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با فرزند خوانده

نقدی بر سخنان فرستاده ی خامنه ای؛ حسن روحانی روبااه

آیا گوش شنوایی برای درد دل مهدی ها وجود دارد؟
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سعید محمدی
شاهین کاظمی

بدرود مرد صلح ،نلسون ماندال!

ظلمی را که بر زنان در ممالک اسالمی روا می دارند
مرضیه آدمی
نامه ی یک دوست در فراغ از دست دادن فرامارز ماحامادی،
برنده جایزه حقوق بشر سودویند (رها)
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مناظره رهائی زن
بررسی پیامدهای قانون
ازدواج سرپرست با
فرزند خوانده در ایران
اسالم زده

مقدمتا باید توضیح دهیم که
این قانون و بسیاری از قوانین
ناشی از شرع اسالم آشکارا
مغایر و یا حتی در تضاد است
با قوانین و کنوانسیونهای بین
المللی .بویژه در رابطه با
پایمال کردن حقوق زنان و
کودکان قوانین مذهبی متعلق
به عصر حجر هستند.
و اما در کشوری که دهها سال
است از پایمال شدن حقوق
زنان و کودکان در رنج هستیم.
قانونی بتصویب میرسد که
سالمت جان و روان کودکان
بی سرپرست را بطور خاص به
خطر میاندازد .با توجه به اینکه
سرپرست خانواده یعنی در
اکثر مواقع مردان اختیار تام
نحوه تربیت و پرورش فرزندان و
بخصوص فرزندان مونث را دارد
و چند همسری برای مردان
قانونی است و آمار تجاوز به
کودکان در خانواده ها نیز بیداد
میکند ،آری در چنین شرایط
ناهنجار اجتماعی است که
ضرورت بحث این برنامه اهمیت
بیشتری پیدا میکند.
رژیم
چرا
مینوهمتی:
اسالمی موضوع فرزند
خواندگی را به مسئله
ازدواج گره زده است؟
منظورش از این کار چه
بوده است .با اینکه شواهد
آماری نشان میدهد که
چنین ازدواج هائی بندرت
صورت میگرفته است.
شراره رضایی :راستش
جمهوری اسالمی همیشه
ویروس هایی اینجوری دارد که
هر بار به جان جامعه می
اندازد و این هم یکی اش
است .انگار مسا یل اجتماعی
و اقتصادی و فرهنگی همه
اش حل شده فقط مانده این
یکی.
اما می توان گفت که ریشه
این مسایل بر می گردد به

ضدیّت جمهوری اسالمی با
کودک و حقوق او .بخصوص این
مساله بیشتر بر میگردد به
کودک از جنس زن .به دختران
کم سن و سال.
وقتی ازدواج با فرزند خوانده
مطرح می شود بالفاصله
مساله مردی است که پدر
است و دختری که به فرزندی
انتخاب شده است و کم تر
کسی است فکر کند که زنی
که پسری را به فرزندی انتخاب
می کند ،در طمع تصرف او
است .و باالخره امتیاز دادن به
مردساالری آنهم از جیب و از
سرنوشت دختران کم سن و
سال .در حقیقت باد زدن
مردساالری و بهانه و توجیه
دادن به مردی است که از
همان روز اول انتخاب دختری
به فرزندی ،مدام در طمع و
درصدد تصرف او است و در
نتیجه این فرزند خواندگی نه
تنها هیچ جوهر انسانی ای در
ان نیست بلکه از همان روز
انتخاب مثل زخمی است در
روابط خانواده و بین مرد وزن که
قرار است پدر و مادر ،دختر
باشند.
در جوامع متمدن و انسانی
طرح چنین مسایلی اصال
موضوعیت ندارد .مساله ازدواج
و رابطه زن و مرد مساله ای
تماما شخصی و خصوصی و
مربوط به سن و سال معین که
هر دو ،هم پسر و هم دختر به
آن سن و سال رسیده اند که
معموال باالی  61و  61است.
اینکه در هر مقطع سنی دختر
یا پسر و مرد و زن تصمیم می
گیرند با چه کسی ازدواج کنند
یا نکنند امر خودشان است.
اما اینکه زن و مردی ،دختر یا
پسربچه ای را به فرزند خود
انتخاب می کنند و سرپرستی
اش را برعهده می گیرند ،در
چارچوب عرف و روابط انسان تا
همین امروز این بچه ها
فرزندان ان خانواده محسوب
می شوند .اخالقا و پرنسیپا
طرح مساله ازدواج با انها
مساله ای است بشدت غیرا
خالقی و بی پرنسیپی و تنها
در سنت لمپنیسم اسالم و
جمهوری اسالمی می گنجد.
طرح مساله ازدواج با فرزند
خوانده ،در واقع بخشی از
لمپنیسم اسالمی در چارچوب
جمهوری اسالمی است.

حقیقتش این مساله باید
بخصوص به مردان که بعنوان
پدر بچه ،دختری را انتخاب می
کنند باید خیلی برخورنده و
زشت و مذموم باشد .یک بی
حرمتی آشکار به انسان است.
چه زن و مردی که به انها این
حق لمپنی را بخشیده اند ،و
چه دختری که هنوز کودک
است در مورد سرنوشت رابطه
جنسی اش تصمیم گرفته می
شود و قانون وضع می گردد.
خانم
عمرانی:
شادیار
همتی پرسشی که شما
معرفی می کنید ،چند بخش
برای پردازش دارد و هر بخش
ساعت های طوالنی وقت می
برد تا بخواهد باز شود ،اما اول
می خواهم به پرسش شما به
طور مستقیم پاسخ دهم و
اینکه چرا این سنت االن دارد
قانونی می شود ،همین
مساله مهم است .ببینید در
اسالم ما مساله محرمیت را
داریم ،و دو جور محرمیت را
داریم ،محریمتی که از لحاظ
خونی به وجود می آید ،ما این
محرمیت را در یهودیت هم
داریم و البته در مسیحیت،
فقط حوزه ی خونی متفاوت
به
می شود در یهودیت
خانواده در جه یک بسنده می
شود و در مسیحیت تا چند
پشت هم می رود .این نوع
محرمیت خونی اجازه ارتباط
جنسی را بین محارم می گیرد
و در اسالم اخالق شریعت بر
این اساس گذاشته می شود
و در مسیحیت و یهودیت .اینکه
چه کسی محرم است در هر
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یک از این ادیان بسته به
کارایی که در آن زمان زن در
محیط اجتماعی اش داشته
است متفاوت بوده یعنی در
زمانی که ما به قوم بنی
اسرائیل و یهودیت در آن زمان
می رسیم جمعیت قوئم یهود
بسیار کم بوده است و برای
آنکه این جمعیت گشسترده
شود باید حوزه محرمیت را کم
می کرده است .محرمیت در
یهودیت نوعی تملک مالی
ست که در این حوزه ی تملک
مرد خالصه می شود که یک
نظام
در
یهودی
مرد
مردساالرانه مالک خانه ،اموال
خانه و بخشی از اموال خانه
یعنی فرزند و همسرش بوده
است .این اتفاق در مسیحیت
نمی افتد .و در مسیحیت ما
این پروسه ساخت و ساز که
به تعداد فرزند برمی گردد کم
می شود-که جمعیت و
مسائل خیلی زیادی وجود
دارد که من نمی خواهم وارد
جزئیات تاریخی آن شوم-
کارکرد زن در اجتماع کم تر
می شود به عنوان وسیله ای
برای بهره وری مالی ،ایجاد
سرمایه ،کار و تولید و چون
این عمل زن کم تر بوده است
نتیجتا محدوده ی ارتباط
جنسی با زن هم گسترده تر
می شود .مثال تا سه پشت
آن طرف تر محرم بودند و نمی
توانستدبا هم ارتباط جنسی
داشته باشند.
در اسالم باز این قانون برمی
گردد ما در جزیرة العرب زن ها
را می دیدم که حتی چند
همسر داشتند و با این حال
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نظام کامال مردساالرانه بوده
است .برای تولید و کار نیاز به
وجود مرد بوده است .نظام
مردساالرانه برای تولید بیشتر
فرزند این حوزه محرمیت را کم
می کند .ما اگر بخواهیم وارد
قوانین اسالمی شویم ،نه
اسالم بلکه هر مذهبی باید
اولین چیزی که در نظر بگیریم
به جای آنکه بخواهیم روی
مساله شریعت که اخالق را
می سازد و این اخالق در زمان
های مختلف متفاوت بوده بحث
خود را پایه بریزیم ،باید ببینیم
چرا این اخالقیات تغییر می
کردند و حوزه ی آن دقیقا بر
اساس اصل تولید بوده است.
یعنی در زمانی که نیاز آن
جامعه به تولید بیشتر بوده
است این ابزار تولید از چه نوع
نیروی انسانی کمک می
خواسته است .ما عقب تر از
اسالن و ادیان ابراهیمی و در
محرمیت
اصال
زرتشتیت
نداریم .نه تنها محرمیت وجود
ندارد بلکه اولین رابطه ای که
یک دختر می گیرد چنانچه این
رابطه با پدر خودش باشد،
خیلی هم ثواب کرده است و
این مورد اصال مذموم نبوده
است .و حاال آن های که به
پیشینه آریایی شان افتخار
بیشتری می کنند این را باید
بدانند که تا پیش از ورود
اسالم به ایران ما قرابت های
پدری و فرزندی داشته ایم.
ما در اسطوره ها هم این را
داشته ایم .در یونان نیز همین
را داشتیم .ما اودیپوس را
فروید
بعد
که
داشتیم
کمپلکس اودیپوس یا عقده
ادیپ را بر اساس آن تئوریزه
می کند ،ارتباط پسر با مادرش
وجود داشته است .ما در بین
اسطوره های سامی یعنی از
عیالمی ها ،آکدی ها،
آشوریان ،بابلیان و کلدانیان هم
این موضوع را دشتیم .یعنی
نظام ،نظام زن ساالرانه بود و
حوزه ی محرمیت تقریبا وجود
نداشت و این ضد اخالق نبود.
و علت آن باز هم حضور زن در
جامعه بود به عنوان نیروی کار.
به زن ها بیشتری برای اینکه
در آن حیطه کار کنند نیاز
داشتند .مثال در دوران عیالمی
ها این زنان بودند که تولید را
در ست می گرفتند و نظام

طبقاتی آن زمان زنان را در بین
طبقات برده و میلیتانت قرار
نمی دادند .و در طبقه بزرگ
(ترجمه لفظ به لفظ از آشوری
به معنی باالدستان یا زبان
امروزی بورژوازی) تعلق می
گرفت .به همین خاط زن
ساالری وجود داشت.
به امروز برمی گردیم ،اینکه
شما بخواهید فرزندی را به
منزل بیاورید و بزرگ کنید ،اگر
شما مسلمان باشید و به
احکام شریعت اسالم پایبند
باشید ،یعنی اسما ،رسما در
عمل مسلمان باشید قطعا باید
محرمیت را حفظ کنید .و این
چیزی بوده است که همیشه
در ایران وجود داشته است و
به صورت صیغه خوانده می
شد .مهم اینجاست که صیغه
ای که در اسالم خوانده می
شود چنانچه خونی نباشد
امکان ازدواج و رابطه جنسی را
فراهم می آورد با این اوصاف
ما تعداد کمی از خانواده های
مذهبی در ایران داریم که
حاضر می شدند کودکی را به
فرزندخواندگی بیاورند ،چون اگر
این فرزند دختر بود باید به عقد
پدر در می آمد و چنانچه پسر
بود چون قانون اسالم اجازه
چندهمسری را به زن را نمی
دهد مادر باید در جلوی این
پسر وقتی که در سن 61
سالگی به تکلیف می رسید
حجاب می کرد و مسائل
محرمیت را اجرا می کرد و
چنانچه پدرخوانده فوت می کرد
و این مادر امکان آن را داشت
که با فرزندخوانده اش ازدواج
کند.این که این امر چه قدر
اخالقی ست را احکام شریعت
اسالم مشخص می کند.
اما چرا دقیقا باید در این برهه
حکومت جمهوری اسالمی
بخواهد چنین اصلی را قانونی
بکند .این که نگاه کنیم که این
یک جور پدوفیلیا است یک
مبحث است .قانون ازدواج در
اسالم و ایران که قانون
اساسی ،قضایی و جزایی آن
بر اساس اسالم است باید
مطرح شود جزو حقوقی ست
که باید بر آن پافشاری شود که
سن ازدواج چه سنی ست؟
اما اینکه چه کسی ،با چه
کسی ازدواج کند دست کم
برای ما مارکسیست ها

موضوع صحبت نیست .اما
مساله ای را شراره مطرح کرد
که این امر یک امر شخصی
یک
عنوان
به
ست
مارکسیست نگاه شخصی به
این ندارم که ارتباطات انسان
ها امری شخصی ست یا نه؟
این را ما از نگاه کارکردی که
ارتباطات دارد که در آن سرمایه
ای تولید می شود باید بحث
شود .و این دقیقا ربط دارد به
امروز جمهوری اسالمی.
ببینید جمهوری اسالمی را به
فاز دولت هایی که آمده اند،
به عنوان بخشی که نظام
سرمایه داری و بورژوازی
اسالمی را هدایت کرده اند
تقسیم کنیم ما می توانیم
روندی را در کل نظام طی این
دولت ها ببینیم .یعنی دولت
ها را جدای از نظام نبینیم.
صرف اینکه انتخاباتی می شود
و این انتخابات تا چه اندازه
مردمی و پوپولیستی ست وارد
آن حوزه نشویم .ما بعد از مرگ
خمینی( در زمان خمینی به
شدت شریعت در ایران اجرا
می شد) اتفاقی که افتاد ،این
بود که تعداد زیادی از مرد
خوشحال بودند از اینکه
رفسنجانی بر سر کار خواهد
آمد چون رفسنجانی نگاهی
نسبتا لیبرال تری به مسائل
مذهبی داشت .چرا باید او می
آمد و این نگاه را داشت؟ دقیقا
زمانی بود که ایران از جنگ
فارغ شده بود .تحریم ها بر
ایران اعمال می شد ،از لحاظ
مالی و پشتیبانی سرمایه،
ایران به شدت ضعیف شده بود
ونیاز به سرمایه گذاری خارجی
در ایران بود .در ایران ما دو
قشر سرمایه دار داریم که
طبقه بورژوازی ایران را می
سازند :آن هایی که قبل از
انقالب در طبقه اشراف قرار
می گرفتند و بعد از انقالب از
ایران رفتند و بسیاری از اموال
شان در اینجا ماند و به تصرف
دولت درآمد و مقدار زیادی از
اموال شان را از ایران خارج
کردند .این ها مذهبی نبودند
اغلب سکوالر بودند .و بازار و
مالکان زمین و زمینداران را
داریم در روستاها .ما در این
دوران همچنان نظام فئودالیته
را همچنان می بینیم .تایکون
هایی را داریم که بازار را در
4

دست می گیرند .این ها
مذهبی هیتند .بازار تهران به
طور کل مذهبی هستند.
در آن زمان نیاز بود که
سرمایه به ایران بازگردد .چون
طی  1سال جنگ نیاز سرمایه
از همین سرمایه داران داخلی
مذهبی تامین شده بود .پس
نیاز بود فضا از لحاظ اسالم
گرایی کمی بازتر ود .کما
زمان
در
دیدیم
اینکه
رفسنجانی فضا کمی بازتر
شدحتی ما بگیروببندهایی که
در دوران احمدی نژاد داشتیم
را در آن دوران این مفاهیم
نبود .مفاهیم متفاوت شد.
حجاب زنان متفاوت شد.
حضور زنان در اجتماع متفاوت
شد .خصوصی سازی ها
شروع شد .و زن ها در
مناسب دولتی کم کم حضور
یافتند .این اتفاق در دوران
خاتمی ادامه پیدا کرد و زمانی
که بر سر کار آمد غول
ارتجاعی مانند ناطق نوری در
برابر او قارار داده شد همچنان
نیاز بود که از همین سرمایه
خارجی استفاده شود .این
اتفاق در زمان احمدی نژاد
نیفتاد بود .از زمان احمدی نژاد
به این طرف می بینیم که
اسالم گرایی دوباره دارد
تزریق می شود و به نام اصول
گرایی مطرح می شود .این
طرح ها نه تنها از لوایح دولتی
بلکه از درون مجلس و
نمایندگان زن مجلس مطرح
می شود .یکی از آن قوانیین
چندهمسری بود .چرا؟ چون
باز ایران دوباره وارد تحریم ها
شده بود و نیاز بود که سرمایه
گذاران و سرمایه داران داخلی
را به مشارکت بکشانند .برای
آنکه آن ها را بتون وارد
سیستم سرمایه گذاری کرد
باید خیلی از چیزها تامین می
شد .یکی از چیزهایی که باید
تامین می شد ،سرکوب هر
نوع سکوالریزم بود و تامین
نظر آن ها.
االن وارد دوران روحانی شده
ایم .دوران روحانی دروان
بسیار پرتنشی از این لحاظ
خواهد بود .زیرا ما به هر دو
نوع سرمایه گذاری در ایران
نیاز داریم و هم باید نظر
سرمایه داران داخلی و هم
نظر سرمایه داران خارجی در
ایران تامین شود .آنچه به
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بیرون نشان داده می شود
شود این است که جامعه بازی
وجود دارد ،در این جامعه
گفتمان به وجود می آید ،این
صحبت هایی که زمان خاتمی
هم شد و بحث از قانون گرایی
شد .اما قوانینی که در دوران
احمدی نژاد به سمت اسالم
گرایی وضع شد در دوران
روحانی همچنان بازتولید می
شود و بسیار سنگین تر به
وجود می آید .مساله تنها
همین قانون نیست .شما
میتوانید حرکت هایی را ببینید
که در آن اسالم گرایی تندی
به وجود می آید ،حمله هایی
می شود مثال جیش العدل در
هفته هایی گذشته خبر بسیار
داغی بود وبسیاری واکنش ها
در پی داشت و خود به خود
مردم را به سمت تعصباتی که
ما شیعه هستیم و آن ها
نیستد فالن و بهمان می
کشاند و این حس را در مردم
به وجود می آورد .کارکرد این
را برای نظام نه به عنوان اینکه
نظام جمهوری اسالمی صرفا
به دلیل اسالم گرا بودنش
مورد نقد قرار بگیرد بلکه تمام
کشورها که اسالم گرا
دارترین
سرمایه
هستند،
عربستان
مانند
کشورها
صعودی نیز چنین قوانینی به
شدت وضع شده است و این
مختص به ایران نیست.
عربستان
مثل
کشوری
صعودی با آمریکا هم پیمان
است و ما به هیچ عنوان
صحبتی از نقض حقوق بشر در
آنجا را نمی شنویم .ما چنین
اتفاقاتی را هم در آمریکا می
بینیم .که به حقوق زنان و
کودکان تعرض می شود و این
همیشه تحت لوای دینی
مطرح شده است .دینی که در
آمریکا می تواند تعداد زیادی از
جمهوری خواهان را راضی کند
و به ساخت وساز سرمایه وارد
بکند و مطالبات آن ها را
تضمین بکند .زمانی که
جمهوری خواهان در دوران
جورج دبلیو بوش بر سر کار
می آیند بیشترین مسائل
مذهبی مطرح می شود و
حتی ازدواج هم جنس گرایان
به چالش کشیده می شود.
این چه کارکردی برای نظام
سرمایه داری آمریکا می تواند
داشته باشد .پاسخ :سرمایه

در ایران هم و در هر کشوری
که ما جا پای مذهب را می
بینیم و مذهب نیز بر همین
اساس یعنی با نگاه تولید
سرمایه در زمان خودش احکام
را وضع می کند این احکام به
روز شده تر در آن کشوره
دوباره به کار گرفته می شود
فقط برای به وجودآوردن
بستری برای گسترش سرمایه
داری و من فکر نمی کنم که
این خیلی مخصوص ایران ایت
در حالی که االن شاید باید
جلوی آن گرفته شود .می
توانم این را ببینیم که بیشتر از
این هم پیش خواهند رفت.
یعنی فقط این قانون که االن
مطرح شده است نیست.
شاید ما طی ماه های آینده
قوانین خیلی اسالم گرایانه
تری را در ایران ببینیم و حتی
وارد مرحله اجرایی هم بشود.
چیزی که در دوران ریاست
جمهوری احمدی نژاد اتفاق
نیفتاد..

