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مینو همتی در گفتگو با مژگان
حاصلی فعال حقوق زنان و
خبرنگار در سوئد به تاریخچه
گروه تروریستی اسالمی داعش
می پردازد.
این برنامه از طریق کانل یک
ماهواره در روز  51ماه اوت
بسوی ایران ،خاورمیانه ،اروپا
و آمریکای شمالی پخش گردید.
گروه تروریستی موسوم به دولت
اسالمی عراق و شام ( داعش )،
یکی از افراطی ترین گروههای
اسالمگرا در منطقه خاورمیانه
ست که به سرعت در حال جمع
آوری نیرو و طرفداران خود از
سراسر جهان می باشد.
در این برنامه قصد داریم با یکی
از فعالین حقوق زنان  ،خبرنگار
و برنامه سازان رادیویی
پیرامون این گروه افراطی و
اقدامات آن ها  ،اهدافشان و
بخصوص در زمینه زنان و
کودکان صحبت هایی داشته
باشیم.مژگان عزیز به برنامه
رهایی زن خوش آمدید.
رهائی زن :لطفا در مورد این
گروه (داعش) وچگونگی بوجود
آمدن آن توضیح بدهید؟
مژگان حاصلی :پیرامون شکل
گیری این سازمان که بعدها خود
را "خالفت اسالمی" و یا "دولت
اسالمی در عراق و شام" خواند،
عنوان شده است که این گروه در
سال  ۳۱۰۲از به هم پیوستن دو
گروه "جبهه النصره" و "دولت
اسالمی در عراق" بوجود آمد.
گفته می شود که "داعش" ابتدا
برای مقابله با تهاجم آمریکا علیه
عراق از درون گروه "توحید و
جهاد" که نهضت مقاومت در
عراق است بوجود آمد.
همچنین در ابتدا گروهی از
نیروهای مسلح عراق در اکتبر
"۳۱۱۲ابوعمر البغدادی" را به
عنوان رهبر خود معرفی کردند
و از آن پس بود که این گروه
مسوولیت بسیاری از حملههای
تروریستی را بر عهده گرفت.

آواره گی ،ترور و وحشت هزاران زن و کودک حاصل برقراری
حکومت اسالمی عراق و شام
مژگان حاصلی

عراق هر لحظه به تجهیز بیشتر
قوای خود می پردازد.
در حال حاضر در میان شبه
نظامیان این گروه ،مسلمانانی از
کشورهای گوناگون ،از شمال
آفریقا و کشورهای حاشیه خلیج
برخی
همچنین
فارس،
اروپاییها یا آمریکاییهایی که
به اسالم گرویدهاند در حال
جنگ و نبرد هستند.
رهائی زن :پیرامون قوانین این
گروه در ارتباط با دستورختنه
زنان شنیده ایم لطفا در این
بفرمایید.
صحبت
مورد
(بخصوص در زمینه دستور
ختنه زنان  ۰۰تا  ۲۳ساله)

از ده هزار نفر عضو مسلح دارد
و از سوی دیگر در حال جذب
نیرو از سراسر دنیا بخصوص
از میان نواسالم گرایان افراطی
می باشد که دامنه آن از
کشورهایی چون فیلیپین گرفته تا
قلب اروپا و آمریکا پیشرفته
است.

از سوی دیگر در سال۳۱۰۰
شاخه "دولت اسالمی عراق" در
سوریه به نام "جبهه النصره
الهل الشام" شکل گرفت و پس
از آن بود که ابوبکر البغدادی در
سال " ۳۱۰۲داعش" را از به هم
پیوستن "دولت اسالمی در
عراق" و "جبههالنصره" به
اطالع رساند .
هم اکنون داعش هم زمان بر
علیه دولت بشار اسد در سوریه
و ارتش عراق در ستیز است،
اما آنچه که در این میان پیش از
بیش نمود پیدا می کند ،ستیز و
حمالت سهمگین به مردم عادی
در مناطق مختلف تحت کنترل
این سازمان است.
اقدامات وحشیانه ای که از سوی
این گروه در عصر حاضر
صورت می گیرد پیش از هر
چیزی از توجیه اعتقادی آنان
نشات می گیرد که به آنها حق
حاکم بودن بر جان و زندگی
سایر افرا ِد غیر هم دینشان را به
بدترین شکل خودپسندی نشان
می دهد.

رهائی زن :درمورد اهداف این
گروه و محل تامین هزینه های
آن ها هم لطفا توضیح بدهید.

مژگان حاصلی  :هدف "داعش"
مبارزه برای برپایی حکومتی
اسالمی است که دایره اقتدار آن
از عراق تا سوریه باشد و از
آنجا به سایر نقاط دنیا .این گروه
چندی پیش نقشه ای را منتشر
کرد که درآن قلمرو حکومت
اسالمی خود را در آینده نشان
می داد که بخش هایی از ایران و
حتی اروپا را در خود گنجانده
بود.
در ارتباط با حامیان مالی
"داعش" گمانه زنی های بسیاری
وجود دارد ،از جمله این که
رهائی زن :عضو گیری داعش "داعش" هزینههای خود را از
به چه نحوه و از چه طریقی طریق کمکهای مالی قطر و
عربستان سعودی تامین میکند
صورت می گیرد؟
اما هم اینک با پیشروی های این
مژگان حاصلی :به گزارش گروه و تسلط آن بر منابع مالی و
مراکز امنیتی ،این سازمان ،بیش ثروت های فراوان در شهرهای
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مژگان حاصلی :بر اساس
گزارش اخیرسازمان ملل متحد
"دولت اسالمی عراق و شام"
در موصل دستور ختنه زنان
 ۰۰تا  ۲۳ساله را صادر کرده
است .ژاکلین بادکوک ،یکی از
مقامات سازمان ملل ،ضمن تایید
این خبر ،گفت :این حکم بی
سابقه داعش ،باعث نگرانی
بسیار است.
این گروه اسالم گرا برای تردد
زنان نیز در شهرهای تصرف
شده احکام الزم االجرای سختی
را وضع کرده است.
چندی پیش گزارشی از سوی
سازمان فعاالن حقوق بشر
سوریه منتشرشد که داعش در
این کشور دفتری گشوده تا
امکان آشنایی افراد خود با زنان
مایل به ازدواج را فراهم کند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه به
خبرگزاری فرانسه گزارش داده
است که گروه داعش ،مرکزی
در شهر الباب باز کرده تا زنان
"دم بخت" بتوانند با اعضای
داعش باب آشنایی باز کنند .این
دفتر واقع در شمال غربی استان
حلب است و زنان مجرد یا بیوه
میتوانند به آنجا مراجعه کنند،
نام و نشان خود را بدهند تا
مردهای داعش به سراغ آنان
رفته و آنان را دعوت به
ازدواج نمایند.
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رهائی زن :در مورد سایر
فرامین تند این گروه در
شهرهای تحت تصرف خود
پیرامون زنان و حجاب بفرمایید.
( به طور مثال الزامی کردن
حجاب برای دانشآموزان پنجم
ابتدایی به باال)
مژگان حاصلی :همچنین از دیگر
اقدامات و احکام این گروه
الزامی کردن حجاب برای
دانشآموزان پنجم ابتدایی به باال
ست ،البته جالب است بدانید
گزارش این خبر با این متن که
"داعش" از ورود دانشآموزان
غیر محجبه به مدارس ممانعت
به عمل می آورد ،در سایت
خبرگزاری فارس در ساعت ۳
بامداد چهارشنبه هشتم مرداد به
وقت تهران حذف شد.
همچنین استفاده از روبنده یکی
دیگر از دستورات داعش به
زنان سرزمین های تحت
اشغالش بود .داعش به زنان و
دختران شهر موصل عراق
هشدار داد که اگر از روبنده
استفاده نکنند به شدت مجازات
خواهند شد .گزارش روزنامه
بریتانیایی گاردین در روز
جمعه ،سوم مرداد ،بخشهایی از
فرمان داعش به مردم موصل را
منتشر کرده است که در آن از

روبنده به عنوان حافظ زنان و محافظت کند".
دختران یاد میشود.
در فرمان داعش آمده است" :این رهائی زن :درمورد آخرین
به معنای محدودیت برای آزادی اخبار و گزارش ها پیرامون
او نیست ،بلکه مانع افتادن آنها اقدامات این گروه بفرمایید.
در ورطه هرزگی و تحقیر
مژگان حاصلی :اما شرایط
میشود و اجازه نمیدهد که مانند اسیران یا مردمان غیر هم دین
نمایشی در معرض نگاه دیگران این گروه متاسفانه از بدترین
باشند" .داعش همچنین دستور  -فجایع انسانی عصر حاضر
العملهایی در ارتباط با پوشش و است .وزیر امور حقوق بشر
حجاب کامل زنان و دختران عراق یکشنبه نوزدهم مرداد
( دهم اگوست ) ،گفته است که
منتشر کرده است.
در جریان حمله نیروهای دولت
پاهای
و
ها
دست
بر این اساس
اسالمی" ،داعش" در بخش هایی
زنان و دختران باید کامال پوشیده از شمال عراق ،دستکم پانصد
باشد و آنها باید از لباسهای نفر از ایزدی های عراقی کشته
لباسهای گشادی استفاده کنند که شده اند.
به اندامشان نچسبد .استفاده از آوارگی ،اسارت خانواده های
عطر نیز برای زنان و دختران گریزان از ترس مرگ و فروش
در
دختران
و
زنان
ممنوع شده است و همچنین آنها
بازارشهرهای مختلف به عنوان
حق پیادهروی بدون همراهی با غنایم جنگی ،تنها گوشه ای از
مردان سرپرست خود را ندارند .این موارد بوده است ،به گزارش
فرمان داعش تاکید میکند" :هر رویترز نیروهای "دولت اسالمی
کسی که به این وظایف عمل عراق و شام" افراد بسیاری را
نکند و اغوا شود ،محاکمه که گروگان گرفته بودند ،به قتل
میشود و مستوجب مجازات رسانده اند و بسیاری از کودکان
شدید خواهد بود تا جامعه "زنده زنده" به قبرهای دسته
ازآسیب آن مصون بماند و بتواند جمعی انداخته شده اند.
الزامات دینی را به جا آورد و محمود شیعه السودانی ،وزیر
ازخود در برابر فسق و فجور
امور حقوق بشر در دولت

عراق ،به خبرگزاری رویترز
گفته است :در کنار کودکان
نگون بخت ،شماری از زنان
تروریستهای
بدست
نیز
"داعش" در این قبرهای دسته
جمعی زنده به گور شده اند.
در این ارتباط "داعش" تهدید
کرده بود که اگر ایزدی ها مانند
مسیحیان موصل ،قرائت این
گروه از اسالم افراطی را
نپذیرند،کشته می شوند ،پرداخت
جزیه و قبول فرامین این گروه
نیز یکی از راه های نجات
کافران ( از دیدگاه اعتقادیشان )
خواهد بود.
رهایی زن :درمورد فعالیت های
که از طرف فعاالن زنان در این
شرایط صورت گرفته است
بفرمایید.
مژگان حاصلی :در این مورد
تالش ها و اعتراض های
بسیاری صورت گرفته است اما
یکی از نکات قابل ستایش در
این مورد حضور افراد و
همچنین زنانی است که از میان
مردم از سایر نقاط عراق مانند
اقلیم کردستان به نجات و یاری
آوارگان در کوه ها و بیابان ها
رفته اند وهمچنین در مبارزه ی
با داعش هستند/.

نقض حق زن بر بدنش در جمهوری اسالمی ایران
نسیم مالیی کنمی
حجاب اجباری  :نوع پوشش فقط به خود فرد بر میگردد و در چارچوب حقوق اولیه هر فرد بر بدنش قرار
دارد اما زن ایرانی برای نوع پوشش خود هیچ اختیاری ندارد در صورتی که داشتن یا نداشتن حجاب،
انتخابی و کامال شخصی است  ،برخوردهایی که در سطوح مختلف با موضوع حجاب میشود حاکی از این
است که " حق زن ایرانی بر بدنش و قدرت وی برای انتخاب نوع پوشش " آخرین مالکی است که در
قواعد و سیاست های مربوط به حجاب در نظر گرفته میشود  . .برخی علما حجاب را به یک اصل مسلم
اسالمی تبدیل کرده اند آنهم به این دلیل که بدن زن را عامل فتنه و فساد میدانند و مردان را چون حیواناتی
که نمیتوانند خودشان را کنترل کنند  .ماده  836قانون مجازات اسالمی" :زنانی که بدون حجاب شرعی در
معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار لایر
جزای نقدی محکوم خواهند شد".
آیا واقعا گناه اعدام های به اصطالح انقالبی اسالمی,سرکوب مردم کردستان,اعدام های گروهی سال ,7381آزار و شکنجه زندانیان
سیاسی,سورکوب جنبش های مردمی,تاراج چند صد هزار میلیارد تومانی و صد ها جرم و جنایت دیگر از نداشتن حجاب کمتر است؟
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بشرکت داوطلبانه زنان کوبانی
علیه این سنت قد علم کرده است.
گیریم بخشی از این زنان به تفکر
ناسیونالیستی الوده باشند ،اما
امروز بحث بر سر این نیست.
شرایط امروز برای این زنان و
جنگ شان جنگ مرگ و زندگی
است .آنها تصمیم گرفته اند
علیرغم ارتش پیشمرگان مرد
احزاب ،خود مستقال سر پای
خود بایستند و به دشمن بگویند
که گوسفندان بی آزاری نیستند
که انها سرشان را ببرند و یا به
میدان های خرید و فروش
فرستند .این را از زبان خود

که به دلیل یک عمر مبارزه اشان
بدست آورده اند و نمی خواهند
آن حداقل ها را هم از دست
بدهند ، ،امروز بپا خاسته اند و
اسلحه به دوش کشیده اند تا از
حرمت انسانی شان دفاع کنند.
این زنان مستقل با هر تفکر و
دیدگاهی میخواهند از زندگیشان،
از فرزندانشان ،از حق شان
دفاع کنند و این شجاعت و اراده
"فمنیزم ،ناسیونالیزم و جنبش ی استوارشان ستودنی ست.
زنانی که نمی خواهند اجازه
مسلحانه زنان کوبانی"
دهند تا تاریخ سیاه اسالم با به
شراره رضایی
بردگی گرفتن و فروش زنان بار
دیگر تکرار شود.
در بستر خشونت و وحشی
گری ،در سرزمین آتش و خون
و جنگ ،در میان شعله های
خشم جهل و دین ،در دشت
آسمان مه گرفته دلتنگی ها از
سرهای بریده و جان دادن و
آرزوها و رویاهای نهفته در
سینه ،زنان و دخترانی برای
برابری و انسانیت می جنگند.
زنان کوبانی نامی که این روزها
بر سرزبان ها افتاده و دیدگاه
های مختلفی را در مخالفت یا
موافقت در مسلح شدن زنان
برانگیخته است.
داعش با تفکری پلید و ارتجاعی
و ضد انسانی ،انسان ها را سر
می برد و حکم مثله کردن
هزاران زن را صادر کرده و
صدها زن را به اسارت و
بردگی در خیابان ها به حراج
گذاشته است ،داعش قصد دارد
بربریت را جایگزین انسانیت کند
و از هیچ گونه درنده خویی نه
تنها ابایی ندارد بلکه سرهای بی
تن را بدست کودکان در معرض
نمایش قرار می دهد تا ترس و
وحشت در دل جامعه بیافکند.
مادرانی در سنین متفاوت و تا
 04سال و باالتر باچهره هایی
خسته از ستم و نابرابری و
دختران جوانی که با کوله باری
از آرزوها ،برای ساختن دنیایی
بهتر یا حداقل از دست ندادن
قوانین نسبی انسانی که تاکنونی

سازمان گریالیشان مسلح می
شدند دیگر زن نمی ماندند .اینها
دیگر از همه بروزات زنانگی
باید دست می شستند .دختران
گریال میبایست مرد می شدند.
آنها حق عاشق شدن و ازدواج و
بچه دار شدن نداشتند .با پیوستن
دختران و زنان به صف پ ک
ک زنانگی و همه چیز ممنوع
بوده و همه بدون ابراز وجود
جنسیتی گریال و فداییان وطن
می شدند .مردساالری و درجه
دو بودن زن در سنت
ناسیونالیسم کرد اگر بمانند
داعش امروز نیست اما هیچ
تفاوتی با سنن مذهبی چون
جمهوری اسالمی ندارد.
بنا بر این حرکت امروز زنان
بویژه در کوبانی در این سنت
نیست .آنها دخترانی اند که چه
بسا نامزد و یا معشوقی دارند و
یا مادرانی اند که همسر و
فرزندانشان را دارند .این ها

فداییان وطن نیستند بلکه
مدافعان ازادی و حرمت انسانی
خود هستند.

