کس ک دیم .زمل که ال اا ایال کالیا
م
ت مقدم جکو التا اه یالد ز ال زیالد
یکه
مل د تجل ز هل جکس ق ی ف کد
هلیشل ی یده شد تیز ب پالشا شاد اد یاک
تلفکل ز الضال
الش کل
تل یصنه
هااایان
ین ی ه د فال س ل یجل مل د .ی
د ین ف د یه ر ه
شصص تلد من
فال س ل یک ز او تااا یا
یل
آز د هل د ل د هل ز ل مایابایاکام .یان
ملتلع یل تالم جلد لاااس ما کاکام کاه
آ هام یال
ی چکین سل یسیل کهکه پ
قاد ا
ف ل حم ف طا جاکالیا ا ال
د د ی ی د د قدم ح قال ال
یل
ل تایی یسیل ما کاکاد یاه یال اه
مس قیم تل تابیق ملده هل تد سال ا
ال لم که تالدش
یه ت لص تد ز
ز ال
ی دت
لد م ککد تشل
م د د.
زمین
آ
ییش ز اللح اللت پالیااالح
القلو ز ل
م ککد .پس ز ف پلش ژیام دیا ا التال
کال آماد د لا
طللبل تل تل
تااجاالر ا ز اال د فااااال س ا اال یاال جاالد
یز
ز
اللکای ی س م د لال
ماذهابا د
ملج زد ف ل کهکه پا ا ا
یاه د ا
میل م دم تحش هل زیلد ی
جا ااالرا
القلو سال ا
آ د ملهی
تلد ک ده د .د طلح ین شل زده لح ز ل
د را ااه هاال یاال االیاال چاال
فااااال
زش یکااال ایاز
ق لد هک
یل
شد د د ل د هلی کس ک د د .هاااناکال
د زمیکه فعللی هل مد پس ز اقالط
یاه
لا ش س ه
د ل طللبل دیل
تلد ین جلزه د د د تل اد را ا
تالد یاسااکااد کا ده الضاال تاالد د
من تیس الی
جلمعه شل دهکد .یه
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یله شل ده شلد . .ز دیدیله مان الضال فا د چال یاسابادیان
د چکین شص ی مکهل یل د ل د هل ز ل یه تل
که یل
زی چکین شاصال ا الا ام یا س د جا ااالع د اد.
شد ف س جل
ال ا یل د جلمعه تا جد یه ت لص ی
فال س ل یل دی ق یال ا
مید م شصلص ف د آیله یه ت لص فعللین جلمعه مد د ین زمیکه لا ککد ز ل دت
هل چکدیل ه د ین زمین شل د.
یل

فعللیان
د ر
ک د پس ز مدت ین شصص د فال س ل الضل یلف
زمل که د ل فال س ل رحم م لل ه ال ا یل
فز یاش
هجل د فال س ل یه یل ه چشا ی
مد یه آ ال ف ه یلد .هازمل یل ین مبل ز ا تعد د الاحا ل
آیلهل یل
ق یل یل ین الااحا یا اشال اکاد .مایاد م کاه ها چاه
تحش ی ین یلد که یل ل من ک د جلمعه تا کز یه ا د دتل ه ی
یلف
جل ل یه ا ملتلع س د دتل ه " م لل ه یل ال ا یل هبا الازب احما "
ز دت یل دی تا کز آیلهل جلمعه مد
آللده ک د ذهن جل ل یه مسلی قلم ژ د زیال ا
جس شلد زی الضل ین ف د د آیکده ی ه چکد د تا یسیل جد ی
./
مک ف ک د شل یه ا لکجل آیلد
دیک ییش
فز د ر قلد ا قدیا
ندای زنان ایران
پدری برای گرفتن دیه ،کودکش را زیر
ماشین انداخت
یوز گممذشممت م خممرممیح مممرممنممی رممی انممداخممتممن
پسیرا اح رم دسمت پمدیش از یوح عمممد
مقارل خودیوح یکی از شهیوندان دی سایت
موسسم ومقموقمی داتمیمکمان ممنمتمشمی شمد کم
خریگزایح ایسنا هم آن یا منتشی کید.
یوزنام اعتمماد دی پمیمگمیمیح ایمن خمرمی رما
یاننده خودیویی ک کودک مقارل آن انداختم
شده رود ،صورت کید.
اطوی این اتفاق افتاد؟
هفت پیش نزدیکیهاح امیوب دی خمیمارمانمی
خزوت مشغول یانندگی رودم .ر نزدیکیهاح
اهاییاهی یسیدم ک ایاغ یاهنمایی آن دی
وال قیمز شدن رود .میخواستم را شتاب قرل
از قیمز شدن ایاغ از اهماییاه عمرمویکمنمم
ک ناگهان متوه شمدم شمخمصمی ممیخمواهمد
پسیرا  ۶سال اش یا ر خیاران پیتاب کمنمد.
از آنها ک فاصز مان صدمتمی رمیمشمتمی نمرمود
نتوانسمتمم مماشمیمنمم یا کمنمتمیل کمنمم و رما او
ریخوید کمیدم .سمییمع رما اویژانمس تممماس
گیفتم تا را یا ر ریمایستان رریند.
وقتی ماهیا یا ریاح پزیس تعییف کیدید ا
اتفاقی افتاد؟
آنها رازداشتم کیدند .من ر رازپیس گفتم کم
آن پدی را اش یا هزوح ماشین من انداخمت.
آن وقت ایوب کسی دی خیاران نرمود و ممن
نتوانستم این ماهیا یا ثارت کنم .قاضی گفت
رممایممد رممیاح ثممارممت کممیدن ادعممایممم تصمماویممی
دویرینهاح مدایرست مول یا رییسی کنمنمد.
ریاح اینک از زندان رییون ریایم ی وثمیمقم
 ۹۱۱میزیون تومانی گمذاشمتمم و همممان یوز
آزاد شدم .یوز رعد رازپیس پمیونمده رم ممن
گفت ک ماشین شما ریم داید ،خمودتمان همم
ک گواهینام دایید پس مشکزی وهود نداید.

ولی اون این اتفاق رسیای زیاد نایاوتم کمیده
رود میخواستم مطممئمن شموم کم واقمعما ایمن
اتفاق افتاده یا ن  .میخواستم کمایح کمنمم کم
دیممگممی پممدی ایممن کممودک از فممیزنممدانممش
سوءاستفاده نکند.
موضوع یا اگون ثارت کیدید؟
رازپیس گفمت خمودم رمایمد ایمن مموضموع یا
ثارت کنم .همان موقع ر مول تصمادف یفمتمم
و متوه شدم دویرین رمانم و طمتفمیوشمی
دی همان مول ،ر شکزی قیای داده شمده کم
ر اوتمال زیماد صمومنم تصمادف یا ضمرمط
کیده است .یوز شنر دورایه ر همان ممکمان
یفتم و ریاح گیفتن ومکمم رمییسمی دویرمیمن
رانم رم دادگماه یفمتمم .ومکمم یا گمیفمتمم و
دورایه ر ران یفتم .دی ران فیزمم یا دیمدم
و رمعمد آن یا رمیاح ایایم رم دادگماه رمیدم.
هممممانممهما رممود کم مشممخمص شممد ادعمماح مممن
دیست است و رازپیس پیونمده همم ممطمممئمن
شد ک آن پدی ر عمد را اش یا رم خمیمارمان
پیتاب کید.
اطوی از وال آن کودک راخری شدید؟
یوز همع ر ریمایستانی کم کمودک یا رم
آنها ریده رودند میاهع کیدم و متاسفمانم از
پیستایهاح آنها شنیمدم کم آن کمودک فموت
شده .وقتی موضوع یا شنیدم مصمم شمدم تما
پدی این کودک یا پیدا کمنمم و رما او دی ایمن
رایه ویف رزنم تا مانع این شموم کم همممیمن
رت یا سی را هاح دیگیش هم ریماوید .یوز
دوشنر دورایه ر ادایه پزیس یفتم و همیاه را
آنها ر منزل پدی مهیم یفتیم .آنمهما مشمغمول
انهام میاسم تدفین پسیرا شان رودند .پمزمیمس
همانها پدی خطاکای یا رمازداشمت کمید .امما
ایزح ک من یا ریشتی از هم ینمهمانمد ایمن
رود ک این پدی یم رمام دیمگمی داشمت کم
دست و پایش شکست رمود .ومدس زدم شمایمد
این را هم ر خاطی همین موضوع دسمت و
پایش شکست راشد.

وضعیت زندگی آنها اگون رود؟
آنها زندگی فقییان اح داشتند ومعزوم رمود کم
این مید نیز ن شغل دیست و وسارمی نمداید
و ن اینک میتواند زندگیاش یا تامین کمنمد.
ر خاطی تامین زندگی یوزان اش را اش یا
زیممی ممماشممیممنهمماح گممذیح دی خممیممارممانهمما
میانداخت تا ر خاطی آن پول دی رمگمیمید و
را آن زندگیاش یا رمگمذیانمد .دی خمانم ایمن
خانواده وتی امکمانمات اولمیم زنمدگمی وهمود
نداشمت .آنمهما ومتمی پمولمی رمیاح رمیگمزایح
میاسم تیویم پسیشان هم نداشتند و میاسممی
ک گیفت رودند اصت شرمیم رم ممیاسمم خمتمم
نرود .خان اح ک دی آن عمده زیمادح آدم دی
کنای هم زندگی میکیدند و هیچ کدام شمغمزمی
نداشتند/.
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پروانگی ریحان ها،آتناها،کیمیاها و ...
فراموش نمی شود!
اسرین کاله
داغ پیوانگی ییوان ها ری دل زنان این
دیای خوب نمی شود و هی یوز دی ارعاد
فاهع رایتیح سی راز می کند وقتی هیوالح
تهاوز نقب می زند ری زندگی کودکانمان
آتنا اصتنی نام دیگیح دی این فهیست  ،دی
این شیمندگی تایی زندگی رشی از یوح
کودکانش
دختیح  7سال و پی از شوی زندگی ک
یوزها و رازح هاح کودکان اش رخاطی
ریکایح و فقی خانواده کنای رساط دست
فیوشی پدی دی خیاران سپیح میشود و
سیخوشی ی یوز گیم تارستان اش ختم
می شود ر تهاوز و میگ و رای دیگی خشم
ی شهی پیونده امنیت زنان یا یوح میز
مسولین راز می کند پیونده اح ک شاکیانش،
کل هامع نگیان از گیفتای شدن خود یا
خانواده شان دی این مافیاح میگ  ،خواهان
پاسخگویی از هانب دست اندیکایان امنیت
این هامع هستند و پاس مسولین امی یا دی
عزت فاهع ح آتنا  ،ری وهاری کودک 7
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سال می شنوند ٌ  :مغز هامع سوت می
کشد!!!
را این هواب فقط صویت مسئز ح تکیایح
و همیشگی پاک نمی شود رزک این زخم و
داغ زنده ر گوی میشود تا کیمیایی
دیگی،دختیح  5سال ک  71رای موید
تهاوز همسی مادیش قیای می گیید و این
داید ...دورایه آتنایی
ادام
قص
دیگی،کیمیایی دیگی و وتی ییوانی دیگی...
انگای ن انگای ک وال هامع خوب نیست
وقتی هی یوز سم"تفکی هنسیتی" و هدا
کیدن نیمی از هامع ،زنان از کل هامع
تزییو می شود
قانونمند و سیستماتی
انگای ن انگای ک وال هامع ردتی شده
وقتی هی یوز ون هاح عفاف و وهاب
ویمت زنان یا هزوح اشم کل هامع می
شکند و را ایعاب و زوی هزوح پایشان
تیمز می کند و ری امنیتی زنان دی خیاران
دهد
می
هزوه
عادح
یا
انگای ن انگای ک هیچ قانون و ایگان و نهاد
قانونی و مدنی دی هامع وهود نداید ک
قیرانیان تهاوز و خشونت هاح خانگی عزی
الخصوص قیرانیان خاموش(کودکان) ر آن
پناه رریند و موید ومایت قیای گییند