حق تجاوز مرد یا پدر را به
دختر و فرزندش می دهد.
بخصوص طبق قوانین و شرع
رژیم ،مرد که منتظر نمی شود
تا دختر به سن  61سال و باال
برسد و خود تصمیم بگیرد که
ایا حاضر است با کسی که تا
حاال او را پدر نامیده ازدواج کند
یا نه .بلکه از همان سن
کودکی ،مرد تجاوز به او را
شروع می کند .این قانون در
بال
و
دست
حقیقت
مردساالری مردان را باز ،و
دست و بال دختران را از همان
خردسالی بسته و او را به
بازیچه ی طمع و هوسبازی و
تجاوز به حقوق اش تبدیل می
کند .این قانون و عملی زشت
چندش اور و تهوع آور است.
شادیار عمرانی :اگر بخواهم
به طور خالصه بگویم ،دو مقوله
در میان است یکی مقوله
پدوفیلیا یا تجاوز به کودک و
دیگری مساله نگاه کودک به
پدر و مادرش است .اگر
بخواهیم از نگاه فرویدی این
مساله را مورد تحلیل قرار
دهیم ،این اتفاق در حالت
عادی هم می افتد به خصوص
در دوران نوجوانی یعنی از پس
از  1سالگی که کودک ارگان
های جنسی خود را خوب می
شناسد و می تواند با آن ارتباط
بگیرد در دخترها باالخص و در
پسرها این ترس به وجود می
آید .تضادهای روحی در حتی
کودکان نرمال هم وجود دارد.
این فوبیا که ارتباطشان با مادر
و پدرشان گهگاهی پافراتر
گذاشته و مورد تهدیدهای
جنسی واقع شوند .و اینکه
سواستفاده های جنسی از
کودکان در این سن هم شده
است آمارش بسیار باالست.
من فکر می کنم که شراره بر
این آمار بیشتر تسلط داشته
باشد .حتی در خود آمریکا ،به
طور مشخص از زمانی که
کمپینی را خود خانم "وینفری"
به عنوان اولین کسی که علنا
اعالم کرد که از طرف دایی
خود مورد تعرض جنسی قرار
گرفته است آغاز کرد به طور
مشخص ،قانون مشخصی
وجود نداشت که از کودک در
مقابل این نوع تجاوزات حمایت
کند .در بسیاری از کشورهای

مینوهمتی :بیائیم خودمان
را بگذاریم جای دختربچه 7
ساله ایکه بی سرپرست و
خانواده ای میخواهد وی را
به فرزندی بپذیرد ،اگر از
تصویب این قانون مطلع
شده باشد ،چگونه میتواند
در خانواده برابر با دیگر
فرزندان دوران کودکی خود
را طی کند؟
شراره رضایی :این قانون
اساسا هر گونه روابط انسانی
و فضای سالم را ابتدا در
خانواده سپس درجامعه برای
کودک تنگ و غیرانسانی می
کند .در حقیقت به محض اینکه
کودکی که به فرزندی پذیرفته
شده بفهمد که مرد خانه می
تواند با او رابطه جنسی برقرار
کند و او را تحت عنوان زن یا
صیغه یا هر چه به تصرف در
بیاورد ،زندگی و رابطه در
خانواده و در جامعه برایش تلخ
و سیاه می شود.
مگر می شود دختر بچه ای
مثل همه بچه های نرمال در
جامعه و خانواده ،مردی به نام
پدر را در آغوش بکشد و
دوستش بدارد در حالی که
همان مرد می تواند روزی به او
تجاوز کند .به نظر من این قانون
5

همچنین قانونی وجود ندارد
زیرا شاید نمونه ها به علت
تابوهایی که وجود دارد نمی
آیند و کودک حتی می ترسد
که اعالم کند مورد چنین
تعرضی قرار گرفته است.
اینکه ما نگاه کنیم که هر
کسی که توانایی این را
داشته باشد که یک رابطه
جنسی را گرفته و از آن
استفاده کنند و این عقده یا
گره وجود دارد که پدوفیلیک
باشد و به یک نوزاد یا یک
کودک کم سن بخواهند تجاوز
کند فکر می کنم ما را کمی از
مساله ی دیگری که چه قدر
این مساله می تواند کودک را
در نظام اسالمی مورد آزار قرار
دهد دور می کند .چون این
اسالم
مختص
فقط
نیست،حتی به مذهب هم
شاید ارتباطی ندارد این
تمایالت ممکن است در هر
فردی وجود داشته باشد حتی
اگر قانونی هم در آن کشور
باشد که مجازاتی در پی
داشته باشد چه رسد که در
ایران قانونی وضع شده که
شاید مجازاتی هم در بر
نداشته باشد .مشکل بزرگ
ما سن ازدواج در ایران است
که این سن بر اساس قانون
شریعت  9سالگی برای دختر
و  61سالگی برای پسر است
و این  9سالگی با قوانین
جهانی که ما می شناسیم
در تناقض است .و اینکه آیا که
دختر عرب  9ساله اگر در آن
زمان می توانست انتخاب گر
باشد که قطعا نمی توانسته و
این داستان ها را بعدا ساخته
اند ،قطعا امروز روز در ایران و
در دیگر کشورها این توان را
ندارد و قانونی هم نیست که
بخواهد از او حمایت کند.
مثال که شما زدید من خودم
را جای آن فرزند می گذارم و
اینکه من االن در سن 7
سالگی یا  1سالگی هستم و
به من گفته اندکه تا یک سال
دیگر می توانی به مردی که تا
دیروز به او بابا می گفتی به
عنوان همسر نگاه کنی .به
خصوص که در جامعه ای رشد
کرده و این صحبت به وجود
می آید که این جامعه هم این
ارتباط را تابو می داند،
ادامه در صحفه ی00
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آموزش جنسیت و روابط
جنسی در مدرسه
فرح شیالندری

مقدمه

تابویی به نام سکس یا
رابطه جنسی
رابطۀ جنسی در ذهن
تابوی
چنان
بسیاری
دهشتناک و فاجعه باریست
که حتی زنان و مردان متاهل و
یا به سن گذاشته نیز از
صحبت کردن و شنیدن دربارۀ
آن بخصوص در میان جمع،
مطبوعات و رادیو و تلویزیون
پرهیز می کنند .تابو همان
"مگو"ست .یعنی فرد نه تنها
نمی خواهد و یا نمی تواند
دربارۀ رابطۀ جنسی حرف بزند
بلکه نمی خواهد و نمی تواند
در این باره بشنود.
رابطۀ جنسی یک رابطۀ
طبیعی ست که تنها تن را
شامل نمی شود بلکه
عواطف ،احساسات ،شناخت
جنس مخالف و نیز شناخت تن
خود را نیز در بر می گیرد.
آمارها و پژوهش ها نشان می
دهند علیرغم تابو بودن رابطۀ
جنسی ،به ویژه رابطۀ جنسی
پیش از ازدواج ،بسیاری از
دختران و پسران ایرانی رابطۀ
جنسی را پیش از ازدواج تجربه
می کنند .پس چه چیز حرف
زدن از رابطۀ جنسی یا سکس
را به ویژه با کودکان و نوجوانان
ممنوع و مذموم می کند؟
اندیشۀ باکره بودن و باکره
ماندن (چه دختر چه پسر) تا
زمان ازدواج و تجربۀ زناشویی
مسئله ایست که در خور تامل
و بازاندیشی ست .باکره بودن

دریافت اطالعات در این زمینه
در میان هم وطنان خارج از
کشور مرا بر آن داشت که
تحقیق و پژوهشی در این
زمینه انجام دهم .پژوهش زیر
حاصل مکاتبات ،گفتگوها و
جستجو در وب سایت های
مدارس و نیز "انجمن آموزش
سکس و رابطۀ جنسی در
مدارس سوئد "6است که
متولی و منبع اصلی مواد و
روش های آموزش سکس
است .تحقیق زیر با تکیه بر
مواد و منابعی صورت گرفته
است که به درخواست من از
سوی انجمن فوق ارسال شده
است .همچنین ،پاسخ ِ
پرسش هایی ست که از یکی
از مسئوالن این انجمن ،آقای
هانس اولسون ،2پرسیده ام.

یا "بکر و دست نخورده" ماندن
در حقیقت به معنای ندانستن
و بی خبری ست ،محروم
ماندن از آگاهی و دانشی
ست که فقدان آن رابطۀ سالم
و صحیح بین زن و مرد را
مخدوش و مختل کرده و
"شناخت" را منوط به شنیده
ها و دانسته های جسته و
گریخته از منابع نامطمئن و بی
گروه
همچون
اعتباری
همساالن ،فیلم و مجالت
پورنوگرافی و دسترسی به
منابع اینترنتی می کند.
ماجرای فیل در تاریکی ست
که هرکس با لمس یکی از
اندام های فیل در تاریکی،
برداشتی جزئی و ناقص از
کلیت موجودی به نام فیل
داشت .در واقع ،نوجوانان و
حتی کودکان در همۀ جوامع
رابطۀ جنسی را تجربه می
کنند اما درک و شناخت آنان از
این رابطه ،طرف مقابل ،و
چگونگی و چرایی آن بر آنان
پوشیده و یا بسیار مخدوش و
ناقص است ،و چه بسا به
آسیب ها و ضررهای جبران
ناپذیر جسمی ،جنسی و
عاطفی می انجامد که بر
سراسر زندگی جنسی آنان
سایه می افکند .بروز پدیده
هایی نظیر تجاوز گروهی و
تجاوز به محارم که به تازگی به
شدت رو به افزایش است می
تواند نتیجۀ همین به اصطالح
بکر و دست نخورده گذاشتن
ذهن کودکان و نوجوانان ،عدم
آگاهی ،فقر اطالعاتی و کمبود
منابع معتبر برای مطرح کردن
پرسش ها ،رسیدگی به نیازها
و در نتیجه عدم رشد و بلوغ
جنسی بسیاری از جوانان و
حتی بزرگساالن باشد.
در برخی کشورهای اروپایی
ازجمله سوئد" ،آموزش سکس
و برقراری رابطه" جزو مواد
درسی اجباری مدارس از
مقطع ابتدایی تا دبیرستان
است .سوئد نخستین کشوری
بود که در سال  6911رسما
این آموزش رادر مدارس اجباری
اعالم کرد .برخی خانواده های
ایرانی،عرب ،کوردو ترک از این
نوع آموزش در مدرسه راضی
نیستند و از حضور کودکان خود
در این دوره ها جلوگیری می
کنند .سکس-هراسی و تابو
ماندن رابطۀ جنسی وحتی

انجمن آموزش سکس و
رابطۀ جنسی در مدارس
سوئد RFSU
"انجمن آموزش سکس و رابطۀ
جنسی" سازمانی غیرانتفاعی
است که از سال  6911در
زمینۀ آموزش جنسی و
سیاست های جنسی فعالیت
می کند .بخشی از این انجمن
فعالیت سیاسی دارد ،غیر
مذهبی ست و هدف آن اطالع
رسانی و ترویج دانش ،ذهنیت
باز ،و آگاهی در زمینۀ زندگی
مشترک و مسائل جنسی
است.
این انجمن براساس دیدگاه
آزادیخواهانه و اهمیت حقوق
بشر در زمینۀ مسائل جنسی
و براساس آزادی های فردی
بنیان گذاشته شده است.
انجمن آموزش سکس و رابطۀ
جنسی در زمینۀ آموزش و
تعلیم و دفاع از حقوق بشر
فعالیت می کند .فعالیت های
این انجمن شامل سازماندهی
دوره های آموزشی ،برگزاری
کنفرانس و بحث و گفتگوست.
فعالیت های آن در سطح
محلی ،ملی و بین المللی
است .همچنین دارای یک
کلینیک تخصصی است که در
آن به معلمان ،متخصصان ،وکال
و شرکت کنندگان آموزش داده
می شود .تهیۀ مواد و منابع
درسی و روش های آموزشی
در زمینۀ آموزش سکس نیز از
وظایف و فعالیت های این
انجمن به شمار می رود.
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حقوق کودک
سازمان ملل متحد در منشور
حقوق کودک (کمیتۀ حقوق
کودک سازمان ملل متحد)3
جوامع و دولت ها را ملزم به
ارائۀ اطالعات به کودکان،
حمایت و محافظت از کودکان
به منظور داشتن ِ زندگی ِ
مطابق با گرایش جنسی آنان
می کند .حق دسترسی به
اطالعات صحیح ،معتبر و
تخصصی تاثیر مستقیم بر
نحوۀ آموزش کودک در مدارس
در زمینۀ آموزش سکس و
برقراری روابط انسانی دارد.
سازمان
های
پژوهش
بهداشت جهانی )WHO)4
نشان می دهد آموزش
سکس در مدارس اهمیت ویژه
ای در حفظ سالمت و
بهداشت کودکان دارد.
در صورتی که معلمان آموزش
و مهارت های الزم در این
زمینه را دیده و مواد و منابع
سکس،
آموزش
درسی
سازمان یافته ،تخصصی و از
ساختار صحیح علمی برخوردار
باشد و درطول سال تحصیلی
به مرور و گام به گام دنبال
شود ،این مادۀ درسی می
تواند قابل کاربرد بوده و عمال
بر نحوۀ تفکر ،میزان شناخت و
عملکرد صحیح دانش آموزان
تاثیری شگرف بگذارد .ساختار
روشن ،دقیق و منسجم این
مادۀ درسی می تواند تاثیری
دراز مدت و مداوم بر تفکر و نیز
رفتار جنسی دانش آموزان
داشته باشد .این ساختار
منسجم تضمین می کند که
همۀ دانش آموزان از سطح
مناسب و معتبری از آموزش
سکس و برقراری ارتباط با
دیگران برخوردارند .همچنین،
این آموزش بر حق کودک و
نوجوان به گفتن "نه" (امتنا از
داشتن رابطۀ جنسی) و
احترام به آن تاکید می کند.
هر مرحله از رشد دارای
مسائل و مشکالت و لذت
های خاص خود است .پس
این آموزش باید در طی سال
تحصیلی و متناسب با سن،
نیازها و بلوغ ذهنی کودک
ارائه شود.
سکس یا رابطۀ جنسی
چیست؟
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هنگامی که پرسیده می شود
"سکس یا رابطۀ جنسی
چیست؟" بیشتر مردم به
رفتارهای جنسی مانند دخول
یا نزدیکی فکر می کنند.
سکس می تواند تمام انواع
رفتارهای عاطفی و جنسی
(مانند بوسیدن ،در آغوش
گرفتن ،نوازش کردن ،استمناء،
سکس کالمی ،تخیل یا فکر
کردن به سکس ،عشوه گری،
و غیره) را دربربگیرد ،البته به
شرطی که احساس شما در
هنگام انجام رفتارهای فوق،
جنسی یا شهوانی باشد .به
عبارتی می توان گفت هر آنچه
که فرد را هیجانزده یا شهوانی
کند سکس یا رابطۀ جنسی
نامیده می شود.
اما سکس ،مفاهیم ،برداشت
ها و رفتارهای جنسی نیز
مانند دیگر مسائل انسانی
دائما درحال تغییر است .عادت
های جنسی نیز تغییر می
کنند .مثال استمنا یا خود-
ارضایی در برخی جوامع
رفتاری پست و ناپسند شمرده
می شود درحالیکه نوع برخورد
با این مسئله در جوامع دیگر
تغییر کرده و حتی به عنوان
رفتاری پسندیده از آن یاد می
شود ،و این بدان معناست که
خود شما باید سکس را برای
خود تعریف و معنا کنید.

چکار باید بکنم؟ در زمان عادت
ماهانه می توانم به استخر
بروم؟ و یا در این دوره رابطۀ
جنسی داشته باشم؟" آنان
به پاسخ های روشن و
مستقیم برای سئواالت خود و
نیز آگاهی از چگونگی کارکرد و
واکنش بدن خود نیاز دارند.
کودکان و نوجوانان حق دارند
دربارۀ بدن خود ،اندام های
جنسی و کارکردهای آن بدانند
و با مفاهیمی مانند تعصب،
تبعیض ،پیش داوری ،خواست
طرف مقابل ،خشونت و تاثیر
آن بر فرد مقابل آگاه شوند.
آموزش صحیح و تخصصی
رابطۀ جنسی می تواند عزت
نفس و حس ارزشمند بودن
نوجوان و توانایی او در دوست
داشتن و نیز عواطف جنسی
سالم را در کودک و نوجوان
تقویت کند.
با توجه به وجود منابع
گوناگونی مانند اینترنت ،نسل
جدید زودتر به بلوغ فکری و
جنسی می رسد .بنابراین
آموزش سکس و رابطۀ جنسی
را می توان از سنین پایین آغاز
کرد .بجای آنکه کودک یا
نوجوان مجبور شود اطالعات
خود را از همساالن یا مجالت
پورنو و یا فیلم ها و اینترنت به
دست آورد ،که در اکثر موارد
اطالعاتی ناقص و نادرست
است ،بهتر است مدرسه وارد
عمل شود و از طریق معلمان
آموزش دیده ،مسائل و پرسش
های جنسی کودکان را مطرح
کند ،در کالس درس به بحث و
گفتگو بگذارد و پاسخ های
تخصصی و معتبر به دانش
آموزان ارائه کند.

چرا کودکان به آموزش
سیستماتیک و تخصصی
سکس در مدرسه نیاز
دارند؟
کودکان و نوجوانان معموال
نسبت به سکس و رابطۀ
جنسی بسیار کنجکاوند و
پرسش های بسیاری در این
زمینه دارند .پرسش هایی
نظیر" :رابطۀ جنسی چیه؟ چرا
باید رابطۀ جنسی داشت؟
برای بچه آوردن؟ چرا در فیلم
های پورنو زن و مردها این طور
رفتار می کنن؟ پدوفیلیا یعنی
چی؟ اگر کسی بخواهد به من
دست بزند (دستمالی کند)

"آموزش رابطۀ جنسی و
برقراری رابطه" در مدارس
انجمن آموزش سکس و رابطۀ
جنسی می گوید "سکس و
نیازها و روابط جنسی باید به
طور حرفه ای و تخصصی
آموزش داده شود .باید به این
نوع آموزش از منظر حوزۀ دانش
مانند دیگر مواد و موضوعات
درسی نگریسته شود و
معلمان باید برای ارائۀ آموزش
صحیح و حرفه ای و ایجاد
محیطی مناسب جهت بحث و
بررسی و پرسش و پاسخ،
تعلیم داده شوند".

سکس یا رابطۀ جنسی
خوب چیست؟
رابطۀ جنسی خوب یعنی هر
دو طرف قبل ،در هنگام و پس
از رابطۀ جنسی احساس
خوبی داشته باشند .به همین
سادگی.

کودکان برداشت ها و ذهنیت
هایی دربارۀ هویت خود و
برقراری رابطه با دیگری دارند.
دوستی و عشق از مضامین
محوری زندگی آنان است.
درعین حال ،کودکان و نوجوانان
اغلب احساس تنهایی می
کنند .برخی از آنان در مدرسه
یا محیط های بازی مورد تحقیر
یا خشونت همساالن خود قرار
می گیرند یا این رفتار را نسبت
به دیگر کودکان دارند .آزار و
اذیت و تحقیر نمونه های بارز
خشونت هستند و تا حدودی با
سکسوالیته یا مسائل جنسی
در ارتباطند .مدرسه باید محلی
امن برای بحث در زمینه های
هویت ،چگونگی برقراری رابطۀ
سالم و شناخت خود باشد.
این بحث ها مسلما باید در
محیطی آرام و مثبت صورت
گیرد تا از شدت تنش ها
بکاهد.
در برنامۀ آموزش سکس و
رابطۀ جنسی مسائل مربوط
خود
شناخت
به
(اگزیستانسیالیسم) متناسب
با سطح سنی کودک به طور
جدی مطرح و بررسی می
شوند" .من که هستم؟ که
می خواهم باشم؟ دیگران به
من چگونه نگاه می کنند؟
چطور بفهمیم که عاشق شده
ایم؟" از جمله پرسش هایی
هستند که در زمینۀ هویت و
شناخت خود مطرح می شوند.
هانس اولسون ،یکی اعضاء
انجمن آموزش سکس و رابطۀ
جنسی در پاسخ به این
پرسش که به کودکان سنین
گوناگون چه آموزشی داده می
شود می گوید" :کودکان سنین
چهار تا  61سال بسیار راحت
تر و روراست تر هستند و شرم
و خجالتی از صحبت کردن
دربارۀ اندام ها و احساسات
جنسی خود ندارند و پرسش
های خاص و روشنی مطرح
می کنند .خوب است که دربارۀ
بدن و چگونگی شکل گیری
جنین و تولد نوزاد با آنان
صحبت شود.
دربارۀ اینکه عشق و محبت
چیست و چه حسی دارد،
اندام های جنسی چه
هستند ،چگونه کار می کنند،
بهداشت این اندام ها و نیز
انواع گرایش های جنسی اعم
از گرایش به جنس مخالف و
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موافق ،و اینکه چگونه از حس
بدی که به دلیل انجام کاری
که دوست نداریم در ما ایجاد
شده است خالص شویم.
با کودکان سنین  61تا  61می
توان روشن تر و صریح تر
توان
می
کرد.
صحبت
موضوعاتی مانند خود-ارضایی،
پورنوگرافی کودکان ،اینکه این
فیلم ها و عکس ها در اینترنت
چه تاثیری بر کودکان و
نوجوانان و سرنوشت آنان و
سوءاستفاده های جنسی
دارد ،درک دانش آموزان از
برنامه های تلویزیونی که در
آن صحنه های روابط جنسی
نمایش داده می شود ،مطرح
نمود.
بحث و گفتگو در مورد نقش
های جنسیتی از موضوعات
پیچیده ای هستند که طرح
آنها در مقاطع ابتدایی دشوار
است اما می توان در مقاطع
باالتر و بخصوص در دورۀ
دبیرستان آنها را مطرح کرد.
طرح این موضوع را می توان با
پرسش های دانش آموزان
آغاز کرد .پرسش هایی در
چیست،
عشق
زمینۀ
حسادت چیست ،چطور رابطه
ای را آغاز کنیم ،چطور رابطه
ای را پایان دهیم ،و جنسیت
یعنی چه.
نترسیم
هم معلم و هم دانش آموزان
باید جرات حرف زدن در این
زمینه را پیدا کنند .این کار در
آغاز برای هر دو (معلم و
دانش آموز) دشوار است .اما
نباید در این نقطه درنگ کرد.
اجازه دهید دانش آموزان در
بحث شرکت کنند حتی اگر
بحث ها بسیار جزئی شوند
مثال به بحث در مورد
شود.
کشیده
کلیتوریس
سپس درمی یابید که
هیچکس کامل و بی نقص
نیست .همۀ ما همزمان با
دانش آموزان همچنان می
آموزیم .بگذارید کنجکاوی ایجاد
شود و مثل جوانه رشد کند و
بیرون بزند ،دانش آموزان
فرصت پیدا کنندتا سئوال های
خود را فرموله کنند و
احساسات به کالم درآیند.
مهم استکه دربارۀ احساسات
ادامه در صحفه ی 01
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آیا گوش شنوائی برای درد دل
مهدی ها وجود دارد؟

زنان اگر بلحاظ جمعیتی اکثریت جامعه ایران را تشکیل ندهند ،بطور قطع نیمی از جمعیت کشور را در
برمیگیرند .با اینحال حقوق انسانی و شهروندیشان قانونا پایمال میشود و قانونگذار به این بیعدالتی
عریان ،جامه ای شرعی میپوشاند .زنان طی دهها سال بانگ اعتراض خود را در داخل و خارج از
کشور به گوش جهانیان رسانده اند و از هر فرصتی برای افشای رژیم اسالمی و مطرح کردن مطالبات
برابری طلبانه خویش به بهترین شکل ممکن استفاده کرده اند.
اما در همین کارزار ،فریادهائی نیز از اقلیتی تحت ستم توام با فشارهای جسمی و روانی بگوش
میرسد که هرچند ضعیف است ،لیکن خبر از فاجعه انسانی دیگری میدهد که رژیم مذهبی حاکم بر
ایران باعث و بانی آنست.
آری اقلیت مورد نظر آندسته از شهروندان هستند که خود را دگرباش مینامند و در فرهنگ لغات
همجنسگرا نامیده میشوند.
متاسفانه جامعه ما برای فریادهای دگرباشان کمتر گوش شنوا دارد .تقاضا میکنم به این فیلم مستند
با دیدی باز و انساندوستانه نگاه کنید و یک لحظه خود را جای مهدی بگذارید تا تلخی روزگار ایندسته
از شهروندان را چشیده باشید و برای رفع این بیعدالتی بسهم خود کاری کنید.