زنان و دختران مسلح کوبانی می
شنویم که ما نمی خواهیم تسلیم
داعش شویم  .دنیایی را نمی
خواهیم که انها ما را به بردگی
قرون وسطی برگردانند .همین
اراده و تصمیم زنان کوبانی

نظری این است که مسلح شدن
زنان خود نوعی وارد شدن در
خشونت است  .چون اگر اسیر
شوند مانند مردان با آنها رفتار
نمی شود .و نظری می گوید که
این زنان بخشی از نیروی
احزاب ناسیونالیست کرد اند...
اوال تجارب تا کنونی ثابت کرده
اگر زنان بمانند
است که
انسانهای بی اراده درخانه بمانند
مورد تجاوز قرار گرفته و به
اسارت و بردگی و بازار فروش
فرستاده می شوند .اما اگر
بجنگند نشان می دهند که تسلیم
سرنوشتی نمی شوند که داعش
برایشان تعیین می کند.
دوما زنان کوبانی بخشی از سنت
ناسیونالیسم کرد نیستند .زنان در
سنت "کردایه تی" مادرانی اند
که پیشمرگان را در دامان خود
می پرورانند و برای پیشمرگان
لباس و آذوقه تهیه می کنند.

صرفنظر از اینکه در آینده کدام
نیروی می برد یا می بازد نقطه
عطفی تاریخی در تاریخ مبارزه
زنان برای ازادی و برابری
است.
جنبش زنان کوبانی و تحرک
بیشتر زنان به مسلح شدن صرفا
امری مربوط به زمان حال نیست
و ریشه در اعتراض تاریخی زن
به موقعیت فرودستش دارد .شاید
گفته شود که زنان قبال هم در
میان پ ک ک یا حزب برادرش
در سوریه مسلح شده اند  .ولی
نباید فراموش کنیم که در سنت
پ ک ک زنان و دخترانی که در
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این ها با چشمان خود می بینند
که چگونه صدها زن ایزدی را
به اسارت برده و در بازار
بردگی به فروش می رسانند .در
دل این حرکت ایده و تفکر و
تصمیم و اراده ای وجود دارد
که می گوید :ناجی ای وجود
ندارد .ما خود باید به دفاع از
خود برخیزیم.
فمینیست های نازک دل و
مخالف خشونت نمی توانند درد
این زنان را و نکبتی را که یقه
شان را گرفته بفهمند .و چپ ها
یی که از زاویه مخالفت با
ناسیونالیسم این حرکت را مفت
و مجانی به آنها می فروشند
خود کسانی بی اراده و بی ربط
به این حرکت اند .یا از دور
دستی بر آتش دارند و از انجا
که خود کاری نمی کنند ،هر
حرکت انقالبی و ازادیخواهانه
را دودستی به جریاناتی که
درگیراند تقدیم می کنند.
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اگر فردا زنان مسلح کوبانی یا داوطلبان مسلح شدن در میان زنان منطقه ناچار به تسلیم در برابر سنت ناسیونالیسم کرد شوند خود هیچ
تقصیری ندارند .ان زمان منتقدین ازموضع چپ است که باید سرشان را پایین بیندازند که سراغ این حرکت نرفته و به ارتقای افق سیاسی شان
کمک نکرده اند.
نهایتا حضور زنان آزادی خواه در میدان های مبارزه ،همواره انگیزه ای قوی ست برای امکان درهم شکستن مناسبات نابرابر و زن ستیز.
باید از هرگونه امکانی برای ارتقای سطح آگاهی و توان مبارزاتی و امروزه توان نظامی این زنان علیه توحش داعش و تحجر و هرگونه
فرقه گرایی و قوم پرستی و زن ستیزی و ارتجاع کوشید و تالشی خستگی ناپذیر را انجام داد .تمام زنان و هرکس که مدعی مدافع حقوق زن
است باید از مبارزات این زنان دفاع کند و به پشتیبانی از آنان بپیوندد .باید از این زنان آموخت.
 02(04/46/0470مرداد )7323
مسئوالن و مقامات این دو دوران
را کنار هم گذاشتم و از دل همین
کار یک پژوهش درآمد .در
جایی در همان سالها هیتلر
میگوید« :در ارتباط با
آلودگیزدایی سیاست حیات
عمومیمان ،دولت دست به
برای
منظم،
مبارزهی
بازگرداندن سالمت مادی و
معنوی خواهد زد .کل نظام
آموزشی ،تئاتر ،سینما ،ادبیات،
مطبوعات ،رادیو و همهی اینها
به عنوان وسیلهای برای رسیدن
به این هدف به کار خواهند رفت.
آنها برای کمک به حفظ
ارزشهای جاودانی که جزء
سرشت مردم ما هستند ،مهار
خواهند شد».

از لنی ریفنشنال تا حاتمیکیا
مصاحبه آزاد عزیزیان (فعال در حوزهی هنر و سینما) با بصیر
نصیبی (از بنیانگذاران سینمای آزاد ایران)

آزاد عزیزیان :شما در پژوهشی
با عنوان «سینمای آلمان نازی و
سینمای جمهوری اسالمی »به
مقایسهی سینمای این دو کشور
در این دورههای خاص
اساسیترین
پرداختهاید.
شباهتها را در چه چیز دیدهاید؟
بصیر نصیبی :این پژوهشی که
من در مورد سینمای جمهوری
اسالمی و سینمای آلمان نازی
انجام دادم ،در ابتدا به قصد
پژوهش صورت نگرفت .من
کتابی در مورد سینمای دوران
نازی داشتم ،کتابی که سالها
قبل ،در دوران پس از انقالب
منتشر شده بودند و به بررسی
وضعیت سینما در دوران هیتلر
پرداخته بود .به تدریج کتاب را

دقیقا ً مقامات جمهوری اسالمی
هم در آن زمان همین چیزها را
میگفتند .اگر واژههای «امت »و
این
وارد
»را
«اسالم
فرماننامهی هیتلر بکنیم ،مشاهده
میکنیم این سخنانی است که در
دوران حکومت جمهوری
اسالمی هم گفته می شوند.
هیتلر راه نجات از انحطاط ذاتی
آلمان در دوران «جمهوری
وایمار »را انقالب ناسیول-
سوسیالیستها میدانست و اعتقاد
داشت که همهی افراد و
سازمانها باید تحت یک کنترل
واحد درآیند ،چون آلمانها،
پاسدار جهانبینی آلمان بودند و
قدرت و ارادهی «پیشوا» باید این
آلودگیها را پاک میکرد .آنها
هم وعده میدادند که جامعه را
پاک خواهند کرد و اخالق و

که میخواندم فکر میکردم که
حال مطالعهی کتابی در مورد
سینمای جمهوری اسالمی هستم.
وجود چنین شباهتهایی سبب شد
که من هر آنچه را که میخواندم
در کنار هم گذاشته و شروع به
از
کنم.
یادداشت برداری
آنطرف هم به طور کلی من در
سینمای
وضعیت
جریان
جمهوری اسالمی ،مصاحبهها،
گفتگوها ،سخنان و کارهای
فیلمسازان و مقامات بودم .کنار
هم قرار دادن این دو مجموعه در
کنار هم در ابتدا سبب تعجب من
شد .با کنار هم قرار دادن این دو
مشاهده میکردم که تا چه اندازه
به هم شبیه هستند .رفتارهای
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معنویات را رشد و گسترش
خواهند داد .از سال ،۰٢۳۱
یعنی قبل از رشد نازیسم،
تغییراتی انجام گرفته بود که
برای تسلط نازیها زمینه
سازی کرده بود .همچنانکه قبل
از استقرار جمهوری اسالمی،
یعنی در زمان رژیم سلطنتی،
تبلیغات مذهبی رشد کرده بود و
به تدریج از مردم دعوت
میکردند که راه نجات دین است
و بخشی از روشنفکرانی نیز با
آنها همراه شده بودند .به طور
مثال جالل آلاحمد که کتاب
«خسی در میقات »را نوشت و
همچون سمی بود که به ذهن
جوانان خاماندیش فرو ریخته
شد .بخشی از جامعهی
روشنفکری تحت عنوان عرفان
یا هر گرایش دیگری،
گرایشهای مذهبی را رشد
میدادند .در اینجا هم زمینهها
از هر نظر برای استقرار یک
نظام مذهبی در حال آماده شدن
بودند .آخوندها مبلغ تفکر مذهبی
بودند ،در حالی که پولشان را
از ساواک میگرفتند .حتی
زمانی که «سینما رکس »آبادان
هم آتش زده شد ،آخوندها
حکومت را به دست نگرفته
بودند و برای اینکه حکومت
متزلزل شاه را زودتر سرنگون
کنند ،فاجعهی سینما رکس آبادان
را خلق کردند .اینها بدان
معناست که یکباره و ناگهانی
حکومت جمهوری اسالمی
مستقر نشد ،بلکه از مدتها پیش
زمینههایش فراهم شده بود.
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آزاد عزیزیان :همانطور که
اشاره کردید حکومت جمهوری
اسالمی قبل از به قدرت
رسیدناش ،جنبشی بوده است که
در جامعه حضور داشته است .با
به قدرت رسیدن جمهوری
اسالمی ،این حکومت چه
برخوردی به هنری مانند سینما
داشت؟ آیا سینما را هنری دانست
که باید حذف شده و از بین
برود؟ یا اینکه همانند آنچه در
زمان آلمان نازی وجود داشت از
سینما به عنوان ابزاری جهت
تبلیغ آرا و نظرات خودش
استفاده کرد؟
بصیرنصیبی:ازجمله تفاوتهایی
که ناسیونال-سوسیالیستها با
جمهوری اسالمی داشتند این بود
که آنها با کلیت سینما مشکلی
نداشتند ،بلکه میگفتند که سینما
باید در خدمت ایدئولوژیشان
قرار بگیرد .اما رژیم جمهوری
اسالمی به طور کلی با هنر
مشکل داشت .در زمان هیتلر
»اکستر سمفونی برلین« کار
خود را انجام میداد ،منتها
آهنگسازها را به خدمت گرفتند.
حکومت جمهوری اسالمی با کل
سینما مشکل داشت .در تفکر
خمینی سینما فاحشهخانه بود و
کسانی که در سینما کار
میکردند در فاحشهخانه کار
میکردند .با این دیدی که این
رژیم ارتجاعی داشت ،در
حقیقت تکلیف همهی هنرها
روشن بود .تا به امروز هم
مشکلاش با موسیقی حل نشده
است.حکومت اسالمی با مسالهی
کار زن مشکل دارد و این مساله
درهنرهم خود را نشان میدهد«.
محسن مخملباف »دستور -
العملهایی را صادر فرمود که
چه کارهایی انجام دهند که زن
نشسته بازی کند .چون اگر زن
بیاستد ،حرکت اندامهای وی
سبب تحریک مرد میشود.

کشور که همان مهمالت و جنگ
و خونریزی و ...با معیارهای
سینمای مذهبی ساخته میشد و
بخش دیگر که مخصوص
فستیوالها ساخته میشد .زمانی
که «خاتمی »وزیر ارشاد بود،
این دو بخشی شدن سینما را به
نوعی هدایت میکرد .وی در
مراسم اختتامیهی سومین دورهی
شبه جشنوارهی فجر میگوید« :
اکنون در مملکت ماهنرمند
واقعی امکان عرضه هنر خود
را یافته است .به اعتقاد من
چنانچه پیام ومحتوا نود امتیاز
داشته باشد ،تکنیک فقط ده امتیاز
ميگیرد .قدم کسانی که حاضرند
کار کنند روی چشم ،ولی صحنه
باید از هنرمندان حزب الهی پر
شود .من نميگویم فیلمسازان
بیایند مقررات ،احکام ومسایل
اسالمی را مستقیمن نشان دهند،
ولی کسی که دوربین و قلم به
دست ميگیرد باید با عینک
اسالمی به رویدادها نگاه کند» ( .
به نقل ازنشریه فیلم شماره )60
و «گوبلز »وزیر ارشاد وتبلیغات
عمومی نازی ها در سخنرانی
خود در ماه مه ۰٢۲۲میگوید:
»اگر ميبینم فیلمی با زمینهی
هنری ساخته شده است ،به
سازندهاش پاداش هم ميدهیم.
چیزی که نميخواهم ببینم ،فیلمی
است که با رژه ناسیونال-
سوسیالیستها آغاز وتمام
میشود این گونه فیلمها را به ما
واگذارید .ما بهتر آنها را
ميفهمیم.
این دو اندیشهی نزدیک به هم در
واقع خطی است که تا امروز هم
جمهوری اسالمی آن را دنبال
میکند .میگوید که باید با عینک
اسالمی دید .فیلمهایی که مسائل
اسالمی را مطرح میکنند،
مطلوب فستیوالها نیستند .تا به
امروز هم در سینمای صادراتی
جمهوری اسالمی همین خط به
پیش برده میشود .به طوری که
به ظاهر اسالمی نیست ،بلکه در
ساختار کلی فیلم به شیوهی
نامحسوس این اندیشه را وارد
میکنند .فیلمهای «مجید مجیدی »