انگای ن انگای ک طاعون هنسیت زده ر
هامع پاشیده می شود ک وقتی فقی و ری
معیشتی  ،اقتصاد مقاومتی خانواده ها یا ل
می کند  .گیفتای کیدن نیمی از هامع ،
زنان دی گیداب سود و سیمای آسان تی
شود را وقوق هاح  151تا  211هزای
تومانی! ک تن فیوشی گیه رخوید ر
معیشت زنان ک ویمت زنان گیه رخوید ر
امنیتشان و ردنرال آن امنیتشان ر تهاوز و
میگ...
انگای ن انگای اسید اهیه زندگی زنان یا
می سوزاند و ذوب می کند وقتی مالکیت تن
و ذهن و زندگیشان ر اسم "ناموس و
اییت" از لوظ ح ردنیا آمدنشان ر میدان
سپیده می شود و 5سیاهی پایا اح می
رزعد تمام سپیدح اختیای و وو انتخاب یا!
اصت انگای ن انگای آتنایی رود وقتی همین
االن ک می نویسم این خری آمد" :زن 17
سال رهنویدح دی پی مقاومت دی مقارل
تهاوز هان راخت" اوتماال او نیز وهارش یا
یعایت نکیده رود پس تقصیی خودش
است ...میدم سیتان ر زندگی تان راشد!!!!

شادی امین
روایت تکان دهنده زندگی مریم اکبری منفرد  .یوایت سم نسمل سمیکموب شمده ،یوایمت ممقماوممت سم نسمل.
مییم ک خود کودکی اش یا دی یاهمیوهماح زنمدان ،رمیاح ممتقمات خمواهمیان و رمیادیان زنمدانمیاش و دی
گویستان ها ری سی مزای رستگان اعدام شدهاش گذیانده ،امیوز ،دی زنمدان اویمن ،اشمم رم یاه ممتقماتهماح
هفتگی فیزندانش است.
ریادیان و خواهی مییم اکریح منفید از قیرانیان اعدام هاح سیاسی گستیده و کشتایهاح ده  61رودند .مییمم
اکریح منفید ،خود دی پی سیکوب اعتیاضات میدمی پس از انتخارات ییاست همهویح سال  1388دستگیمی
و پس از اندح ر اتهام موایر ر دلیل هوادایح از سازمان مهاهدین مواکم شد .قاضی صزواتی ک رم عمنموان نماقمض ومقموق رشمی دی
عممیص م رممیممن المممممزممزممی شممنمماخممت م شممده اسممت ،رممدون وهممود هممیممچ سممنممدح رممیاح ایممن اتممهممام ،او یا ر م  15سممال وممرممس مممتممهممم کممید.
دی سال  ،1355مییم اکریح منفید را ایسال شکوایی اح یسمی ر دادسیاح تهیان ،خواستای توقیو پییامون موضموع اعمدام امیمیقمانمونمی
خواهی و ریادی خود و یوشن شدن هزییات آن ،از همز مسئوالن واقع میگ آنان ،دییافت کیفیخواست و سایی مدایک پیوندههاح آنان و
مواکم مسئوالن آن شد .ر هاح یسیدگی ر این شکایت ،مقامات قضایی خانواده مییم یا ر قطع متقات و ایهاد پیوندههاح هدید ریاح او
تهدید کیدند و معالهات پزشکی او متوقف شد.
این ویدئو ک موصول مشتیک عدالت ریاح اییان و کمپین رین المززی وقوق رشی اییان اسمت ،یوایمت سم نسمل از خمانموادهاح اسمت کم
ومممممقممممموقشمممممان رممممم شمممممکمممممزمممممی رمممممی یومممممممممممانممممم نمممممقمممممض شمممممده و عمممممدالمممممتمممممی کممممم همممممنممممموز اهمممممیا نشمممممده اسمممممت.
عدالت ریاح اییان و کمپین وقوق رشی اییان ،خواستای آزادح فویح مییم اکریح منفید و یسیدگی ر پمیونمده شمکمایمت وح دیرمایه اعمدام
خواهی و ریادیش شدهاند.
دی دفمماع از زنممدگممی و آزادح مممییمم اکممرممیح مممنممفممید ،ایممن ویممدیممو یا دی فممیممسممرمموک و شممرممکم همماح اهممتمممماعممی رم اشممتممیاک رممگممذاییممد.
منرع:
فیسروک عدالت ریاح اییان
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Alyssa Milano wants women to keep
voices loud about sexual harassment
'amid 'Me Too' movement: 'We are one

آلیسا میالنو بازیگر آمریکایی زنان سراسر دنیا را با به اشتراک گذاشتن
به چالش کشیده و به تابو شکنی دعوت کرده او در این کمپین از زنان خواسته تا بدون احساس هیچگونه گناهی داستان تعرضات جنسی
خود را با هشتگ می تو (من هم همینطور) تعریف کنند .وی با این حرکت جنگ توییتری بزرگی علیه تعرضات جنسی به راه انداخته
بسیاری از زنان اعالم کردند که با این حرکت دیگر احساس تناایی نمیکنند و از اینکه این اتفا را بیان کنند احساس خجالت نمیکنند.
هشتگ می تو علیه هرگونه تعرض جنسی چه لمسی و چه کالمی ( به قول عامیانه تکه انداختن) تشکیل شده است .پس پیله ات را
بگشا .من هم قربانی هشتگ می تو هستم و خواهان پایان پذیرفتن این فاجعه ی وحشتناکه ضد زن .ما با این حرکت به افکار پوسیده ی
دنیای تحجر اعالم میداریم که مورد تعرض جنسی قرار گرفتن به هیچ عنوان حق هیچ زن و انسانی نیست.
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بررسی مبارزات و مطالبات معلمان در  .....ادامه صفحه ی 6
 15اسفند عده اح از معزمان ،همانمهمایمی کم
کمپین روده یا یاه انداخت رمودنمد همممیا رما
عممده اح دیممگممی اعممتم کممیدنممد ک م تممهمممممع
سممیاسممیح مممی کممنممیممم و آن خممواسممت همما و
مطالراتی ک مطیح کیدیم یا دورایه ممطمیح
می کنیم ،هیاند ک تمعمدادح همم آن یا رمی
فایده می دانستمنمد و ممی گمفمتمنمد کم رمودهم
تصویب شده ست و این اعتمیاضمات یاه رم
هایی نمی رمید .رمنمارمیایمن عمممت دیمدیمم دی
رسیایح از شهیها ،ازیی ام نظی رمیخمی از
فعالین ،اعتیاضات مثرت رود و نشان داد کم
ردن زنده ست ،ومتمی اگم سمیان همنمرمش و
فعالین هنرش ر خاطی مومدودیمت همایمی کم
ریاح شان ایهاد کیده اند ،تموان و پمتمانسمیمل
سازماندهی یا ندایند اما این رمدنم و هموان
ها و فعالین هدید ،این پتانسیل یا داینمد کم
خودشان خودهوش ریمایمنمد و رما اسمتمفماده از
امکانات اینتینتی این تهمع یا سمازممانمدهمی
رکنند و ر نظمیم رمخمصموص دی تمهمیان رما
وهممممود وضمممموی شممممیکممممت کممممایگممممیان،
رازنشستگان و ومو المتمدیسمی هما دی کمنمای
فعالین از نکات ریهست اح رود ک می توان
اشایه کید .خانواده اسماعیل عردح ،همممسمی
و سم فممیزنممد رمما دی دسممت داشممتممن عممکممس
اسممممماعممیممل عممرممدح شممیکممت کممیده رممودنممد و
خواهان آزادح اسماعیل عردح شده رودند .و
همین شعای ی شعای سیاسیح ممعمتمیضمان
دی هزوح مهزس رود و خمواهمان آزادح رمی
قممیممد و شممیط اسممممماعممیممل عممرممدح عممتوه رممی
خواست ها و ممطمالمرمات صمنمفمی دیمگمیشمان
رودند.
این وضعیتی رو ک رطوی ختص ممی تموان
گفت دی سال  55ری معزمان گذشت.
یهایی زن :یوند آینده وضعیت ممعمزمممان یا
شما اگون می رینید و ایزیاری می کنید؟
ستای یومانی :ررینید ری وسب آن شمیایمطمی
کم عممیض کممیدم ،االن دی وممقمیممقممیمت رممایممد
ریگیدیم ر مشکتتمی کم سمی یاه ممعمزمممان
هست اینطویح می توان نمتمیمهم گمیفمت کم
یونممد آیممنممده اممطممویح پممیممش خممواهممد یفممت
گیهگاه اصزی همانهایی ست ک اشایه کیدم
شویاح سیاسیح فمیهمنمگمیمان رمایمد تمکمزمیمف
خودش یا یوشن رکند و همزمودای ممرمایزات
رمماشممد .ایممن اممالشممی سممت ک م دی وممقممیممقممت
یودییوح خود دایند و دایند دی مموید آن
روث می کنند ،و رسیایح از فعالین دایند رم
این نتیه می یسند ،ک راید هیا سییمعمتمی