با سپاس از شاهین کاظمی برای تهیه و تنظیم این فیلم مستند و تقدیر از مهدی
که شهامت کرد و حرف دل خود را با مردمش سهیم شد.
http://rahaizantv.blogspot.com/2013/11/mehdis -life-story-under-homophobic.html
مبارزه برای استقالل و آزادی به شکل کلی و فردی و رفع تبعیض نژادی برابری جنسی و اجتماعی و زدودن فقر
مبارزات زنان چه تأثیری
از کشورها و عدالت اقتصادی هدف هر قشر و گروهی است و این شامل زنان هم بوده و خواهد شد سالها
در تحوالت اجتماعی ایران
پیش زنان آمریکا و کشورهای اروپایی وضعی اسف بارتر از زنان امروز ما در کشور اسالمی داشته اند
دارد؟
محدودیتهای آنها به شکل توده یی شاید همانند محدودیتها و نادیده گرفتن حقهایشان شبیه ما نبوده اما آنها
آرزو حسینی
هم به نوبه ی خود در گیر مسائل و مشکالتی به مراتب سخت تر یا سهلتر بوده اند اما آن زمان زنانی پیشگام
شدند و امروز تا حدودی که همه شاهد آن هستیم حقوق خود را گرفته و هنوز هم مبارزاتشان ادامه دارد این
مبارزات پایانی نداشته و ندارد و چنانچه روزی از آن غافل بمانیم همان روز فرصتی برای پیشرفت کسانی که
میخواهند آن را از ما سلب کنند بوجود آورده ایم در زمان حکومت شاهنشاهی با وجود همه ظلم و زورها و
تمامی مشکالتی که بود و باعث انقالب شد  ،بنا به مصلحت زمانی اقدامات درستی هم شد یکی از این
اقدامات از نظر من کشف حجاب و ایجاد بستری مناسب برای رشد و پیشرفت زنان در آن برهه ی زمانی بود و
نمیتوان انکار کرد که سرعت رشد و شکوفایی زنان در آن دوران جهشی و بسار عالی بود زنان از کنج خانه ها
بیرون آمدند و به اجتماع رسیدند چادرها را پس زدند و پیش رفتند .و در مدت بسیار کوتاهی زنان نماینده ی
مجلس  ،دکتر و سایر مشاغل مهم اداری و ...را صاحب شدند  ،در این مدت کوتاه یخ سالها انجماد شکسته و
آب شد و زنان تازه حقوق خود را شناختند و فهمیدند باید زندگی کنند نه بندگی با کمال تأسف پس از انقالب
اسالمگراها مسیر انقالب مردمی را به نفع خود چرخانده و انقالب را تصاحب کردند و همه ی آنچه هکه برای
آزادی زنان رشته شده بود دوباره پنبه شد  ،اما زنان ما دیگر آن زنان بی سواد و مانده در تاریکخانه ها و پشت پستوها نبودند تا تن به چنین اسارت
و بندگیی بدهند و از همان آغاز انقالب تا کنون زنان مبارزات خود را چه به شکل مدنی چه سیاسی چه آشکار و چه مخفی دنبال کرده اند و با
تمامی توش و توان خود از حقوق و آزادیشان دفاع میکند و حاضر نیستند زیر بار حقارت گذشته بروند  ،کم نیستند افراد مرتجع اعم از مرد و زن که
میخواهند دوباره زنان را به سوی شرایط بدو اسالم و پیش از کشف حجاب رضا خانی برگردانند حال مسئولیت ما در قبال این موضوع و این تحمیل
چیست ؟ آیا باید اسیر دام تبلیغهای اسالمی و سنتی حکومت آخوندی شده و آنچه برایمان رقم میزنند گردن نهیم یا زیر بار ظلم و زور نرفته و
سرباز زنیم  ،و آیا سرباز زدن از این قضیه تکلیف آسانی است که ما بر خود و زنان دیگر روا میداریم ؟ پاسخ این پرسش را با پرسشی میدهم ! آیا
این شیرینتر نیست که حقوق خود را حفظ کنیم و هر خطری را به جان بخریم اما تحقیر نشویم وتحقیر را نپذیریم ؟ یا اینکه برویم و مثل مادر ِ مادر
بزرگهایمان لچکی به سر کرده و در پستوها بپوسیم ؟ من که به نوبه ی خود هیچ تحمیل و اعمال زوری را نپذیرفته و نخواهم پذیرفت و معتقدم یک
روز زندگی آزاد به هزار سال بندگی میارزد  arezo hussiniمبارزات زنان چه تأثیری در تحوالت اجتماعی ایران دارد؟ مبارزه برای استقالل و آزادی به
شکل کلی و فردی و رفع تبعیض نژادی برابری جنسی و اجتماعی و زدودن فقر از کشورها و عدالت اقتصادی هدف هر قشر و گروهی است و این
شامل زنان هم بوده و خواهد شد سالها پیش زنان آمریکا و کشورهای اروپایی وضعی اسف بارتر از زنان امروز ما در کشور اسالمی داشته اند
محدودیتهای آنها به شکل توده یی شاید همانند محدودیتها و نادیده گرفتن حقهایشان شبیه ما نبوده اما آنها هم به نوبه ی خود در گیر مسائل و
مشکالتی به مراتب سخت تر یا سهلتر بوده اند اما آن زمان زنانی پیشگام شدند و امروز تا حدودی که همه شاهد آن هستیم حقوق خود را گرفته
و هنوز هم مبارزاتشان ادامه دارد این مبارزات پایانی نداشته و ندارد و چنانچه روزی از آن غافل بمانیم همان روز فرصتی برای پیشرفت کسانی که
میخواهند آن را از ما سلب کنند بوجود آورده ایم در زمان حکومت شاهنشاهی با وجود همه ظلم و زورها و تمامی مشکالتی که بود و باعث انقالب
شد  ،بنا به مصلحت زمانی اقدامات درستی هم شد یکی از این اقدامات از نظر من کشف حجاب و ایجاد بستری مناسب برای رشد و پیشرفت
زنان در آن برهه ی زمانی بود و نمیتوان انکار کرد که سرعت رشد و شکوفایی زنان در آن دوران جهشی و بسار عالی بود زنان از کنج خانه ها بیرون
آمدند و به اجتماع رسیدند چادرها را پس زدند و پیش رفتند .و در مدت بسیار کوتاهی زنان نماینده ی مجلس  ،دکتر و سایر مشاغل مهم اداری و...
را صاحب شدند  ،در این مدت کوتاه یخ سالها انجماد شکسته و آب شد و زنان تازه حقوق خود را شناختند و فهمیدند باید زندگی کنند نه بندگی با
کمال تأسف پس از انقالب اسالمگراها مسیر انقالب مردمی را به نفع خود چرخانده و انقالب را تصاحب کردند و همه ی آنچه هکه برای آزادی زنان
رشته شده بود دوباره پنبه شد  ،اما زنان ما دیگر آن زنان بی سواد و مانده در تاریکخانه ها و پشت پستوها نبودند تا تن به چنین اسارت و بندگیی
بدهند و از همان آغاز انقالب تا کنون زنان مبارزات خود را چه به شکل مدنی چه سیاسی چه آشکار و چه مخفی دنبال کرده اند و با تمامی توش و
توان خود از حقوق و آزادیشان دفاع میکند و حاضر نیستند زیر بار حقارت گذشته بروند  ،کم نیستند افراد مرتجع اعم از مرد و زن که میخواهند دوباره
زنان را به سوی شرایط بدو اسالم و پیش از کشف حجاب رضا خانی برگردانند حال مسئولیت ما در قبال این موضوع و این تحمیل چیست ؟ آیا باید
اسیر دام تبلیغهای اسالمی و سنتی حکومت آخوندی شده و آنچه برایمان رقم میزنند گردن نهیم یا زیر بار ظلم و زور نرفته و سرباز زنیم  ،و آیا
سرباز زدن از این قضیه تکلیف آسانی است که ما بر خود و زنان دیگر روا میداریم ؟ پاسخ این پرسش را با پرسشی میدهم ! آیا این شیرینتر نیست
که حقوق خود را حفظ کنیم و هر خطری را به جان بخریم اما تحقیر نشویم وتحقیر را نپذیریم ؟ یا اینکه برویم و مثل مادر ِ مادر بزرگهایمان لچکی به
سر کرده و در پستوها بپوسیم ؟ من که به نوبه ی خود هیچ تحمیل و اعمال زوری را نپذیرفته و نخواهم پذیرفت و معتقدم یک روز زندگی آزاد به
هزار سال بندگی میارزد/.
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 شتوتگارت- آلمان، روز جهانی خشونت علیه زنان به روایت تصویر، 4101  نوامبر42 گزارشی از

. هنوز بحث بر سر خشونت بر زنان و اشکال مختلف آن است،امروزه که شیپور مدعیان حقوق بشر گوش دنیا را کر کرده است
 هند و، افغانستان،میزان و آمار تکان دهنده ی خشونت علیه زنان در سراسر دنیا بخصوص در کشورهای اسالمزده مثل ایران
.ترکیه هرروز شدیدتر و گستردهتر می شود
. روانی و کالمی نسبت به زنان در اقصی نقاط جهان هستیم،ما اکنون شاهد خشونت های فیزیکی و خانگی
 حتی زنان در کشورهای پیشرفته اروپایی از حقوق برابر با مردان.قوانین زن ستیز اسالمی و قتل های ناموسی بیداد میکند
.برخوردار نیستند
. حجاب اجباری است.حتی زنان در انتخاب پوشش خود آزاد نیستند.در ایران زنان تحت آپارتاید جنسی تمام عیار قرار دارند
 این چه تمدنی ست که زنان ایران را در برابر توحش مردساالرانه و یک.شالق و سنگسار و اعدام زندگیشان را تهدید میکند
.حکومت ضد زن تنها گذاشته است
 افزایش ازدواج اجباری. اخبار تجاوز هر روزه به زنان هند فاجعه ی انسانی ببار آورده است.زنان در پاکستان حق رانندگی ندارند
.دختران خردسال در افغانستان زندگی کودکان را به تباهی کشانده است
 در بدترین و دردناک ترین نوع اعتراض و رهایی از فشار و خشونت دست به خودسوزی می، باالخص زنان کُرد،بسیاری از زنان
.زنند
. تبعیض و مذهب زندگی نیمی از جامعه بشری را سیاه کرده است، فرهنگ،قوانین متحجر حاکم بر جامعه
 از.هیچ انسان برابری طلب و آزادی خواهی نمی تواند و نباید نسبت به ستم بر زنان و بی حرمتی به انسانیت بی تفاوت باشد
.هر طریقی و با هر توانی باید به این ظلم به بشریت در دنیا اعتراض کرد
 مبارزه، زشتی و توحش قد علم کند و تبعیض و نابرابری را که ریشه در نظام سرمایه داری دارد،دنیا باید علیه این همه خشونت
.کند
:برای دیدن گزارش به لینگ زیر مراجعه کنید
https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/142f5dc5d369d6e8?projector=1
زنده باد برابری زن و مرد
ننگ برآپارتاید جنسی و خشونت علیه زنان
4101  نوامبر42 - سازمان رهایی زن

.52November, der internationale Tag der Gewalt an Frauen
Obwohl heutzutage viele Staaten die Menschenrechtsfrage sehr groß schreiben, gibt es immer noch die Gewalt an Frauen und die
verschieden Formen der Gewalt an Frauen.
Die offiziellen Statistiken zeigen, dass die Gewalt gegen Frauen insbesondere in islamisch geprägte Ländern wie dem Iran und Afghanistan
haben massiv zugenommen ebenso in Indien und in der Türkei.
Wir beobachten heute dass, die physische, psychische und verbale häusliche Gewalt weltweit gewachsen ist.
Millionen von Frauen leiden unter den frauenfeindlichen islamischen Gesetzen sowie Ehrenmorde. Die Frauen in europäischen Ländern
besitzen immer noch nicht die gleiche Rechte wie die Männer.
Im heutigen Iran herrscht die Geschlechtertrennung.
Es herrscht die staatlich vorgeschriebene Kleiderordnung. Steinigung, Auspeitschung und Hinrichtungen gehören zu den iranischen
Strafgesetzen.
Man fragt sich, wie kann die moderne Zivilisation die iranischen Frauen gegenüber solchen mittelalterlichen patriarchalischen Regime alleine
lassen.
In Saudi Arabien dürfen die Frauen ohne die Zustimmung ihrer Väter oder Ehemänner kein Auto fahren. Die Berichte über
Vergewaltigungen an indischen Frauen sind noch nicht allzu lange her. Die Zwangsheirat der Minderjährigen in Afghanistan stieg in letzten
Jahren permanent an. Dies zerstört die Zukunft der Mädchen.
Viele junge Frauen insbesondere die kurdischen Frauen begehen die tragischste Protest- und Befreiungsform der Selbstverbrennung, da sie
ihrem Leiden ein Ende setzen wollen.
Die herrschenden reaktionären Gesetze, Kultur, Benachteiligungen und Religionen verschärfen die soziale Unterdrückung der Hälfte der
Menschheit.
Kein freiheitsliebender Mensch darf gegenüber diesen Missverhältnissen gleichgültig bleiben. Wir müssen mit jeder Kraft und Form dagegen
protestieren. Wir sind alle auf der ganzen Welt .verpflichtet. gegen jede Form der Gewalt und Barbarei an Frauen uns zu erheben und solche
Benachteiligung und Ungleichheit, die ihre Wurzel in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung haben. zu bekämpfen.
Es lebe die Gleichheit und Freiheit
Stoppt die Geschlechtertrennung und Gewalt gegen Frauen
.52November 2013 Die Organisation zur Befreiung der Frau
Eeine Gruppe von Frauen in Stuttgart
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روحانی مامور عملی کردن پروژه کنار آمدن با غرب است .لذا به درجاتی از فشار بر جوانان و زنان
میکاهد و اجازه میدهد تا با کم تر شدن فشار فرهنگ اسالمی ،بویژه اقشار خورده بورژوا نفسی
بکشند و جدی تر به پایه های حکومتی تبدیل شوند .جمهوری اسالمی به هر اندازه که نمایندگی
اقشار متفاوت بورژوایی را به عهده بگیرد ،به همان درجه به عنوان نماینده و حاکمیت طبقه سرمایه
دار مشروعیت طبقاتی بیتشری نزد هم طبقه هایش خواهد یافت .دست باز او برای کم کردن فشار
فرهنگی بخشن ناشی از همین مسئله است .در ضمن سخاوتمندی بورژوازی به دلیل نیاز او به یک
جزیره حتی االمکان آرام و عاری از بحران و مبارزه سیاسی جدی ،در خدمت جلب سرمایه های
خارجی هم است .جنازه های آویزان بر دار اعدام و صحنه فجیع سنگسار و سر بریدن ها و چشم در
آوردن ها و عمل قصاص دکوراسیون جالبی در مقابل سرمایه خارجی نیست که بخواهد وارد شود و
سرمایه گذاری کند .نه به این دلیل که سرمایه دلسوز به حال بشر است ،بلکه با مشاهده چنین
روحانی چیزی برای زنان صحنه هایی ،هیچ بورژوایی برای بلند مدت سرمایه گذاری نمیکند ،به این دلیل ساده که این بساط
دارد؟
را قابل دوام و به لحاظ سیاسی ،حداقل در دراز مدت ،برای سرمایه گذاری امن ارزیابی نمیکند.
سیروان فتاحی
تمایل دولت روحانی و همیچنین دولت خاتمی به پائین آوردن سطح فشار فرهنگی از این نیاز
اقتصادی آنها به صدور سرمایه به ایران سرچشمه میگیرد نه از خندان بودن چهره شان.
به این واقعیت باید پیوستن زنان و جوانان طبقه متوسطه به حاکمیت را اضافه کرد که به دلیل منافع
اقتصادی شان است .بخش های دیگری از همین طبقات مادامی که منافع مادی شان تامین میشود و درعرصه فرهنگی هم میتوانند
نفس بکشند ،به اوضاع پیش رو تمکین خواهند کرد.
با اینهمه ،به دلیل ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسالمی و به دلیل نیاز دستگاه تحمیق و سرکوب به مذهب ،مادام که جمهوری
اسالمی زنده هست ،غلیرغم تغییرات محسوس در رفتار با مسئله زن ،مسئله زن حل ناشدنی و مبارزه برای حذف تبعیض جنسی
از سیاست و جامعه یک پای مبارزه سیاسی و اجتماعی خواهد ماند .در این عرصه ،در کنار سرکوب ،حضور فعالین سانتیمانتال طبقه
متوسطه که همیشه آیت اللهی برای حمایت از خود و آیات و احادیثی در حمایت از پروژه خود پیدا میکنند ،یک خطر مداوم برای
جنبش حق زن است .با اینهمه ،موفقیت و پیشروی در این عرصه اساسا به حضور زنان و مردان بسیار آزاده در کنار کمونیست هایی
است که مسئله زن برایشان نه وسیله ای برای بازی های سیاسی فرقه ای که عرصه ای برای فعالیت های اجتماعی رهایی
بخش است/.

ا دامه ی صفحه
2
بررسی
پیامدهای قانون
ازدواج با ...

مشکالت روحی عمیقی برای من دختر  1ساله یا  9ساله به وجود می آید .اما چرا یک جامعه اسالمی می خواهد که چنین
اتفاقی بیفتد؟ آیا حکومت اسالمی می خواهد که یک سری جوان در آینده پرورش یابند که این ها دچار مشکالت روحی و روانی
باشند؟ قطعا این نیست و چیز دیگری قرار است که از پشت این مساله بیرون بیاید و قضیه دیگری ست و قطعا هم این مساله
در صدرصد موارد رخ نخواهد داد .کما اینکه تا االن هم این قانون بوده است .تمام مذهبیونی که فرزندخوانده می آوردند صیغه
محرمیت را می خواندند اصال غیر از ین نبوده است .و بعد از این هم کسانی که پیرو این قانون خواهند بود همین مذهبیون اند.
حاال چند درصدشان تجاوز خواهند کرد آن مساله جدایی ست .جایی که باید بر آن پافشاری شود .مساله به خطر افتادن سالمت
روانی در کودکان است.