تا به امروز هم نشان دادن ساز و
صدای زن در جمهوری اسالمی
منع شرعی دارد .بنابراین اینها
عالوه بر اینکه این تشابه را
داشتند که هنرمند باید خود را در
آن چهارچوب ایدئولوژی تعریف
بکند ،اصولن با وجود سینما و
ایجاد آن شک بود ،چه برسد به
گسترش آن .به همین دلیل در
همان ابتدا تمام بازیگران را به
جرم واهی طاغوتی بودن
ممنوعالشغل کردند و حتی
زندانی کردند و باید توبهنامه
مینوشتند .به طور مثال ایرج
قادری چندین بار به دلیل کار در
سینما در دوران طاغوت چندین
بار توبه کرد .اما پس از مدتی به
خمینی قبوالندند که سینما
وسیلهی تبلیغاتی خوبی است و ما
میتوانیم از آن استفاده کنیم و
پس از آن فتوایی داد که ما با
سینما مشکلی نداریم بلکه با فساد
در سینما مشکل داریم .از آن پس
«محسن مخملباف »در حوزهی
هنری مسئول ساخت سینمای
اسالمی شد .فیلمهای اولیهی
مخملباف مانند «توبه نصوح »و
تمام آن مهمالتی که سر هم کرد،
نمونهی سینمای اسالمی بود .اما
این به تنهایی کافی نبود ،بعد از
مدتی فهمیدند که با چنین فیلمهایی
را نمیشود در فستیوالها عرضه
کرد ،به این دلیل از طرف خود
حکومت« ،فخرالدین انوار »به
عنوان یکی از اولین نمایندگان
جمهوری اسالمی به فستیوالهای
جهانی فرستاد تا به تحقیق در این
زمینه بپردازد که چه راههایی
برای ارسال سینمای تبلیغاتی
خود به فستیوالها دارند و به
تدریج بعدها به فستیوالها راه
یافتند .اینها تصمیم گرفتند که به
طور کلی سینما را به دو قسمت
تقسیم کنند .بخشی برای داخل
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نمونهی این نوع از فیلمسازی
است و حتی اگر فیلمهای
«اصغر فرهادی »را بشکافیم،
باز به این نتیجه میرسیم.
خاتمی سرخود حرفی نمیزند،
بلکه خواستهای جمهوری
اسالمی را نمایندگی میکند و
هدفشان باز شدن دریچهها به
سوی جشنوارههای جهانی است.
این خط مشیای است که تا به
امروز هم دارند و بدان عمل
میکنند .همانطور که گوبلز هم
همین کار را میکرد.
جمهوری اسالمی به تن همهی
کارهایش در نهایت لباس قانون
میپوشاند .در مملکتی که
مافیایی اداره میشود ،قانون و
مجلس نمایندگان وجود دارد،
رایگیری میکنند و  ...در حالی
که همهی اینها نمایشی بیش
نیست .در زمان هیتلر هم برای
سانسور قانون تصویب کردند و
میگفتند که کارهایش متکی به
قانون است و پشتوانهی قانونی
دارد .در  ۰١فوریه ۰٢۲١
قانونی تصویب کردند و
سانسور را به دو بخش سانسور
مثبت و منفی تقسیم کردند و
اعالم کردند که ما از سانسور
مثبت حمایت میکنیم .در آن
زمان گوبلز گفت« :تاکنون
سانسور منفی بوده است و از
این پس دولت مسئولیت کامل
آفرینش فیلمها را خود بر دوش
خواهد گرفت .تنها با نظارت
شدید میتوان ،فیلمهای مخالف
روح زمان را از پرده دور نگه
داشت».
جمهوری اسالمی هم زمانی که
سانسوری اعمال میکند از آن
به عنوان سانسور مثبت و
پاکسازی اسم میبرد .بعد از
دوران خاتمی دیگر حتی از
کلمهی سانسور نیز استفاده
نمیکنند و از واژهی اصالح به
جای آن استفاده میکنند .تعدادی
از کارگردانان هم از سانسور
دفاع کردند« .مهرجویی »گفت
که سانسور ربطی به خالقیت
ندارد و
ادامه در صفحه 7
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جمهوری اسالمی سرسلسله جنایات و آدم کشیهای مذاهب و ادیان مختلف در تاریخ بشر ،سابقهای طوالنی دارد .مذهب هر زمان و در
هر مکانی که به قدرت رسیده است مخالفان و دگراندیشان را تار و مار کرده و برای پیروان خود نیز
اسالم سیاسی
چیزی جز تحمیق و فقر و بی حقوقی به بار نیاورده است .بهترین نمونهای که بشریت قرنها آن را تجربه
فرشته نظا م ابادی
کرد و هنوز خاطره تلخ و دور آن در اذهان باقی است ،قرونوسطی است .قرونی که همه ما کموبیش از
فجایع و جنایات غیرقابل وصف آن شنیدهایم .جنایاتی که هرگز در پس گذر سالها و قرنها فراموش نشده
و نخواهد شد .اسالم نیز در آغاز روی کار آمدن خود در  7044سال پیش ،قدرت فراوانی گرفت و با
تاختوتاز و لشکرکشی توانست تا اسپانیا نیز پیشروی کند؛ اما با وقوع جنگهای صلیبی و تغییر تناسب
قوا این پیشروی متوقف شد .سالها اسالم در حاشیه جوامع ماند و به کار تحمیق مردم و اشاعه خرافه
مشغول بود؛ اما پس از انقالب  71ایران و دسیسههای دول غربی برای روی کار آوردن خمینی و مذهبیون
در ایران ،اسالم سیاسی جان تازهای گرفت و دور تازهای از تعرض به بشریت را آغاز کرد .شاید نمونه
سرکار آوردن خمینی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم شوروی ،اولین تجربه غرب برای مماشات با
نیروهای ارتجاعی و اسالمی بود .تجربهای که پسازآن بارها آن را تکرار کرد .پس از ورود نیروهای
شوروی به افغانستان ،آمریکا با مجاهدین افغان ساخت تا با شوروی مقابله کند و سالها بعد همینها تبدیل
به طالبان و القاعده شدند .در مورد اخیر یعنی گروه تروریستی داعش نیز همکاریهای دول غربی و
آمریکا با تروریستها کامالً روشن است؛ اما در میان این سلسله نامیمون اسالم سیاسی که در سراسر
جهان ریشه دوانده است ،جمهوری اسالمی همچنان سرسلسله است .جدای از اختالفات مذهبی میان شیعه و سنی و سلفی و غیره تمامی
تروریستهای اسالمی در سراسر جهان به جمهوری اسالمی بهعنوان جادهصافکن موج جدید اسالم سیاسی نگاه میکنند .قدرت و میزان
نفوذ تمامی گروهها و دستهجات تروریست اسالمی در سراسر دنیا  -از داعش تا طالبان و چچن و غزه و لبنان – به بقا و دوام جمهوری
اسالمی گرهخورده است .چه گروههایی مانند حزبهللا لبنان و حماس که مستقیما ً موردحمایت رژیم اسالمی هستند و چه ورژن سنی آنها
مانند طالبان و داعش که ظاهراً جمهوری اسالمی با آنها دشمن است .جمهوری اسالمی برخالف سایر گروههای پراکنده اسالمی-تروریستی،
حکومتی تثبیت شده و در رأس قدرت است و به همین دلیل ناخواسته پدرخوانده سایر جریانات اسالمی است .گشودن گره این کالف سردرگم
که جهان را رو به نابودی میبرد تنها از تهران و توسط مردم ایران ممکن است .مردم ایران در این مقطع میتوانند بشریت را از کابوس
هولناک اسالم سیاسی نجات دهند .قلب هیوال در تهران میتپد و شیشه عمر آن تنها در دستان مردم و جوانان ایران است .انقالب مردم ایران
میتواند یکبار برای همیشه جهان را از شر پدیده تروریسم اسالمی برهاند .با تشکل و مبارزه سازمانیافته میتوانیم هم خود و هم جهان را
آزاد کنیم .این فرصتی است که کمتر در تاریخ برای مردمی روی میدهد .از این فرصت تاریخی استفاده کنیم.
مرگ بر جمهوری اسالمی مرگ بر اسالم سیاسی
زندهباد آزادی و برابری
از لنی ریفنشنال تا حاتمیکیا
مصاحبه آزاد عزیزیان (فعال در حوزهی هنر و ......
و پس از وی «عباس کیارستمی »گفت که باعث رشد خالقیت میشود« .بیضایی »هم در جواب وی گفت که ما باید برویم از سانسورچیها
سپاسگذاری کنیم که با اعمال سانسور سبب رشد خالقیت شدند .در مهمانیای که مهاجرانی به افتخار دریافت دیپلم افتخار «سمیرا مخملباف »
از جشنوارهی کن ترتیب داده بود ،وی در سخنرانیاش گفت« :من فکر نمیکنم سانسور کلن بد باشد.به نوعی ميتوان گفت مفید هم هست
چون نشان میدهد که ما مجبور نیستیم مثل هالیوود فیلمهایمان را با سکس وخشونت پر کنیم».
وقتی که حکومت هیتلر هم مستقر شد ،تعدادی از هنرمندان و کارگردانان به وی و سیستم سانسورش خدمت کردند و عدهای نیز مجبور به
ترک آلمان شدند.
رفتار دیگری که کاملن شباهت دارد ،نحوهی نمایش فیلمها است .در زمان هیتلر هم فیلمها دو نوع نمایش داشت .بهترین زمان و مکان را
برای اکران به فیلمهایی که به تبلیغ ایدئولوژیشان میپرداخت اختصاص میدادند .در جمهوری اسالمی نیز چنین است .درجه بندیای که در
سه ،چهار سال گذشته دیگر به آن صورت انجام نمیدهند ،که فیلمها را به صورت ،آ ،ب و ...دستهبندی میکردند ،نه بر اساس ارزشمندی
سینمایی کارها ،بلکه بر اساس نزدیکی عوامل فیلم به قدرت و حکومت بود .امروز هم همین است .کلیت رژیم با تغییر آنچه به آن رییس
جمهور میگویند ،تغییر نمیکند .در جشنوارهی فجر امسال هم شاهد بودیم که پس از مدتها به فیلمهای »کیانوش عیاری« و »رخشان بنی
اعتماد« اجازهی نمایش داده و فیلمهایشان در جشنوارهی فجر نمایش داده شد ،اما در نهایت امتیازها به فیلم «چ»ی »ابراهیم حاتمیکیا« تعلق
گرفت .امروز »لنی ریفنشتال »سینما ایران «ابراهیم حاتمیکیا »است .و هزینهی که برای چنین فیلمی متقبل میشوند همانند همان هزینهای
است که گوبلز برای فیلم «المپیک » لنی ریفنشنال متقبل شد .زمانی که لنی ریفنشنال وارد اتریش شد ،شهردار وین به استقبال وی آمد و گفت
که ما افتخار میکنیم که این کارگردان بزرگ مهمان ما است و ما میزبان وی هستیم .در اینکه لنی ریفنشنال فیلمساز خالقی بود شکی نیست.
ولی حمایت آنها نه به دلیل خالقیتاش ،بلکه به این دلیل بود که به تبلیغ نازیسم میپرداخت .اما زمانی که نازیسم رخت بربست دیگر کسی
سراغ وی نیامد و فیلمهایش در فستیوال ها نشان داده نشد .امروز هم در مورد سینما جمهوری اسالمی این است .معیار نمایش فیلم در
فستیوالها بستگی که مراودات سیاسی این کشورها با جمهوری اسالمی دارد/ .
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رنجنامه ی زنان قربانی در
حادثه ی پغمان
سحر صامت

این جا افغانستان است جای که
خوشی ها پس از اندکی به غم و
عروسی ها با ماتم تبدیل می
شود .
این جا افغانستان است جای که
هم اموالت را به تاراج می برند
و هم ناموست را
این جا افغانستان است جای که
چهل و اندی کشور به همراه
نیروهای امنیتی کشور نمی
توانند امنیت کشور را برقرار
کنند تا بتوانی با خیالی نسبتا آرام
گشت و گذار کنی .جایی که
پیشروی چشم مردت دسته جمعی
با زور صالح لباست را میدرند
به زور لت و کوب به تو تجاوز
می کنند و آنها با دلی پرخون
صدای ضجه و ناله های تو را
مجبورند بشنوند و خون گریه
کنند.جای که پر از تعصبات
جنسی ،فرهنگی عنعنوی و
مذهبی است و همه دم از
مسلمانی و غیرت مردانگی می
زنند اما تا ناموس مردم را می
بینند از خود بی خود شده و ده
ها بار به تو تجاوز می کنند.
جای که زمانی به تو تجاوز می
شود .
مردانت از شدت تعصب و
ناموس پرستی گزارش تجاوز به
تو را به پولیس نمی دهند و
مخفی می کنند که مبادا

این جا افغانستان است جای که
چهل و اندی کشور به همراه
نیروهای امنیتی کشور نمی
توانند امنیت کشور را برقرار
کنند تا بتوانی با خیالی نسبتا آرام
گشت و گذار کنی .جایی که
پیشروی چشم مردت دسته جمعی
با زور صالح لباست را میدرند
به زور لت و کوب به تو تجاوز
می کنند و آنها با دلی پرخون
صدای ضجه و ناله های تو را
مجبورند بشنوند و خون گریه
کنند.جای که پر از تعصبات
جنسی ،فرهنگی عنعنوی و
مذهبی است و همه دم از
مسلمانی و غیرت مردانگی می
زنند اما تا ناموس مردم را می
بینند از خود بی خود شده و ده ها
بار به تو تجاوز می کنند .جای
که زمانی به تو تجاوز می شود
مردانت از شدت تعصب و
ناموس پرستی گزارش تجاوز به
تو را به پولیس نمی دهند و
مخفی می کنند که مبادا آبرویشان
در خاطر بیفتد .کشوری که برای
حفظ ابرو پس از مراجعه به
شفاخانه برای اینکه هویتت افشا
نشود و رسانه ها از موضوع
تجاوز ناخواسته به تو مطلع
نشوند مجبوری با زخم های
عمیق شفاخانه را ترک کنی.
کشوری که زنانش قربانی
سکوت برای حفظ آبروی شوهر،
پدر و برادر هستند.کشوری که
مجریان قانونش متجاوزین را نه
بخاطر تجاوز دسته جمعی به تو
بلکه به خاطر سرقت مسلحانه و
سو استفاده از یونیفرم پولیس
مجازات می کنند.انگار گویی زن
هیچ ارزشی ندارد ،حس بدی
است زمانی که می بینی برای
دفاع از تو و ابرویت هیچ جزایی
در قانون اساسی کشور تصویب
نشده است .آن زمان می فهمی که

آبرویشان در خاطر بیفتد.
کشوری که برای حفظ ابرو پس
از مراجعه به شفاخانه برای
اینکه هویتت افشا نشود و رسانه
ها از موضوع تجاوز ناخواسته
به تو مطلع نشوند مجبوری با
زخم های عمیق شفاخانه را ترک
کنی .کشوری که زنانش قربانی
سکوت برای حفظ آبروی شوهر،
پدر و برادر هستند.کشوری که
مجریان قانونش متجاوزین را نه
بخاطر تجاوز دسته جمعی به تو
بلکه به خاطر سرقت مسلحانه و
سو استفاده از یونیفرم پولیس
مجازات می کنند.انگار گویی زن
هیچ ارزشی ندارد ،حس بدی
است زمانی که می بینی برای
دفاع از تو و ابرویت هیچ جزایی
در قانون اساسی کشور تصویب
نشده است .آن زمان می فهمی که
ارزش مال و پول بیشتر از روح
و روان حق تو در جامعه
است.تو می مانی و یک دنیا درد
و کینه ،همه به تو به چشم قربانی
می نگرند.تو می مانی و یک دنیا
تاریکی و سکوت .سرزمینی که
دختر  ۰١ساله ی مورد تجاوز
قرار می گیرد و تا آخر عمر
مردانگی مرد دیگر گل نمی کند
تا با تو تشکیل خانواده دهد چون
تو به صورت ناخواسته و به
زور تفنگ  ۳گرم پرده بکارتت
را از دست دادی مجبوری این
درد را تا آخر عمر تحمل کنی یا
به زندگی پر از دارد و مشقت
خویش پایان دهی .جای که
تعدادی از مدافعین حقوق بشر
برای خود نمایی به جای خواستن
حق تو و اجرای عدالت تجمع می
کنند و از مجریان قانون خواستار
لغو اعدام مجرمین می شوند.
آری اینجا افغانستان است و زن
جنس دوم و ضعیف.
این جا افغانستان است جای که
خوشی ها پس از اندکی به غم و
عروسی ها با ماتم تبدیل می
شود.
این جا افغانستان است جای که
هم اموالت را به تاراج می برند
و هم ناموست را
8

ارزش مال و پول بیشتر از
روح و روان حق تو در جامعه
است.
تو می مانی و یک دنیا درد و
کینه ،همه به تو به چشم قربانی
می نگرند.تو می مانی و یک
دنیا تاریکی و سکوت.
سرزمینی که دختر  ۰١ساله ی
مورد تجاوز قرار می گیرد و تا
آخر عمر مردانگی مرد دیگر
گل نمی کند تا با تو تشکیل
خانواده دهد چون تو به صورت
ناخواسته و به زور تفنگ ۳
گرم پرده بکارتت را از دست
دادی مجبوری این درد را تا
آخر عمر تحمل کنی یا به
زندگی پر از دارد و مشقت
خویش پایان دهی .جای که
تعدادی از مدافعین حقوق بشر
برای خود نمایی به جای
خواستن حق تو و اجرای عدالت
تجمع می کنند و از مجریان
قانون خواستار لغو اعدام
مجرمین می شوند .آری اینجا
افغانستان است و زن جنس دوم
و ضعیف .
با نوشتن این متن با خواهرانم
که قربانی خواسته های جنسی
سارقین حادثه ی پغمان شدند
ابراز همدردی کرده و از مقام
های قضایی دولت خواهان
صدور حکم اشد مجازات
هستم /.