رتوانیم خمودممان یا آمماده رمکمنمیمم و رمینمامم
ییزح رکنیم.
اما نکاتی ک هنموز ومل نشمده و یوح ممیمز
ریاح معزمان هست این است ک معزمان ومو
التدییس ،ک تعداشان ر ریش از صمد همزای
نفی می یسد و تهمع ها و اعمتمیاضماتمی دی
سال گذشت داشمتمنمد ،رمازنشمسمتمگمان کم  ،دی
وقیقت رخشی از رینامم آیمنمده ایمن ممعمزمممان
مسال رازنشستگان است ،اعتیاضاتی رسمیمای
موفقی یا دی سال گذشت داشتند ،راید رتوانمدد
دی دیه اول این دو موید یا ر خود همزمب
رممکممنممنممد .و ایممن کممای شممویاح سممیاسممیح
فیهنگیان است .ک اگمی شمویاح سمیاسمیح
نتواند فکیح ر وال اینها رکند ر نظیم رمدنم
ر فکی ایهاد تشکل خواهد رود کم شمایمد دی
شیوع ،مثرت هم نخواهد رمود و ومتمی شمایمد
ضیر اح هم واید رکند.
اما اگمی شمویاح سمیاسمیح و کمانمون هماح
صنفی ری طمرمو شمیایمط همدیمد ،نمتموانمنمد آن
توطئ اح ک دولت یووانمی رمیایشمان رسمتم
یا خنثی رکمنمنمد و دورمایه ممهماممع عممموممی
خوشان یا رزنند ،مهامع اوتیاهمی رم اهمازه
گیفتن ندایند ،اومتمیماهمی رم نمظمایت دولمت
ندایند ،اگی شما مسقل هستید .ک رسیایح از
فعالین ر این نتیه یسیده اند ک راید مستمقمل
عمل کنند .هیاند ک گیه کای دی ایمن اسمت
ک ی یا دو نمفمی دی رمعمضمی اسمتمانمهما کم
نماینده یووانی هستند می شونمد نمممایمنمده آن
استان و را فعالین شهی تهیان را صمدهما نمفمی
عضممو ،ی ح شممان ،رممیارممیح مممی کممنممد .دی
وقیقت این مسال  ،این مهموع یا زمین گیی
می کند ،رهمین دلیل آنها راید تکزیف شمان یا
را این مهامعی ک دیست شد یوشن رکنند و
تکزیف شان یا را نمایندگان یوشمن رمکمنمنمد و
رتوانند ر آن دیه ریسند ک ارتدا رمایمد خمود
کانون هاح صنفی یا سمیوسماممان رمدهمنمد و
فعالتیش رکنند .دوم معزمان وو التدییسی یا
تشویو ر عضویت دی این کانون ها رمکمنمنمد.
و سوم رازنشستگان.
اما دی موید تشکل هماح دیمگمی ،اان اصمت
مشکزمی نمداینمد ،شمویاح اسمتممی ممعمزمممان
اصت عضو آنانانی نمداینمد یمکمی دیمگمی از
تشکتت ،تشکل سیاسی اطتح طمزمرمان اسمت
ک طمیفمدایح نمداید و همنموز کمانمون هماح
صنفی ،کانمون هماح ممطمیح شمده و اصمزمی
هستند و اگی دی آیمنمده رمتموانمنمد خمودشمان یا
سیوسامان ردهند دورایه این هنرش پا خواهمد

گیفت .و این هنرش آینده و یوند پیش یونمده
اح خواهد داشت .اون معزمان ر نمظمی ممن
هنوز ساکت ننشستم انمد و هماح اممیمدوایح
ست ک دی آینمده رم همنمرمش هماح تشمکمتت
کایگیح دیگی وصل رشوند و را آنهما رمتموانمد
مسائل خود یا مطیح رکمنمنمد امون ممعمزمممان
رخشی از طرق کایگی دی اییان هسمتمنمد .دی
راب تشکل ،ایزح نیسمت ایمنمکم رمخمشمی از
طرق کایگی رتواند مطمالمرماتمش یا رمگمیمید و
رخش هاح دیگی نتوانند ،اینها تماما دی اتموماد
را رخش هاح دیگی ،رما تممماممی ممزدرمگمیمیان
خواهند توانست وداقل دو مسأل یا ،دستممزد
وداقزی ک سیاسیح و میروط ر همم ومتمی
رازنشستگان است و دوم مسأل تشکل مستقمل
و آزادح ریان اعتیاض .و ایمن ممهممموعم ،
مهموع اح سمت کم تمممام ممزدرمگمیمیان یا
دیگیی می کند و من امیمدوایم ایمن دوینممما،
ک همیامنمد اان دیسمطمح پمایمیمنمی دی رمیمن
معزمان مطیح است اما دی یوند خودش ممی
تواند ر آنها ریسد ،اگی کانون هماح صمنمفمی
دی آینده را رینامم اح کم ممن دیمدم ،رسمیمای
همماح امممیممدوایح داید ک م رممتمموانممنممد دورممایه
خودشان یا رازسازح رکنند و مهمع عموممی
خودشان یا رمگمذاینمد و شمویاح سمیاسمیح
فیهنگیان رتواند ر شویاح سیاسیح فمعمالمی
تمرممدیمل رشمود کم دی همی قممدممی همزممودای و
سازمانده اعتیاضات معزمان دی آینده راشد.
با تشکر از کامیل همتی جات پیییاده کیردن
متن مصاحبه

کارگران و مردم آزادی خواه
متحد شویم علیه حکومت

دیکتاتوری ات هب وضع موجود و
حقارت و بندگی اپیان دهیم
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زه کهیام ،دریی سمینمای ازدوا کمودکمان
دی مناطو وماشمیم اح دی سمال  ۹۳۶۵دی
دانشگاه عزم و صنعت اظهای داشمت کم “از
سال  ،۶۱سمینایهاح تخصصی همعیت امام
عزی دی زمین هاح مختزفی هم اون کودکان
کممای و خممیممارممان ،اعممتممیمماد کممودکممان و اممیممیه
ریگزای شد و امیوز یکی دیگی از مسمائمزمی
ک ما ر عنوان فعال اهتماعمی همی یوز رما
آن ها دیگیی هستمیمم و نمرمایمد دی ممقمارمل آن
سکوت کنیم ،مسمئمزم نمگمیان کمنمنمده و تمزم
ازدوا کودک دی کشوی است”.
وح اظهای داشت “تمعمداد زیمادح از ازدوا
هایی ک دی سنین کودکی ی ممی دهمد ،رم
هیچ عنوان ثرت نمی شوند و ر هممیمن دلمیمل
کممودکممان ومماصممل از ایممن ازدوا همما فمماقممد
شناسنام روده و دی نهایت ر همعیت پمنمهمان
کشوی ممی افمزایمنمد” .وح ادامم داد کم رمی
اساس آمایهاح یسمی ثرت شده ،ریش تمییمن
آمای ازدوا و طتق کودکان دی استان هاح
سیستان و رزواستان ،خموزسمتمان ،خمیاسمان،
آذیرایهان شیقی و ایری ،فمایس ،زنمهمان،
تهیان ،هممدان و ممازنمداین اسمت .وح دی
خصوص ازدوا کودک دی اییان ری اسماس
پژوهش هماح انمهمام شمده اظمهمای نمممود کم
“ایزش هاح سنمتمی و ممذهمرمی دی یاسمتماح
وفظ آریو و شیف خانموادگمی و دی زممیمنم
فیهنگی دی یاستاح سیستم پمدیسماالیح ،از
عمموامممل ممموثممی ازدوا کممودکممان دی ایممیان
موسوب می شود”.
وضعیت تماهمل کمودکمان ممزدو رمی اسماس
اظهایات کهیام  ۸۱دیصد هم انان متاهمل،
 ۵دیصد مطزمقم  ۵ ،دیصمد دایاح همممسمی
فوت شده ۴ ،دیصد همممسمی یهما کمیده۱ ،
دیصد همممسمی از کمای افمتماده و  ۱دیصمد
همسیان زندانی هستند.
از نظی سنی نیز  ۱۵٫۵دیصمد رمیمن  ۹۹تما
 ۹۳سال ۵۵ ،دیصد رمیمن  ۹۴تما  ۹۶سمال
 ۹۸دیصد رین  ۹۹تا  ۹۸سال و  ۱دیصمد
کم تی از  ۹۱سالگی ازدوا کیده اند.
هم انین دی خصوص اعتیاد دی رین کودکان
مزدو وح گفت اسمت کم  ۹۸دیصمد ایمن
افیاد دایاح پدی معتماد ۹۶ ،دیصمد دایاح
مادی معتاد و  ۶دیصد دایاح والدین ممعمتماد
روده اند.
دی ممموید تممهممیرم ازدوا کممودکممان دخممتممی،
زهیا کهیام اظهای داشمت “ ۴۹دیصمد ایمن
افیاد دایاح تمهمیرم کموفمتمگمی ۱۹ ،دیصمد