مینوهمتی :با اینکه دولت ایران پای اسناد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را امضا کرده است ،عمال با تصویب این قانون،
قوانین بین المللی را زیر پا گذارده است .در کشورهای غربی برقراری رابطه عاطفی بین موکل و وکیلشان ،روان پزشکان با
بیمارانشان ،معلم با شاگردش صرفا بخاطر اینکه رابطه ای نابرابر است و تحت نفوذ معنوی و اتوریته اجتماعی یک طرف این
رابطه قرار دارد ممنوع است .بنظر شما رابطه سرپرست با فرزند خوانده شامل این دسته بندی نمیشود؟
شراره رضایی :ببینید ،این که رابطه عاطفی وکیل و موکل یا پزشک و بیمار و معلم و شاگرد در جوامعی نا درست و نابرابر دانسته می شود
کار درستی است و ممکن است در نتیجه اگر اتفاق بیفتد پزشک یا معلم و غیره شغلش را از او بگیرند یا از جایی به جای دیگر منتقل کنند.
اما حق واجازه ازدواج با فرزند خوانده که در اینجا اساسا موضوع ،دختر است ،بحث رابطه عاطفی نیست .حق تجاوز مسلم و اشکار دادن است.
بحث تجاوز است و در جمهوری اسالمی تجاوز به کودک را بنام ازدواج ،قا نونی می داند .بنا براین در اینجا در واقع کودکی و دختری از همان روز اول
که به فرزندی پذیرفته می شود ،توجه مرد را به اینکه روزی می توانم تصرفش کنم را جلب کرده است .انگار نقشه یک جرم از پیش کشیده شده
است.
این فرزندخواندگی واقعی را لوث می کند ومردان وزنانی را که واقعا دلشان میخواهد دختر یا پسری را به فرزندی بپذیرند ،با یک سناریو که اسمش
قانون است مواجه می کند که نفس اقدام را که خیلی انسانی است از همان اغاز راه کریه وزشت می کند.
تصورش را بکن مادری دختری را مثل دختر واقعی خودش می پذیرد و دوستش دارد و همزمان قانونی را باالی سرش گذاشته اند که نگرانی از
اینکه یک روز مردی که خود را پدر دخترشان می داند با او ازدواج کند .انوقت می بینید که چه سناریو و سرنوشت تلخی است ،از همان روز اول تا
اخر که این عمل شنیع اگر اتفاق بیفتد.
بنا براین به نظر من ،مساله ازدواج با فرزندخوانده ،فراتر از منع کردن رابطه عاطفی بین معلم و شاگرد یا پزشک و مریض است .این کار باید ممنوع
و عملی شنیع و زشت اعالم شود .تا امنیت و سالمت به رابطه ی اعضای خانواده مرد و زن و کودک فرزند خوانده و در جامعه ،باز گردد.
شادیار عمرانی :قطعا همین طور است و اصال این قوانی بر اساس همین اتوریته شکل گرفته و کارکردی غیر از این ندارد .من باید به تضیحی که
در ابتدا دادم برگردم اگر آن مفروضات که بعد شراره دقیقا همان ها را خیلی درست تر و قابل فهم تر توضیح دادند .اگر با همان نگاه باشد قطعا
همین است اتوریته ای که در اینجا وجود دارد این رابطه را یک رابطه برده ارباب می کند و چنانچه ما با این قضیه مخالفت می کنیم از یک نگاه
مارکسیستی نه در حوزه شریعت اسالم بلکه بر اساس همین نگاه از یک سو کارکردش در سرمایه داری و در نظام اسالمی که به آن سمت تمایل
دارد و از طرف دیگر نگاهی غیر هم سطح در ارتباطی غیر هم سطح دقیقا مثل برده داری و کنیزداری ست .می تواند تحت شرایطی موقعیت را باز
بگذارد و فراهم آورد تا این ارتباط به وجود آید/.
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به مناسبت روز جهانی
منع خشونت علیه زنان
مژگان حاصلی

بر اساس آمار سازمان مللل بیلش
از  ۰۷درصلللد زنلللان جهلللان ملللورد
خشونت قرار گرفتهاند این بخشی
از آمار تکاندهندهای است که بلان
کیمللون ،دبیرکللل سللازمان ملللل
متحد ،در پیام خود به مناسبت روز
جهانی منع خشونت علیه زنلان در
نوامبر  ۳۷۰۲اعالم کرد.
سازمان ملل متحد  ۳۲نوامبر سال
۳۷۰۲را روز جهلانی منلع خلشونت
علیه زنان بزرگسال و زیر  ۰۱سلال
اعالم کرد .این اولینبلار اسلت کله
سللازمان ملللل بلله صللورت خللاص و
جداگانه این روز را بله تلاثیر عمیلق
خشونت علیه زنلانی کلرده اسلت
که زیر  ۰۱سال سن دارند.
چللرا کلله در بللسیاری از کللشورها
خللللشونت بللللر علیلللله کودکللللان
نیزهمچنان رو بله افلزایش اسلت،
براساس آمار یونیسف درهند بیش
از دومیلیون نفر زن خیابلانی وجلود
دارد کله بیلش از نیلم میلیلون نفلر
آنها زیرسن قانونی هستند و هیچ
نلللوع حملللایتی در مقابلللل انلللواع
خشونتها و برخوردهای شلدیدی
کلله بللا آن روبللرو هللستند ندارنللد.
دولت هند رسلما اعلالم کلرده کله
طی  ۳۷سال گذشلته  ۰۷میلیلون
نوزاد دخلتر توسلط والدینلشان بله
قتل رسیدهاند.
مجملللع عموملللی سلللازمان مللللل
متحلللد خلللشونت علیللله زنلللان را
"هرگونلله عمللل خللشونت آمللیز بللر
پایه جنسیت کله بتوانلد منجلر بله
آسیب فیزیکی ( بدنی ) ،جنلسی
یا روانی زنان بلشود" تعریلف کلرده
است که شامل "اِعمال اجبلار ،یلا
سللللب ملللستبدانه آزادی چللله در
اجتماع و چه در زندگی شخلصی"
میشود.
دبیرکل سازمان ملل متحد در پیلام
امسال خلود تاکیلد کلرد کله هنلوز
بیشتر زنلان قربلانی خلشونت ،در
برابر خشونتی که تجربه ملیکننلد
سللکوت کللردهانللد .در ایللن ارتبللاط
سازمان ملل متحد در نوامبر سلال
جاری بیش از  ۱میلیلون دالر بلرای
مقابله با خشونت علیه زنان در

 ۰۱کلللشور جهلللان تخلللصیص داده
است.
بنا به گزارش سازمان مللل نزدیلک
بلله  ۲۷درصللد تجاوزهللای جنللسی
علیلله دخللتران زیللر  ۰۱سللال رخ
میدهد و نزدیک به  ۱۷درصد
قاچاق انسان در جهلان بله منظلور
بهرهکشی جنلسی از زنلان انجلام
میشود.
اعالمیه رفع خلشونت علیله زنلان
در سال  ۰۹۹۲بیان میکند که این
خلللشونت ممکلللن اسلللت توسلللط
افللللللرادی از همللللللان جنللللللس،
اعضای خانواده ،و حکوملت اعملال
شود.
سازمان بهداشت جهانی در اولیلن
مطالعللله جهلللانی خلللود دربلللاره
خشونت علیله زنلان نتیجله گرفتله
است كله در هلر  ۰۱ثانیله كلز زن
مورد حمله كلا بلدرفتاری قلرار ملی
گیرد ،حتی باردار بلودن ،زنلان را از
خشونت مردان مصون نمی دارد .
اشکال خشونت های جنسیتی به
طلور کلللی شللامل مللوارد زیللر مللی
باشد  :خلشونت هلای خلانوادگی،
تجللاوز و سللو اسللتفاده جنللسی،
قاچاق و خرید و فروش زنان ،اجبلار
بلله فاحللشگی و دیگللر عللرف هللای
آسیب رسان .سوء استفاده ماللی
و محللدود کللردن فللرد نللیز از جمللله
مشخللللصههای دكگللللر خللللشونت
خانگی است.
خشونت علیه زنان هملواره ارتبلاط
مللستقیم بللا چگونگللی بللسترهای
فرهنگلللی ،ملللذهبی و سیاسلللی
حاکم بر جامعه دارد.
خشونت علیه زنلان در بلسیاری از
موارد امری پنهانی ست و زنان به
دالكل گونلان ازجملله نبلود حماكلت
قانونی یا ترس از خانواده ویا موانلع
اجتماعی از ابراز آن خودداری می
كنند.
در بسیاری از جوامع عاملل اصللی
خشونت علیه زنان را می تلوان در
تبعیضی كافلت كله ملانع از برابلری
حقوقی زن با مرد است .اما حتلی
جوامعلللی کللله در آن هلللا فلللشار
اجتمللاعی یللا قللانونی بللرای زنللان
وجود نلدارد ،تفلاوت هلای طبیعلی
ناشللی از قللدرت جللسمانی زن بللا
مللرد در دفللاع از خللود اسللت کلله
گاهی موجب فلراهم شلدن بلستر
این گونه خشونت ها می شود.
به گفته سلازمان عفلو بیلن المللل
خشونت در خانواده بیلش از ابتلال

به سرطان و تصادفات جاده ای
عامللللل مللللرگ كللللا معلولیللللت
جسمانی زنان اروپاكی در گلروه
سنی  ۰۱تا  ۴۴سال است.
امللا جوامللع سللنتی همللواره بللا
سلللاخت تابوهلللای خانوادگلللی
وفرهنگللی فرصللت درک حقللوق
واقعللی زنللان را سلللب کللرده
وحتی سعی بر آن داشته تا در
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باورآنها انواع این خشونت های
روحی وجسمانی را بخشی از
روند طبیعی زنلدگی بدانلد و بلا
منطقی کور سعی درتفهیلم آن
کنللد .ایللن مللورد در ایللران بلله
خللصوص در ارتبللاط بللا خللانواده
هللای سللنتی نمللود بیللشتری
دارد.

درپژوهشی صورت گرفته در برخی
از مناطق ایران زنان بسیاری بودنلد
که حتی کتک زدن همسر را حلق
یلللک ملللرد نلللسبت بللله زن ملللی
دانستند.
اما شدت وقدرت این گونه باورها تا
جللایی مللی توانللد پیللش بللرود کلله
حتی فردی کله ملورد سلتم قلرار
می گیرد آن را بخشی ازحق خلود
از زنلللدگی ملللی دانلللد! برخلللی
ازباورهای ملذهبی را ملی تلوان از
این دست اندیشه ها دانلست کله
بلله ذاتِ توجیلله پللذیریِ بللی چللون
وچللرای خللود ،بللستر پللذیرش ایللن
گونه نا برابری های را فلراهم ملی
سازد.
یکی از مهم تلرین ملسایل در بعلد
فرهنگی آن اسلت کله بلسیاری از
کارشناسللللان از سللللکوت افللللراد
وخانواده های آنان در مواردی چلون
تعللرض و تجللاوز بلله دلیللل تللرس از
آبرو ،ابراز نگرانی می کنند ،چرا که
عالوه بلر آزاد گذاشلتن مجلرم کله
امکان تکرار رفتلار وی بلا اشلخاص
دیگللر افللزایش مللی یابللد ،نوعللی
شرم ،افسردگی بله هملراه ضلربه
هللللای شللللدید روحللللی ،عللللذاب
همیلشگی وانلزوا بلرای فلرد مللورد
تعرض قرار گرفته باقی می ماند.
سازمان عفلو بیلن المللل اخلیرا بلا
اشاره بله خلشونت خلانگی علیله
زنلللان در جواملللع سلللنتی جهلللان
نیزگللللزارش داده کلللله هنللللوز در
كشورهایی كه سنت های زندگی
فئودالی بسیار ركشه دار است ،به
زن به چشم داراكی نگاه می كننلد
و تجللاوز بلله حقللوق آنللان بللدون
مجازات می ماند.
گزارش های اخیر نشان دهنلده آن
است که هنوز زنان زیادی هلستند
کلللله مجبللللور بلللله خودکللللشی،
خودسوزی ،فلرار از ملنزل و تحملل
رنجها و دردهلای طاقلت فرسلایی
میباشند که در اثر خلشونتهلای
متلللداوم و همللله روزه خانوادگلللی
بوجود آمده اسلت .زنلان و دخلتران
زیادی که قربانی تجاوز ای خانگلی
واجتمللاعی مللی شللوند و بللاز امللا
ملللشمول قلللانون هلللای نانوشلللته
برخللی خللانواده هللا و محکومللان
همیللشگی فرهنللگ هللای منحللط
باقی می مانند اما خلشونت هلای
خانگی همواره قربانی دوملی هلم
دارد و آن و آن هلللم کودکانلللی

هستند کله در مقابلل هرگونله
خشونتی چه مستقیم و یا

حللتی غیرمللستقیم از طریللق
دیدن ستم های اعملال شلده
بر والدینشان بیشترین آسلیب
ها را می بینند.
آماار خاشونت علیاه زناان در
ایران
در ارتباط با خشونت علیه زنلان در
ایلللران همچلللون دیگلللر معلللضالت
اجتمللاعی هیللچ آمللار مشخللصی
یافلللت نملللی شلللود و جمهلللوری
اسالمی هیچ بودجله و برناملهای
بللرای تعییللن ایللن آمللار و تنظیللم
راهکار هایی برای مقابلله بلا ایلن
نللوع خللشونتها تخللصیص نللداده
اسللت ،بللا اینحللال نتللایج برخللی
تحقیقللات مللستقل همچنللان بللر
افللزایش خللشونت هللای خانگللی
علیه زنان در ایران تاکید دارد.
خبرگلللزاری "مهلللر" در گزارشلللی
نوشت که نتیجه یلک پلژوهش در
محلههای منلاطق جنوبلی تهلران
نشان داد کله مهمتلرین ملصادیق
خلللشونت علیللله زنلللان در ایلللن
مناطق ،آدمربایی ،تجاوز جنسی،
مزاحمتهای خیابانی برای زنان و
آزار و اذیت کالمی زنلان در محیلط
خانه است.
پللژوهش دیگللری کلله در انجمللن
جامعهشناسللی تهللران بلله ثبللت
رسلللیده اسلللت میگویلللد کللله
قتلهللای ناموسللی در ایللران در
سال  ۰۲۹۳نسبت به سال ۰۲۱۱
دسلللتکم  ۰۷درصلللد افزایلللش
داشتهاند.
هفتهناملللله "آسللللمان" نللللیز در
گزارشللی مبتللنی بللر نتللایج یللک
تحقیللللق دانللللشگاهی دربللللاره
خشونت علیه زنان ،تاکید کرد کله
 ۲۳درصلللد زنلللان ملللورد تحقیلللق
دستکم یکبار خشونت روانی را
تجربه کردهاند.
ایللن گللزارش میگویللد از مجمللوع
پروندههای خشونت علیه زنان که
در دادگاههلای کللشور ثبلت شللده
است ۱۹ ،درصد پرونلدهها مربلوط
بلله منللاطق شللهری و  ۰۰درصللد
مربلللوط بللله منلللاطق روسلللتایی
بودهاند.
در آبان ماه  ۰۲۹۳اعلالم شلد کله
جمهوری اسالمی ایران به عنلوان
عللضو تللازه کمیتلله اجرایللی تدویللن
قلللوانین و مقلللررات مقابلللله بلللا
خللشونت علیلله زنللان در سللازمان
ملل متحد پذیرفته شلد .بلا توجله
به شرایط کلی زنان در ایلران ایلن
یکی از مضحکانه تلرین تلصمیمات
جمهوری اسلالمی شلناخته ملی
شود چرا که ناعادالنه ترین قوانین
علیه زنان در ایران وجود دارد/.

نشرهی سازمان راهیی زن شماره 19
جنبش زنان از حرف تا
واقعیت
الهه جعفری

آیا جنبش زنان توانسته در میان اقشار جامعه ،نژادها ،قومیت ها و طبقات اجتماعی جایی بلرای خلود بلاز
کند؟ یا به عبارت دیگر چقدر توانسته خود را نماینده مطالبات قشرها و طبقات مختلف زنان معرفی نماید.
مطالبات زنان در ایران یک طیف رنگارنگ و بسیار گسترده از اصالح قوانین تبعیض آمیز گرفته و حق ورود بله
ورزشگاه ها تا یک زندگی عاری از خشونت را شامل می شود .چالش اصلی جنبش زنان در ایران برخورد
حاکمان مذهبی که تمام قوانین خشونت آمیز وقهری وآلوده به تبعیض از نگاه دینی و شرعی که جلانشلیلن
سنت ها هم دیگر شده ؛می باشد  .ناگفته پیداست که فعاالن حقوق زنان ومبارزان جنبش زنان با مسائلل
و دشواری هایی به مراتب پیچیده تر در ایران رو به رو هستند.
نقدی که در این زمینه بر جنبش زنان وارد است این است که چندان در برقراری یک تشکل واحد در مطالبله
حقوق زنان درایران توانا نبوده است .
از زمانی که با سازمان رهایی زن آشنا شدم باور کردم که ما زنان ایران می توانیلم حلرف خلود را بلگلوش
حاکمان دیکتاتور
ایران و تمامی سازمان ها و تشکالت مدافع حقوق بشر و حقوق زنان برسانیم.
به امید نابودی حاکمان مستبد ایران و موفقعیت سازمان رهایی زن.

ا دامه ی صفحه
7
آموزش جنسیت
و روابط
جنسی ...

و عواطف ،ارزش ها ،واژه ها ،تن و جامعه بحث و گفتگو شود .اما این بحث ها نباید کلی باشد .بلکه قابل لمس و
کاربردی باشد مثال اینکه چطور می توان حس خوبی در شریک عاطفی یا جنسی خود ایجاد کرد؟
به خاطر داشته باشید که دانش آموزان باید در بحث ها شرکت اما نباید همه چیز را کنترل کنند .مثال در بحث های
گروهی ،دانش آموزان نباید از یکدیگر بپرسند "آیا تا به حال سکس داشته ای؟" در عوض می توان فیلمی را که در آن
این اتفاق افتاده مورد بحث و بررسی قرار داد .این معلم است که تصمیم می گیرد چه چیز مهم است و باید دربارۀ
آن حتما صحبت شود.

روش های آموزشی
روش ها و متدهای آموزشی نیز توسط معلم و باتوجه به نیاز کالس اتخاذ می شوند .روش های اینتراکتیو (تعاملی) مانند گفتگو،
پرسش و پاسخ ،تئاتر ،نمایش فیلم ،بازدید از منابع بیرون از مدرسه مانند محل انجمن آموزش سکس و رابطۀ جنسی ،و غیره بسیار
مفید است.
مطمئنا موضوعاتی وجود دارد که برای دختران جذابیت بیشتری دارد .مثال دورۀ خونریزی ماهانه از موضوعاتی است که دختران
پرسش ها و ندانسته های زیادی دارند .معلم باید در توانمند کردن دختران بکوشد ،از آنان بخواهد شرم و حس انزجار نسبت به دورۀ
ماهانۀ خود نداشته باشند .از بین بردن شرم از زنانگی در دختران نوبالغ اهمیتی بسزا در روند آموزش رابطۀ جنسی و شناخت
زنانگی خود دارد .مثال برای این کار" ،کارین اکلوند " 1معلم دورۀ متوسطه ،از دختران می خواهد به ترشحات واژن خود توجه کنند ،این
ترشحات را لمس ،و در آینه به اندام های جنسی خود نگاه کنند" .کارین" می گوید با تولید کنندگان لوازم بهداشتی تماس گرفته و از
آنان خواسته تا برخی محصوالت خود مانند نوار بهداشتی و لوسیون های شستشوی واژن و کاندوم برای او بفرستند .دانش آموزان
(پسر و دختر) با این محصوالت آشنا می شوند ،و دربارۀ کاربرد و تاثیر آنها بحث می کنند.
اکثر معلمان آموزش سکس و رابطۀ جنسی در مدارس می گویند ،برخالف آنچه تصور می شود ،پسران در جلسات بحث بیشتر
پرسش های احساسی مطرح می کنند .مثال می خواهند بدانند عشق چیست ،چطور قدم اول را بردارند و پیشنهاد دوستی بدهند،
چگونه می توانند به طرف مقابل نشان دهند که او را دوست دارند ،چطور می توانند مطمئن شوند که طرف مقابل از این رابطه حس
خوبی دارد.
البته پسران سئوال هایی نیز در زمینۀ خود -ارضایی که از دلمشغولی های مهم آنان است مطرح می کنند .از دیگر موضوعاتی که
پسران نسبت به آن کنجکاو هستند ،گرایش جنسی همجنسگرایانه است .این فرصتی طالیی پیش می آورد تا معلم دربارۀ تبعیض،
قضاوت های سختگیرانه ،توهین و تحقیر و خشونت صحبت کند و احترام به تفاوت ها و گرایش های متفاوت را به بحث بگذارد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که آموزش های جنسی به معنای تشویق کودکان به برقراری رابطۀ جنسی نیست و فقط شناخت آنان
از مفاهیمی را باال می برد که بدون این کالس ها شاید تا میانسالی برای آنان گنگ و ناشناخته باقی بماند .درضمن این آموزش،
درک درستی از رابطۀ انسانی دو طرفه به کودک و نوجوان می دهد که در واقع بر پایۀ احترام متقابل ،پرهیز از اعمال زور ،آسیب زدن
به احساسات و عواطف یا جسم طرف مقابل و خشونت پرهیزی بنا نهاده شده است ،و فراتر از آن شناخت خشونت و سوءاستفاده
های جنسی و ویژگی های آن و چگونگی بیرون آمدن از این موقعیت و گزارش به والدین یا پلیس یا درمیان گذاشتن با معلمان و
مسئوالن مدرسه ،و در یک کالم توانمندسازی کودک در برابر آسیب های جنسی است.
منابع
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU .1
Hans Olsson .2
UN Committee on the Rights of the Child .3
World Health Organization .4
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فاطمه کاظمی
نامه به یک فاحشه
نامه فریدون فرخزاد به یک فاحشه
اندیشیدن به تو رسم ،و گفتن از تو ننگ است!
اما میخواهم برایت بنویسم
شنیده ام ،تن می فروشی ،برای لقمه نان!… چه گناه کبیره ای!…
میدانم که میدانی همه ترا پلید می دانند،
من هم مانند همه ام
راستی روسپی!
از خودت پرسیدی چرا اگر در سرزمین من و تو،
زنی زنانگی اش را بفروشد که نان در بیارد رگ غیرت اربابان بیرون می زند!!
اما اگر همان زن کلیه اش را بفروشد تا نانی بخرد
و یا شوهر زندانی اش آزادشود این «ایثار »است!
مگر هردواز یک تن نیست؟
مگر هر دو جسم فروشی نیست؟
تن در برابر نان ننگ است…
بفروش ! تنت را حراج کن…
من در دیارم کسانی را دیدم
که دین خدا را چوب میزنند به قیمت دنیایشان
شرفت را شکر که اگر میفروشی از تن می فروشی نه از دین.
شنیده ام روزه میگیری ،غسل میکنی ،نماز میخوانی ،چهارشنبه ها نذر حرم امامزاده صالح داری ،رمضان بعد از افطار کار می
کنی ،محرم تعطیلی.
من از آن میترسم که روزی با ظاهری عالمانه ،جمعه بازار دین خدا را براه کنم ،زهد را بساط کنم ،غسل هم نکنم ،چهارشنبه
هم به حرم امامزاده صالح نروم ،پیش از افطار و پس از افطار مشغول باشم ،محرم هم تعطیل نکنم!
فاحشه !! دعایم کن
در سرزمینی که تفکیک زن و مرد برقرار است فاحشگی فقط مختص زنان نیست که چه بسا مردانی هستند که از مغز و
چشم فاحشه هستند.
درد بزرگیست جنسیت ونه انسانیت اینجا خطاب به یک فاحشه نیست بلکه اعتراضی است به یک جامعه بیمار
که به پایمال کردن حقوق انسانها وانسان را *زن ومرد را به این سمت سوق داده اند
در جامعه اسالمی ایران فحشا یک نا هنحاریست که از مشکالت فردی و اجتماعی سرچشمه میگیرد
فقر از علل اصلی فحشا است و تا زمانی که مردان و دیگر اعصا جامعه به فحشا دامن میزنند و استفبال می کنند فاحشه
هست.
پس فاحشه مریدان خدا هستند که پسران را طوری تشنه شهوت گذاشتند که از همخوابی با حیوانات هم نمی گذرند.
اما قصد دارد فقط با یک دختر باکره ازدواج کند.
من ایمان دارم به فاحشگی ذهن باکره پسندان و باکرگی قلب فاحشان ذهن باکران در گیر وسوسه های ارضا نشده است
فاحشه را خدا فاحشه نکرد آنانی که در شهر نان قسمت میکردند و او را نیازمند گذاشتند تا هر زمان نیاز به هم /اغوشی
داشتند او را به لقمه نانی بخرند
فاحشگی فقظ تن فروشی نیست آنانی که بر خالف عقیده شان به کاری تن میدهند و جلو هر کس خم میشوند صد بار بدتر ار
تن فروشانند.
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری هستی
گفتا شخیا هر آنجه گویی هستم
آیا تو چنان که می نمایی هستی
فاحشگی فقظ تن فروشی نیست آنانی که برای لقمه نانی بر خال