دست مذهب ،از زندگی
مردم خصو ًصا زانن و
کودکان هک اولین قربانیان
آن هستند کواته!
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زن و حق پایمال شده او بر بدنش از دیدگاه اسالم  ،قانون  ،دین  ،شرع و جامعه ی مردساالر جمهوری اسالمی ایران ،زن چیزی نیست
جز یک وسیله و یا بازیچه در دست مردان و آنقدر که یک مرد بر بدن زن حق دارد خود زن حقی بر
پریا مصیری منجی
بدنش ندارد  ،مرد است که برای زن تعیین میکند چه وقت و همراه چه کسی از بدنش لذت ببرد  ،مرد
است که برای زن تصمیم میگیرد سفر کند  ،درس بخواند  ،کار کند و یا حتی بچه دار شود یا نه ،با اجازه
مرد است که زن میتواند بچه ای ناخواسته را سقط کند یا نه ،زن هیچ حقی ندارد تا در رابطه با خصوصی
ترین قسمت بدنش تصمیم بگیرد  ،زن را به برده ای تبدیل کرده اند که باید در تمام امور مردها برایش
تصمیم بگیرند  ،حق مسلم یک انسان را از زنها گرفته اند (حق زن بربدنش) زنها انواع خشونتها را زیر
چتر قانون و اسالم متحمل میشوند و از آنجاییکه در جمهوری اسالمی ایران اجرای قوانین ،تابع سلیقه های
دینی و سیاسی مجریان شده است  ،در نتیجه فرصت مناسبی در اختیار نیروهای مخالف حقوق انسانی زنان
قرار گرفته است برای سرکوب و تحقیر کردن زنان ایرانی
آزادی در جمع و جامعه است که معنا پیدا میکند.هرچند که دیکتاتوری اسالمی با آزادی زنان کامال مخالف
است.
محمد سودانى وزیر حقوق بشر عراق در نشستى ضمن وحشیانه
جنایات گري خالفت
خواندن اقدامات نیروهاى گروه خالفت اسالمى  ،این گروه را خطرى
اسالمى ( داعش)
براى كشورش و تمام دنیا خواند  .بنا به گزارش سازمان ملل تنها در ماه
اكو رضائى
اوت دست كم هزارو چهارصد و بیست نفر در عراق كشته شده اند .
خبر فروش زنان توسط داعش تازه نسیت و از زمان ظهور این جریان
بارها اخبار پراكنده اى درباره به اسارت گرفتن و فروش زنان در نقاطى از سوریه و عراق توسط
فعاالن زنان در رسانه ها و در حاشیه رویدادهاى نظامى در عراق و سوریه قرار گرفته  ،و صداى
سازمان هاى مدافع حقوق بشر و جوامع فمنیستى نتوانسته واكنش أفكار بین المللى را نسبت به
موضوع  ،به برده گرفتن و فروش زنان را جلب كند .فروش زنان توسط داعش به عنوان غنائم جنگى
و خبر وجود بازار برده فروشى و زنان أسیر براى بیشتر مردم جهان و حتى بخشى از مردم عراق
هنوز باور كردنى نیست  ،و نمى توانند بپذیرند در شرایط امروز جهان چنین واقعه اى ممكن است روى دهد  .امارهاى رسمى تعداد افراد
ربوده شده را بیش از پانصد نفر اعالم كرده اند  ،اما منابع مى گویند تعداد دستگیر شده ها بسیار بیشتر از اینهاست  .به گزارش خبر گزارى
فرانسه سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه مى گوید اطمینان دارد كه دولت اسالمى دست كم  ۳٢زن ایزدى را به مبلغ حدودا هر كدام ۰۱۱۱
دالر به شبهه نظامیان گروه خود فروخته است  .دیده بان حقوق بشر سوریه فروش زنان ایزدى را تا كنون در حلب و رقه و حسكه ثبت كرده
كه بیش از  ۲۱۱زن و دختر مى باشند  ،انها اعالم كرده بودند حدف از این آدم رباییها فروش زنان به شكل ازدواج است .
برخى از ساكنان مجتمع خانك در شهر دهوك واقع در شمال عراق اعالم كردند كه گروه داعش بیش از  ۳۱۱۱دختر ایزدى را ربوده و اقدام
و فروش برخى از انها نموده است  .سخن گوى حالل احمر عراق در بیانیه اى تأكید كرد عناصر داعش دهها نفر از خانواده ها و قومیت
هاى تركمن  ،ایزدى و مسیحى را در فرودگاه تلعفر به اسارت گرفتند و سپس همه مردان انان را به قتل رساندند و زنان ایزدى و مسیحى را
به عنوان كنیز در یكى از بازارها به فروش گذاشتند .
اینها همه درصد كمى هستند از فجایع ضد انسانى  ،كه إسالمیون و مسلمانان و أدیان ،همواره زن ستیزى خود را به طرق گوناگون به إثبات
رسانده اند  .گرچه جنایات گروه خالفت اسالمى همواره محكوم هستند اما باید نوك پیكان را بنگریم كه انها تمامى دستورات هللا  ،محمد و
قران را اجرا مى نمایند و تمامى جنایات انها قبال به صورت اشكار توسط محمد اجرا شده است و در قرانشان نیز برخى از انها ثبت گردیده .
نابود باد تمامى جریانهاى إفراطى و مذهبى و به امید ازادى و اگاهى تمامى انسانها از یوغ اسارت  ،جهل و خرافه پرستى و تحجر .

خانم مینو همتی عزیز با درود،

با تشکر از شما برای پوشش خبری بیست و پنجمین کنفرانس ساالنه ی بین المللی بنیاد پژوهش های زنان ایران .حسن توجه شما به کنفرانس
در برنامه های شما یاری به معرفی کار ما داد.
برگزارکننده گان کنفرانس مراتب قدردانی خود را از همکاران و دست
اندرکاران تلویزیون ابراز می دارند.
امیدواریم این همکاری در رابطه با کنفرانس های سال های آینده ادامه یابد.
با تشکر و احترام،
ثریا فالح

بنیاد پژوهش های زنان ایران
مسئول ارتباطات و رسانه ای کنفرانس 4152
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ترس ازقدرت رسانه ها در
سرنگونی رژیم اسالمی
ایران!
شاهین کاظمی
در هفته های گذشته مقامات و
علمای بظاهر مقدس مذهبی
مخالفت های زیادی در برابر
رفع فیلتر و افزایش سرعت
اینترنت در ایران انجام داده اند.
واقعا چرا این همه وحشت در
دل حاکمان ایران هست از
دسترسی مردم ایران به دنیای
آزاد و بدون فیلتر اینترنت ؛ قعر
خاورمیانه+هزینه ها
هزینه اینترنت در ایران  ٢برابر
افغانستان ٠٠٣٣ ،برابر ژاپن
کمتر از یک سال تا پایان برنامه
پنجم توسعه باقی مانده است .در

این برنامه رتبه  ۳منطقه در
زمینه دسترسی به اینترنت برای
کشور پیشبینی شده بود اما حاال
نه تنها ایران از نظر سرعت
اینترنت رتبه آخر منطقه را از
آن خود کرده است که قیمت
اینترنت در ایران دوبرابر
افغانستان و بیشتر از ۲٠۱۱
برابر ژاپن است.
این در شرایطی
است که چندی پیش
وزارت ارتباطات
حسن
دولت
مجوز
روحانی
اعطای نسل سوم
خدمات اینترنتی را
اعطا کرد و همین
موضوع کافی بود
تا حمالتی علیه محمود واعظی
آغاز شود و او حتی تهدید به
استیضاح شود.
ساعاتی پس از انتشار خبر
واگذاری نسل سوم خدمات
اینترنت پرسرعت ،انتقاد شدید به
دولت آغاز شد .نمایندگان طویله
اسالمی ،محمود واعظی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات را
تهدیدبه استیضاح کرده و گفتند،تا
زمانی که شبکه اینترنت ملی

راهاندازی نشده است ،دولت حق
ندارد پهنای باند راا فزایش دهد.
برخی رسانههای داخل ایران
مجوز نسل  ۲را غیرقانونی
دانسته و برای این ادعای خود به
فراهم نشدن زیرساختها متوسل
شدند .حمالت به دولت واکنش
حسن روحانی را برانگیخت .او

یکبار در نشست خود با
خبرنگاران رسانههای داخلی و
خارجی اعالم کرد که
اینترنت
از
برخورداری
پرسرعت الزمه توسعه دانش و
تولید علم در ایران است و در
شرایطی که موقع لود شدن یک
صفحه خوابمان میبرد ،نمیتوان
توقع پیشرفت سریع دانش در
ایران را داشت .روحانی
بالفاصله پس از آن و در اجالس
روزجهانی مساجد دوباره موضع

دوباره موضع خود را تکرار
کرد و گفت :ما از آن دورانی
که رادیو را در قفسه میگذاشتند
و در آن را قفل میکردند ،عبور
کردهایم و نمیتوانیم دروازههای
دنیا را روی نسل جوانمان
ببندیم.
اما با همه این حرف ها؛ کل
نظام دیکتاتوری اسالمی که بر
پایه سانسور و فلیترینگ بنا شده
نمی تواند دسترسی شهروندان
ایران وارتقای آگاهی مردم از
آنچه که در ایران و توسط
حکومت و یک مشت دزد
وجنایتکار انجام میگرد.
را تحمل کند و در نهایت این
آزادی هم بدست نمی آید مگر با
اعتراض و مبارزه ؛ وظیفه مهم
همه ایرانیان که خارج ازکشور
و بویژه در شرایط تبعید بسر
میبرند همین اطالع رسانی است
که نقض حقوق بشر فاحشی بنام
سانسور و فیلترینگ را به گوش
سازمان ها و مدافعین بین المللی
حقوق بشر برسانند تا باکمک و
مبارزه متشکل این دیوار
استبدادی برسرحاکمان دیکتاتور
جمهوری اسالمی ایران خراب
شود/.
به امید آزادی ایران و نابودی
حکومت دیکتاتوری متحجردینی

فرشته نظامی
زن را باید در خانواده به عنوان مادر تعریف کرد معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت :زن را باید در خانواده بهعنوان
مادر تعریف کرد حتی اگر خودسرپرست باشد .به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم میثم امرودی در نخستین گردهمایی مراکز دولتی ،عمومی و
مردم نهاد در حوزه زنان سرپرستی خانوار افزود :ستون وسط خیمه زندگی زن است و مطالعات نشان داده اگر به هر دلیلی پدر از دست رود
امکان متالشی شدن خانواده نسبت به زمانی که مادر در خانواده حضور ندارد کمتر است .جمله ابتدایی این خبر بسیار گویاست .جمهوری
اسالمی از ابتدای روی کار آمدن ،برای مقابله با حضور زنان در اجتماع و هرگونه ابراز وجود سیاسی دست به تقدیس مفهوم و مقام مادر
زده است .در برخورد اول به نظر کار بدی نمیآید که جمهوری اسالمی مدام از مقام و ارزش و جایگاه مادر میگوید و آن را به عرش اعلی
میرساند؛ اما این سیاست هدف دیگری را دنبال میکند .پشت تمام این هندوانه زیر بغل گذاشتنها و مادر مادر کردن و روز مادر را جشن
گرفتن ،حربهای وجود دارد .جمهوری اسالمی با ارجاع به اخالقیات عقبمانده خود ،تالش دارد تمام هویت زن را در مادر بودن و همسر
بودن خالصه کند .زنانی که تنها نقشی که باید به عهده بگیرند تنها همین دو نقش است حتی اگر سرپرست خانوار باشند و مجبور به کار در
بیرون از خانه .دم خروس حکومت بهسرعت از پس شعارهای توخالیاش نمایان میشود .زنانی که جز تمکین از شوهر و سرویس دادن به
وی و تربیت "شیران نر" وظیفه دیگری ندارند و نباید داشته باشند .این اساس نگاه این حکومت به نقش زنان در اجتماع است و احترام به مقام
مادر صرفا ً نقابی برای پوشاندن این سیاست کثیف است .زن را ستون خانه و خانواده تعریف میکنند تا اگر زن وارد فعالیتهای اجتماعی شد
فریاد برآورند که ستون خانواده به لرزه افتاده است .جنبش زنان در ایران اما بهخوبی به ای ترفندهای پوسیده واقف است و فریب چنین
اراجیفی را نمیخورد .این تبلیغات سالهاست که خاصیت خود را ازدستداده است .زنان امروز در ایران با ابراز مخالفت و انزجار هرروزه
خود به جنگ اینگونه تبلیغات رفتهاند .تربیت فرزند همان اندازه وظیفه زن است که وظیفه مرد است .این اصلی پذیرفتهشده و بدیهی در دنیای
امروز است که جنبش زنان ایران نیز بهخوبی به آن واقف است .آقایان بهتر است تاکتیکهایتان را عوض کنید دست شما برای مردم
سالهاست رو شده است!
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تسلیت مرگ ناباورانه و زود هنگام کارگر مبارز و خستگی ناپذیر رفیق توفیق خوانچه زر
دیبا علیخانی
دیشب بعد مدتها و بسیار تصادفی با یکی از دوستان دوره کودکی ام مروری بر خاطرات گذشته
و یادآوری به تعداد انسانهایی که تسلیم قوانین و سنتهای عقب مانده در ارتباط با زنان نشدند می
خواستیم به جواب این سوال نزدیک شویم  .میزان پتانسیل جامعه ؟ برای پذیرفتن بی حقوقی
زنان  ,جنس دوم بودن زنان و بی حرمتی به انسان در کل اعم از زن و مرد .در میان قطب
سیاهی و به رسمیت شناختن تبعیض علیه زنان وقطب دیگر احترام به انسان و حریم شخصی
اش و دفاع از برابری زن و مرد چهره انسانهایی در خاطرات کودکی مان می در خشید,
انسانهایی گرچه معدود و اندک اما زندگی شخصی شان  ,زندگی اجتماعی شان همه و همه در
خدمت تقویت قطب دفاع از حرمت زن  ,کارگر و تالش برای زندگی بهتر انسانهای دورو بر
بود  ,انسانهایی که با انتخاب درستشان و تا ثیر عمیق شان جا در دل هزاران کارگر و مردم
روستا و شهر باز می کنند.
رفیق توفیق خوانچه زر
کارگری آگاه و مبارز ونکته سنج بود که در سراسر زندگی اش از هیچ کوششی برای دفاع از
انسانهای زحمتکش و بی پناه  ,زنان و کودکان رنج دیده فرو گذار نکرد .او همیشه محبوب جمع
های کارگری و انسانهای آزادیخواه بود  ,در خانه اش میزبانی با آغوشی باز و مهربان برای
همه ی انسانهای بشر دوست و آزادیخواه بود در تمام عمرش حرکتهای بشر دوستانه و دفاع از حقوق زن و کودک و کارگر را حمایت می
کرد و برای همین در شهرها و روستاهای کردستان خوشنام و محبوب بود.هنوز اخرین بار دیدنش را که با کارگری بحث میکرد را به
خاطر دارم  ,با چهره ای دوست داشتنی و مهربان  ,لبخند بر لب به کارگر میگفت چرا بین دختر و پسرهایت تبعیض گذاشتی ؟ چرا برای
دخترهایت اسم قدیمی انتخاب کرده ای ولی پسرهایت اسم امروزی دارند ؟ او مرد ساالری را به هر شکل و توجیهی تقبیح می کرد و اعتقاد
داشت زندگی شخصی کارگران و انسانها پیشرو هم باید سرمشق جامعه باشد.
متاسفانه قلب نازنین و مهربان رفیق توفیق دیشب برای همیشه از تپش باز افتاد و ما را با باری از اندوه تنها گذاشت اما رفیق توفیق و امثال
او برای همیشه بخشی از خاطرات خوب و به یاد ماندنی ما کودکان دیروز و انسانهای امروز که برای دنیایی بهتر تالش خواهند کرد ,
خواهد ماند .خاطراتی که یادآورپتانسیل جامعه برای تغییر وضع موجوداست.
مرگ نا بهنگام این انسان آزاده و خستگی ناپذیر را به جامعه ی کارگری و انسانهای آزادیخواه و خانواده گرامی اش و نیز به رفقا یحیی و
مظفر محمدی و جمیل و بهار و آرام خوانچه زر و تسلیت میگویم .
 70سپتامبر 0470