هیاوت ۵۳ ،دیصد شمکمسمتمگمی ۳ ،دیصمد
نقص عضو شدند .این دی ومالمیمسمت کم ۵
دیصد از آن ها اختتف سنی رین  ۹۵تا ۴۱
سال ۹۱ ،دیصد اختمتف سمنمی  ۹۱تما ۹۵
سال و  ۸۵دیصد اختمتف سمنمی کمم تمی از
 ۹۱سال یا تهیر کیده اند”.
واقعیت آن است ک اگی ا ایمیان دی زممیه
 ۱۱کشممویح کم رمماالتممییممن مممیممزان ازدوا
کودکان یا داینمد ،قمیای نمداید ،امما نمقمض
وممقمموق کممودکممان ،ازدوا همماح اهممرممایح و
تومیزی ری اساس راویهاح عیفی و ممذهمرمی،
فممقممی شممکممنممنممده اقممتممصممادح و تممفمماوت فمماوممش
طرقاتی ،دویان کمودکمی یا از زنمدگمی ایمن
کودکان دختی یرموده ،آممال هما و آیزوهماح
آنان یا دی مناسرات ناریاری خشونت رای دفمن
می کند و از این یو وتی ی مموید آن همم
قارل قرول نیست.
را وهمود گمییمزهماح ومقموقمی کم “یضمایمت
والدین” نامیده می شود ،وتی اگی سن قانونی
ازدوا از  ۹۳و  ۹۵ر م  ۹۸سممال -ک م
یهنمود سازمان مزل است -ایتقا یارد ،همنموز
یاه دیازح ریاح پایان رمخمشمیمدن رم ازدوا
کودکان دختی وهود داید .فیهنگ سمازح و
ایاده سیماسمی دولمت دی ومممایمت از ومقموق
کودکان یاهکایهاح پایان رخشیدن رم نمقمض
وقوق کودک است.
اییان از اند هنر ویژگی هایی داید ک قارل
تامل است:
عزی یام ایمن کم سمن قمانمونمی ازدوا دی
اییان ری اسماس قموانمیمن اسمتممی ،یمکمی از
پایین تیین هما دی سمطمح همهمان اسمت ،امما
اییان دی زمیه کشویهایی نیست ک دی یده
راال دی مقایس را سایی کشویهاح همتیاز از
نظی ازدوا کودکان قیای داشت راشد .عمزمت
این امی دی آن است ک یوح کزی هاممعم از
قوانین ر ویژه قوانین خانواده هزوتی است و
ر ویژه دی شهیها از نظی اهتماعی ازدوا
دختیان  ۹۳سال و پسمیان  ۹۵سمالم مموید
قرول نیست.
ایممیان رم عممزممت شممکمماف عممظممیممم طممرممقمماتممی،
فیهنگی و اهمتممماعمی یمکمی از کشمویهمایمی
است ک میانگین سن ازدوا کودکان ریانمگمی
واقعیات موهود و زنگ خطمی یشمد ازدوا
کودکان دختی نمی تواند رماشمد .از یم سمو
شاهد یوند افزایشی تماخمیمی ازدوا زنمان و
میدان هستیم و از سموح دیمگمی شماهمد یشمد
ازدوا کودکان دختی ر ویژه دی ممنماطمو و
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استان هاح واشی اییان .این شکاف یکی از
فیایندهاح شکاف عمظمیمم فمقمی و ثمیوت دی
هامع اییان است؛ هامع اح ک ن تمنمهما از
نظی اقتصادح ،رمزمکم از نمظمی فمیهمنمگمی و
اهتماعی پایادوکس هاح عدیده اح داید.
عزی اکری موزون ،مدیی کل اطمتعمات آممای
و مهماهمیت ثمرمت اوموال دی  ۳۱شمهمییموی
 ۹۳۶۶دی مصاور اح را ممهمی اظمهمای ممی
داید ک “میانگین سن ازدوا دی استان هماح
مختزف متفاوت و دی تهیان ریاح میدان ۳۱
و رمیاح زنمان  ۱۶سمال اسمت کم رمیمش از
استان هاح دیگی است” .وح هم انین ادامم
می دهد ک “ شاخص تاخیمی سمن ازدوا دی
زنان ،دی کم تی از  ۹۱سمال رم رمیمش از ۱
ریاری افزایش یافتم ” .و “ممیمانمگمیمن کشمویح
سممن ازدوا رممیاح مممیدان  ۱۹٫۸و رممیاح
زنان  ۱۳٫۹اعتم شده است”.
نممقممض وممقمموق کممودکممان دی ایممیان هممنممر م همماح
دهشتناکی داید ک ازدوا هاح زودیس کودکان
ر ویژه کودکمان دخمتمی ،-یمکمی از ایمن مموایداست .هامعم ممدنمی دی ایمیان و دی خمای از
اییان تتش هاح مثرتی دی زمیمنم ومممایمت هماح
اقتصادح ریاح ادام توصیل کودکان و ومممایمت
از خانواده هایی ک را فقی دست و پنه نیم ممی
کنند ،می نماید .را این ومال فمیهمنمگ سمازح دی
ممموید وممقمموق کممودکممان و زمممیممنم سممازح رممیاح
تغیییات اهتماعی ،تدقیو قوانین و ایتقاء شمعموی
همعی ی هامع ریاح پاسخگو دانستن صاوران
قدیت ،از اهمیت ویژه اح ریخویدای است.
تمماییم نشممان داده اسممت ک م دی وممیممن ایممن ک م
کایهاح خییی التیام رخش دیدهاح نیازمندان دی
کوتاه مدت اسمت ،امما ییشم هماح آسمیمب هماح
اهتماعی یا از رین نریده و خمیمل نمیمازممنمدان و
کسانی ک دی انگال ری یومم فمقمی ،خشمونمت و
دیماندگی ر سی می ریند ،هم انان یشد خواهمد
کید .مرایزه اهتماعی ریاح تغییمیات اهمتممماعمی
از ممرمایزه رمیاح واکسمن رمیمممایح فمزمر اطمفمال
گیفت  ،تا ممرمایزه رمیاح ومقموق ممدنمی ینمگمیمن
پوستان دی آمییکا ،و تا ممرمایزه رمیاح رمیارمیح
هنسیتی ،نشان داده است ک کم هماح خمیمییم
اگیا ر صویت موقت التیام رمخمش رموده ،امما
همکایح و همیایح نهادهاح میدمی ریاح ایمهماد
تغییی و دفاع از وقوق انسانی و ریقیایح هامع
اح رممدون خشممونممت و رمما عممدالممت اقممتممصممادح و
اهتماعی ،تنها دی پیتو همنمرمش هماح اهمتممماعمی
توقو می یارد.
منارع:
نگاهی ر ازدوا دخمتمیرمام هما دی همممهمویح
اسمتممی ایمیان ،عمدالمت رمیاح ایمیان ،ممهمیمماه
۹۳۶۱
هدیدتیین آممای از ازدوا کمودکمان دی ایمیان،
ایسنا ۱۹ ،آذی ماه , ,۹۳۶۵
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ل
ات شگر عشق را فرمانی باشم،

مغلوب شد.

پس ،هبآگاهی سر فراز آوردم

بخ
ش کردم

هشت شاخه شکوفه بادام

جوانیام را،
ُ ُ
گ
و هزار سرخ ل رپرپ

َ
چهار ،ده ردخت شرقی عمرم را.

ردختم مینوشد

شراب کهنه خاک،

ََ
جامه بدل کردم

َ
ُ
ات رد سپیده دمی که رخ

و هبنور پيوستم
ظلم
چش
ات رد تی که م میگشود،

کودکیام را،

طی کردهام

پیش از آن که گوهر عشق،
ت
رد تباهی تعصب و سلیم مرده باشد.

ن
که شادی را ر ج نشاید،

بخ
ش کردم:
ََ
ده حپک انگور

رد چهارمین خزان میانسالی

بتابانم روشنان انمم را.

اينک رد دوررتین افق غ ربی زمین

 یادگاری دور -مست میشوم ،هشیار،هبآستان عشق میساید،

بیافشانم شیرۀ شیرین تجرهباهیم را.
مجم
ربگرفته از وهع شعر "زمینم دیگر شد"

https://partowweb.blogspot.com/2017/08/blog

-post.html#more

اُسطوره ادبیات کودک علی اشرف درویشیان در گذشت و به جاودانه ها پیوست!
کسی که در برابر قدرت سر خم نکرد .یاد و نام گرامی اش جاودانه باد!

شکف
تگیام را.

هباتریکی زاده شدم

ات رپتوی نور را حائلی باشم،

خاموش شد.

ن
رد پیراهن ر ج بالیدم

ات کودک شادی را نوازشی باشم،
سر فرود آوردم
خشم
هبحقارت ی کور

خم
ز ی شد.
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دربارهی رهایی زنان در دیدگاه مارکس و انگلس  /پرادیپ بکسی/
ترجمه سارا یوسفپور قسمت آخر
درسهای کمون پاریس
فممیصممت یویممدادح تمماییممخممی رمما پممیممامممدهمماح
سیاسی ریشمای و اییقارل پمیمشرمیمنمی رمیاح
مایکس فمیاهمم شمد تما رم دیک شمکمزمی از
یفتای انقتری دی میمان زنمان طمرمقم کمایگمی
نائل شود :هنگ فیانس و پمیوس و کمممون
پاییس ((71-1871
کمون همانین ممایکمس یا قمادی سماخمت تما
تئویحهاح سیاسی خود یا -ک تما آن زممان
را شکستهاح مکیی هنرش کایگیح ممواهم
شده رود -را ی رُعد هدید انا رخشد ،امیمزح
کم دی نموشمتم هماح آامازیمن او کممتمی دیممده
مممیشممد :کممیدای و یفممتممای رممویژوازح و
خودیهاییرخشی کایگیان .ر عنوان یکی از
اعضمماح شممویاح عمممممومممی رممیممنالمممممزممل و
نمایندهح هنرش کایگیح دی آلمان و یوسی ،
مایکمس همممدلمی انمدکمی دی خصموص ومو
«رویژوایی »ی ح ریاح زنان از خمود نشمان
داد ،اما دی عوض توسین زیمادح نسمرمت رم
زنان پیولتماییما ارمیاز داشمت کم دی کمنمای
شر نظامیان ممید ممرمایزه ممیکمیدنمد .رمیاح
نمون  ،وح دی «خطار اح ر کمون »سمتمایمش
خود یا نثای «زنان واقعی پاییس »کید.