دست تمامی مذاهب از زندگی مردم و خصوصا زانن و کودکان کواته!
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نقدی بر سخنان فرستاده
خامنه ای؛ حسن روحانی
روباه مکاردر سازمان ملل
سیروس رئوفی

درآغلللاز سلللخلللن روحلللانلللی
میگوید:جهان ما جهانلی پلر از
بیم واملیلد اسلت:بلیلم جلنلگ
ومللنللاسللبللات خصللومللت آمللیللز
منطقه ای و جهانی؛بلیلم رویلا
رویللی هللویللتللهللای مللرگللبللار
مذهلبلی؛قلوملی وملللی،بلیلم
نللهللادیللنلله شللدن خشللونللت
وافللراطللی گللری،بللیللم فللقللر و
تبعیضی خرد کننده،بیم تباهی
و نابودی منابع حیاتی،بیم بلی
توجهی به کلراملت و حلقلوق
انسان،بیم غفلت از اخالق.
باید یادآور شد که تمام
گزینهای مورد بحث روباه مکار
روحانی در خود نظام والیت
فقیهیش متبلور و آشکار
گردیده و ادامه دارد .در حالی
که نظام موجود در ایران خود
تشویق کننده جنگ بوده و
هست تا جائی که بنیانگزارش
خمینی جنگ را نعمت االهی
نام مینهد و تمامی سران نطام
نیز به آن ایمان راسخ و قوی
دارند ،و تاکنون هیچ کدام از
آنان این گفته را نفی نکرده و
از آن به نیکی سخن
میگویند.این در حالی است که
نظام والیت فقیه روحانی ،
بنزین بر شعلهای جنگ داخلی
میریزد،برطبل
سوریه
در
اختالفات مذهبی در جهان
اسالم در میان اهل تسنن و
تشیع میکوبد و در رسانهای
رسمیش به معتقدات اهل
تسنن توهین مینماید،همچنین
نادیده گرفتن حق مسلم و
برابری ملیتهای ایرانی و
مشوق افراط گرائی مذهبی
شیعی در کشورهائی که
اکثریت و اقلیت شیعی مذهب

رهبر
فتوای
دارند.آیا
را
خونخارش خامنه ای که جدیدا
بر علیه بهائیان کشورمان صادر
کرده است بی توجهی به
کرامت و حقوق انسانی این
بیم
نیست؟
هموطنانمان
غفلت از اخالق کدام است که
روحانی دم از آن میزند؟ آقای
روحانی  ،ولی فقیهت و شما
مسسبب آنچه که ذکر کرده
اید هستید.چرا از ولیتان و خود
و نظامتان شروع نمیکنید که
این نگرانیها را برطرف کرده و
دنیا را از شر آنچه ذکر کرده اید
رهائی بخشید.
آقللای روحللانللی بلله گللزیللنللش
هوشیارانه امید و تدبیر تلوسلط
مردم ایران اشاره کلرده ایلد،ایلا
خود باور داریلد شلملا را وللی
فقیهت تنها برای نجات نظامش
برگزیده تا بتوانید با دروغگوئیهلا
و رفتار مکلارانله تلان جلهلان و
بخصوص ملللت ایلران را بلرای
مدتی از آنچله در درون نلظلام
میگذرد رهلائلی بلخلشلیلده و
دوباره همان تندرویها را شلروع
و ملت و جهلان را بله سلخلره
بگیرید .آیاخود نلملیلدانلیلد رای
تمامی ملت ایران در ملعلادالت
ریاضی نظام شما با رای وللی
فقیه مساوی و بلرابلر نلیلسلت
؟اگر او شما را منصوب نکند آیلا
شما میتوانید بلا آن پشلتلوانله
رای که از آن صحبت ملیلکلنلیلد
حتی یک لحظه هم بر کلرسلی
ریاست جمهوری تکیه دهید؟ایا
قبل از مسافرت به نلیلو یلورک
توسط او دستورات الزم و قلابلل
اجللرا بلله شللمللا داده نشللده
است؟آیا شملا ملیلتلوانلیلد بله
عنوان رئیس جمهلور ملنلتلخلب
مردم خود نظری داده و آن را
انجام دهیلد و بلا او مشلورت
نکرده و به ایران بلاز گلردیلد؟تلا
کی میخواهید با دروغ پلردازی
از مللت ایلران و جلهلان وقلت
خریداری نمائید؟اگر نظام شملا
دست از حمایت کلور کلورانله ا
رژیم دیلکلتلاتلوری بشلار اسلد
بردارد وبه گروهای تروریسلتلی
در فلسلطلیلن،للبلنلان،علراق و
افغانستان و سایر نقاط جلهلان
کمک مالی و تسلیحاتی نکلنلد
منطقه حساس و اسلتلراتلژیلک
خاورمیانه روی آرامش و صلح را
خواهد دیدو به دنبال آن تمامی
جهان شاهد آراملش و صلللح
خواهد بود.
درست گفته اید که خطای یک
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بازیگر اثرات ملنلفلی و آسلیلب
پذیری بر جهان خواهد گذاشلت
،شما و نلظلاملتلان  11سلال
است که محاسبات اشتبلاهلی
از ملت ایران و جلهلان داریلد و
این اشتباهات شما پایان ناپذیر
و مللتللداوم اسللت.آیلا شللمللا و
نظامتان به این نتیجله رسلیلده
اید که عصر بازیلهلا بلا حلاصلل
جمع صفر پایان یافته است؟اگر
به این نتیجه رسیده اید چرا در
ایران و در کلردسلتلان سلیلل
عظیم لشکریانتان را کله بلرای
سرکوب ایلن ملللت شلریلف و
غیور گسیل داده اید جمع آوری
نمیکنید و به پادگانهای اصلللی
خود در شهرهای دیگر که آورده
ایللد بللاز نللمللیللگللردانللیللد .چللرا
گشتهای نیروهای انتظاملی را
از شهرها جمع آوری نمیکنید تا
ملت بتوانند با خلیلال راحلت و
دور از نگرانی و مواجه شدن بلا
گشلتلهلای گلونلاگلون زنلدگلی
راحلللت و آراملللی داشلللتللله
باشنلد.چلرا نلیلروهلای سلپلاه
قلللدس را از سلللوریللله فلللرا
نمیخوانیدو در فجایع دیلکلتلاتلور
سوریه علیه ملللتلش شلریلک
جرم میشوید ونمیگذارید ملللت
سوریه خود سرنوشت خلود را
تعیین نماید.ایا این خود مصداق
نظامی گری و دخالت نظامی و
استفاده از ابزارهای نظلاملی و
خشن برای انقیلاد دیلگلران در
شرایط نوین جهانی نیست؟
در سحنانتان از اقدامات
زورمندانه اقتصادی ،نظامی
برای حفظ و تداوم سلطه و
برتری سخن گفته اید،آیا نظام
دیکتاتوری شما تمام ابزارهای
اقتصادی و نظامی را در اختیار
سپاه پاسداران قرار نداده
است؟که ملت ایران را به هر
شیوه ممکن سرکوب نموده
وهر مطالبه حقوقی و انسانی
را در نطفه خفه نمایند وبه
بهانه الهام و دستور گرفتن از
سرویسهای اطالعاتی غربی
آنان را در دادگاهای فرمایشی
به اعدام محکوم کنند،و باعث
ویرانی اقتصاد ایران و جامعه
شده اند پس از چه چیزی
سخن میگوئید ؟آیا رفتار
اقتصادی و نظامی  ،نظامتان
همگی ضد صلح،ضد امنیت
،ضد کرامت انسانی و آرمانهای
بشری نیست؟تا جائی پیش
رفتید که میخواستید ایران و
ملت را دوباره به یک جنگ

ناخواسته برده و ویرانی
بیشتری به بار بیاورید چون
شما جنگ را نعمت االهی
میگوئید
درست
میدانید.
خشونتهای دولتی و غیر
دولتی،مذهبی و فرقه ای و
حتی نژادی را شما اکنون در
ایران و منطقه خاورمیانه و
سایر نقاط جهان دامن میزنیدو
این نیز بر آمده از تاثیر فاجه بار
ایدئولوژی افراطی و خشن
نظام و ولی فقیهتان است.
شما بیان داشته اید که ایجاد
مرزهای نادرست هویتی و
بیگانه ستیزیهای خشن رایج
نتیجه گفتمان مرکزگرایی
است  .نظام شما خود مروج
گفتمانهای تبلیغاتی و بی
اساس دین ستیزانه در صدا و
سیما ی رسمی کشور که
سخنگوی نظرات نظام است
روزانه مروج این تبلیغات
است،ادیان دیگرو مذهب اهل
تسنن و بهائیان رانشانه گرفته
اید .آیا این تبلیغات دولتی
شما در صدا وسیما و
منابرومساجد و حسینیها
تهدیدی جدی علیه ثبات
منطقه ای و جهانی وامنیت
انسانی نیست؟سخن از
گفتمان تبلیغاتی با طرح و
القای تهدیدات فرضی و
خیالی مشکل خطر ناکی به
خود گرفته است:دقیقا خود
مروج این تهدیدات فرضی و
تمام
هستید،که
خیالی
جنبشهاو فعالیتهای مدنی و
مسالمت آمیزرا وابسطه به
دشمنان نظام ربط داده و آنان
سرویسهای
جاسوس
را
اطالعاتی
و
آمریکا،اسرائیل،انگلیس
سایر کشورها نامیده و بطور
وحشیانه ای و پس از
محاکمهای فرمایشی و دسته
جمعی و اعترافات تلوزیونی به
اعدام محکوم مینمائد.اگر در
اوایل جنگ ایران وعراق رهبرت
خمینی با قطعنامه های
متعددسازمان ملل و کنفرانس
اسالمی موافقت میکرد و
مجبور به نوشیدن جام زهر
نمیشد صدام حسین قادر بود
از سالحهای شیمیائی بر
علیه ایران و ملت کرد
استفاده نماید؟اگر رئیس
جمهورتان احمدی نژاد که نظر
رهبرت نزدیکتر به نظر او بود از
تریبون سازمان ملل متحد
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وتریبونهای آزاددیگر خواستار نابودی اسرائیل از روی زمین نمیشد و تهدید نمیکرد ،دنیا ارامش بهتری به خود نمیدید؟آیا اگر نظامتان
در امور مذاکرات مربوط به صلح فلسطینیان و اسرائیل سنگ اندازی و مداخله نمیکرد اکنون شاهد ثبات در منطلقله نلبلودیلم؟نلظلام
ولی فقیهتان و بنیانگزارش خمینی از بدو انقالب باشعار صدور انقالب به کشورهای همسایه و راه قدس از کربال میگلذرد تلهلدیلدی
علیه صلح و امنیت خاورمیانه و جهان شد.درست است در کمتر نقطه ای از جلهلان خشلونلت ملانلنلد غلرب آسلیلا و شلملال
آفریقاخانمانسوز بوده ،آقای روحانی میدانید دلیل آن چیست؟در تمامی نقاطی که از آن نام برده اید دست نظام شما و ایادیتان در
کار بوده واست و باعث تشنج آن مناطق شده اید .با سقوط حکومت طالبان در افغانستان نظام شما برای ملقلابللله بلا نلیلروهلای
امریکائی و متحدین ،حامی گروههای جنگ ستیز و طالبان شدید تا بتوانید به قول خودتان به آمریکا ضربه بزنیدو نگزارید ملت سلتلم
دیده افغان به صلح و آرامش دست یابد  .اکنون نیز اگر نظامتان دست از کمک مالی و نلظلاملی بله گلروهلهلای جلنلگ طلللب در
افغانستان و عراق بردارد این منطقه روی صلح و آرامش به خود خواهد دید.آیا نظام شما و ولیش و سلایلر رهلبلرانلش ملروج تلرور
دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج کشور نبوده اند؟دادگاه میکونوس صراحتا به دست داشتن ولی فقیهت در آن جنایت هلوللنلاک
که منجر به شهادت دکتر شرفکندی و همراهانش شد متهم کرد .نظامی که رهبرش تروریست میباشد رئیس جلملهلورش بلا چله
روئ از ترور سخن به میان میآورد؟آیا بمب گزاریهای خود در آرژانتین در مرکز یهودیان آ ن کشور را فراموش کرده ایلد؟ایلا کلملکلهلای
خود به تروریستهای افغانستان؛عراق،لبنان و سایر نقاط جهان را فراموش کرده اید؟آیا ترور
رفیق حریری نخست وزیر منتخب لبنان توسط نظام بشار اسد را فراموش کرده اید پس لطفا از نلظلم و حلقلوق انسلانلی سلخلن
نگوئید،اول ولیتان و سپس خود را اصالح نموده و به اشتباهات  11ساله اخیر خود ونظامتان اعتراف نمائیدو از ملللت شلریلف ایلران
عذرخواهی کرده و سازو کار انتخاباتی آزاد را زیر نظر سازمان ملل متحد فراهم نماوید تا ملت آینده و نظام دملوکلراتلیلک خلود کله
همان حکومت مردم بر مردت است را انتخاب نمایند،که در نهایت ملت شریف ایران نفسی راحت بکشند و هم دنیا از یلک فلاجلعله
بزرگ که نظام والیت فقیه است نجات یابد/.
تاثیر زمینه های نژادی و مذهبی بر زندگی دانشجویان اقلیت در ایران
سعید محمدی
ایران کشوری وسیع و نسبتا پرجمعیت است که اقلیتهایی از نژادها و مذاهب گوناگون را در خود جای
داده است .این گوناگونی از دیرباز باعث بروز اختالفاتی و گاها مشکالتی در بین اقوام ساکن در ایران و
حتی بین ایران و کشورهای همسایه شده است.
در دوران معاصر ،چه در دوره ی زمامداری پهلوی ها ،و چه در دوره ی حکومت جمهوری اسالمی ،این
اختالفات شدت بیشتری یافته است .از جمله دالیل این تشدید می توان به سیاست دولتهای وقت و نیز
گسترش ارتباطات میان جوامع اشاره کرد.
در این میان دانشگاه به دلیل حضور جوانانی از اقوام و مذاهب مختلف و با توجه به اینکه دانشگاه
محیطی روشنفکری و مبارزاتی است و جدال بین ایدئولوژیهای مختلف نمود بیشتری دارد ،می تواند به
مکانی برای دامن زدن به این مشکالت قومی و مذهبی تبدیل شود .اقوام بلوچ ،کرد ،لر ،ترکمن ،ترک و
پیروان مذاهبی چون بهاییت ،زرتشت ،مسیحیت ،یهودیت و اهل سنت از جمله اقوام و مذاهب مورد
تبعیض و ستم در دانشگاههای ایران هستند که شدت این تبعیض با توجه به شهر مجل دانشگاه ،تعداد دانشجویان ،و جو کل
دانشگاه متفاوت است .به عنوان مثال ،این مسائل در دانشگاههای شهری مانند تهران نسبت به مراکز استانهای دیگر نمایانتر
است.
این تبعیض در بسیاری از دانشجویان باعث ایجاد افسردگی ،افت تحصیلی ،و شکل گیری ویژگیهای منفی اخالقی مانند گوشه گیری
و بدبینی می شود .این فشارها گاهی تا حدی دانشجو را آزار می دهد که حتی ممکن است مجبور به ترک تحصیل شود.
از تبعات دیگر تبعیض در بین دانشجویان بوجود آمدن حس نژادپرستی و خودبرتربینی در میان همان دانشجویان مورد تبعیض قرارگرفته
است .به این صورت که وقتی دانشجویی مورد ستم نژادی قرار میگیرد بصورت ناخودآگاه حسی تنفرآمیز و ناسیونالیستی نسبت به
قومیت حاکم (در ایران ،فارس و شیعه) پیدا می کند .در نتیجه دانشگاه به جای تربیت افراد روشنفکر و باسواد اشخاصی را به جامعه
تحویل می دهد که به جزئی از بدنه ی اصلی مشکالت اجتماعی ایران تبدیل می شوند/ .
(ادامه دارد)...
بدرود مرد صلح ؛ نلسون ماندال! شاهین کاظمی
در حالی که بعد از مرگ نلسون ماندال اکثر رهبران و رئیس جمهوران دنیا ابراز همدردی کرده و یلاد او را
گرامی داشتند باید ببینیم در حال حاضرکه آپارتاید و تبعض نژادی بر ایران حاکم شده چه زمانی مبارزانی
مثل نلسون ماندال ظهور خواهند کرد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم جزء کسانی بود که مقام نلسون ماندال را ستود و ابلراز هلملدردی
کرد !
حاکمان ایران با اینکه بیشترین تبیض ها را بر مردم خود روا میدارند دم از مبارزه با تبعض نژادی می زنند .
تبعیض فاحشی که قوانین اسالمی در حق زنان و دگر اندیشان دینی و دگرباشان جنسلی قلائلل ملی
شود ؛ برخورد تبیض گونه با مخالفان سیاسی که از آن جمله میتوان به کارگران و دانشجویان اشاره کرد.
برای مقابله با تبیض ها و نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران باید از کسانی مثل ماندال درس
مبارزه آموخت ودر مقابل این حکومت دیکتاتوری ایستاد و اذهان عمومی بین الملل را آگاه کنیم و تبیض های موجود در بستر جامعله
ایران را رسانه ای کرده و توجه مخالفان نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی را به ایران جلب کنیم.
زنان و کودکان اولین قربانیان تبیض در ایران هستند و بیشترین صدمه را از نحوه حکومت و قوانین اسالمی خورده اند./
ایران سرفراز و عاری از قوانین اسالمی آرزوی ماست
16
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ظلمی را که بر زنان در
ممالک اسالمی روا
می دارند
مرضیه آدمی
میخواهم
عزیز
هموطنان
رنجنامه ای از زنان را که روز
به روز رو به فزونی است
صحبتی داشته باشم.
هیچ سلازملان و ارگلانلی در
حمایت از این قشر یعنی زنلان
و دختران که همیشه مورد آزار
و اذیت جلاملعله ی خلود قلرار
گرفته و میگیرند .هلیلچ اقلدام
اساسی نمیکنند .
تا کی سنگسار و تاجااوز و
آسیب به زنان ؟
همین چلنلد روز پلیلش خلبلر
دلخراش دیگلری .کله تلن هلر
انسانی را به لرزه در ملیلآورد.
که مختصرا بله آن اشلاره ای
مینمایم.
دادگاه پاکستان در دهسلتلان
"میلرواال" بله یلک دخلتلر ۰۱
ساله" حکم تجاوز گلروهلی در
منظر عمومی و جلللو دیلدگلان
خانواده اش را برای یک دخلتلر
صادر کرد .تجاوز گروهی به این
دختر جلو چشم پدر و ملادر و
خانواده این دختر و جلو چشلم
هللزاران نللفللر از مللردم صللورت
گرفته است  .چلهلار نلفلر" از
عشیره غوجار" دختر  ۰۱ساله
را روی میزی پهن خوابانده و به
او بصورت گروهی تجاوز کردنلد.
این حکم همزمان بخاطر ارتبلاط
برادر این دختلر بلا دخلتلری از
عشیره"غوجاز" که بلا هلم در
ارتبلاط بلوده انلد صلادر شلده
اسلللت .سلللپلللس اهلللاللللی
عشلیللره"غلوجللار" عللللیله ایللن
خانواده شلکلایلت ملیلکلنلنلد و
دادگاه هم حکم تجاوز گروهلی
به دختر این خانواده را در ملال
عام صادر میکند.
حال به دانشلجلوی علزیلزملان
مریم شفیع پور و اینکه چه