تسلیت
با اترث و اتسف فراوان ،سازمان راهیی زن مرگ رفیق توفیق خوانچه زر ،کارگری مبارز و انسانی واال را هب جامعه ی کارگری و خانواده ی محترمشان ،رفقا
جم
یل و آرام خوانچه زر تسلیت میگویم .
ازطرف سردبیر و مدری مسئول سازمان راهیی زن
مینو همتی – شراره رضایی
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روی آورد که فرجامی جز
خودویرانگری نخواهد داشت.

»سکوت دربرابر خشونت خانگی یعنی لطفا ً به آزار من ادامه دهید
پریسا صفرپور ،کارشناس رسانه و هنر
هر فردی ممکن است قربانی
خشونت خانگی و سوء
استفاده شود ،اما مشکل این
است که اغلب این مسئله را
نادیده میگیرند یا تکذیب می
کنند .این امر به ویژه در مورد
سوء استفاده روانی ،خطرناک
است زیرا پیش از آن که به
صورت غده ای چرکین سر باز
کند،هیچکس جز قربانی از آن
آگاه نیست .در ایران روزانه
اخبارگوناگونی دربارۀ همسر -
کشی ،بویژه توسط زنان،
منتشر می شود .افزون بر
این ،نوجوانان و جوانانی که
آزار
و
تحقیر
"قربانی"
خانوادگی بوده اند ،ناگهان
علیه فرد آزارگر برمی آشوبند و
«مرتکب »قتل می شوند.
هیچ کس نباید به خاطر ترس
از کسی که با او زندگی
میکند ،ساکت بماند .اگر در
خود یا یکی از آشنایانتان
عالئم هشدار دهندۀ آسیب
دیدگی را می بینید ،باید
تقاضای کمک کنید .در ایران
حتی پس از ازدواج و استقالل
مادی و فیزیکی از والدین،
وابستگی عاطفی و روانی
میماند؛
باقی
همچنان
بنابراین ،میتوان از آنها کمک
گرفت .در غیر این صورت ،می
توانید به روانشناس ،مشاور و
حتی وکیل مراجعه کنید .هر
چند ممکن است که برخی از
فعاالن حوزۀ درمانی نیز ترجیح
بدهند که آزار دیدگان را به صبر
و تحمل دعوت کنند اما به هر
حال خاموش نماندن بهتر از
مدارا با مجرمین است زیرا
خشونت خانگی جرم است.

یکی از انواع خشونت خانگی
عبارت است از بدرفتاری با
همسر .در این حالت ،یکی از
اعضای خانواده می کوشد تا
بر دیگران تسلط یابد و نظرات

خود را بر آنها تحمیل کند .در
جامعۀ پدرساالر و دین محور
ایران ،خشونت خانگی نهادینه
و مبارزه با آن دشوار و
شده
قربانیان
است.
طوالنی
خشونت خانگی را می توان در
بین زوج های همجنسگرا و
دگرجنسگرا ،همۀ گروههای
سنی ،قومی وحتی سطوح
متفاوت اقتصادی ،فرهنگی و
تحصیلی دید .زنان بیشتر از
مردان قربانی خشونت خانگی
میشوند اما مردان نیز از این
امر مصون نیستند و مورد آزار
کالمی ،احساسی ،اقتصادی و
جسمانی قرار میگیرند.
تشخیص خشونت خانگی،
اولین گام برای کمک گرفتن
است .باید بدانیم که خشونت
چیست و سوءاستفاده کدام
جسمانی
است؟ خشونت
اغلب آشکارتر است اما سوء
استفادۀ زبانی و آسیب های
روانی
پیامدهای
روحی
شدیدی دارد که آثار زیانبارش
را در جامعۀ ایران می توان دید.
نفس قربانیان سوء -
عزت
ِ
استفاده کاهش می یابد ،و
دچار اضطراب ،افسردگی و
احساس درماندگی و تنهایی
می شوند که آنها را به سوی
بیماری یا جرم سوق میدهد.

نشانههای یک رابطۀ غلط گاه
روشن و گاه پنهان است .اگر
زن خانه داری هستید که
شوهرتان شما را به رابطۀ
جنسی مجبورمی کند ،تحت
سلطه هستید و خودتان هم از
این امر آگاهید .اما آیا میدانید
که اگر زن خانه داری مجبور
باشد که برای دریافت هزینۀ
ماهانه از شوهر التماس کند یا
باج دهد او هم تحت سلطه
است؟ اگر یک مرد بیکارِ
مستأصل همواره آماج
سرزنش همسر یا خانواده اش
باشد ،اسیر رابطه ای نادرست
است و بعید نیست که به آزار
روانی و شاید جسمانی خود
12

از هر سه خبرِ بخش حوادث
روزنامه ها دوخبر به قتل های
خانوادگی اختصاص دارد .زنان
در معرض خطر بیشتری قرار
دارند زیرا پدران ،برادران،
همسران و در برخی استانها،
پدربزرگ ها ،عموها و دایی ها
خود را مالک زنان میدانند و
نافرمانی آنها را با خشونت
پاسخ می دهند .اغلب
خشونت در خانۀ همسایه را
نادیده می گیریم و می گوئیم:
"هرکس اختیار خانۀ خودش را
دارد" .اما هنگامی که خبری در
این خصوص را میشنویم به
جای قاضی ،شاکی ،هیئت
منصفه و گاه خدا مینشینیم و
حتی به تماشای اعدام
میرویم تا عطش انتقام را
فرونشانیم و بگوئیم" :ما نه این
کاره ایم و نه در این بازیها
دخیلیم" .اما حقیقت تلخ این
است که ما هم مقصریم.

شاید زمان آن فرا رسیده که
دریابیم سوء استفاده ها و
خشونت های خانگی مسئله
شخصی نیستند و
ای
حق
حرف زدن دربارۀ آنها
قربانیان است .والدین سنتی
که می پندارند دخترانشان باید
با لباس سفید به خانۀ شوهر
بروند و با کفن راهی قبرستان
شوند از جمله مقصرین اصلی
هستند .هر چند در ایران با
مشکالت سیاسی ،حقوقی و
به
قانونی فراوانی دست
گریبانیم اما هیچ قانون و
سیاستی نمیتواند از توافق
انسانها در امور شخصی
جلوگیری کند .نخستین گام
قوانین
برای غلبه بر
ل این است
شرعی رو به زوا ِ
که بپذیریم شریک زندگی
ماحق دارد که به هر دلیلی
این رابطه را ترک کند.
در چند سال گذشته ،پلیس
نیویورک بخش رسیدگی به
خشونت خانوادگی خود را تا
 ٪04گسترش داده که این امر
قتل زنان را کاهش داده است.
شاید بسیاری ندانند که

اساس
بر
سیاستمداران
عرضه و تقاضا فعالیت می
کنند .اگر شمار فراوانی از
شهروندان ایران ،دانش ،تجربه
و اطالعات خود را برای
هماهنگی و همکاری با
دیگران در زمینۀ مبارزه با
خشونت خانگی ارائه کنند،
برخی از سیاستمداران ایرانی
هم از ایجاد خانههای امن و
خانگی
خشونت
کاهش
حمایت خواهند کرد.

بسیاری از زنان حاضرند تا
برای حفظ آبرو یا باقی ماندن
در کنار فرزندان خود با صدای
بلند فریاد بزنند" ،نیازی به
کمک نیست" .بنابراین ،مردان
باید بدانند که ممکن است
زنان پیرامونشان به کمک نیاز
داشته باشند .این راهی برای
تضمین کمک رسانی به زنانی
است که از ترس تنهایی یا
بی آبرویی سکوت میکنند.
پس از تضمین برابری حقوقی،
آگاهی عمومی و وجدان
جمعی مهم ترین نقش را در
خشونت پرهیزی دارد.

از یاد نبریم که بیش از دو
سوم از کودکان بزهکار به
خانواده هایی تعلق دارند که
در آنها مادران اسیر خشونت
این کودکان
بوده اند.
می پندارند که خشونت امری
طبیعی و بهترین راه برای
کنترل دیگران است .اکثر
زندانیان بزرگسال نیز در خانه
های خشونت پرور پرورش
یافته اند .خشونت خانگی
جرم است .اگر تصور میکنید
که باید خشونت خانگی را
همچون "یک راز شخصی"
حفظ کنید ،درواقع در حال
حفاظت از یک جنایتکارید و در
حق خود ،فرزندان و جامعه
بی عدالتی روا می دارید.
مراجعه به روانشناس یا
روانپزشک به شما کمک
میکند که به ترمیم یا درمان
یک رابطۀ غلط بپردازید.
سکوت قربانی دربارۀ خشونت
خانگی تنها به تداوم خشونت
می انجامد/.
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موضوع همجنسگرای در کتب
اسمانی
مهدی زاغیان
در این قسمت و قسمت اخر
برداشتی از اد از یک داستان به
موضوع همجنسگرای در کتب
اسمانی میپردازم.موضوعی که
همیشه در دوران مختلف با
دیدگاهیهای مختلف مورد برسی
و نقد قرار گرفته است.در تمام
کتب اسمانی ادیان ابراهیمی
داستان یا افسانی وجود دارد که
در ان قومی بنام قوم لوط در
شهر سده معرفی شده است که ان
قوم را قومی (متجاوز ،خائن،
ظالم،راهزن)معرفی کرده اند.

درکنار این صفات زشت و غیر
انسانی از همه برجسته تر
متجاوز و هوسران بودن ان قوم
مضوع اصلی همه مفسران و
هست.
دینی
پژوهشگران
خصوصیتی که انها را به عنوان
لولط کار و هوس باز معرفی
میکند که پسران جوان را بزور
و بدون هیچ عالقمندی مجبور به
همخوابی با مردان مسن و شرور
مجبور میساختن.که صد البته
هیچگونه عشقی در این همخوابی
وجود نداشته است .که صد البته
همین مردان ان روزها پسران
سالهای دوری بودن که روزی به
زور و اجبار همخواب مردان
دیگر میشدن واکنون برای
ارضای روحی و خالی کردن
عقدهای درونی دست به این
عمال میزدند . .و باز هم در
همین داستان نقل میشود که این
قوم در شب پایانی عالوه بر
انجام این اعمال از خط
قرمزهای دیگر یعنی شکستن
حرمت میهمان و حریم رسول
خدا نیز متهم میشوند و در
اینجای داستان هست که به قول
گویندگان داستان خداوند دیگر
کاسی صبرش لبریز میشود و ان
عذاب را بر ان قوم وارد
میسازد.داستانی که در بیش از
هفت سوره از قران و در سفر

پیدایش باب نوزدهم در
توراتو سفر پیدایش از ایه های
یک تا سی و هشت در کتاب
مقدس عهد عتیق و عهد جدید به
نگارش در امده است .ولی در
همه این نوشتها به صراحت تنها
علت نابودی این قوم را انجام
اعمال جنسی بین دو هم نوع را
عنوان نکرده اند.
در همین داستان و زمانی که بعد
از نجات یافتن لوط رسول و دو
دخترش دختران لوط بخاطر
مردن همه مردان شهر از
ترس انقراض نسل ادم نقشه
همخوابی با پدر را بیان میکنن و
در ان غار نه یک شب بلکه دو
شب با مست نمودن پدر با
اورسول خدا همبستر میشوند را
نقل میکند هیچ نشانی از خشم
خداوند عنوان نمیکند و خداوند
در مقابل این گناه کبیره دختران
لوط حتی گرد وخاکی هم بر پا
نمیکند چه رسد بر بارش سنگ
از اسمان...چگونه است زمانی
که صحبت از انقراض نسل ادم
عنوان میشود خداوند هم مهربان
وداری منطقی زیبا بینانه
میشود.
مگر نه اینکه همه کتابهای
اسمانی خداوند را عاشق و
معشوق عنوان میکنند پس

چگونه است که این خداوند
عاشق دو نفر انسان را بخاطر
عشق و عالقه به هم میتواند
مورد خشم وعذاب خود قرار
دهد.مگر نه اینکه همین کتابهای
اسمانی که دستور کشتار
همجنسگرایان را دادند امروزه
و با باز خوانی بدون افراط و
تعصبات نابجا توسط عالمای
دینی و کشیهای مذهبی مورد نقد
وبرسی جدید قرار میگیرند.و
هستن تعداد زیادی از کشورها
که مراسم ازدواج همجنسگرایان
را در کلیساها و بطور رسمی
برگذار میکنن و دیدیم و شنیدیم
که همین چند روز پیش و برای
اولین بار دو دختر همجنسگرای
ایرانی و مسلمان توسط یک
روحانی مسلمان و با عقدی
اسالمی به ازدواج هم در
امام
گفتی
.وبه
امدند
(لوددویک محمد زاهد) عاقد
این دو دختر جوان اسالم نیز
همچون ادیان دیگر مخالف با
عشق نیست بلکه مخالف با
میباشد.
جنسی
خشونت
میشود با کمی تفکر و اندیشه بر
بسیاری از موضوعاتی که در
حال حاضر فکر میکنیم مسائل
حل ناشده هستن فائق امده و
دنیای زیباتر برای خود و
دیگران بسازیم/.