تغیییح ک کمون ریاح پماییمس رم ایممغمان
آویده رود ،ر واقع شگفتانگیز رمود! دیمگمی
هیچ اثیح از ریرند و رایح امپیاطویح دوم
پاییس وهمود نمداشمت… یمکمی از اعضماح
کمون میگفت« :ما ،دیگی صداح آدممکمشمی،
دزدح ،و ومز ر اشخاص یا نمیشنویم؛ رم
یاستی انگای پمزمیمس از پماییمس رم ویسماح
منتقل شده و هم ح دوستمان ممومافمظم کمایش
یا را خود ر همیاه ریده است» .یوسپمیهما

داخزی فیانس C/22)[45] ،CCCC ،

خطار اح ر کمون ر طیز اشمگییح لمومن
هزوهاح سیاسی یا داید :مایکس را شموی و
شموق رم عممنمموان کممممونممیممسمتممی مممرممایز سممخممن
میگوید .این متن ریش از هی ایز امکمیمدهح
فشیدهاح از نظییات اصزی مایکس دی رماب
نقد اهتماعی رود ک دی آثایح اون نریدهاح
طرقاتی دی فیانس )1848تا ،)1851ههدهمم
ریومی لویی رناپایت) )1852و آقاح فوگت)
 )1861رسط داده شمده رمود .دی یم سموم
آخی قین  ،15پس از اندین هنگ دی ارمعماد
قممایهاح و مممزممی و دو انممقممتب نممافممیهممام،
یویدادح ر وقع پیموسمتم رمود کم عمزمییامم
نممتممیممه م ح تممیاژیممکممش ،گممواهممی رممی ایزش
طیحهاح نوآویان اح رود ک پیش از آن رم
ندیت دی وافظ ح هنمرمشهماح یهمایمیرمخمش
اهتماعی وهمود داشمت .سمیشمت پمیاهمممیمت
یویدادهاح  ،1871توضیح میدهد کم امیا
مایکس از تناظی و تشارهات تماییمخمی رمیاح
نکوهش میدان ویسماح -ممدافمعمان تمممدن و
نظم رویژوایی استفاده میکند:
وتا هنایات رویژوازح دی سمال  ،1848دی
ریاری یسوایی توصیمفنماپمذیمی  1871همیمچ
اسممت .ازخممودگممذشممتممگممی قممهممیمممانممان م اح ک م
میدمان پاییس – مید و زن و کمودک -رم
مممدت هشممت یوز پممس از ویود سممپمماهممیممان
ویسماح ،دی دفماع از شمهمی از خمود نشممان
دادند ،رازتاب عظمت نهضت آنان رود و دی
مقارل اعمممال شمیمطمانصمفمتمانم ح سمیرمازان،
منعکسکنندهح یوح ذاتی تمدنی رود ک آنمان
وامیان مزدویش رودند…
رممیاح یممافممتممن مممعممادل رممیاح تممییممی  ]46و
سگهاح خونآشامش راید رم دویهح سموال
 ]47و وممکممومممت تممیایممممم ِویت  ]48یوم
رازگیدیم .همان کشتای گستیدهح سنمگمدالنم ،
همممممان رممیاعممتممنممایممی ر م سممن و هممنممس دی
قتلعام… (کمون ،هنمگ داخمزمی فمیانسم )
]45
رای دیمگمی ممایکمس ،زنمان کمممون یا مموید
سممتممایممش قممیای داد و آنممان یا دی زمممیهح
«قهیمانان فداکای هامع ح همدیمد و رمهمتمی »

میدان رزد ِل نهماد
 ،]44ید و اثی رِپاهایشان-
ِ
خانواده ،مذهب ،و فیاتی از همم ممالمکمیمت-
یا روکشیده و عقب نشسمتم رمودنمد .رم هماح
آنان ،زنان واقعی پاییس – قهیمان ،اصمیمل
و ایثمایگمی ،همممانمنمد زنمان دویان رماسمتمان-
نمممممایممان شممدنممد .پمماییسممی کم کممای مممیکممید،
میاندیشید ،میهمنمگمیمد و خمون ممیداد ،دی
تمدن شنیع ک ری
تتش ریاح پیویاندن نطف ح هامع ح هدید ،طرق رندح کید و دی مقارل « ِ
ر آدمخوایانی ک ری دیوازههایش ر کمممیمن
نشست رودند اعتنایی نداشت -پاییسی تارنماک پای ح ریدگی نییوح کای رمنما شمده و نمالم ح
از شوق ارتکای عمل تاییخی خویش! (هنگ قیرانیانش یا دی هیاهوح دیوغپیاکنی ممومو

میکند ،کمون متین و آیام میدمان پاییس یا
ر دوزخی ردل کید» .رما ایمن ومال ممایکمس

ممعممتممقممد اسممت کم «ذهممن رممویژوایممی همممم ح

کشویها »یویدادهاح کمون پاییس یا رسیمای
متفاوت تفسیی میکند:
میدم پاییس را شوی و شوق ،دی شمای زیماد
و ریش از هی نرید شناخت شمدهح دیمگمی دی
تایی ریاح کمممون همان ممیدادنمد .ایمن ام
ایزح یا ثارت میکند؟ خموب دیمگمی ممعمزموم
است ،اینک کمون وکومت میدم نرود رمزمکم
خشم تعداد انگشتشمایح از ترهکمایان رمود!
زنممان پمماییممس رمما شممادمممانممی هممانشممان یا دی
سنگیهما و دی پماح امورم هماح اعمدام نمثمای
میکیدند .این ا ایمزح یا ثمارمت ممیکمنمد؟
معزوم است ،این ک اگونم اهمییمممن کمممون
این زنان یا ر هکات هما  ]51و ممژیمئمیاهما
 ]51ردل کیده است! ]52
دو نسممخم ح پممیممشنممویممس کمممممون سممیشممای از
رینشهایی است ک مایکس ،دی کوتماه ممدت،
قادی ر وفظ هم ح آنها دی متن نهایی نشمد.
ریاح مثال ،نخستین پمیمشنمویمس شماممل ممتمن
زیی است:
کمممون رم شممهمیدایح دسمتموی داد کم همیممچ
تمایزح ممیمان زنمانمی کم نمامشمیوع نماممیمده
میشدند و ممادیان و رمیموههماح گماید ممزمی،
دیخصوص ایامت هفتاد سانیتم قائل نشمود؛
یوسمممپمممیمممان تممما رممم ومممال رمممیاح «ممممیدان
سفایشدهنده »دی پاییس نگم داشمتم رمودنمد
امما رممیاح «ایمممممنممی »خمودشممان دی ومرممس رمما

اعمال شاقم  ،تمومت ومکموممت خمودسمیانم ح
پزیس نگ دایح میشدند .کمون این یوسپمیمان
یا از این ریدگی توقییآمیز یهایی رخشیمد و
دی عوض ،کثافتی یا رمی اسماس آن ،و نمیمز
ممیدانممی یا کم تمموسممط آنممان ،یوسمپممیگممیح
نشو و نما میکید ،ر دوی انداخت .الرت
17

دست مذهب و دین از زندگی مردم کواته

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 59

یوسپمیمان اصمزمی – CC-تمومت ومکموممت میشدند ،توت یهرمیح دو ممدافمع ومو یاح هایی فکی میکنم ک دی ریاری »پتیولیوس«
قمانممون ،نم رممیدگمان ،کم ایرمارممان پممزمیممس و «رمممویژوا» ،ویمممکمممتممموییممما وودهمممال  ]54و دادگاه نظامی قیای گیفتند ،و ر زنانی ک
وکومتگیان هستند( .هنگ داخزی فمیانسم  ،خممواهممیش تممنممسممی کممالممفممیممن ،رم ایممن کمممممیممتم دی س ماه گذشت  ،دی قایوها  ]56ر آیامی
پیوستند .پییوان آنها ر دنرال تقویت نفموذ و ر سوح میگ کشانده شدهاند( .ذکی شده دی
پیشنویس نخستC/22)[53] ،CCCC ،
تأثییگذایح ری رمیمنالمممزمل ،رما همدف دیگمیمی همسویی مایکس رما ایمن نشمییم آممییمکمایمی
دی لندن ،مایکس هنگامی ک تصویی کمممون کیدن آنمان رما دیمگمی شماخم هما -کم عمممدتما ً کوتاهمدت رود .دی دسامری  1871توییکاتی
یا را گزیدههاح کوتاه یوزنام هاح فیانسوح آلمانی ،فیانسوح ،اییلندح رودند -و ر ویمژه ک م تمموسممط وممامممیممان شمماخ م ح  12صممویت
و انگزیسی و اطتعاتی کم تموسمط اعضماح را شاخ ح  1از نیویویک و کمیت ح میکمزح گیفت ،ر تفیقم انمهماممیمد و دی نمهمایمت رم
کمون ر رینالمزل ایسمال شمده رمود تمیکمیمب آن رودند ک رم طموی مسمتمقمیمم رما ممایکمس و شکلگییح دو شویاح فمدیال یقمیمب ممنمهمی
کید ،این تصویی یا ر الگموح ایمدهآل شمهمی انگزس ایتمرماط داشمت .شماخم ح  12ایگمان شممد .دی شممویاح عمممممومممی لممنممدن ،مممایکممس
ِ
انسانی آینده ردل سماخمت .رمیخمی از یئموس ویژهح خود یا داشمت :نشمییم اح رما عمنموان دلخویح شمدیمد خمود یا از ایمن تمومییمکمات
دی
دولمت،
ح
دیرمایه
ممایکمس
کمتماب
اصزی
معنیدای «وودهال و کالفین هفتگی ».این دو تهزی طزران اریاز داشت و تصمیم گیفت رم
ِ
نممفممع کمممممیممتم ح فممدیال نممیممویممویک رم عممنمموان
طممیوممی کم او رممیاح «اقممتممصمماد »دی نممظممی
مموید
دی
کم
اح
شایمعم
را
یارط
دی
خواهی
نمممممایممنممدهح هممم م ح شمماخ م همماح آمممییممکممایممی
داشت (اثیح ک هیچ وقت تکممیمل نشمد) همم
دی سطح انتقادح و هم از اشممانمداز کمممون میگ مایکس دی مطروعات آمییکایی ر یاه موضعگییح کند .این تصمیم ر همممیاه یم
پساسیممایم دایح و پسمادولمت ،رم تمفمصمیمل افتاده رود ،رما وح تممماس گمیفمتمنمد .ممایکمس یممممادداشممممت تممممفممممسممممیممممیح دی نشممممییمممم ح
ضمن تشکی از آنان ر دلیل «مقماالت رسمیمای وودهال و کالفین هفتگی ممنمتمشمی شمد کم رم
دی کمون شیح داده شدهاند.
سوتفاهمهاح ریشتی داممن زد .شماخم ح 12
اییاتت
در
زنان
بینالملل و جنبش حق رأی
هالبتوههمی »کم رمیایمش فمیسمتماده رمودنمد ،متهم شد ک انهمن رینالمززی کایگیان یا رم
متحده آمریکا
دی  11سپتامری  ،1871دی نشست کمیمتم ح مکاترات رزندراالح دخمتمیش ،همنمی یا رمیاح ارزایح ریاح دستیاری ر اهداف خمود تمقمزمیمل
فیعی شویاح عمومی ک ریاح آممادهسمازح آنان ایسال کید ک رازگوکنندهح تهمیرمیماتمش داده است ک این امی دی تضاد را اهداف و و
کنفیانس رینالمزل دی هفت ح پمس از آن دی از آزای و اذیت او و خواهیش توسط پمزمیمس ظممایممف رممیممنالمممممزممل اسممت و ر م ایممن دلممیممل
لندن تشکیل شده رود ،مایکس پیشنهاد داد ک دی ختل تعطیمتتشمان دی رمنمیمی-دو -شمون شاخ ح  12تا زمان کنگیهح رعدح ر والمت
تاسیس رخش کایگیان زن ر عنوان پیشمنمهماد رود .مایکس مینویسند :این «اپیزود تمیاژدح تعزیو دیآمد .شویاح عممموممی رمی یمکمی از
خواستهاح اصزی قوانین عمومی ریمنالمممزمل
ایائ شود .دی کمنمگمیه ،خمود ممایکمس ایمن
کمدح ر نظی من ویژگی مشخص ح تمیتمی تاکید کید ،یعنی قانونی ک شاخ ها یا ممزمزمپیشنهاد یا قیائت کید« :کنفیانس ،پمیمشمنمهماد همهویحخمواه اسمت »(نمامم رم سمیدرمیمیان ممیکمید کم ممنموممصمیا ً از طمرممقم ح کمایگممی
تشکیل شاخ ح زنمان یا دی ممیمان طمرمقم ح
کایگی ایائ میکند .را این وهود این تصمیم
ر هیچوه تداخزی را شاخ هاح موهود و یما
تشکیل شاخ هاح متشکمل از همی دو همنمس
نمممداید(» .اسمممنممماد ،همممزمممد  )4رمممی اسممماس
یممادداشممتهمماح تمموضممیمموممی ایممن قممطممعممنممام م
«مایکس ری نیاز شکلگییح رخمش زنمان دی
کشویهایی کم صمنمایمعشمان دیرمیگمیمینمدهح
شمای زیادح از زنان است ،تاکید کید».