ظلمی بایشان میکنلنلد اشلاره
ای داشته باشیم .
بنا به اطالع گزارشگران هلرانلا،
ارگان خبری مجملوعله فلعلاالن
حقوق بشلر در ایلران ،طلبلق
ابالغیه دادگاه انقالب جلللسله
رسیدگی به اتهامات این فلعلال
دانشجویی روز چهارشنبله ۰۰
دی ماه ساعت  ۰۷صبح برگلزار
میشود.
پرونده مریم شفیعپور در شعبه
 ۰۲دادگاه انلقلالب تلهلران بله
ریاست قاضی صلللواتلی ملورد
رسیدگی مجلدد قلرار خلواهلد
گرفت.
پیشتر قاضی دادگاه بلا اعلالم
نقص در پرونده دوبلاره پلرونلده
وی را به بازپرسلی بلرگلردانلده
بود.
این در حالی است که در تملام
طول دادرسلی بلا آزادی ایلن
فعال دانشجویی به قید وثیلقله
مخالفت شده است.
مریم شلفلیلعپلور ،دانشلجلوی
سابق دانشگاه بلیلناللملللللی
قزوین که پس از دو ترم تعللیلق
از تحصیل بله دللیلل فلعلاللیلت
سیاسلی از دانشلگلاه اخلراج
شده بلود .وی هلملچلنلیلن از
اعضای فعال ستاد انتلخلابلاتلی
مهدی کروبی در سلال ۰۲۱۱
بوده است.
این فعال سلابلق دانشلجلویلی
پیش از ایلن در سلال  ۱۹بله
دلیل فعالیتهای دانشلجلویلی
بر اساس حکم دادگاه انلقلالب
قزویلن بله یلک سلال حلبلس
تعلیقی محکوم شده بود .چله
بر سر ملت میآورند که اکثلرا از
آن بی خبریم.
آمار خودکشی در ایران باه
٠٦هزار نفر در سال رسید .
به گفته دکتر جعفر بلواللهلری-
رئیس انستیلتلو روانپلزشلکلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،
ساالنه  ٠۷هزار نلفلر در ایلران
دست به خودکشی میزنند.
به گزارش روزنامه تهران  ،امروز
پرویز مظاهری -دبلیلر انلجلملن
روان پزشکان ،اعالم کرد که ۳٢
درصد از جامعه درگیر اخلتلالالت
روانی هستند.
رئیس سازمان پزشکی قانونلی
ایللران  ،اعللالم کللرده آمللار
خللودکشللی در سلله مللاهلله
نخست سال جاری نسبت بله
مدت مشابۀ سال قبل ۹٫٩ ،
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درصد افزایش داشتله اسلت و
ایران در ردیف پنلجلاه وهشلتلم
قرار دارد و زنلان هشلت بلرابلر
بیلشلتلر از ملردان دسلت بله
خودکشی میزنند  ،اما مردان ۲
برابر بیشتر ،در خودکشی جان
خود را از دست میدهند.
خود سوزی زناان در ایاران
اسالمی یک فریاد بالاناد در
اعتراض باه وضاع ماوجاود
است. .
یکی از شاخص هلای علداللت
اجتماعی در جاملعله سلالملت
روانئ تعریف می شود.
اخبار خود سوزی و خلودکشلی
ها هر روز جمعی را در حلزن و
انلللدوه فلللرو ملللی بلللرد.در
بیمارستانلهلای شلهلر ،پلیلکلر
زنللانللی دیللده مللی شللود کلله
قربانی قتلللهلای نلاملوسلی و
خوسوزی هستند.دخلتلر و زن
جوانی کله انلواع نلابلرابلری ،
فشار و حق کشیها را می بیند
و مجبور به سکوت میشود .چه
انتخابی می تواند داشته باشد
؟ زنی که نتوانسته است فریاد
حق طلبی خلود را بله گلوش
قانون گذاران کله ملتلشلکلل از
مردانی اند که بلا اعلتلقلاد بله
برتریشان نسبت به زن در پلی
مطلق کلردن حلقلوق خلود در
جامعه هستند  ،بلرسلانلد و از
حقوق ناداشته خود دفاع کلنلد!
 ،فریادهایش درونی و در نهایت
آنها را به تخریبِ خود یا دیگلری
می کشاند.
در سرزمین ما زنان و دخلتلران
برای رهایی خود از شر فرهنگ
مرد ساالر اقدام به خلودکشلی
از نوع خودسوزی ملی زنلنلد و
خللودسللوزی در اسللتللانللهللای
کرمانشاه و ایالم بیش از سایلر
نقاط است  .بلنلابلر آملار ارائله
شده در رابطه با خلودکشلی ،
جوانان و زنلان  ،رکلورد دار آن
بوده اند به گونه ای که نماینلده
استان ایالم در مجلس شلورای
اسلللالملللی ملللی گلللویلللد ،
ساالنه۴۲۷نفر در ایالم اقدام به
خودکشی می کنند که اغلللب
آنان زنان جوانی هسلتلنلد کله
دست به خودسوزی می زنلنلد
و در بهمن ماه سلال جلاری۰۷
زن در مناطق کُرد نشین ایلران
اقدام به خودکشلی کلرده انلد
کلله ۲تللن از آنللان از طللریللق
خودسوزی به زندگی خود پایان
داده اند .قاتل این زنلان هلملان
جامعه مردساالری است که با

استفاده از جهلل  ،سلنلت و
قوانین نا برابر ،آنان را به سوی
تباهی و نابلودی سلوق ملی
دهد  .زنان خانواده های فقلیلر
و بی سواد یا کم سواد بیشتر
در مللعللرض خللودسللوزی یللا
خودکشی قرار دارند  .آنان زیلر
خط فقر اقتصادی و نلیلز فلقلر
فرهنلگلی ملرگ تلدریلجلی را
تجربه می کنند  .نا امیلدی در
تغییر شلرایلط زنلدگلی ،علدم
وجود حمایلتلهلای قلانلونلی و
حقوقی در بلرابلر خشلونلت و
ن خانلواده ،
سخت گیری مردا ِ
آنان را به سلوی خلودسلوزی
می کشاند  .آنان بهای رهایی
از تبعیض و نا برابری را با جلان
خود می پردازند.
بر اساس آمار انجام یلافلتله از
سوی وزارت کشور جلملهلوری
اسالمی  ،آمار خلودکشلی در
ایران متنوع و غیر دقیق اسلت
 ،به طوریکله طلی سلاللهلای
۰۲۰۲تللا ۰۲۱۷از ۰۲،۱مللورد
به۲۱،۱مورد در هلر ۰۷۷هلزار
نللفللر رسللیللده اسللت اگللرچلله
آماراین حوادث افزایش یافته و
بر این اساس نمی تلوان آملار
تحقیقلی در ایلن خصلوص را
اعالم نمود  .تحقیق دیگری که
تللوسللط وزارت بللهللداشللت در
سال ۰۲۱۳صورت گرفته اسلت
حاکی از نرخ باالی خودکشلی
اسللللللتللللللانللللللهللللللای
در
کرمانشاه،ایالم،همدان،آذربایج
ان و گیالن نسبلت بله سلایلر
استانها می باشد در بعضی از
استلانلهلا از جلمللله ایلالم ،
کرمانشاه و خلوزسلتلان نلرخ
خودکشی از نوع خلودسلوزی
بیش از حد ملعلملول در آملار
جهانی بوده است.
هم چنین در بلررسلی هلای
استانی نیز نشان ملی دهلد
که استان ایالم باالتلریلن آملار
خودکشی و خلود سلوزی و
استان سمنلان پلائلیلن تلریلن
شاخص خود کشئ ملوفلق را
به خود اختصاص داده اند.
در خصللوص خللودکشللی و
خودسوزی زنلان در گلزارش ِ
ملی خشونت علیه زنلان کله
توسط نهاد ریاست جلملهلوری
در سال ۰۲۰۹ملنلتلشلر شلد،
آمده است که آمار خودکشلی
و خودسلوزی در اسلتلانلهلای
کهکیلویه،بویراحمد ،کرمانشلاه
و کردستان بسیلار بلاالتلر از
میزان کشوری آن است  .اما

در حال حلاضلر و بله ملوجلب
تللحللقللیللقللات انللجللام یللافللتلله
خودسوزی زنان در استان ایالم
از باالترین آمار برخوردار است.
طبق آملار سلازملان جلهلانلی
بهداشت ایران سومین کشلور
جهان بعد از چین و هندوستلان
است که آمار خودکشلی زنلان
در آن فزونی یافته است .میزان
خودکشی و خودسوزی در اکثر
کشورهلای جلهلان در ملردان
بیش از زنان و در گلروه هلای
سنی باالی ۴۲سال است  .در
اروپا این رقم به باالی ۰۲سلال
می رسد.
با کاوش در مشکل اجتلملاعلی
در جللامللعلله ایللران  ،ایللالم و
کرمانشاه تنلهلا اسلتلانلهلایلی
نیستند که خودسوزی زنلان و
ن جوان و کلودکلان در آن
مردا ِ
بسیلار اسلت بلللکله  ،دیلگلر
استانلهلا ملانلنلد چلهلارملحلال
بختیاری  ،لرستان  ،کردسلتلان
 ،خوزستان  ،خراسان  ،اردبیلل
و آذربایجان شرقی نیز با چنیلن
فاجعه انسانی روبرو هستند .
افزایش آمارهای خلودکشلی و
خودسوزی  ،طالق  ،قتل هلای
خللانللوادگللی یللا نللامللوسللی ،
همسرکشی از نلوع زنلانله و
مردانه  ،پیلدایلش نلوملیلدی و
یاس و افسردگی های روحلی
 ،روانی بیلن افلراد جلاملعله ،
جدی بودن بحث خشلونلت بله
معنای عام بلرای تلملام زنلان
ایرانی و در مفهوم خاص و بله
ویژه برای زنانی که بیشتلر بله
طبقات فرودست جامعه تعلللق
دارند و این شلرایلط دشلوار و
ناگوار زندگیلسلت کله زنلان را
مللجللبللور مللی سللازد تللا غللم
انگیزترین شلیلوه هلا را بلرای
خالصی خود انتخاب نملایلنلد .
این زنان در جستجوی فلردیلت
لگدمال شده اشان هستند.
و بسیاری از این خودکشی ها
از بیم برملال شلدن ،در ملیلان
اقوام و خلویشلاونلدان پلنلهلان
باقلی ملیلملانلد و بله صلورت
رسمی این نوع حوادث در آملار
ثللبلللت نللملللی گللردد و در
چهاردیواری همان خانه مدفلون
می شود.
داليل و عوامل خودکشی ،
خودسوزی
بررسی های انجام یلافلتله در
ایران حکایت از زندگی اسفلبلار
و حزن انگیز زنان ایلران دارد .
یکی از اساسی ترین عوامل
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خودکشی از طریق خودسلوزی
در زنان ایرانی خشونلت اسلت
که در خالل  ۲۴سلال  ،ایلران
سالها درگیر جلنلگ بلا کشلور
عراق بوده است وبر ایلن پلایله
مللی تللوان بللیللان داشللت کلله
استانهایی که دارای آمار بلاالی
خلللودسلللوزی و خلللودکشلللی
هستند اکثرا استانهای مرزی و
مناطقی را شامل ملی شلونلد
که به ملدت  ۱سلال زنلدگلی
روزانه اهالی با بمب  ،ملیلن ،
خمپاره و گللولله هلملراه بلوده
است  ،بلنلابلرایلن افسلردگلی
های بعد از خاتمه جنگ  ،ملی
تللوانللد در تللقللویللتِ انللگللیللزه
خودسوزی موثر واقع گردد و نیز
قوانین نا برابر کله هلملواره بلر
علیه زنان به تصلویلب رسلیلده
است خود بله ایلن خشلونلت
دامللن زده اسللت  .خشللونللت
رسمی در قانون همله
دولتی و
ِ
جا آشکلار دیلده ملی شلود ،
تنش های سنتلی را افلزایلش
می دهد کله در بلخلشلهلایلی
اجرای این سنت هلا قلوی تلر
اسللت  .خللودسللوزی زنللان در
ایران ریشه در مسائل گوناگلون
دارد.
ل مشکالت خانوادگی
ل تعصب دراعتقادات مذهبی
ل جامعه مرد ساالر
ل ازدواج زودهنگام  ،سن کم زن
در زمان ازدواج
ل تفاوت سنی زیاد ملیلان زن و
مرد
ل فقر و مشکالت اقتصاد
عزیزانم بجاست که از ماادر
ایرانی عزیزیکه از میان ماا
رفته یادی بکنیم .
خانم سالحي درگذشت .زنلي
واال و مادري بي هملتلا .خلانلم
سالحي را اولین بار وقتي با دو
فرزند دخترش كه در زندان بلود
در اردوگاه حلزب كلملونلیلسلت
اكللران در كللردسللتللان مللالقللات
كللردم .بللعللدا در شللهللر لللیللن
شللوپللنللیللنللگ سللوئللد زنللدگللی
میکردند  .خلانلم سلالحلي را
بدون اغراق همه ي مردم للیلن
شوپنیلگ ملیلشلنلاخلتلنلد .زن
مسني كه همیشه با دو پسلر
بچه در كنارش سیماي آشنلاي
همه بود و همله بلرای ایشلان
احترام خاصی قلائلل بلودنلد .
كادشان گرامیباد.
مادر سالحی (صدیقۀ حائری )
مادر انقالب  ،ملادر پلیلشلروان
اندیشه های نو ،مادر
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استقامت و بردباری  ،مادر رنلج
و مادر زحمت  ،ملادر دالوری و
شجاعت  ،مادر کار و پلیلکلار ،
مادر روزهای سلخلت و شلب
های اضطلراب و ملادر چلریلک
های فدائی خلق رفقا جلواد ،
کاظم و حسین سلالحلی هلم
رفللت  .یللاد و خللاطللرۀ مللادر
سلالحللی و فللرزنللدان دالورش
همیشه و همواره در یلادهلا و
سور و سرودها زنده و جلاودان
خواهد ماند.
همانطور که همه مایادانایاد
خشونت بار زناان تاماامای
ندارد.
هر روزه میلیونها زن در سراسر
جهان بله للیلسلت قلربلانلیلان
خشونت افزوده میشلونلد .هلر
لحظه زنی در گوشه ای از ایلن
دنیا قربانی خشونت میشلود و
در خون خود میغلتد .قربلانلیلان
خشونت از هلمله نلوع و هلر
سن و نژادی هستند .خشونت
علیه زنان مرزی نمی شناسلد.
قربانیان میتوانند از دختران کلم
سن و سلال تلا زنلان مسلن
باشند .ملیلتلوانلد دخلتلری یلا
همسر و مادری باشد .جنلایلت
علیه زنان و کشتار آنها به یلک
پدیده واحدی در سراسر جهلان
تبدیل شده است.
قللاتلللللیللن در بسللیللاری مللوارد
کسانی جلز پلدران ،بلرادران و
همسران نیلسلتلنلد .کسلانلی
هستند که با عشلق و رنلج و
تهیدستی دختران و هملسلران
خود همراه بوده انلد .چلگلونله
است که قاتلیلن از علزیلزان و
نزدیکلان زنلان هسلتلنلد؟ چله
فاکتوری بلاعلث بلوجلود آملدن
چنلیلن ملوجلی از جلنلایلات ،
قصاوت است؟ آیا این ضاربین و
مجرمین به جنون دچار میشوند
که این چنین میتواننلد علزیلزان
خود را مورد حمله قرار دهلنلد؟
منصور حکمت میگوید.
جناكت از سر "جنون" ،همیشه
مملکلن اسلت وجلود داشلتله
باشد .اما آن نوع جلنلونله کله
قربانیانش ،از خیابان و خانه تلا
مدرسه و کارخانه ،عمدتا زنلان
هستند ،دكگر جنلون نلیلسلت،
بلکه بیان جنون آمیز گوشه اى
از عقل حاکم بر جامعه اسلت"
منصور حکمت مقاله ی زن ،در
زندگه و ملرگ  ،از فلردریلک
وست تا آنتونی کندی.
خشونت علیه زنان را بلایلد در
موقعیت دنیای کنونی جستجو

کرد .موقعیت زنان را بلایلد در
رابطه با وضلعلیلت اقلتلصلادی
جامعه و رویارویی نیروی هلای
اجتماعی مورد بلررسلی قلرار
داد .علللللیللرغللم هللملله ی
دستاوردهای بشلری ،زنلان و
کودکان در موقعیلت نلابلرابلری
قرار دارند .صاحبان سرملایله و
قدرت هر روزه تهاجم جلدیلدی
را به سطح معلیلشلت ملردم
سازمان میدهند و نتیجله ایلن
سیاست ها را باید در خانله و
روابط اجتماعلی و شلخلصلی
انسان ها دید.
تهاجم به سلطلح ملعلیلشلت
مردم تحمیل نابرابری بلیلشلتلر
به زنانی است که هم اکلنلون
جزو قربانیان سرمایه هستند
در کنار این واقعیت تلللخ بلایلد
اشاعه جهلاللت و خلرافلات ،
مذهب و رشد مرد سلاالری را
بعنوان دیگر علواملل جلدی در
گسترش خشونت علیله زنلان
به حساب آورد .استمرار و فلرو
دستی زنلان بلا اسلتلفلاده از
خشن تلریلن ابلزار ،تلحلملیلل
فللحللشللا از سللرگللرسللنللگللی،
دستمزدهای پائین ،نلا املنلی
شغلی ،تجاوز های گروهی و
فردی چه روزمره ویا در جنگها،
گسترش بازار فروش سلکلس
که بوسیله کمپانی های بزرگ
سللازمللان داده مللیللشللونللد،
قدرتهای سیاسی مخلتلللف و
سیاستمداران به نام حفلاظلت
از قانون به ادامه نظم ملوجلود
به کمک همه ی دستگاههلای
پلیسی و سیاسی شلان بله
فرو دستی زنان رسمیت ملی
بلللخلللشلللنلللد و بلللا رواج از
خودبیگلانلگلی در ملنلاسلبلات
انسان ،جامعه انسانی را بله
منجالبی از تلوحلش هلر چله
بیشتری نزدیک می کنند.
زنان در طول تاریخ از نلابلرابلری
در خللانللواده و جللامللعلله  ،از
دستمزدهای نابرابر رنلج بلرده
اند و به قدمت هلملیلن تلاریلخ
مبارزه برای تغییلر ایلن اوضلاع
هللم وجللود داشللتلله اسللت.
مبارزات زنلان در کشلورهلای
مختلف بویژه در قرن نوزدهم و
بیستم میالدی بدون شلک در
بسیاری از جلهلات تلوانسلتله
موقعیت اجلتلملاعلی زنلان را
صدها قلدم بله جلللو بلبلرد و
انقالب اکتلبلر پلرچلم آزادی و
برابری را بعنوان یک خواست
ادامه در صفحه ی 41
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هرگز از مرگ نهراسیده ام؛
اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود؛
هراس من – باری – همه از مردن در سرزمینی ست؛
که مزد گورکن  ،از آزادی ِ آدمی افزون تر باشد.
فرامرز محمدی ،برنده جایزه ویژه حقوق بشر سودویند (رها) فوت کرد
پنجشنبه  ۳۰آذر  ۰۳ - ۰۲۹۳دسامبر ۳۷۰۲
سازمان غیر دولته زودوكند جاكزه وكژه حقوق بشرى خود (رها) را به فرامرز (امللیللللر) ملحلملدى فلعلال
حقوق بشر ،اجتماعه و ضد جنگ از اكران به خاطر دستاورد تالش هاكش در جهت ارتقاء وضعیت حلقلوق
بشر و اكجاد تغییر در مساكل و مشکالت مردمه که مورد ستم و آزار از طرف جملهلورى اسلالمله اكلران
قرار گرفت ،اهدا کرده است.
اهداى جاكزه وكژه حقوق بشرى رها به آقاى فرامرز محمدى ،فعال حقوق بشر و زندانه سیاسه دهه  ۱۷و زندانه پس از حلوادث
انتخابات سال  ۱۱در جمهورى اسالمه اكران ،با روزهاى پاكانه زندگه پربار اكن فعال حقوق بشر و ضد جنگ همراه بود و نلاملبلرده
روز  ۰۰دسامبر در بستر بیمارى و در بیمارستان امام حسین تهران فوت کرد.
بنا بر گزارش شاهدان عینه به سودوكند ،روز  ۰۷دسامبر سال جارى ،خبر اهداى جاكزه وكلژه حلقلوق بشلر سلودوكلنلد(رهلا) ،در
بیمارستان به وی ابالغ شد.
آقای محمدی ضمن تشکر ،با فروتنه اعالم کرد که بسیارى دكگر از فعاالن حقوق بشر هستند که بیش از من شاكسته دركافت اكلن
جاكزه اند.طبق اظهار شاهدان ،بعد از آن به کما رفته و نهاكتا در همان بیمارستان فوت کرد..
گفتنه است ارتباط مستمر با برخه پناهندگان سیاسه و خانواده زندانیان سیاسه که قصد خروج از کشور و كا جلابلجلاكله هلاى
داخل کشور را داشتند و کمک هاى ماله و كا حماكت هاكه از قبیل مسکن و پیگیرى اشتغال آنها ،از جمله فعالیتهاى آقاى فلراملرز
محمدى بوده است.
آقاى فرامرز محمدى در طول جنگ هشت ساله اكران و عراق ،بهمراه دوستانش ,به کمک هاى داروكه به روسلتلاكلیلان ملحلروم در
اراک مشغول بوده و همچنین خانواده هاى جنگ زده را حماكت مه کرد ...
وی همچنین در راه اندازى کانون حماكت از زندانیان سیاسه اكران در داخل کشور نقش اساسی داشت.
آقاى فرامرز محمدى در سال  ۱۷به اتهام فعالیت علیه جمهوری اسالمی به  ۳سال زندان محکوم شد،که نهایتأ توسط کملیلسلیلون
عفو در سال  ۰۲۱۴بعد از  ۴سال  ,آزاد شد.
بار دوم در اواخر سال  ۰۲۱۰بهمراه پیروز دوانی و تنی چند از یارانش ،اینبار به جرم کمک به خانواده های زندانلیلان سلیلاسلی و
ایجاد شرکت تعاونی و یاری رسانی به زندانیان سیاسی از بند رسته بازداشت و دوباره  ۳سال را در زندان گذراند.
وی همچنین در کنار اشخاصی مانند افشین و منصور اصانلو در جنبش کارگری فعال بود و بشکل پنهانی بله ملبلارزات کلارگلران و
زحمتکشان ایران ,یاری میرساند.
آخركن بازداشت آقاى محمدى همراه با دستگیركهاى گستردۀ پس از انتخابات سال  ۰۲۱۱در جمهورى اسالمه و به اتهام شلرکلت
در تظاهرات در روز عاشورای همان سال بوده است .اكشان در اكن بازداشت پس از  ۲۲روز تحمل سلول انلفلرادى ،بلدللیلل ضلعلف
شدید جسمانی ناشی از سرطان و خطر مرگش در سلول و ماندن روی دست جالدان ،نهاكتا به قید وثیقه آزاد شده بود تلا پلس از
بهبودی جسمانیش قادر به تحمل شالقها و حبس بشود.
یادش گرامی و راهش پر رهرو
http://www.iranhrc.org/?p=911
جوایز حقوق بشری رها
جوایز حقوق بشری رها ،از جانب  Südwindبرای ادای احترام و ستودن کسانی که سهمی در ارتقاء و حفاظت از حلقلوق بشلر در
ایران داشته اند ،در نظر گرفته شده است.
نخستین برندگان در مارس  ۳۷۰۴جایزه را دریافت می کنند .شش برنده جایزه توسط هیات داوران وكژه ای متشکل از خانم شیلركلن
عبادی ،برنده جایزه نوبل و وکیل مدافع حقوق بشر به عنوان ركیس هیئت ژوری ،آقای آرون رودز از بنیانگذاران و محقق اصللی پلروژه
حقوق آزادی و مدیر اجرایی سابق فدراسیون بین المللی هلسینکی برای حقوق بشر و خانم کارولینا كانوزفسکی ،وکلیلل حلقلوق
بشر و عضو هیئت مدیره سودویند انتخاب شدند .مراسم اهدای جایزه در جلسه بعدی شورای حقوق بشر در ژنلو بلرگلزار خلواهلد
شد.
یک جایزه ویژه در این ماه به فرامرز محمدی ،کوشنده سیاسی ،اجتماعی ،ضد جنگ و حقوق بشر در جهت ارجگذاری از یلک علملر
تالش وی در راستای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر در ایران تقدیم می شود.
تجسم فیزیکی این جایزه ،یک مجسمه فلزی طراحی و ساخته شده توسط مجسمه ساز مشهور ایرانی بلهلروز حشلملت اسلت.
سخت ترین ,بحرانی ترین و زیباترین سالهای جوانی ام را در کنارش بسر بردم ،یاری وفادار که در بدترین لحظات و زیر سخت تلریلن
فشارها هم ,به یارانش و به مردمش پشت نکرد.
دوست من ،ارزش بودنت را و اندیشه نبودنت را  ،نمیتوانم بیان کنم...
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سحر نیازی