دیوار جدایی—مژگان حاصلی
پس از جنسیتی شدن تمامی بخش های زندگی از محیط های آموزشی و اجتماعی این بار جداسازی به محیط های کاری رسیده است ،غافل از
آن که مرز هرزگی اندیشه ی او نمی تواند دیوار جدایی انسان از نوع انسان شود.
تحکیم برجدایی زنان و مردان در جامعه هزار الیه ایرا ِن کنونی جزو همان تیشه های نهایی بر ریشه های خودی ست.
سیاست محدودیت و فشار در جمهوری اسالمی ،همان سیاستی که تا کنون خریدار فرصت های طالیی و دالرهای نفتی بوده است ،هر لحظه
نوید انفجار و نابودی زود رس را می دهد.
اما ،آن حربه ی سی و اندی ساله آن سیاست خودی و دشمن به ظاهر ناخودی ،هر چهار سال یک بار هر طور که شده مسیر خروج و تخلیه
فشارهای اجتماعی و اقتصادی را به راحتی هموار نموده و باز جامعه مسخ شده را به ُشکر نداشته هایش واداشته است.
از همین روست که جای شگفتی ندارد اگر عبای چهارسال آینده چین دار باشد و به رنگ نارنجی یا سبز فسفری در بیاید.
چرا که به قوت همین بنفش و نارنجی هاست که سنگینی احکام سیاه و خاکستری قابل هضم می شود تا فریب ،سیاست ،اتم و اصول رنگ
شناسی نوین دست در دست هم جایگزین سفرهای رنگین و عرق جبین شوند.
و صلوات شمارهای چینی به نیت قربت الهی برای اعدام های گروهی تا چند هزار عدد می اندازند و از سوی دیگر واژگان زهرآلود شیرین
شده با عناوین گندیده از عزت زن ،عفت و احترام مقام واالی مادری و این گونه باج های کالمی ،خط کشی برای مرزهای جدایی بسازند.
غافل از آنکه تمام این تعارفات در نهایت خالصه در ابزار زاد و ولد اجباری شدن خواهد بود .
این چیزی نیست جز همان اندیشه انیستاگرام شده و پشتیبا ِن رساله های قطور توضیح المسایل که سال هاست در فلسفه میان احکام الهی و
ریش حنا شده اش را به گرو گذاشته است/ .
رنگ حیض زنان،
ِ
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مشکالت و معضالتی که مسئوالن برای نابودی مملکتمان ایجاد
کرده اند
مرضیه آدمی عضو و فعال حقوق بشر و حقوق زنان

بااا درودی باای پااایااان حضااور
تااماااماای هااماانااوعااان گااراماای و
آزادیخواهم
و ایاناباار مایاخاواهام در بااره ی
اینکاه چاگاوناه عاوامال و دسات
انااادرکااااران رژیااام جاااماااهاااوری
اسالمی همگی دست به دست هام
داده تا بدان جاا کاه تاماام ثاروت
ملت را به تاراج برند .خاکش را
به امارات میفروشند در حاالایاکاه
ماایااداناایاام هاار ذره از ایاان خاااک
میلیونهاا ساال طاول مایاکاشاد تاا
دوباره درسات شاود و تاماامای
رودها و اکثر دریااچاه هاا را باا
ناآگاهیاهاای تاخاصاصای و نادانام
کاریهایشان خشکاندند بطاوریاکاه
این روزها کماتار شاهاری هسات
کااه بااا کااماابااود آب حااتاای باارای
آشامیدن مواجه نشده باشند .
تاهااران بااه وضااعاایاات قاارمااز آب
نزدیک شد .
مشاور وزیر نیارو باا تااکایاد بار
اینکه در صورت عادم باارنادگای
مناسب و صرفاهجاویای جادی از
سوی شهروندان تهرانی ،پایتخت
در پاییز امسال به وضعیت قرمز
آبی نزدیک خواهد شد ،گفت :این
وزارتخانه با تاماهایادات ویاژهای
در حااال ماادیاریاات آباارسااناای بااه
کالنشهارهاایای مااناناد کارماان و
اصفهان است.
به گزارش هرانا به نقل از مهر،
حمیدرضا جانباز امروز در یک

نشست خبری با تشریح عمالاکارد
یکساله گذشته از فاعاالایات دولات
در زمینه آب و فااضاالب گافات:
چالشهای تامین و توزیاع آب باه
قدری زیاد است که همه باایاد در
مدیریت آن سهیم باشند .ایران در
یک شرایط سخات کام آبای قارار
گرفتاه و اطاالعاات اقالایام نشاان
میدهد ایران در یاک دوره ۲۱
ساله خشکسالی قرار دارد و باایاد
در تمامی بخشهاا فاعاالایاتهاا باا
موضوعات منطبق بر فراوانی و
محدودیتهای محدودیتهای آبای
باشد.
https://hra-news.org/fa/
environment/ab
در حالیاکاه اگار کامای مسائاوالن
دلشان بحال مردم و ثاروت مالای
کشورشان میساوخات و در قاباال
کاااارشاااان احسااااس مسااائاااولااایااات
میکردند .کسانی را باه کاارهاای
حساس و تخصصی مایاگامااردناد
که مملکتمان به این حاال و روز
نیفتد و همانطور که همه مایادانایام
دلیل ایان مصایاباتاهاا ایاناسات کاه
ضابطه جای خود را به رابطاه و
فامیل بازیها داده و وطنمان را به
خاک سیاه نشاندند  .پول نافات را
به تاراج بردند .بطوریکه احمادی
نژاد رئیاس جاماهاور پایاشایان در
طول  6سال  644میلیارد تاوماان
پول نفت را خورد و بارد و االن
هم به کسای اجاازه اعاتاراض باه
تخلفات و دزدیهایش را نمیدهند
پس کو؟کجاسات ؟کسای مایاتاواناد
جوابی برای اینهماه ساوال بایااباد
؟و اینک چرا با آن هماه ثاروتای
که داشاتایام .مالات روز باه روز
فااقاایاارتاار و باایااچاااره تاار از قااباال
ماااااااااااااااایااااااااااااااااشااااااااااااااااونااااااااااااااااد
؟باایااکاااری .اعااتاایاااد .دزدی .تاان
فروشی و فروش اعضای بدن باه
منظور تامین مایحتااج زنادگای و
سیر کردن شکم خانواده شان .
و ماتااسافااناه مسائاوالن باحادی
سیری ناپذیرند .که حتی دست باه
فروش سازمانها و ارگانهای
14

دولااتاای زده و آنااهااا را بااه
بخشهای خصوصی واگذار کارده
و میکنند .
آیا تا به حال از خود پارسایاده ایام
که این غارتگاران تاا باه کای باه
ویران کردن و چپاول مملکاتاماان
میخواهند ادامه دهند ؟
تا کی صدای فریاد و فغاان ماردم
بااه گااوش صاااحاابااان قاادرت و
مسئوالن و ماچااماع بایان الامالالای
نمیرسد ؟
تا کی بایاد بارای گارفاتان حاقاوق
حقه ء خویش دستگیار و زنادانای
و شکنجه شوند ؟
چرا باایاد وکاال.مادافاعاان حاقاوق
بشر .نویسندگان.خبرنگاران.روز
نااااماااه ناااگااااران .دانشاااجاااویاااان
روشنفکر و کارگران زحاماتاکاش
و معلمان دلسوز باخااطار اباراز
عقیده و دفاع از حاقاوق مالات در
زندان بسر ببرند و تحت بادتاریان
شرایط مورد آزار و اذیت جسمی
و روانی قرار گیرند و از مالقات
با خانواده و عزیزانشاان ماحاروم
گردند و یا گااهاا آناقادر شاکاناجاه
شااونااد تااا باارای نااجااات جااانشااان
وادار به اعترافاتی شوند که کذب
محض بوده ؟
یادی از شهال و نسرین کعبی
روز  ٢شهریاورمااه سای چاهاار
مین سالروز اعدام جنایتکارانه ی
شهال و نسرین کاعابای اسات .در
روز  ٢شهریور ماه ساال ۰۲۳٢
سرکوبگران جاماهاوری اساالمای
در تااداوم کشااتااار و جاانااایاات در
کردستان دو خواهر ،دو پرستاار،
دو امدادگر و دو خدمتگزار مردم
را تنها و تناهاا باه دلایال دشامانای
جاامااهااوری اسااالماای بااا مااردم
کردستان و بنیاد نهادن حاکمیاتاش
با اعدام و قتل عام باه جاوخاه ی
اعدام سپردند ا ّما صحنه ی اعادام
آنان شکوهی از مقاومت تاریخای
محکومان باه اعادامای اسات کاه
درآن لحاظاه ی دشاوار تاناهاا باه
کرامت خود و جنبش عاادالناه ی
مردمشان می انادیشاناد».(.اخاباار
روز)
شااهااال و نسااریاان کااعااباای و ناایااز
برادرشان صدیق همچون دیگر

جانباختگان راه آزادی و برابری
از مالّاایاات هااای مااخااتاالااف چااون
ترکها ،عربها  ،بلوچها و غایاره
همه جاودانه ها و اسطوره هاای
تااریااخاای مااعاااصاارساارزماایاان مااا
هستند .ایساتاادگای و شاهاامات و
شورش اناقاالبای ایان انسااناهاای
سربلند  ،آزاده واساتاوار را کاه
حقیقتاً با شکوه و ساتاایاش آمایاز
اسات را باه تاماامای آزادگاان و
مابااارزیان راه آزادی باویااژه بااه
خانواده محترم کعبی تاباریاک و
تسلیت عرض می نمائیم.
فادائاایااان از جااان گااذشااتاه مااردم
قهرمان ایران ،مسیر مبارزه بای
بدیل شما در عرصه ی پیکار باا
شاب پاارسااتااان ،هامااچاانااان ادامااه
دارد .ماا مالال تاحات سالاطاه ی
ایران به شاماا افاتاخاارمای کانایام
ودرامتداد راه سرختان به فردای
روشن آزادی ،صلح ،سوسیالیسم
و باارابااری جاانااساایااتاای خااواهاایاام
رسید.مستبدان مذهبی باید بداناناد
که با امنیتی کردن فضاای داخال
کشور  ،باا سارکاوب و کشاتاار
وحشیانه بهاتاریان فارزنادان ایان
مرز و بوم ،ماباارزات تاوده ای
پایان نمی گیرد.
شهال  ،نسرین و صدیق که روح
باای قاارار و ساارباالاانااد عاارصااه
کااوهساااران کااردسااتااان هسااتاایااد،
مطمئن باشید خون پااک شاماا و
همه جانباختگان دیگار گام نامای
شود .پیروزی نزدیک است .یااد
و خاطره شیر زنانی چون شاهاال
و نسرین کعبی و نیز بارادرشاان
صاادیااق کااعااباای تااا ابااد دردل
آزادیخواهان ایران و جهان باقای
خواهد ماند.
فعاّالن جنباش کاردساتاان کاه باه
صااورت گااروهاای اعاادام ماای
شوناد ،هاماواره درطاول تااریاخ
مااورد سااتاام چاانااد الیااه بااوده
وهستند.آنان همچون هاماه مالّات
های درباناد ،ماورد ماحارومایات
هااای ساایاااساای ،اقااتااصااادی و
اجتماعی و فارهاناگای قارارمای
گیرند .زمانی که سایرمناطق از
وضعیت نسبتاً عادی بارخاوردار
بودند .منطقه کردستان با داشاتان
نیروهای چریکی ،تحت نام
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پیشمارگ باه کااناون ماباارزه ی
رادیکاال واناقاالبای عالایاه رژیام
تحت حاکامایات اساتاباداد ماذهابای
تبدیل شد .
عالوه برآن بسیاری از اعضاا و
هواداران سازمان هاای ماخاتالاف
سیاسی دراین مناطاقاه باه آرایاش
ناااایااااروهااااای ساااایاااااساااای خااااود
پرداختند.اکنون نیازکاردساتاان باه
رغااام بااامااابااااران روساااتااااهااااا
وشهرهاایاش از ساال  ۰۲۳١تاا
کنون به مارکاز فاعاالایات کساانای
تبدیل شده است که قلباشاان بارای
آزادی وسوسیالیسم مای تاپاد.آناهاا
باایااش ازهاامااه ماابااارزان ،تااحاات
شکنجه و آزارهاای فایازیاکای و
تجاوز جاناسای قارارمای گایارناد.
آماراعدام درمورد فعّاالن جناباش
کردستان به طرزنگران کننده ای
به مراتب بایاشاتارازساایارمانااطاق
بوده وهست.به همایان دلایال نایاز
مبارزه مسلحانه مبارزان جاناباش
کردستان یک ضرورت تاریاخای
بوده و اسات .وقاتای ماردمای از
هامااه چاایااز مااحااروم ماای شااونااد،
روستاها وشهرهای شاان تاوساط
دولات هااای تارکاایاه  ،ساوریاه ،
ایران بمباران می شود .ماردماان
مرزنشین که در ناهاایات فاقار و
فالکت زنادگای شاان را سارمای
کنند دراثر تیراندازی مارزبااناان
و پاااسااداران ناایااروی انااتااظاااماای
دررقم های بسیار باال کشاتاه مای
شوند .آماار زناان خاود ساوخاتاه
ازسایر مناطق به ماراتاب بااالتار
می رود.
برای این مردم دیگر چاه افاق و
دورناماایاای ؟! چااه رویاا ساباازی
برای ادامه زندگی وجود خواهد

داشت؟! جزامید بستن به مبارزه.
زنااده باااد نااام و یاااد هاامااه ی
جانباختگان راه آزادی ،باراباری
و عدالت.
بااا آرزوی رهااایاای بشااریاات از
عفریت جنگ و توحش دینی.
http://www.akhbar?rooz.com/news.jsp
essayId=62118
جاریااان یااک بااام و دو هاوا ایاان
است .وقتی که زنی رابطه ای با
مردی دارد به سنگاساار ماحاکاوم
میگردد  .ولی ناظمی که پدران و
مااادران بااه او اعااتااماااد کاارده و
فرزندشان را به او سپرده اند  .او
بخود اجازه میادهاد کاه باه داناش
آموزانش تجااوز کاناد و آناهاا را
تهدید کناد کاه باه خااناواده .خاود
نگویند و با چنیان انساان پسات و
منحرفی اینچنین برخورد میکاناناد
که واقعا شرم آور است.
ناظمی کاه باه تاازیااناه و تاباعایاد
محکوم شد .
حکم بدوی ناظم مدرسهای که باه
کودکان تجاوز کرده باود ،صاادر
شد.
به گازارش ایارناا ،غاالماحاسایان
محسانای اژهای ،ساخاناگاوی قاوه
قضاییه در نشاسات ماطاباوعااتای
روز دوشنبه  ۰۱شاهاریاورمااه باا
اعالم این خبر گافات« :ایان فارد
در دادگاه بدوی محکاوم شاده اماا
چون حکم قطعی نیاسات از بایاان
جزئیات آن معذورم .وی افازود:
امااا بااه صااورت کاال حاادی از
تاااازیااااناااه ۳ ،ساااال تاااباااعااایاااد و
محرومیت از بارخای مشااغال و
فعالیتهای اجتماعی در حکم وی
آمده است».