همزمان را افزایش نفوذ فزایندهح رینالمزمل و
شکلگییح شاخ هماح ممتمعمدد دی آممییمکماح
شمالی ،هنرشهاح فمینیستی دی وال ظمهموی
دی ایاالت متوده ،منشوی این سازمان یا رم
االش کشیدند ،قموانمیمن و ممقمییاتمی کم رمی
منشویح منوصیا ً پیولتیح اصمیای داشمت.
دی دسممامممرممی  1871نمممممایممنممدگممانممی از ایممن
شماخم هما دی نممیمویممویک گممید هممم آمممدنمد تمما
کمیت ح میکزح ایاالت متوده یا پایم گمذایح
کننمد .دی هموالح  1871دو شماخم کم رما
عنوان شماخم ح  5و شماخم ح  12شمنماخمتم

وودهال و مالفین هفتگی ،انتشای نمخمسمت دی عضوگییح کنند،ایا ک را توه رم شمیایمط
شمایه  21 ،23/75اکمتمرمی  .)1871همنمی اهتماعی ایاالت متوده« ،رم شمکمل عمهمیمرمی
مایکس را اظهایات طعن آمیزح نام یا تممام نفموذ اصمتحطمزمرمان همعمزمی ،شمایالتمانهماح
میکند:
طرق ح متوسط و سیاستمدایان تماهمیپمیمشم ،
وکوممت فمیانسم قمادی رم انمهمام همیکمایح
ر رینالمزل تسمهمیمل شمده اسمت »(قمطمعمنمامم
است ،آنان واقعا ً ر وقیقی رمودن افسمانم هماح
ووشیانم ح پمتمیولمیموسمی  ]55کم ذهمنهماح دیرممایهح انشممعمماب فممدیاسممیممونهمماح ایمماالت
ریمایشان ارداع کیده است ،راوی دایند .آنمان متوده ،انتشای یافت توسمط شمویاح عممموممی
ر واقع فکی میکنند کم زنمان پماییسمی «نم رینالمزل دی نشست  5و  12ممای ،1872
اسناد ،هزد  .)5توصی شده رود ک دی آیمنمده
انسان و ن ویوان ،ن مید و نم زن »رمزمکم را هیچ شاخ ح هدیدح مموافمقمت نشمود ممگمی
آنک دستکم س اهایم اعضاح آن کایگیان
«پتیولیوس »هستند ،گون اح از سمممنمدی کم مزدرگیی راشند.
مایکس و انگزس ری این امی اصیای داشمتمنمد
از عنصی فطیحاش – آتش -لذت میرید
ایاالت متوده یا تنها از منظی منافع طمرمقم ح
آدم میتواند دی ریاری اعمال ی وکومت کایگی دی وال شکملگمیمیح مموید ممتومظم
دیوان سکوت کند و یا ر نمایش ههوح ک قیای دهند ،و رم همممیمن دلمیمل نمقمش طمرمقم
دی آن دلق هاح مزاوم مزدوی وکومت ،متوسط یا ک دی رازسازح این کشوی پهناوی
نقش دیهم و ریهم و پیاکندهشان یا ایفا پس از ریش از ده سال هنگ داخزی دست کم
میکنند ،رخندد و از یاد ررید ک این نمایش گیفتند .هنرمش ومو یاح زنمان ،رمخمشمی از
ههو زندگی هزایان مید و زن و کودک یا آیمان طرق ح متوسط ریاح دستیاری رم یم
تیاژدح ردل کیده است .ر ساخت کامل اهتماعی و اقتصادح رود ،دی
ر
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جان زندانیان ردبند هوری اسالمی رد خطر است
همان معناح ماموییت «تماییمخمی»اح کم از

سوح نویسندگان مانیفست وزب کمممونمیمسمت
ممموید تممهممزممیممل قممیای گممیفممت م رممود .یوش
ستیزههویان اح ک مایکس دی ریاری ایمن دو
خواهی مدافع وو یاح و نشیی شان دی پیش
گمیفممت ،رم انممگمزممس نممیمز سمیایممت کممید کم
یادداشتهایی انتقادح رسیایح از دوسمتمانمش
یا دی «رینالمزل دی آممییمکما »تمألمیمف کمید،
ممممقمممالممم اح کممم دی 17هممموالح  1872دی
شمایهح C 35منتشی شد (تیهم ح انگزیسمی
دی  ،CCCCمهزد  .]58](23انمد نمممونم از
اتهامات مایکس از این قیای است:

دی  15اکمممتمممرمممی  1871فمممیاخممموانمممی از
شاخ ح  12دی نشمییم ح وودهمال (همممسمی
ی رانکدای این عرایت اشتراه اسمت] ،یم
مدافع عشو آزاد و ی فییمرمکمای عممموم) و
کالفین (خواهی ووهال و مشارم او) ممنمتمشمی
شممدهاسممت .شمماخمم ح  12تمموسممط وودهممال
پای گذایح شده و تقییرا ً منوصیا ً متشکمل از
فییرکایان طمرمقم ح ممتموسمط و یمانمکمیهماح
کممای یوفممویم اسممت؛
خسممتمم از کسممب و ِ
شاخ ح  5هم توسط خانم کالفمیمن یاهانمدازح
شده است [… .کل سازمان دی ههت کسمب
منافع شخصی رمیاح کسمب پسمت دولمتمی و
اهداف انتخاراتی است [… .ایمن فمیاخموان-
و لممذا تشممکممیممتت همممم ح انممواع شمماخم همماح
فییرکای طرق ح ممتموسمطمی ،عماشمقمان آزاد،
یوحگیاها  ]55و شیکیهاح  ]61یوحگمیا-
راعث انشعاب دی شاخ ح (1شاخ ح آلمانی)
شویاح سارو شده و شویا خواسمتمای اخمیا
شاخ ح  12و عدم پذییش شاخ همایمی اسمت
کم دسممتکممم دو سمموم اعضمماح آن کممایگممی
نممیممسممتممنممد( .مممایکممس ،انشممعمماب آمممییممکممایممی،
 ،CCCCهزد ]61](23
ر نظی مییسد مایکس رمیاح ایمن واقمعمیمت
ایزشی قایل نرود ک را وهمود هممم حمسمایمل
دیگی ،رخش  12خمواسمتمای آن رمود کم همی
رخش ریاح دستیاری ر خودگیدانمی کماممل،
وو تنظیم قوانمیمن ممدیمییمت خمود یا داشمتم
راشد .او همامنمیمن نمممیپمذیمیفمت کم ادعماح
ریاریح سیاسی و آزادح اهتماعی ریاح هم
و ردون تمایز هنسمی یما نمژادح ،پمیمششمیط
ضممیویح رممیاح اصممتوممات یادیممکممالتممیح
است ک رینالمزمل خمواسمتمای آن رمود .رمدون
هیچ شیوی ،او عرایت اعمتمیاضمی زیمی یا
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از نشیی ح وودهال و کالفین نقل کیده است« :نممفمموذ نممیممیومممنممد و تممعممدیمملکممنممنممدهح قممدیت
«تسییری شییاییرونییدی بییرابییر بییه زنییان ،دی
شهمیونمدح ایوپماح ممدین»« ،امهمای قمدیت
سیاسی ههان ،باید مقدم ری هی تغییر کلی در
مناسبات موجود کار و سرمیاییای رماشمد [… .تعیینکنندهح ایوپا ،یوسی  ،پمیوس ،فمیانسم
رخش  12همانین عزی ایمن پمنمداشمت عمرمث و انگزستان ،یقارت میان آنها ،و شتاب یوند
مممعممتممیض اسممت ک م انممهمممممن رممیممنالمممممزممزممی متمدنسازح دی آسمیما »اسمت ]65 .دی ایمن
کممایگممیان سییازمییانییی مییتییعییلییق بییه طییب ی ییهی اثممی 251صممفممو م اح از مممهممممموع مممقمماالت،
کارگر است… »(انشعاب آمییکایی ،CCCC ،وودهال رمیمشتمی رم رماویهماح خمداپمیسمتمانم
نممزدی م اسممت تمما خممیافممات یوحگممیایممان م .
هزد  ]62 ،23تاکیدات از مایکس است).
از نظی مایکس کل کایزای رخش  12رمیاح وودهال را تعمو دی عزمل همنمگ داخمزمی کم
وو خودمختایح تعیین سیاستگذایح -ک رما کشویش از آن سیریآویده رود ،ممدعمی رمود
تاکتی هاح موید نظی مسمئموالن شماخم ح  1ک «هنگ نمتمیمهم ح ضمیویح یشمد اصمول
دی تضاد رود -تنها را ی هدف ر یاه افمتماده
رود :استفاده از رینالمممزمل رم عمنموان ارمزایح آزادح دی اذهان عمومی رمود» ،اصمولمی کم
ترزیغاتی ریاح نامزدح ویکتوییما وودهمال دی مغایی را منافع خصوصی رودند.
انتخارات ییماسمت همممهمویح ایماالت ممتمومده را این وال ،دی این شیایط طمرمیمعمی رمود کم
آمییکا .یادداشتهاح مایکس توسمط انمگمزمس افیاد قادی ر تسزط ری اوضاع نرودند و ایمن
دی نوشتن مقال مذکوی دی راال ر کای گیفتم فاهع یا موهب شدند .رما نماممزدح وودهمال
شد .این رای ،هنگامی کم انمگمزمس از ایگمان دی انتخارات ییماسمت همممهمویح  ،1872او
وممزب کممایگممیان سمموسممیممال دممموکممیات دی مصمم شمد تما رمی اسماس اصمول ممقمیی دی
موکوم کیدن این دو خواهی« ،میمزمیمونمیهماح قانون اساسی آمییکا ،ک تضمینکنندهح ومو
یاح ریاح هم ح شهیوندان فمایغ از ینمگ
مدافع یهایی زنمان و رم ویمژه عشمو آزاد» ،و نمژاد رممود ،رمی «ومو زنمان رممیاح اشمغممال