 ۳٢نوامبر روز جهانه مبارزه با خشونت علیه زنان است.از اكن رو هر ساله فعاالن حقوق بشر و
همه افرادى كه در زمینه هاى بشر دوستانه تالش مه كنند در صدد هستند تا صداى اعتراض به
خشونت علیه زنان را نشان دهند.از اكن دسته تالش ها تهیه برنامه هاى تلوكزكونه و نوشتن
مقاالت كتاب هاى متعدد و هم چنین بر پاكه گردهماكه و تظاهرات را مه توان نام برد.امید آن
است كه تمامه اكن اقدامات هدفه بزرگ را در برگیرد تالش براى تغییر قوانین وبرابرى حق زن و
مرد.
اولین برداشته كه از كلمه خشونت به ذهن شخص مه رسد خشونت فیزككه است مثل ضرب و
شتم شكستگه كبودى بدن و صورت و.......اما خشونت جنبه هاى دكگر را نیز در بر میگیرد مانند
خشونت روانه و كالمه ،رفتارى ،خشونت جنسه،خشونت هاى خانگه كه خشونت هاى پنهان
نیز نام برده مه شوند.از جمله اكن خشونت ها مه توان به چند مورد اشاره كرد.نداشتن حق طالق،
نداشتن حق حضانت كودكان،نبود امكان سفر زنان به خارج از كشور بدون اجازه همسر كا پدر ،عدم
اشتغال زنان بدون اجازه همسر كا پدر ،تمكین به چون وچراى جنسه زنان از مردان،ازدواج هاى
اجبارى كه به دستور مردان خانواده انجام مه شود  ،خود سوزى زنان  ،قتل هاى ناموسه  ،فرار
زنان و دختران جوان ،صدور حكم سنگسار براى زنان ،ممنوعیت هاى ورزشه اجتماعه و

فرهنگه.
خشونت هاى پنهان تاثیرى صد مرتبه بیشتر از خشونت فیزككه دارد و جاى زخمه بر جاى میگذارد كه مدت هاى مدكدى باقه مه
ماند.خشونت موجود در جهان زنان گاه براى حفظ آبرو و گاه از نادانه مخفه مانده مه ماند.اكن خشونت ها را متعلق به دوره كا افراد
خاص نمه توان دانست.بیشتر زنان در دوره هاى مختلف طعم تلخ خشونت را تجربه كرده اند .وقت آن رسیده كه اكن خشونت ها در
پستو خانه ها دفن نشوند بیرون ركخته شوند آگاهه داده شود و چاره جوكه شود.
برای دنیایی از امنیت و انسان و عدالت اجتماعی و برای دنیایی عاری از خشونت همه با هم یکصدا برخیزیم.

مدرن و انسانی برای همیشه وارد تاریخ بشری نمود .تصویب حقوق شهروندی برابر یکی از خواستهایی بود که مبارزات آزادیخواهانه
در بسیاری از کشورها موفق به کسب آن شد.
اما این دستاوردها علیرغم پیش رویشان در دو دهه ی اخیر ،یکی بعد از دیگری با بحرانهای پی در پی سرمایه دار
ا دامه ی صفحه
و حمله به سطح معیشت مردم  ،بسیاری یا از بین رفتند و یا بطور واقعی معنا و محتوای واقعی خلود را از دسلت
01
دادند.
ظلمی که بر
اما این همه ی داستان نیست .بی حقوقی زنان و خشونت علیه آنها یک فاکتور جدی زندگی امروز جامعه بشلری
زنان در ...
است.
با نگاهی گذرا متوجه میشویم که تالش برای بهبود موقعیت زنان ظاهرا در بسیاری از کشورها در سر للوحله کلار
دولت ها قرار دارد .طرح ها و اقدامات گوناگون برای مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان در دستور کار قرار دارد .ایلن
اقدامات چه از طریق تصویب قوانین در پارلمانها و چه پروژه های مختلف به عنوان راه چاره در مقابلل جلاملعله گلذاشلتله ملیلشلود.
سازمان های حقوق زنان و فعالین زن و گروه های فمنیست را هم باید به این خیل مدعیان حقوق زنان اضافه نملود  .املا چلرا ایلن
تالشها هنوز نتوانسته است جوابی به بهبود موقعیت فرودست زنان باشد؟ چرا هنوز جامعه بشری از سنت های مرد ساالر و عقلب
ماندگی و دخالت مذهب در زندگی شخصی و اجتماعی رنج می برد؟
چرا قاتلین زنان ،انسانهای معمولی جامعه هستند که هرگز جرمی را مرتکب نشده اند؟
برای جواب همه ی این سوالها بقول منصور حکمت باید به بازبینی "عقل حاکم بر جامعه" نگریست و اجازه نداد کله بلیلش از ایلن
سرمایه قربانیان خود را از میان بی حقوق ترین انسانها انتخاب کند .باید این بساط را بهم ریخت و جامعه را از نو بر مبنلای انسلان و
انسانیت اش سازمان داد .باید جامعه ای را سازمان داد که انسان نه بخاطر جنسیتش  ،نه رنگ پوستش  ،و نه بعنوان یک وسلیللله
تولید ،بلکه به خاطر انسان بودنش و استعدادهایش مورد احترام قرار بگیرد .جامعه ای که شرایط را برای رشد و بلوغ آنسانهلا آملاده
میکند و رفاه و آسایش را یکسان تقسیم میکند .ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت باید یکی از شاخصه هلای ملهلم در چلنلیلن
جامعه ای باشد .برای تصویب چنین امری برابری زن و مرد در همه ی شئون اجتماعی و سیاسی و مدنی یک اصل مهم است.
مبارزه هدفمند با مرد ساالری سیستماتیک در سطح جامعه و مقابله با اشاعه خرافات و زن ستیزی ،کوتاه کلردن دسلت ملعلامللله
گرانی که زندگی زنان را به تباهی میکشند ،یکی از راههای جلوگیری از گسترش خشونت علیله زنلان اسلت .املا هلمله ی ایلن
اقدامات بدون دخالت بنیادی در تغییر سیستم سیاسی امکانپذیر نیست .دستاوردهای مبارزاتی زنلان در دهله هلای گلذشلتله در
بسیاری از کشورها با بحران های اقتصادی سرمایه هر روزه مورد حمالت بیشتری قرار میگیرد و قدم به قدم جلاملعله بشلری را بله
عقب نشینی وادار نموده است .بحران هایی که اولین قربانیان خود را از میان زنان و طبقات محروم و تنگدست انتخاب ملیلکلنلد و بلا
بسیج لشکری از آکاد میسین ها و تبلیغات و سازمان دادن جامعه به عنوان نرم به مردم تحمیل میکند.
سیستم سرمایه داری بدون شک بزرگترین مانع پیشروی در تحقق امر برابری زنان میباشد .تا زمانیکه سرمایه بعنوان یک سیلسلتلم
تبعیض آمیز به حیات خود ادامه دهد ،استثمار انسانها و جدایی ها بر اساس جنسیت نیز ریشه کن نلخلواهلد شلد .اقلداملات بلرای
خشونت علیه زنان اگر چه الزم و امری ضروری است اما نمیتواند به مناسبت نابرابری که ناشی از خود این سیسلتلم اسلت پلایلان
دهد.
برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان و خشونت بر علیه آنها باید کل سیستم سرمایه داری را هدف قرار داد .باید برای پایان دادن بله
موقعیت فرودست زنان مبارزه برای برپایی جامعه ای سوسیالیستی را سازمان داد و ریشه نابرابری و تبلعلیلض را بلرای هلملیلشله
خشکاند .تبعیض جنسی که سرمایه داری برای سود آوری بیشتر به آن نیاز دارد ،فقط با یک نظام سوسیالیسلتلی کله بلر اسلاس
برابری انسان ها و شکوفایی خالقیت ها سازمان داده شده باشد ،امکانپذیر است.
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نهاد مادران علیه اعدام
اعدام:
تداوم "گام به گام" یا لغو کامل و فوری
"حق انحصاری حکومت در کشتن" تعرض کرده است!
اعدام انتقام حکومت از فر ِد محکوم به اعدام است که به محدوده ی قدر قدرتی و
ِ
حق
گرفتن
همانا
که
مطلب
اصل
در
تغییری
شود
عملی
ث زندگی و مرگ است؛ اینکه کجا و چگونه
اعدام حذف فیزیکی فرد است  -بح ِ
ِ
حیات از فرد است ایجاد نمی کند.
ط اجتماعی -اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه است؛ از اینروست که
بر هیچ کس پوشیده نیست که فر ِد محکوم به اعدام
حاصل رواب ِ
ِ
ت
ظ امنی ِ
حکومتها با آگاهی کامل ،عامدانه در راستای مشروعیت دادن به اعدامها ،با ارائه ی بهانه هایی از قبیل" ِ:اجرای عدالت"" ،حف ِ
ملی"" ،تعیین جغرافیای سیاسی" و "دفاع از مرز و بوم" ،انسانها را اعدام می کنند .عالوه برآن ،حکومتها در توجیه این اعدامها با برچسب
ت
زدن به "فرد خاطی" بعنوانِ "موجو ِد
مخل نظم جامعه" ،وی را اعدام کرده تا جامعه را از "وجودش پاک" کرده و نقشِ اصلی جامعه و حکوم ِ
ِ
حاکم بر جامعه را حذف کنند.
در زمینه ی اعدام ،جمهوری اسالمی با پیشینه ی  14ساله اش ،یکی از بلند باالترین لیستهای اعدام را در جهان دارا می باشد.
سردمدران نظام اسالمی از همان روزهای اول انقالب اعدامهای گروهی و بی وقفه را شروع کرده و طی این سالها ،به شکل ممتد و یا "
قابل توجه این است
ابزار اصلی سرکوب و حذف فیزیکی مخالفین داخل و خارج بکار برده اند .نکته ی
گام به گام" ،اعدام را بعنوانِ
ِ
ِ
پذیرش رهبری آیت هللا خمینی بعنوانِ "رهبر ضد امپریالیست" ،در زمینه ی اعدام سکوتی همراه با عقب
که روشنفکرانِ ما از زمانِ
ِ
نشینی "گام به گام" پیش گرفته و به فرمانِ رهبری "لبیک" گفتند.
ب غیرانسانی اعدام بر حیات
اعدام ،این ننگِ بشریت ،نه تنها فرد را از حقِ اولیه اش ،که همانا زیستن است ،محروم می کند بلکه عواق ِ
واکنش به این جنایت ،مردم با گامهای بلند و استوار جایگاههای اعدام را در مالء عام به
خانواده ،اطرافیان و جامعه چنگ می اندازد .در
ِ
در منزلِ خامنه ای
به
را
خود
یا
و
رسانند،
می
صبح
به
عزیزانشان
اعدام
از
گیری
پیش
برای
آتش می کشند ،بر دروازه یِ زندانها شب را
ِ
مردم ایران و جامعه ی جهانی نشان می دهند که این رهبر جمهوری اسالمی است که
ت مشخصشان به
می رسانند؛ و با این حرک ِ
ِ
مسبب اصلی اعدامها در ایران است.
روز اول ریاست جمهوری حسن روحانی می
در این زمان است که افزایش بی رویه ی اعدامها ،که آمارش نزدیک به  411مورد در 611
ِ
باشد ،بالخره گروهی از "کنشگران مدنی ،حقوقی و فرهنگی" کشور را بعد از  14سال به تکاپو می اندازد که بدنبالِ حرکتی ،اما ازنوعِ "
گام به گام" ،باشند! روشنفکرانی که "کارزار گام به گام" راه می اندازند ،گویا نمی بینند که سالهاست مادرانِ خاوران و پارک الله ،ستار
بهشتی و سعید زینالی ،فرزاد کمانگر و محمد و عبداله فتحی ،کارگرانِ زندانی و جنبش نه به اعدام ...پرچم "نه به اعدام" را باال برده اند و
ت هر شرایطی محکوم کرده و خواهان لغو فوری و بی چون و چرایش هستند.
اعدام را از هر نوع و تح ِ
پیچی مرگِ تدریجی برای جامعه
"کارزار گام به گام علیه اعدام" ،نه تنها پذیرشِ اعدام و خشونت به شکل "گام به گام" است بلکه نسخه
ِ
ِ
"کارزار گام به گام لغو اعدام" ،بر خالف "نه ی فوری و بی قید و شرطِ" به اعدام ،موجب
ت حاکمیت اعدام قرار دارد .به واقع
ای است که تح ِ
ِ
ت درهای بسته می
ت اعدام و به نیستی کشاندنِ محکومین اعدام به شکل "گام به گام" و پش ِ
خرید زمان برای جمهوری اسالمی در جه ِ
ت درهای بسته بود.
باشد .اعدام چهار تن از شهروندانِ عرب
اهل شادگان در  61آذر ماه  ،6192نمونه ی بارز اعدام پش ِ
ِ
کارزار خواهانِ لغو "گام به گام" اعدام شده به این ترتیب که:
"اگر بتوان اعدام را ،در کلیت آن ،نوعی خشونت ناگزیر به شمار آورد که پذیرش چنین انگارشی دشوار و به دور از اقتضای منش انسانی
است – اعدام در مالء عام ،بی گمان ،بی رحمی و قساوت آشکار را به نمایش می گذارد و ما به ناگزیر روزی باید از این خشونت ناپسند و
افراط گرایانه دست بشوئیم".
"عمل خشن و ضد بشری" شروع می شود! حال
عمل اعدام بعنوانِ یک
توجه داشته باشیم که این کارزار "لگام" ،با اما و "اگر" در مور ِد
ِ
ِ
آنکه از قرنِ هیجدهم تاکنون ،به صراحت و روشنی" ،روشنفکران" جهان اعالم کرده اند که اعدام خشونت عریان و نفی حقوقِ اولیه ی
ث اعدام در مالء عام به عنوانِ "بی رحمی و قساوت آشکار می پردازد" ،بر همگان آشکار است که خشونت،
انسانی است .در ادامه به بح ِ
خشونت را بازتولید می کند و گسترش می دهد ،اما سئوال این است که پس چه کسی ،کجا و چگونه به قساوتی که در مور ِد خانواده و
ت درهای بسته و دیوارهای بلند زندان اعدام شده است  ،می پردازد؟! چه کسی مسئول
اطرافیانِ فر ِد محکوم به اعدام که عزیزشان پش ِ
پاسخگویی به آسیبی است که به کودک یا نوجوانی که چهارپایه را از زیر پای فر ِد اعدامی می کشد و تحت نام "قصاص" آنرا مشروع و
پسندیده می داند ،خواهد بود؟ مگر نه اینکه این افراد هم بخشی از آن جامعه هستند! چگونه اعدام های پنهانی و پشت دیوار ،درد و رنج
خانواده ی فرد اعدام شده را کاهش می دهد؟!
در ادامه "کارزار لغو گام به گام اعدام" عنوان می کند که" :اقدامی انسانی است اگر سنگسار کردن مجرمان ،به عنوان یکی از دلخراش
ترین و پردرد و رنج ترین شیوه های اعدام از شمول قوانین کشور حذف شود ".باز هم اما و " اگر"! سنگسارعملی وحشیانه و سبعانه و در
یک کلمه بربریت محض است؛ و مایه ی شرم انسانِ قرنِ بیست و یکم است که بخواهد با اما و اگر آنرا یکی از شیوه های " دلخراش و
پردرد و رنج" اعدام بداند! دوستانِ خشونت پرهیز که به هر آنچه علیه جمهوری اسالمی گفته شود عنوان خشونت می دهند ،چه بی پروا
با اما و "اگر" در مور ِد دلخراش بودن و پر درد و رنج بودنِ سنگسار صحبت می کنند .این دوستان می فرمایند " سنگسار کردنِ مجرمان"! آیا
اصل اولیه حقوق انسانها نرسیده اند که کسی حق ندارد به
از خود پرسیده اید کدام مجرم ،کدام جرم؟ روشنفکران ما گویا هنوز به این
ِ
مسائل شخصی انسانها تعدی کند! حال سوال این است که اگر سنگسار را بی درد کنند ،مثلن فرد محکوم به سنگسار را بیهوش کنند و
بعد سنگسار کنند ،شما مشکلی نخواهید داشت؟!
در بیانیه "کازار لغو گام به گام اعدام" چنین آمده است" :گام نهادن سریع در مسیر انجام دادن آموزش تربیتی مجرمان و متهمان و عمومیت
دادن به این اقدام ،به مثابه ی شیوه ی عملی لغو گام به گام مجازات اعدام در کوتاه ترین زمان ممکن ،بر اساس بهره برداری بهینه از
ساختن یک پل سالها وقت تلف می کند و در
منابع کالن مالی کشور ".اکنون پرسش اینست که از حکومت جمهوری اسالمی که برای
ِ
نهایت هم به عنوان پروژه ی نیمه کاره رها می شود ،چگونه می توان انتظار داشت که بتواند جوابگوی فر ِد محکوم به اعدام باشد .بهتر
آنست که واقع بین باشیم!
ت لغو اعدام نمی تواند جوابگوی محکوم به مرگی باشد که سایه ی مرگ را بر سر خود
ت گام به گامش در جه ِ
در خاتمه این "کارزار" و حرک ِ
حس می کند و تصور رفتن پای چوبه ی دار زانوانش را بی حس و نفسش را بند می آورد.
نهاد مادران علیه اعدام  ،اعدام را بدون هیچگونه پیش شرطی محکوم نموده و خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط اعدام می باشد.
"نه به اعدام "
"نه به جمهوری اسالمی"
MOTHERS AGAINST EXECUTION
n.t.execution@gmail.com :Email
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چرا قربانیان خشونت خانوادگی آزاردهندگانشان را ترک نمی کنند
لسلی مورگان اشتاینر