خبر تجاوز ناظم دبستان باه چاناد
دانش آموز را اول باار روزنااماه
همشهری در دوازدهم خرداد مااه
مانااتااشاار کاارد و نااوشاات« :ناااظاام
مدرسهای که متهم است چند نافار
از دانااشآمااوزان یااک ماادرسااه
پسرانه ابتدایی در غارب تاهاران
را مورد آزار و اذیات قارار داده
اساات در دادگاااه کاایاافااری اسااتااان
تااهااران بااهصااورت غاایاارعاالااناای
محاکمه شد .این مرد  ۲۲ساله که
چنادی پایاش باا شاکاایات اولایاای
دانشآموزان مدرسه دستگیر شاده
بود متهم اسات  ۳داناشآماوز را
در مادرسااه مااورد آزار و اذیاات
قرار داده است».
پزشکی قانونی و معاون فرهنگی
وزارت آمااوزشوپاارورش ناایااز،
وقوع این تجاوز را تاایایاد ناماوده
اند.http://bit.ly/1qWlzvz
محادودیات کاار و شاغال و جادا
سازی زنان در محل کار.
وقتی مردم علی الخصوص زناان
در بااراباار قااواناایاان و تصااماایاام
گیریهای نا بجا و غیر ماناصافااناه
قانون گزاران سکوت مایاکاناناد و
اعااااتااااراض جاااادی بااااعااااماااال
نمیآورند .اینچنین خواهاد شاد کاه
هر روز شاهد و ناظار ظالاماهاای
مضاعف بار قشار زناان هساتایام
چنانکه قالیباف شاهاردار تاهاران
یاک شابااه تصاماایام ماایاگاایارد کااه
کارمندان زن و مارد شاهارداری
را از هم جدا کند و زماان زیاادی
نااماایااگااذرد کااه مساائااولاای دیااگاار
اینچنین برای زنان تصمیم گایاری
میکند .
رئیس پلیس اماکن ناجا باا اعاالم
این خبر که اشتغال زنان در

کافیشاپها ممنوع اسات تااکایاد
کرد :طبق قانون ،تردد و اشتغال
زنان حتی اگر صااحاب پارواناه
کسااب باااشاانااد ،در داخاال قااهااوه
خانهها ممنوع است.
بااه گاازارش هاارانااا بااه نااقاال از
تسنیم ،خالایال هااللای هاماچانایان
اعااالم کاارده اساات زناااناای کااه
تااقاااضااای اخااذ پااروانااه کسااب
قهوهخانه دارند بایاد ماردانای را
به عناوان مابااشار خاود در ایان
اماکن معرفی کنند.
رئیس پلیس اماکن ناجا در مورد
اشتغال زنان در سفره خااناههاای
سنتی نیز گفت :با توجه به اینکاه
خدمات در سفرهخانههای ساناتای
به خانوادهها نیز ارائه مایشاود،
تااردد خاااناامهااا در آن اماااکاان
بالمانع اسات ،ولای ماماناوعایات
اشتغال زنان درفضای عاماومای
ساااافاااارهخااااانااااههااااا ،هاااامااااچااااون
قهوهخانهها اسات ولای اشاتاغاال
زنااان در فضاااهااایاای هاامااچااون
آشااپاازخااانااه ساافااره خااانااههااا،
ممنوعیتی ندارد.
https://hra-news.org/fa/
women/zanan-5
همنوعاان عازیازم عااجازاناه از
هماگایاتاان تاقااضاا دارم در هار
جای این کره ی خااکای هساتایاد
برای حقوق از دست رفته و ظلم
و زوری که روا میدارناد و هار
روز که میگاذرد .خاوابای جادیاد
بارای اذیاات و آزار دخاتاران و
زنان میبینند .اقدامی کرده و باپاا
خیزیم
بامید آزادی ایران و ایرانیان از
دست دیکتاتوران و ظالمان

وادی اول" :الفاظ رکیک زن ستیزانه" -سلماز تقی زاده
استفاده از الفاظ رکیک و فحش های جنسیتی  -جنسی که حاوی توهین های ناشایست به زنان می باشد رواج گسترده ای در میان مردان داشته
و دارد .ادبیات زن ستیز که در باب شوخی و گاها ً به جد زن را تحقیر نموده ،بازیچه دانسته و یا به سخره می گیرد دیرهنگامی است در
جامعه ریشه دوانده است .این موضوع به خودی خود تأسف برانگیز بوده و بررسی فراوانی می طلبد اما آنچه در این وادی به آن توجه می
کنیم استفاده زنان از ادبیات ماهیتا ً زن ستیز می باشد .مبارزه با چنین ادبیات تحقیرآمیزی در گام اول می بایست از سوی زنان صورت پذیرد
اما در کمال ناباوری ،زنان نیز به استفاده مکرر از الفاظ و القاب رکیکی روی آورده اند که جنسیت خود ایشان را خوار شمرده و از لحاظ
جنسی و اجتماعی مورد توهین قرار می دهد .هرچند این الفاظ ممکن است به صورت عادات ناپسند و گاها ً در مقام شوخی بیان شوند اما این
امر به هیچ عنوان از کراهت موضوع نمی کاهد .بدیهی است این ادبیات پر کاربرد به ظاهر ساده ،خود گونه ای از تبعیض جنسیتی را رقم
می زند و عدم استفاده از آن بهترین شیوه مبارزه با تبعیض علیه زنان خواهد بود .در انتخاب واژگانمان دقیق تر باشیم!
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زندان در زندان
میترا پورشجری
چهارسال گذشت ازآن زمانی که
همه جا را به دنبال پدرم گشتم
وسرانجام او را دربند سپاه
زندان رجایی شهر یافتم.
اول شهریور پس ازپایان
محکومیت چهارساله خود ،از
زندان آزاد شد درحالیکه هشت
ماه ازاین سالها را درانفرادی
وبیش از  3سال آخررا تبعید
ندامتگاه
مخوف
درزندان
مرکزی کرج همراه با
بیماریهایی همچون قلب،ورم
پروستات،سنگ کلیه وقند خون
سپری وبا مرگ مبارزه کرد.
چهارسال گذشت و تمامی روزها
را پدرم درزندان و من درتنهایی
و بعد آوارگی وغربت به شوق
وامید دیداری دوباره باهم سپری
کردیم .روزی که دوباره با یک
دل راحت بشینیم وشرطی تخته
نرد بازی کنیم و درطول آن کلی
حرف بزنیم وکرکری بخوانیم

ومواظب باشیم تقلب نکنیم.شادی
های خیلی کوچکی که برایمانحسرت و آرزو شد.
بیش از دو سال است که با کمک
فعاالن مدنی و سازمان های فعال
درزمینه حقوق بشربه دنبال
درمان پدرم بودیم ،بیماریهایی که
ناشی ازشرایط سخت وشکنجه
زندان بود وپدرم بدون درمان
اساسی و موثری ،تنها با تحمل
درد و رنج بسیار درانتظار پایان
محکومیتش به سر برد.
طبیعی است که بعد از آزادی و
درشرایطی ناگوار که درطی
چهارسال تمام دارایی وداشته
هایش تلف شد و ازبین رفت وهم
اکنون بدون خانه و درآمد است،
هدفش ملحق شدن به تنها فرزند
خود ودرمان بیماری هایش باشد
ومراقبت و پرستاری من را
دردوران بازنشستگی خود
بخواهد.
تنها دو روز بعد از آزادی اقدام
به گرفتن گذرنامه کرد وچند
روز بعد ازاستانداری کرج تماس
گرفتند و برای پاره ای

جمهوری دراستانداری البرز
فراخوانده شد ودر  77شهریور
طی یک جلسه بازجویی مورد
سین جیم قرارگرفت ودالیل
خروجش را پرسیدند وپدرم هم
دالیل خود را دیدارمن و درمان
بیماری ها و نداشتن محل مناسبی
برای زندگی و منبع درآمدی
برای امرار معاش خود ذکر کرد
و درانتظار گرفتن گذرنامه خود
از آنجا خارج شد.
دو روزپیش شخصی بنام والیتی
از استانداری البرز تماس گرفت
و ادعا کرد که می خواهند پدرم
را عمل قلب باز کنند وحتی
پیشنهاد کرد که دیروز به اداره
بیمه رفته وبدون هیچ هزینه ای
بیمه شده و بعد به هر بیمارستانی
که مایل است برود و تحت
درمان قرار گیرد! وقتی که پدرم
دلیل توقیف گذرنامه خود را
جویا می شود ،پاسخ می دهند که
گذرنامه شما صادر شده ولی به
دستور قوه قضاییه از ارایه آن به
شما معذوریم و تنها ما دستور
معالجه شما را داریم.
حال نکته مبهم مسئالاه ایاناجااسات
که پدرم پس از پایان محکومیت

 0ساله خود بدلیل اناتاشاار آرا و
اناادیشااه هااای خااود در وبااالگ
شخصی اش به عنوان یک فرد
معترض به وضع موجود ،آزاد
شد و عمال تحت مسئولیت هیچ
ارگان و نهاد دولتی نیست و یک
شهروند عادی محسوب می شود
وآنها در عوض توضیح منطقی
و حقوقی درمورد توقیف
گذرنامه به جهت ظاهرسازی و
تبلیغات برای خود به او پیشنهاد
درمان را ارائه کردند و با وجود
آزادی از زندان ولی گویا
همچنان اسیر جمهوری اسالمی
است.
این رفتار آنها جزبرای تطهیر
خود زیر فشارهای بین المللی
معنای دیگری برایم نمیدهد و به
کل برخوردها و رفتارهایشان
مشکوک هستم و نتوانستم هیچ
توجیهی برای عدم رسیدگی و
درمان در آن شرایط جهنمی
زندان با مهربانی و نگرانی االن
آنها در مورد درمان پدرم پیدا
کنم!
 71سپتامبر0470

روزهای گمشده تقویم ما—مژگان حاصلی
باز هم ایرانیان از غمگین ترین مردم دنیا شناخته شده اند .آخرین پژوهش از سوی موسسه معتبر گالوپ نشان می دهد که سهم خنده و
شادی ایرانیان در میان  ۰۲١کشور جهان رتبه ٢۲ام است .این رتبه به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اجتماعی ،وضعیت روحی
اجتماعی در
مردم ایران را درپایین ترین و اسفناک ترین شرایط نشان می دهد .تقدس و پاسداشت غم از مهم ترین و کهن ترین حربه های
ِ
خدمت سیاست بوده است ،ابزاری قدیمی که روح و جان زندگی را از شهروندان یک سرزمین می رباید.
مردمی که رفته رفته روزهای شاد در تقویم شان گم می شود و روزهای قرمز باقی مانده ،رنگ و بوی خون ،جهاد و قتل می گیرند.
ب گریه بر قتل کس و ناکس در منبرهای فریب تکرار و تکرارتر می
از همین روست که به قوت اختراع و ترویج احادیث مکر برای ثوا ِ
ب سیاه بر ذهن یک ملت خیمه می زند ،خوب می داند که اندیشه شاد ،تنی سالم می سازد و
شود .سیاستی که برای بقای خود با
لباس مذه ِ
ِ
انرژی و توانی مضاعف به همراه می آورد .چرا که همین اندیشه است که بهتر می پذیرد و کمتر آلوده تعصب کور می شود .قدرتی که از
نوزادان ،نونهاالن گریان حسینی می خواهد و برای شان برنامه آماده سازی جهادگران جبهه خشم و خون دارد.
بله در چنین شرایطی شاد بودن جرم می شود ،حتی جرمی که از پیش تعریف شده کتاب قانون شان نباشد ،باز به بهانه لحظه ای شعف تو را
مهدورالدم می سازد.
این گونه است که شادی از فضای کوچک خانه ها و مهمانی های کامال شخصی تا آرزوی درک فصل های سال و بازی های زمستانی و
تابستانی از سرخوشی جرم می شود ،مرز پیدا می کند و محدوده می خواهد.
تبسم با شرم می شود نشانه شخصیت تو و قهقهه شادمانه ات سندی
جایی که خنده ها و دل ریسه رفتن ها ،چارچوب تعریف شده می یابد و
ِ
می شود بر هویت هرز رفته اجتماعیت.
و اما فراموش نکن از ما بهترانی را که بهشت را برایت با نوازش شالق به ارمغان آورده اند و در گوش های کودکیت تاکنون همواره از
ثواب روضه و مسیر رضوان خوانده اند.
گرچه می دانی و می دانم ،شاد بودن بهانه می خواهد اما آنچه نباید فراموش شود بها دادن به شادی های هرچند اندک است ،چرا که اگر غم
ذره ذره جا خوش می کند و قطره قطره می خشکاند ،شادی هم تواند آهسته آهسته جان بدهد و از دل تاریکی ها راهی به روشنی بیابد/ .
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اجتماعی
فروش زنان به عنوان"عروس" به "مردان دولت اسالمی"