اسممتممفمماده کممید ،هشممدای عممزممی م «دو رممانمموح راالتیین مقامی ک ر ممیدم اعمطما ممیشمد »

آمییکایی »از میزهاح داخزی و نزاع موزمی تاکید ویزد]66 .
فیاتی یفت« .آیا این هاهطزری هوادایان آنمان

پیشرفت اجتماعی و «خروش زنانه»

نرود ک رینالمزل یا ریاح ائتتف رمویژوایمی
خود ر کای گیفتمنمد؟ »رما تموهم رم کمایزای مایکس دی نام اح ر لودوی کوگزمان ]67
ر تایی  12دسامری  1868نوشت:
انتخاراتی ییاستهمهویح وودهمال ،انمگمزمس
وسابشده نوشت« :هم ح آمییکا رما پمژواک هی کس ک ایزح از تایی رداند ،این یا نیز
میداند ک انمقمتب عمظمیمم اهمتممماعمی رمدون
خنده واکنش نشان دادند ،» (CCCC.هزد  (23خیوش زنان اییممکن است .سنهش میزان
پیشیفت اهتماعی دقیقا ً را موقعیت اهمتممماعمی
]]63
ریخی از ختص مقاالتی ک توسط ممایکمس عممادالنمم ح هممنممسممیممتممی قممارمملانممدازهگممیممیح
و انگزس دی مموید نمهمضمت وودهمال رمیاح است  ،(CCCCهزد .(]68]43
یهایی اهتماعمی ،سمیماسمی و قضمایمی زنمان
تقییرا ً ی ده رمعمد ،دی نمامم اح رم سموفمی
تممهممی م شممده ،دوی از انصمماف اسممت .آنهمما
لیرکنشت  ]65ر تاییم  31هموالح 1877
دیرایهح ایدههاح کزی وودهال ک دی کمتماب
انگزس نوشت:
«ییشممممم هممممما ،گمممممیایمممممشهممممما و اصمممممول رسممیممای یاوممت اسممت ک م ممما ایممنهمما دی
وکومت ]» (1871)[64رم آنهما پمیداخمتم انممگممزممسممتممان] وممیف رممزنممیممم و انممتممقمماد کممنممیممم،
دیوالیک دی آلمان هی ویف ریمتوظ یما
اسممت ،تمموضممیمموممی نمممممیدهممنممد .ایممن کممتمماب نارهایی ممکن است ر ورس یا اختتل موقت
دیرممایهح ییشم همماح تمممممدن ،تممکممامممل هممهممان زندگی خانوادگی ریانهامد .خوشرختانم زنمان
اهتماعی ،و «دویههاح هامع شنماخمتمی »آن ،آلمانی ما ،ر خود اهازه نمیدهند ک را این .
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نممتممیممه م گممیفممت م رممود ک م اصممول خممالممص
کمممممونممیممسممتممی ،رممیاح هممامممع م ح مممدین ،ا م
میتوانمد رماشمد (نمامم ح  16فموییم ،1884
 ،CCCCهزد .(]72]47

اممیممزهمما داممای هممول و هممیاس شممونممد و رمما
اعمالشان ثارت کیدهاند ک سانتیممانمتمالمیمسمم
ریمایگون اح ک ایمن یوزهما رسمیمای شمنمیمده
میشود ،ایزح هز پییشانی طرقماتمی خماص
زنان رویژوا نیست  ،(CCCCهزد  (]71]43کتاب منشاء خانواده ،مالکمیمت خصموصمی و
ت انمگمزمس (رم ویمژه ویمیایمش ،)1851
نمممونم هماح زیمادح از همممدلمی رما زنمان یا دولم ِ
میتوان از نام نگایحهاح مایکس و انگزمس میوهح این همکایح پس از میگ رود ک رم
هممعآویح کمید ،امما ومتما دی نمظمیگمیفمتمن سرب اناح فزسف ح ماتییمالمیمسمتمی تماییم  ،و
هم ح ایننمون ها ر شکمل یم کمل ،رمیاح پایم هماح عمزمممیاش رسمیمای رمیهسمتم اسمت.
پممممی رممممیدن رمممم مممممفممممهمممموم نممممتممممیممممهمممم ح هنر اح ک پیش از مطالعمات قمومشمنماسمانم ح
همکایح {دی خزو اثی} نهایی این دو دوسمت مایکس اایب رود اما ییش ح این ممطمالمعمات
کافی نیست .این اثی هم عزمی و هم سمیماسمی موسوب میشد – ،توه رم مموضموع زنمان
است و ر طیز اشمگییح رسنده است ،ایمن است -ک دی آثای ممتمفمکمیانمی امون فموییم ،
اثی پس از ممیگ ممایکمس شمکمل گمیفمت و سممن سممیمممممون ،ژان ژاکمموب رمماخمموفممن  ]73و
انگزس آن یا ر عنوان مییاثی از همممکمایش مویگان موسوس رود.
دی نتیه گییح کتاب خود ،انگمزمس ایمن ممتمن
منتشی کید:
«مممنممشمماء خممانممواده ،مممالممکممیممت خصمموصممی و یا از کتاب مویگان نقمل ممیکمنمد کم گمویمی
دیس رزیگی ریاح خود او و ممایکمس رموده
دولت)»(1884
است:
قانون گمذشمتم رموده،
ک
گون
آن
پیشیفت
اگی
ِ
مایکس ر مثار ح ی دانشهوح همممیمشمگمی،
قانون آینده نیز راشد ،دویان مالکیمت ممقمصمد
ِ
دو سمال آخمی عمممیش یا وقمف ممطمالمعمات
قومشناسان کید و هذب ایدههاح پمژوهشمگمی نهایی انسان نیست .زمانی ک از آااز تمممدن
آمییکایی ،هنیح لوئیس ممویگمان  ]71شمد ،سپیح شده است ،تمنمهما قمطمعم اح از دویان
نویسندهح اثمیح کم عمنموان آن رم تمنمهمایمی گممذشممت م ح زنممدگممی رشممی اسممت؛ و قممطممع م ح
پمیمش یو اسمت .انمومتل
میتواند توه هی ذهن رازح یا ر مسمألم ح دیگیح از اعصای
ِ
ِ
سمینموشمت تماییمخمی نموع رشمی همزمب کمنممد :هماممعم رم اومتممممال زیماد ،خمماتممم اح رممیاح
دویانی خواهد رود ک مالکیت اایت و همدف
«هامع ح راستان؛ یما پمژوهشمی دی خمطموط است ،ایا ک انین دویانی واوح عناصیح
پیشیفت رشی ،از تووش ،گذی از ریرییسم تا
تمدن » (1877).همنمگماممی کم انمگمزمس دی

یکی از یادداشتهاح مایکمس ،ایهماعمی رم
این اثی مویگان یا کشمف کمید ،خمطماب رم
کایل کائوتسکی نوشت:
ایمن یم کمتماب ممعممتمرمی و کماممل دیرممایهح
وضعیت ردوح هامع اسمت ،دیسمت ممانمنمد
کتاب دایوین دیرایهح رمیمولموژح .یم رمای
دیگی این مایکس رود ک این کتاب یا کشمف
کید .این کتاب هاممعم ح رماسمتمان ممویگمان،
 1877اسمت .ممایکمس رم آن اشمایه کمیده
رممود ،اممما ذهممن مممن دی آن زمممان مشممغممول
ایزهاح دیگیح رود و او هم همیگمز دورمایه
رم آن اشممایه نممکممید .رممدون شم او آیزو
داشت خودش پیشگفمتمای کمتماب یا رم زرمان
آلمممممانممی رممنممویسممد .مممن مممیتمموانممم ایممن یا از
خمتمصم رمیدایحهماح دقمیمو او دییمارممم .رممی
پای ح خطوط مشخصشده توسط مایکس دی
این روث ،مویگان نگاه ماتییالیستی مایکمس
ر تایی یا خود از نمو کشمف کمیده رمود و

آخیین پژوهشهاح زندگیاش رود ،ر ریخی
از دییافتهاح فویی رازگشت ک پیشتی دی
نممخممسممتممیممن کممتممارممش ،خممانمموادهح مممقممدس ،ک م
 31سممال قممرمملتممی نمموشممتم شممده رممود ،وهممود
داشممت .دی آنهمما مممایکممس ،گممفممت م همماح ایممن
نارغ ح آیمانگیا یا ر کای گمیفمتم رمود کم
پیشگویی میکید زنان ،ک نخستین قیرانیمان
تمدن رمویژوایمی و رما ایمن وهمود رمیتمی از
میدان هستمنمد ،دی ممرمایزهح پمیمشمیو رمیاح
یهایی انسان هاح میدان یا خواهند گیفت.
نگزس ک مییاثدای نوشت هاح قومشناسانم ح
مایکس رود ،از آن ریاح توسع ح نموعمی از
ماتییالیستی مکمل استفماده کمید .وح
تئویح
ِ
کامتً ر آثایح ک مایکس دی ختل خموانمش
پیشوی خود از هماممعم ح رماسمتمان ممویگمان
تدوین کیده رود ،تکی کمید .ممویگمان نمظمام
خویشاونمدح و انمواع خمانمواده یا دی ممیمان
سی پوستان آمییکاح شمالی موید مطالع و
رممییسممی قممیای داد و آنهمما رممود ک م کممزممیممد
معماهاح تماییم یمونمان ،یوم و ژیممنهماح
رمماسممتممان یا کشممف کممید .رممی اسمماس نممظممی
مویگان ،خانواده ،ن تنها ایستا نیمسمت رمزمکم
رم طموی ممداوم دی ومال دگممیگمونمی از فممیم
پایمیمنتمی رم فمیم رماالتمی اسمت ،دیومالمیکم
پیشیفت نظام خویشاونمدح پمس از رمازههماح
طوالنی و رمی رمیپمایم ح تمغمیمیمیات یادیمکمال
خانواده ،تغییی میکند .مایکس اضاف میکند
«و همین امی دی مموید نمظمامهماح سمیماسمی،

از خودتخمییمبگمیح اسمت .دمموکمیاسمی دی قضایی ،مذهری و فزسفمی نمیمی رم طموی کمزمی
وکومت ،ریادیح دی هماممعم  ،رمیارمیح دی صدق ممیکمنمد »(ممنمشماء خمانمواده ،ممالمکمیمت
وممقمموق… و آممموزش همممممگممانممی ،مممیوممز م ح
راالتیح از هامع یا نوید میدهد کم دی آن خصوصی و دولت ،CCCC ،همزمد  .)26اثمی
تهیر  ،فهم و دانش وضوی مداوم دایند .این
راخوفن ر عنوان «پیشگویی عزمی »ایزیارمی
احیای دیگری خواهد بود در فرمی باتتر از
آزادی ،برابری و اخوت نسبیت بیه میردمیان میشود ،اظهاینظیح ک میتوانمد دی مموید
دوران بییاسییتییان ) CCCCف هممزممد  ،26 ]74مویگان هم ر کای یود .هممانمنمد ممایکمس و
انگزس ،آن دو نیمز نمظمییم هماح رمنمیمادیمن دو
تاکیدات از انگزس است).
کاشف هوامع ردوح یا رم ممنمظموی پمیویش
ایممن دیممدگمماه اسمماسما ً مشممارم دیممدگمماه رمماخمموفممن عقاید خود ر کایگیفتند ک هم از الهام و همم
)(CCCCCCCCاست ک اثیح یا ر یشمتم ح از عزم تشکیل شده رود .راخموفمن و ممویگمان
وهود کمونیسم اولمیم یا دی همواممع عمممدتما ً
توییی دیآوید کم عمنموان آن رم رمینمامم ح
اختقی کمونیستی شمرماهمت داید .ضمیویت مادیساالی کشف کیدند .ر یم ممعمنما ،ایمن
ریقیدوشیط آن راید را این کزمات همممعرمنمدح اممی ،اکمتممشمماف فممیممی از یهمایممی زنممان یا
شود :یهمایمی انسمانمی زنمان :ومو ممادیح ( آشکای سماخمت کم رما وعمدهح «نموزایمی رم
1861؛ ممادیسمماالیح :پممژوهشممی دیرممایهح
فیمی راالتی »انا مییافت.
وکومت زنان دی همهمان رماسمتمان رمی پمایم ح
سیشت مذهری و وقوقی آن)
مایکس دی ممطمالمعمات قمومشمنماسمانم اش ،کم
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در مدارس سوئد؛ مبارزه با کلیشه های جنسیتی »جنسیت خنثی«
کسیشه هل جکسی مبل زه کککد .ز زمل پیش دیس ل د ین مد س هیا هکجل
صلب بلب یلز هل جلد د د شص ی هل کسیشه
کلدکل د
ی
د ل هل یز یلز لیس شده د.
پس تل ن ده لل یل کسیشه هل
ت قیقلا جدید شل م دهکد که کلدکل دت
ملج م شل د.
آملزش م ییککد که آ ل مص ی
جکسی
که
ین ت قیقلا شل م دهکد که چ ل ه کسیشه هل هکجل هل ف هک -جکسی
د  ۲۱کشل د یل یه کلدکل آملزش ز کین ده تل  ۲۱لح د کلدکل هلدیکه م
ق م دهد.
شلد آ هل ییش د تا مش حا
جکس زد ج
م ققل م یلیکد که کسیشه هل جکسی تا تشل هل جسال
فز یش م
پس
دت
ی
تلدکش
ی ح یه چ آ
کلدکل
دهد.
بلب یلزیهل لع ف ل
ز ل ه تللد جکسی یک کلد لع لبلس پلشید
مشصص م ککد.
جلمعه یل
***

ممنوعالخروجی هشت زن ملیپوش از سوی همسرانشان
الیکده م دم ته د مجسس ز ماکلع لص ج هش ز مس پلش یه یسه هاس شل تب د د
یده یه ف کسیل ز ل شل ز آ د د که هش
 « :ککل یز شهل
طیبه یل ش یه ه
یه یز ش تل ل القلو یش د ی
ز مس پلش یه یسه هاس شل ماکلع لص ج شده ز ش ک د یلز هل
یز هس کد که اللت
یین لاسس یلزمل ده د .لب ه ین هم ی لیم که ز ل دی
شده د اشل ییلید».
ق ی ف
ط ت ج ز ل ین هه ه د کایسیل ف هک مجسس مل دی
لب ه یل مصلله ی ت الیکدیل مل جه شد.
ز شله د » لل کا ز  ۲۸لح »تکهل
ی لس ملده  ۲۸قل ل یذ لمه ی
جلزه د د ل شه ل م
یل مل فق ک ب شله یل د مل د تا
یذ لمه م تل د یذ لمه د یلف ککد.
د تل
ل ت که«مل ع د یذ لمه
د
ملده  ۲۹هاین قل ل یز ت یح ک ده
یذ لمه تل فع مل ع
یعد ز آ اللدث شلد» « ز ت ج د ده یذ لمه جسلیی
تب تل هد شد»
تیم
د شه یل مله لح  ۹۳یل ماکلع لص ج شد کلپی ل تیم فلتسلح ز ل ی
دال د مسلیقلا جلم مس هل آ یل ش ک
مس فلتسلح ید الضل یسلف
ک د.
***
آمارهای تکان دهنده ازدواج کودکان زیر  ۵۱سال در ایران
تال ال ده یال ا
یسکل یل کلد ی آمل هل مک ش شده تل ا ماعال ا مال ز ال
تب یز
ر یز ش تل ل القلو یش د ی
ز ل که د ن کا ز  ۲۱اللا ا زد ج ما
زد ج ـ سب م د
که د آ «پیش
مک ش ک ده
یز ش
جاهل
د لح  ۹۳یه ۱.۵
دت
 .ین قم یل فز یش ی
ز ل  ۱.۱د د
م د  ۰.۱د د ی
کککد ـ د لح  ۲۳۹۱یه ت تی ی
الح ۰.۰۱ ۹۱
د د یده د للهل  ۹۱ ۹۱یز یه ت تی قا معلدح  ۱.۱ ۱.۱شل م دهد .ین قم د  ۹ملهه اصاسا
».
دت
 ۱.۱د د ی
پس
د دی
افزایش آمار ازدواج کودکان  ۵۱تا  ۵۱ساله
 ۵۰۹ه ( ۱.۱د د) ز کلدکل که زد ج ک ده د  ۲۰تل  ۲۱الح ان د شا اه اد.
«ی لس هاین یز شهل د لح  ۳۹ ۹۰هز
 .زد ج کلدکل  ۲۰تل  ۲۱لله د الح
شلم شده
یه شد د لح  ۹۲یه  ۱.۹د د یده  ۱۰۱۵۱ه
ین قلم یل د
اد زد ج کالدکال کال ا اه
یس ز میز
 .ین میز یل ید یه  ۱.۳د د شل د د که ق
 ۹۱یز یل فز یش یه یلده
شال
لح  ۹۳د  ۱لح تی یلالت ین مایاز زد ج کالدکال
که ی لس رحم لزمل ب الل ح کشل
شلد .ین د اللل
 .لح  ۹۱یز قم
 ۱۱۸ه ( ۱.۵د د) یده
م دهد .تعد د کلدکل  ۲۰تل  ۲۱لله که زد ج ک ده د د ین لح یه  ۱۰هز
د ز دی ز لشلی شده د».
کلدک شل
که د کین یلد شده پیش ز پلیل د
 )۹۳۸کلدکل
 ۱.۱د د ( ۳۵هز
ازدواج کودکان زیر 01سال
ذهک زد ج م کککد ال لی ز یس ه یلال ین پادیاده
«فعلال القلو کلد مع قد د آمل یلال کلدکل که پیش ز ید یه یسلغ ف
زد ج تأکیاد
قل ل ی
تأ ی مکه تل هد یذ ش  .ین فعلال ی مشصص شد ک قاع
د د د آیکده ی حم تل ل دههل ی
م کککد مع قد د تل مشصص شد لز ملا قل ل ا تل ز ین پدیده جسلیی ک د .ی هاین لس آمل هل شل م دهکد که د لح ۹۰
د لح  ۲۳۹ ۹۱کلد زی  ۲۰لح تن یه زد ج
 ۱۱۰کلد ؛ لح  ۲۸۳ ۹۲کلد ؛ لح  ۱۰۲ ۹۱کلد ؛ لح  ۲۳۵ ۹۳کلد
چهیسل ین تعد د یه دلیا رادم ابا
ا
ا تکهل م د د یه زد جهل ب شده د دفلت
که آمل هل
د ده د؛ ین د اللل
قل ل زد جهل چکدهاس تایی یلید» .
ا
زد ج کلدکل ید شکل کلمه یل ردم ب
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رهی سازمان راهیی زن شماره59

هب سازمان راهیی زن بپيوندید

تلوزییون راهییی زن از ”کیاانل ییک“ روی میاویواره ”اهت ربد” هیرفیفیتیه
پ یخ ی
دوشنبه ساعت 20:00و چهارشنبه اه ساعت  10:00باز ش ربانمیه هب
وقت تهران می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.
فرکانس ماوواره:
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11111 vertical
Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 1.9

مخ
ربای هم کاری و تماس با نمايندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
سوئد-استکالم :رعنا کریم زاده

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 0019726249412 :

تلفن تماس001760171027 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

دیگر ن اط سوئد  :ساتر کرداری
تزفن تماس0046700194503 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی
تلفن تماس414-121-1211 :

گوتنبرگ  :وریا ن شبندی

تلفن تماس0019701427142 :
0019701427142
ایمیل verya.1290@gmail.com
سارا مرادی
تلفن تماس0019701166412 :
ایمیل sara_tina2002@yahoo.com
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 00161712921900 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
هزسات کانون یهایی زن هی دوماه یکرای ریگزای میشود و از طییو فتیی و
ایمیل ر اطتع همگان خواهد یسید.
انگلستان :دیانا نامی
تلفن تماس 00113153322677 :
ایمیل:
دیگر ن اط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلMinoHemati@GMail.com :
22