به گزارش خبرگزاری فرانسه ،سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه میگوید :اطمینان دارد که "دولت اسالمی" دست کم  ۳٢زن ایزدی را
به مبلغ حدودا هر کدام  ۰۱۱۱دالر به شبهنظامیان گروه خود فروخته است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه میگوید ،مطلع است که حدود  ۲۱۱زن ایزدی تا کنون از سوی شبه نظامیان "دولت اسالمی" ربوده شده و به
سوریه منتقل شدهاند با این همه این گروه تنها توانسته از ازدواج اجباری  ۳٢زن اطمینان حاصل کند.
دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای افزود" :در هفتههای اخیر حدود  ۲۱۱زن و دختر ایزدی مذهب که در عراق دزدیده شدند به عنوان غنایم
جنگی در میان جنگجوهای دولت اسالمی تقسیم شدهاند".
به گزارش این سازمان ،زنان
ربوده شده در سوریه به عنوان
"عروس" به مردان "دولت
اسالمی" فروخته میشوند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه فروش
زنان ایزدی را تا کنون در حلب،
رقه و حسکه ثبت کرده است .این
گزارش میگوید :تعدادی از
مردان عرب و کرد سوریه تالش
کردهاند تا زنان را خریده و آزاد
کنند اما به آنها گفته شده این
زنان تنها به اعضای "دولت
اسالمی" فروخته میشوند.
همچنین دیده بان حقوق بشر
سوریه ضمن محکوم کردن
ربودن و فروختن دختران ایزدی
به عنوان کاالیی تجاری ،اعالم
کرد که برخی سرشناسان عرب
و کرد از طریق میانجیگران
اموالی را به اعضای داعش در منطقه " الشدادی" در ردیف الحسکه داده و دختران ایزدی را میخرند تا بتوانند آن ها را آزاد کرده و به
خانواده هایشان بازگردانند.دیده بان حقوق بشر سوریه میگوید :از سرنوشت دیگر زنان ربوده و منتقل شده به سوریه خبری در دست
نیست .ربوده شدن زنان ایزدی در شمال عراق پیش از این به تایید سازمان ملل متحد و دیگر ایزدیهایی که موفق به فرار شدهاند ،رسیده
است.
آنها اعالم کرده بودند هدف از این آدمرباییها ،فروش زنان در شکل ازدواج است .هاینر بایلفلت ،مسئول حقوق مذاهب سازمان ملل،
درگزارش اخیر خود نسبت به اعدام و آدمربایی زنان توسط داعش هشدار داد .به گفته وی" ،گزارشهایی مبنی بر اعدام زنان" وجود
دارد .وی همچنین از گزارشهای "تایید نشدهای" سخن گفت که بر اساس آنها داعش صدها زن و بچه ایزدی را دزدیده و بسیاری از
نوجوانها را مورد آزار جنسی قرار داده است و زنان را برای ارائه یا فروش به نیروهای خود داده است.
برخی از ساکنان مجتمع "خانک" در شهر دهوک واقع در شمال عراق اعالم کردند که گروه داعش بیش از  ۳۱۱۱دختر ایزدی را ربوده
و اقدام به فروش برخی از آنها کرده است.
زنان در زندان "بادوش" و "تلعفر"
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه الشرق االوسط ،برخی ایزدیهای نجات یافته از دست گروه "دولت اسالمی" (داعش) در عراق در
خصوص ربوده شدن هزاران دختر ایزدی و فروخته شدن آنها توسط داعش اعالم کردند که مجتمع مسکونی "خانک" در شهر دهوک
واقع در شمال عراق که متعلق به ایزدیها بوده یکی از مجتمعهای قدیمی است و در حال حاضر یکی از بزرگترین اردوگاههای آوارگان
در شهر دهوک است و بیش از  ۳۱۱۱دختر ایزدی در این منطقه توسط داعش بازداشت شدهاند که برخی از آنها در زندان "بادوش" در
موصل و بیشتر آنها در شهر تلعفر هستند.
علی ایزدی که از ساکنان مجتمع خانک است ،گفت :من تماس های تلفنی را با دو تن از دختران بازداشت شده ایزدی داشتم .یکی از این
دختران ایزدی با استفاده از موبایلی که من توانستم به آنها برسانم با عمویش تماس گرفت .وی گفت که با  ۳۱۱ایزدی دیگر از سنجار به
زندان بادوش در موصل منتقل شده و داعش براساس سن آنها اقدام به تقسیم بازداشت شدگان کرده است و کودکان ،دختران و زنان
ایزدی را در جاهای مختلف نگه میدارد.
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علی ایزدی گفت :من با جوان دیگری در تلعفر نیز تماس گرفتم و وی گفت که  ۰۲۰۱زن زندانی در تلعفر هستند.
همچنین یک شیخ ایزدی گفت :من تماسی با یکی از دوستانم در موصل داشتم و وی اعالم کرد که داعش منزلی را به دختران جوان
ایزدی اختصاص داده و اقدام به جهاد نکاح میکند و همچنین برخی از آنها را میفروشد و برخی شیخهای قبایل عرب آنها را به خاطر
آزاد شدن از داعش میخرند.
دختر  ۰۲ساله عراقی نیز گفت :داعشیها دخترعمویم را که همسن من بود ،ربودند .من بسیار ترسیدم چرا که میگویند داعش به زنان و
دختران ایزدی تجاوز کرده و اقدام به فروش آنها میکند .وی گفت :زمانی که صدای انفجار خمپارهها در سنجار را شنیدیم همگی به
سمت کوههای سنجار فرار و سه روز را بدون آب و غذا سپری کردیم تا اینکه پس از چهار روز از آنجا به شهر دهوک منتقل شدیم.
دالل ،دختر  ۰١ساله عراقی نیز گفت :داعش عمویم و زن عمو و کودکانش را کشت.
حسین یکی دیگر از ایزدیها گفت :داعش زن ،دختر و کودکانم را ربود و من االن از سرنوشت آنها بیاطالعم.
سعاد  ۳۳ساله نیز گفت :گروهی از داعشیها به دخترعمویم تجاوز کردند و وی در حال حاضر در بیمارستان است.
محمد شیاع السودانی ،وزیر حقوق بشر عراق ،پیش از این در اوایل ماه اوت به نقل از آوارگان ایزدی گفته بود که حدود  ۲۱۱زن ایزدی
توسط "دولت اسالمی" ربوده و به کنیزی گرفته شدهاند .در همین حال جمعیت هالل احمر عراق اعالم کرد :گروه تروریستی داعش در
راستای اقدامات خود زنان ،زنان وابسته به طوایف مختلف را در بازارهای نینوا به عنوان کنیز به فروش می رساند.
سخنگوی هالل احمر عراق در بیانیه ای تاکید کرد :عناصر داعش ده ها نفر از خانواده ها از قومیت های ترکمن ،ایزدی و مسیحی را در
فرودگاه تلعفر به اسارت گرفتند ،سپس همه مردان آنان را به قتل رساندند و زنان ایزدی و مسیحی را به عنوان کنیز در یکی از بازارها
به فروش گذاشتند.
خانم شکرهللا پور یکی از فعاالن حقوق زنان در مورد کم توجهی رسانه ها و کم تحرکی گروه های زنان در جهان نسبت به سرنوشت
زنان دربند شبه نظامیان دولت اسالمی می گوید:
"دقیقا .این مسئله واقعا ما را هم ناراحت کرده .برای ما هم خیلی سخت است .به خاطر اینکه در شرایطی که ما در قرن بیست و یکم
هستیم این مسئله غیرقابل پیشبینی است که فمینیستهایی که برای هر مسئلهای عکسالعمل نشان میدهند سکوت کرده باشند .مشکلی که
االن برای زنان کرد ایزدی پیش آمده و مسیحیها هم و فقط زنان کرد ایزدی نیستند ...این عدهای که ما آمارشان را داریم شامل زنان
مسیحی هم هست که در آن منطقه زیادند ...اوالً انعکاس جهانی خیلی کم دارد .مثالً فقط چند سایت انگلیسی مسئله را مطرح کردهاند .یکی
دیگر این است که خیلی سخت است برای این که آن مناطق تحت نفوذ داعش است و مسئله دیگر هم که من با خیلی از روزنامه نگاران
حتی سازمانهای سیاسی کرد در آنجا تماس گرفتم هنوز جوابی نشنیدم .یعنی در این دو سه هفته خیلی تالش کردیم ولی متاسفانه انعکاسش
خیلی کم بوده است".
شمار ایزیدیها را در سراسر جهان حدود  ۳۱۱تا  ١۱۱هزار نفر تخمین میزنند .ایزدیها یا ایزدیان ،اقلیت مذهبی کردی هستند که در
شمال عراق ،سوریه ،جنوب شرق ترکیه ،قفقاز و ایران زندگی میکنند.
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صفحه خبری
کاهش قابل مالحظه زنان در بازار کار
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از کاهش قابل مالحظه زنان در بازار کار طی سالهای  60تا  20خبر داد .وی با استناد به آمارها
تأکید کرده :در سال  7360نزدیک به  3میلیون و  287هزار نفر از شاغالن کشور «زن» بودهاند ،در حالی که در سال گذشته ،این
تعداد به حدود  3میلیون و  707هزار نفر رسیده است .موضوعی که حکایت از کاهش تقریباً  678هزار نفری تعداد شاغالن زن در
سالهای اخیر دارد .به بیان دیگر بهطور متوسط در هر سال ،بیش از  744هزار نفر از زنان شاغل در کشور از بازار کار کنار
میروند.
***

انصار حزبهللا ۰٣٣٣ :نفر را برای مبارزه با بدحجابی به خیابان میفرستیم— دوشنبه  51سپتامبر  42 - 4152شهریور 5323
عبدالحمید محتشم تاکید کرده که اعضای گشتهای ارشاد انصار حزب هللا به زنهای کم حجاب "تذکر زبانی" میدهند اما این تذکر
"جدی و موثر" خواهد بود
عبدالحمید محتشم ،دبیر کل "انصار حزبهللا" ،اعالم کرد که این تشکل قصد دارد از هفته آینده  ۰٣٣٣نفر را برای مقابله با
"بدحجابی" به خیابان ها بفرستد.
آقای محتشم دوشنبه  ۳۲شهریور ( ۰۳سپتامبر) در مصاحبه با وبسایت آریا کلیک گفت که این افراد ،در قالب "گشت های ارشادی
انصار حزب هللا" و به طور "تمام عیار" وارد عمل می شوند و شامل  ۲۱۱۱زن و  ۰۱۱۱مرد خواهند بود.
در واکنش به این اظهارات ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به خبرگزاری ایلنا کلیکگفت" :هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی
بر قانون باشد" و وزارت کشور نیز "در این زمینه متناسب با اقدامهای صورت گرفته رفتار خواهد کرد".
به گفته دبیر کل انصار حزبهللا این  ۲۱۱۱نفر ،کسانی هستند که با پر کردن فرم برای حضور در چنین گشت هایی اعالم آمادگی کرده
اند و پس از آن ،توسط برخی روحانیون "به میزانی که الزم بوده توجیه شده اند".
عبد الحمید محتشم افزوده که اعضای "گشت های ارشادی انصار حزب هللا" ،فاقد کارت شناسایی خواهند بود .وی در پاسخ به این سوال
که مگر می شود افرادی بدون هویت مشخص در خیابان جلوی مردم را بگیرند گفته است" :درهر حرکتی ممکن است آسیب هایی هم
باشد .در این مورد هم ممکن است آسیب هایی به وجود آید".
آقای محتشم تاکید کرده که اعضای گشت های ارشاد انصار حزب هللا به زن های کم حجاب "تذکر زبانی" می دهند اما این تذکر "جدی
و موثر" خواهد بود.
گروه انصار حزب هللا ،از اعضای تندروی نهادهای حکومتی مانند بسیج تشکیل شده است .این گروه ،از دهه  ،۰۲٢۱در فضای سیاسی
و اجتماعی ایران فعال بوده است.
***
نرخ رشد اعتیاد زنان  ٢برابر شده است— اخبار روز  -چهارشنبه  ۹۱شهریور  ۹٣ - ۹٠۱٠سپتامبر ٢٣۹۰
• معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور :جرم  ۰۶درصد زنان زندانی در ارتباط با مواد مخدر ارتباط است و بدون توجه به شرایط خانوادگی نمی توان
معضل اعتیاد زنان را حل کرد ...
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت :نرخ رشد اعتیاد در زنان دو برابر شده است.
به گزارش مهر ،شهیندخت مالوردی روز چهارشنبه در هشتمین کنکره بین المللی دانش اعتیاد اظهار داشت :درگیری به مواد مخدر در مقایسه با مردان یک به
 ۰۶است اما واقعیت این است که رشد اعتیاد در زنان بیشتر از مردان است و ما با پدیده تلسکوپی جمعیت زنان معتاد مواجه هستیم.
وی ادامه داد :نرخ رشد زنان بیشتر از مردان است و گاهی به دو برابر می رسد .نرخ رشد اعتیاد زنان در سال  ،۵۸پنج درصد بود که در سال  ۰۶به ۰۶
درصد افزایش یافت .معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد :اعتیاد زنان به شدت وابسته به جریان کلی اعتیاد است و سیاست گذاری در حوزه
اعتیاد زنان را نمی توان مجزا دانست.
مالوردی با اعالم اینکه موضوع اعتیاد زنان را نمی توان مانند گذشته دید ،افزود :اعتیاد زنان در پس پرده نمی ماند و کم توجهی به این معضل جز عمیق شدن
این زخم و دشوار شدن راه حل درمان چیز دیگری را در پی ندارد .وی با اشاره به وضعیت فرزندان مادر معتاد تاکید کرد :فرزندان مادر معتاد آسیب پذیر تر
از فرزندان پدر معتاد هستند ضمن اینکه اعتیاد زنان باردار مخاطرات فراوانی را متوجه کودکان می کند.
به گفته مالوردی ،امروزه به یک معتاد به شکل مجرم نگاه نمی شود و ما نیز باید تالش کنیم در حوزه اعتیاد زنان تغییر رویکرد صورت گیرد تا ترس از
خانواده و اجتماع فرایند درمان زنان معتاد را به تاخیر نیاندازد .در حال حاضر کشور در حال گذار است و بروز برخی آسیب ها مثل اعتیاد در جوامع شهری
اجتناب ناپذیر است.
وی با اعالم اینکه زنان نخستین قربانیان آسیب ها و انحرافات اجتماعی هستند ،تاکید کرد :مهمترین آسیب ،اعتیاد است و با توجه به نرخ رشد اعتیاد در زنان
باید به این موضوع توجه شود .معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه نگرش به موضوع اعتیاد زنان زمان بر است افزود :نمی توان نگرش
به اعتیاد زنان را به شکل دستوری تغییر داد.
مالوردی ادامه داد :پنهان بودن اعتیاد زنان نسبت به مردان به نگرش جامع بر می گردد و در حال حاضر نگاه به اعتیاد مردان از جرم انگاری تا حدودی به
بیماری تغییر یافته است .متاسفانه وقتی به زنان معتاد برچسب اجتماعی زده می شود این موضوع مانع درمان اعتیاد آنها شده و مادر وقتی می خواهد به خاطر
عشق و نجات فرزندان به سمت بهبودی برود نتواند به این فرایند تن دهد.
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ربای هم کاری با سازمان راهیی زن میتوانید با نمایندگان آن رد کشوراهی مختلف تماس بگیرید
استکهلم  :سوئد :پری زارع

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

تلفن تماس 0046762308064 :

تلفن تماس858-531-1344 :

رعنا کریم زاده

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :

تلفن تماس 0046739286842 :

Location: 5240 fiore TER #213

آدرس ABF, Halndenterminalen 3 :

San Diego"Ca 92122
جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار
میشود و از طریق فالیر و ایمیل به اطالع همگان
خواهد رسید.

ساعات مالقات ،شنبه ها یک تا پنج بعد از ظهر

دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری
انگلستان :دیانا نامی

تلفن تماس0046700194503 :

تلفن تماس 44007162733511 :
ایمیل:

گوتنبرگ  :آفاق وکیلی
تلفن تماس0046762518188 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلrahai_zan@yahoo.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 440901004049440 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

تلوزییون راهیی زن از ”کاانل یک“ روی ماهواره ”اهت ربد” رههفته روزاهی جمعمعمه  03:71هب وقم
تهران و باز پخش  ،شنبه اه  03:71هب وق تهران می توانید دننیبه تلوزییون راهیی زن باشید.
فرکانس ماهواره:
Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4

مینو همتی از نوامبر سال 4112هب تهیه و تولید این ربانهم رپداخته و مسایل و معضالت زانن رد اریان و خارج از
اریان را با میهماانن ربانهم هب بحث میگذا رد.
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