داستان زندگی زنی که مورد خشونت قرار گرفته و خواندن و دانستنش برای تمام زنان ضرورت دارد!
من امروز اینجا هستم تا در مورد یک سوال آزاردهنده صحبت کنم .که بهمان اندازه پاسخ آزار دهنده ای دارد .موضوع من رازهای خشونتهای
خانوادگی است و سوالی که قصد دارم درگیر ان شوم سوالی که همه همواره می پرسند :چرا او می ماند؟
چرا فردی با مردی که او را با مشت و لگد می زند باقی می ماند .من یک روانشناس ،مددکار اجتماعی و یا متخصص خشونتهای خانوادگی
نیستم .من زنی هستم با داستانی برای گفتن.
من  22ساله بودم و از دانشگاه هاروارد تازه فارغ التحصیل شده بودم .و برای اولین شغلم به نیویورک نقل مکان کرده بودم .و بعنوان یک
نویسنده و ویرایشگر در مجله سونتین ( ) sewentennکار می کردم  .من اولین آپارتمانم  ،اولین کارت اعتباری امریکن اسپرس و یک راز خیلی
بزرگ داشتم .راز من این بود که  :این هفت تیر که با تیرهای پوکه ای پر شده بود توسط مردی که فکر میکردم معشوق من است ،بارها و بارها
روی شقیقه من گذاشته شده بود.
مردی که بیشتر از هر کسی در این دنیا دوست داشتم .اسلحه را روی سر من می گرفت و مرا تهدید به مرگ می کرد .بارها بیش از آنکه
حتی بتوانم بخاطر بیاورم .من اینجا هستم که در باره یک عشق دیوانه وار با شما صحبت کنم .یک تله روانی که چهره ای از عشق داشت.
عشقی که میلیون ها زن و حتی تعداد کمی از مردان همه روزه گرفتار آن می شوند .این حتی می تواند داستان شما باشد .من مثل نجات
یافته ای متداول از خشونتهای خانوادگی نیستم .من لیسانسیه ادبیات انگلیسی از دانشگاه هاروارد دارم و فوق لیسانس بازار یابی از دانشگاه
تجارت وارتن.
من بیشتر عمرم را برای بیشتر از  111شرکت موفق از جمه جانسون اند جانسون ،لئوبرنت و مجله واشنگتن پست کار کردم .حدود بیست
سال است با همسر دومم ازدواج کرده ام و ما دارای سه فرزند هستیم .سگم از نژاد بالک لب است و من یک خودرو هنوندا اودی سی دارم.
خوب اولین پیام من برای شما این است که خشونت خانوادگی برای همه اتفاق می افتد .در همه نژادها ،در همه ادیان ،در تمامی سطوح
درآمدی و تحصیلی .این در همه جا هست .و دومین پیامم این است که همه فکر می کنند که خشونت خانوادگی برای زنان اتفاق می افتد،
این فقط مشکل زنان است .دقیقا اینگونه نیست .بیش از  11در صد از آزار دهندگان مرد هستند و خشونت خانوادگی تنها در مورد افراد نزدیک
اتفاق می افتد .افراد وابسته و متکی به یکدیگر با رابطه بلند مدت .بعبارت دیگر ،در خانواده ها ،آخرین جایی که ما خشونت را در انتظار داریم،
که این یکی از دالیلی است که خشونت خانوادگی گیج کننده است .دلم می خواست به شما می گفتم که من آخرین فرد روی زمین هستم
که با مردی که او را کتک می زند خواهد ماند .اما در حقیقت به دلیل سنم من یک قربانی عادی و متداول بودم .من  22ساله و در ایاالت متحده
بودم .زنان در سنین  61تا  24ساله نسبت به سایر زنان سه برابر بیشتر احتمال قربانی شدن در خشونتهای خانوادگی را دارند .و سالیانه بیش
از  111زن و دختر در این سنین توسط شرکای جنسی سو استفاده کننده شان ،دوست پسرشان و یا همسرشان در ایاالت متحده کشته می
شوند.
من قربانی بسیار متداولی بودم زیرا که من در باره عالئم هشدار دهنده و یا الگوهای خشونتهای خانوادگی هیچ چلیلزی نلملی دانسلتلم .ملن
شوهرم "کانر" را در یک شب سرد بارانی در ماه ژانویه دیدم .او در ایستگاه مترو شهر نیویورک درکنار من نشست ،و شروع بله صلحلبلت کلردن
کرد .او دو چیز را به من گفت .یکی اینکه او از مدرسه ی ایوی لیگ فارغ التحصیل شده و دیگر اینکه او در یک بانک ملهلم در وال اسلتلریلت کلار
میکرد.
اما چیزی که بیشترین جذابیت احساسی را در اولین مالقات در من ایجاد کرد این بود که او مردی باهوش و بامزه بود و او مثل یک کشاورز می
ماند .او گونه هایی بزرگ داشت و گونه های بزرگ سیب مانند و موهایی طالیی داشت و در نظر من دوست داشتنی و شیرین بود .از ابتدا
یکی از زیرکانه ترین کارهایی که کانر انجام داد این بود که این توهم را ایجاد کرد که من مسلط بر روابطمان بودم به طور خاص از ابتدا اینکار را با
ُبت سازی از من انجام داد.
ما شروع به دیدار هم کردیم و او عاشق همه چیز من بود ،اینکه من باهوش بودم ،من به هاروارد رفته بودم ،اینکه من درباره دختران نوجوان
اشتیاق زیادی داشتم و درباره کار من .او می خواست همه چیز را در باره خانواده ام  ،در باره دوران کودکیم ،آرزوهایم و رویاهایم بداند.
کانر مرا بعنوان یک نویسنده و یک زن باور داشت.به شیوه ای که کسی دیگری هرگز این باور را نداشت همچنین او با گفتن رازش فضایی
جادویی از اعتماد بین ما ایجاد کرده بود .که وقتی خیلی بچه بوده از سن  4سالگی بارها و بارها بطور وحشیانه ای مورد آزار جنسی توسط
ناپدریش قرار می گرفته ،و این آزار و اذیت آنچنان ناجور بوده که او را مجبور به ترک مدرسه در کالس هشتم کرده ،حتی باوجود اینکه او بسیار
باهوش بوده ،وحدود  21سال زمان صرف بازسازی زندگی اش کرده بود .و به همین دلیل بود که مدرک دانشگاه لیگ آیوی ،شغلی در وال
استریت و آینده درخشانش برای او معنای زیادی داشت .اگر شما به من میگفتید که این مردباهوش ،شوخ طبع ،احساساتی که مرا ستایش
می کند یک روزی مرا وادار به این می کند که آرایش بکنم یا نکنم ،دامنم چقدر کوتاه باشد ،کجا زندگی کنم ،چه شغلی بگیرم ،با چه کسی
دوست باشم و کریسمس را کجا بگذرانم  ،من به شما می خندیدم ،زیرا هیچ نشانه ای از خشونت یا کنترل و یا عصبانیت در کانر وجود
نداشت.
من نمی دانستم که اولین مرحله در هر رابطه ی خشونت خانوادگی ،اغفال و فریب قربانی ست .همچنان نمی دانستم که قدم دوم منزوی
کردن قربانی است .کانر یکشب به منزل نیامد و بگوید" :هی ،می دونی تمام این رومئو و ژولیت بازی ها خیلی عالی بودند ،اما من نیاز دارم
که قدم به مرحله بعدی بگذارم ،که همان منزوی کردن و آزاردادن توست"" ،بنابراین من باید تورا از این آپارتمان بیرون ببرم جایی که ممکن است
همسایگان صدای فریاد تورا بشنوند و تورا از این شهر که دوستان ،اقوام و همکارانی داری که ممکن است کبودی های تن تو را ببینند بیرون
ببرم".
در عوض ،کانر در یک عصر روز جمعه به خانه آمد و به من گفت که از کارش همان روز استعفاء داده ،شغل رویائیش ،و گفت که او از کارش
بخاطر من استعفاء داده ،زیرا که من باعث شدم که او احساس امنیت و دوست داشته شدن کند دیگر نیازی به اثبات خودش در وال استریت
ندارد ،و فقط می خواهد که از شهر برود و از خانواده ی تعدی گر و ناکارآمدش به دور باشد و به شهر کوچکی در منطقه نیوانگلند برود ،جایی
که او بتواند درکنار من زندگی اش را شروع کند .آخرین چیزی که من درزندگی میخواستم ترک کردن شهر نیویورک بود ،و ترک شغل رویایی ام،
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ولی من فکر کردم که باید برای معشوقم فداکاری کنم ،بنابراین من موافقت کردم  ،و از شغلم استعفاء دادم ،و کانر و من منهتن را ترک
کردیم ،اصال فکر نمی کردم که دارم درگیر یک عشق مجنون وار می شوم ،که من سراسیمه قدم به طرف یک تله ی جسمی ،مالی و روانی
که با دقت کارگذاشته شده بود قدم برمی داشتم.
گام بعدی در الگوی خشونت های خانوادگی تهدید به خشونت و دیدن اینکه اون چگونه واکنش نشان می دهد است .و اینجاست که او تفنگ
هایی که صحبتش را کردم سر و کله اش پیدا شد .به محض اینکه ما در نیواینگلند رفتیم – می دونید که انتظار می رفت که در این محل کانر
احساس امنیت کند -او سه تا اسلحه خرید او یکی اسلحه را در داشبورد خودرو من گذاشت ،یکی را هم زیر بالش در رختخواب من نگه داشت،
و سومی را در تمام اوقات در جیبش نگه می داشت .و گفت که به دلیل اسیب جدی روحی که در زمان نوجوانی دیده به این اسلحه نیاز دارد
تا احساس امنیت کند ،اما این اسلحه ها واقعا برای من یک پیام داشتند .با اینکه او دست بروی من بلند نکرده بود ،زندگی ام در هر دقیقه از
هر روز درمعرض خطر شدیدی قرار گرفته بود.
اولین باری که کانر جسما به من حمله کرد ،پنج روز قبل از ازدواج مان بود .ساعت  7صبح بود .من هنوز لباس خواب تنم بود .داشتم با
کامپیوترم کار میکردم تا یک مقاله را تمام کنم و فکرم بهم ریخت و کارم مختل شد و کانر عصبانیت مرا بهانه کرد تا هردو دستش را دور گردن
من بگذارد و بسختی فشار دهد تا من نتوانم نفس بکشم یا فریاد بزنم ،و از دستش که دور گردنم حلقه شده بود استفاده کرد و سرم را بارها
و بارها به دیوار کوبید .پنج روز بعد  61نقطه کبودشده در بدنم از بین رفت ،و من لباس عروسی مادرم را پوشیدم و با او ازدواج کردم.
عالرغم اتفاقی که افتاده بود من مطمئن بودم که ما زندگی شادی را برای همیشه خواهیم داشت ،زیرا من عاشق او بودم و او بسیار عاشق
من بود .او خیلی خیلی متاسف بود ،او فقط برای مراسم ازدواج و تشکیل خانواده با من بسیار عصبی شده بود .و این حادثه جداگانه بوده و او
هرگز دوباره به من صدمه نخواهد زد .دو مرتبه دیگر در ماه عسل این اتفاق افتاد ،اولین مرتبه ،من رانندگی میکردم که یک ساحل خلوت پیدا
کنم و گم شدم  ،او مشت محکمی به کنار سرم زد و طرف دیگر سرم چند بار به پنجره سمت راننده خورد .و سپس چند روز بعداز ماه عسل در
راه بازگشت به خانه از ترافیک خسته شده بود و یک ساندویچ بیگ مک را به صورتم پرتاب کرد .کانر به مدت دوسال و نیم از ازدوج ماه هفته ای
یکی دو بار مرا کتک می زد.
من در اشتباه بودم که فکر میکردم من در این موقعیت منحصر به فرد و تنها هستم .از هر سه زن آمریکایی ،یکی از آنها خشونت خانوادگی و یا
چیز مشابهی در زندگی ش تجربه می کند و مرکز توسعه کودکان گزارش می دهد که سالیانه  61میلیون کودک مورد سوء استفاده و یا آزار
قرار میگیرند 61 ،میلیون! .خب در واقع من در جمع بسیار خوبی بودم .
به سوال برگردیم :چرا من ماندم؟ پاسخ خیلی ساده است .من نمی دانستم که او با من بدرفتاری می کند .حتی با اینکه او اسلحه پر را روی
سرم گرفته بود ،مرا به پایین پله ها هل داده بود ،تهدید کرده بود که سگمان را میکشد ،سوئیچ خودرو را وقتی من در بزرگراه رانندگی میکردم
کشیده بود ،دانه های قهوه را روی سرم خالی کرده بود ،درحالی که من برای مصاحبه ی کاری لباس مرتبی پوشیده بودم ،من حتی یکبار هم
فکر نکردم که یک زن کتک خورده از همسرم هستم .در عوض من زنی بسیار قوی که عاشق مردی که عمیقا مشکل داشت بودم ،و من تنها
کسی بودم در این جهان که می توانست به کانر کمک کند تا با پلیدی ها مواجه شود.
سوال دیگری که همه می پرسند این است :چرا او (آن زن) ترک نمی کند و نمی رود؟ چرا من نرفتم؟ من نمی توانستم هیچ زمانی بروم .از
منظر من ،این غمگین ترین و دردناک ترین سوالی ست که مردم می پرسند ،زیرا ما قربانیان چیزی را می دانیم که شما نمی دانید :بطور باور
نکردنی ترک آزاردهنده خطرناک است زیرا آخرین اقدام در الگوی خشونت خانگی ،کشتن قربانی ست .بیش از  %71از قتل های ناشی از
خشونت های خانوادگی زمانی اتفاق می افتد که قربانی رابطه اش را با آزاردهنده قطع می کند ،وقتی که زن مرد را ترک می کند ،زیرا پس از
آن آزاردهنده دیگر چیزی برای ازدست دادن ندارد.
عواقب دیگر از جمله پیوندهای درازمدت ،حتی پس از ازدواج مجدد آزاردهنده ،پنهان کاری منابع مالی و فریب کاری در سلیلتلم دادگلاه خلانلواده
برای مرعوب کردن قربانی و فرزندان او ،فرزندانی که مرتبا توسط دادگاه خانواده مجبور می شوند که اوقات بدون نظارتی را با مردی بگذرانند کله
مادرشان را کتک می زند .و هنوز ما می پرسیم که چرا او نمی رود؟ من قادر به رفتن بودم ،بخاطر یکی از آخرین کتک زدن های دیگر آزاردهلنلده
او که حاشا و عدم پذیرش مرا شکست .من متوجه شدم که مردی که بسیار عاشقش بودم اگر من به او اجازه دهم مرا خلواهلد کشلت .پلس
من سکوت را شکستم .به همه گفتم :به پلیس ،همسایه هایم ،دوستانم و خانواده ام و تمامی غریبه ها ،و من امروز اینجا هستم زیرا تماملی
شما به من کمک کردید .ما تمایل داریم سر آمد وحشتناکی از قربانیان کلیشه ای باشیم ،زنان "خودمخرب" و کاالهای آسیب دیده باشلیلم .آیلا
سوال "چرا او می ماند؟" رمزی برای بعضی افراد است که بگویند "این اشتباه او بوده که مانده" ،بعنوان اینکه قربانیان عمدا عاشق مردانی ملی
شوند که تمایل به تخریبشان دارند.
اما از زمانی که کتاب"عشق دیوانه وار" منتشر شده صدها داستان از زنان و مردانی شنیده ام ،که آنها هم رفته اند که درسی گرانبها از آنچه
که رخ داده گرفته اند وکسانی که دوباره زندگی شان را ساختند – مسرت بخش و زندگی شادمان -به عنوان کارمندان ،همسران و مادران
وکامال عاری از خشونت مثل من زندگی می کنند.
معلوم شد که در واقع من یک قربانی خشونت خانوادگی بسیار متداولی هستم ،و یک نجات یافته متداول خشونت خانوادگی ،من با یک مرد
خوب و مهربان دوباره ازدواج کردم .ما سه فرزند داریم ،من اون سک بلک الب و اون خودرو مینی ون را دارم چیزی که هرگز دیگر نداشتم ،هرگز،
یک اسلحه پر برروی سرم توسط کسی که می گوید عاشق من است .حال شاید دارید فکر می کنید" ،واو این خیلی جالبه" و یا "واو او چقدر
احمق بود" اما در تمامی این اوقات ،من درباره ی شما حرف میزدم ،من به شما قول می دهم که هم اکنون چندین نفر به حرف های من
گوش می دهند که درحال آزار دیدن هستند و یا در دوران کودکی آزار دیده اند و یا کسانی که خودشان را آزار می دهند .همین حاال دختر
شما،خواهرتان و یا بهترین دوستتان می تواند مورد آزار قرار گیرند .من توانستم عشق دیوانه وار خودم را با شکستن سکوت تمام کنم .و امروز
هم در حال شکستن سکوت هستم این شیوه من برای کمک به قربانیان است .و این آخرین تقاضای من از شماست .درباره آنچه اینجا شنیده
اید صحبت کنید .آزار رسانی تنها در سکوت پیشرفت و گسترش می یابد .شما قدرت آنرا دارید که به سادگی خشونت خانوادگی را با انداختن
نور روی آن تمام کنید .ما قربانیان به همه نیاز داریم ،ما نیاز داریم که همه شما اصرار خشونت های خانوادگی را درک کنید .با صحبت کردن با
فرزندانتان ،همکارانتان و دوستان و اقوامتان ،درباره ی آزار رساندن آنرا روشن و فاش نمایید .و برای نجات یافتگان طرحی نو براندازید ،انسان
های شگفت انگیز ،دوست داشتنی با یک آینده کامل ،اولین نشانه های خشونت را تشخیص دهید و با وجدان مداخله کنید .خشونت را
کاهش دهید و به قربانی راه امنی برای فرار نشان دهید .ما با هم می توانیم تختخوابمان را درست کنیم .میز شام را بچینیم و در یک فضای
آرام و ایمن که میبایستی چنین باشند خانواده هایمان را تشکیل دهیم /.لینک:
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اجتماعی
پرده بکارت پاکدامنی یا اسارت در فرهنگ اسالمی
داشتن پرده بکارت یا دریچه اطمینان ،نشانه پاکدامنی ،درستی ،صداقت و دست نخوردگی یک دختر است .بزرگترین تالش و کوشش مادران در
کشورهای اسالمی بر این بوده است که این بکارت یا شیشه عمر اسالم راستین از بین نرود .برای نگهداری این پرده لرزان و یا شیشه
شکننده ،دختران نوجوان تحت حکومت نظامی خانواده و بستگان نزدیک به ویژه پدران و برادران خردباخته و کوراندیش خود قرار می گیرند و برای
هر حرکت و جنبش دختران خود صدها بازرسی ،قرنطینه ،و گارد نگهبانی به وجود می آوردند .
جانوران و پرده بکارت
وجود این پرده بسیار بسیار نازک بی تردید نمی تواند نشانه پاکی و دست نخوردگی و عفت یک دختر خانم باشد .زیرا آنچنان که گفته می
شود جانورانی مانند گاو هم دارای پرده بکارت می باشند .ما از نظر پزشکی وارد این بحث نمی شویم زیرا صالحیت آن را نداریم ولی از دیدگاه
اجتماعی باید گفت بودن و نبودن این پرده نازک موجب اختالالت روانی و اختالفات خانوادگی نزد متعصبین به مذهب و دکانداران دین شده
است  .روزی نیست که خبر ناگواری از زد وخوردها و کشت و کشتارها در مورد باکره بودن و نبودن دخترانی در کشورهای اسالم زده به ویژه در
افغانستان ،یمن ،پاکستان ،عربستان ،مصر و مانند آن شنیده و خوانده نشود .
آزمایش باکره بودن در اندونزی
هم اکنون طرحی در پارلمان سوماترا در اندونزی مطرح است که از سال آینده باکره بودن دختران میان  ۹۰ ۹۰سالگی را هرساله مورد آزمایش
قرار دهند .این آزمایش برای آنست که دختران به فساد و  -همخوابگی با پسران کشیده نشوند و تا پایان تحصیل سالم و دست نخورده بمانند .
سر بریدن دختر و پسر افغانی
به گزارش پلیس افغانستان و بی بی سی ،دختر و پسر جوانی به دلیل داشتن „رابطه عاشقانه ‟پیش از ازدواج سر بریده شده اند .جسدهای
این دو جوان در منطقه بوالن شهر لشکرگاه مرکز هلمند در یک گورستان رها شده بود .تحقیقات اولیه نشان می دهد که پسر به دختر وعده
عروسی داده بود و او را از خانه اش فراری و در خانه خود نگهداری می کرد .برادر پسر مقتول گفت که دو روز بعد از فرار دختر ،ده فرد مسلح به
خانه پسر آمدند و هر دو را با خود بردند .در ماه ژوئن امسال ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعالم کرد که در دو سال گذشته چهار
صد مورد “قتل ناموسی ”و تجاوز جنسی در افغانستان ،در دفاتر این کمیسیون به ثبت رسیده است .
نگرش جنسی نسبت به زنان
نگرشی که به زنان در کشورهای اسالمی می شود و باکره بودن آنان همیشه مطرح است ،نگرشی است که آنان صرف ا به عنوان ابزارهایی
به درد رفع غرایز جنسی می خورند  .این نکته باعث می شود که نوع رابطه انسانی با زنان فقط به رابطه به خاطر رفع غرایز جنسی تقلیل پیدا
کند و تصور شود که هرگاه زنی با کسی رابطه می گیرد و یا حتا با کسی سخن می گوید و یا از پیش چشم مرد خانواده دور می شود حتما
پای مسایل جنسی و رابطه جنسی با مردی بیگانه در میان است؛ حال چه به رضایت زن باشد و یا با اجبار بر او تحمیل شده باشد.
این نگرش ،زنان را به عنوان یک طعمه جنسی تصور می کند که از یک سو خطر تجاوز جنسی را برای زنان بسیار تشدید می کند و از سوی
دیگر کنترل و اسارت زن را به خاطر „حفظ ناموس ‟توجیه می نماید
کشتن دختر دانشجو
فرمانده انتظامی شهرستان مراغه گفت :پدری ،دختر  ۷۲ساله و دانشجوی خود را به دلیل داشتن رابطه نامشروع با همسر دختر دیگرش به
قتل رساند .عیسی هاتفی اظهار کرد“ :در پی اعالم وقوع  ۷۲ساله( مجرد دانشجو )توسط » –ف ع «یک مورد قتل عمد توسط کالنتری ۹۹
به هویت خانم در یکی از محالت این شهرستان موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این »ب .ع «پدرش به هویت شهرستان قرار گرفت .
وی افزود :
" عوامل جمعی این پلیس به اتفاق بازپرس ویژه قتل و پزشک قانونی در محل حاضر و پس از انجام در اجرای دستور بازپرسی به آگاهی تحویل
شد .هاتفی »ب  .ع «تشریفات قانونی متهم به قتل با هویت اضافه کرد :در تحقیقات به عمل آمده متهم صراحتا به بزه ارتکابی معترف و
عنوان داشت خودش دخترش را با روسری خفه کرده و به قتل رسانده و علت و انگیزه از اقدام خود را داشتن ارتباط نامشروع دخترش با
داماداش( شوهر دختر بزرگش )اعالم کرد .
بازیابی پرده بکارت
از آن جا که داشتن پرده بکارت برای دختران در کشورهای اسالم زده حیاتی و نداشتن آن غیر قابل گذشت بستگان و اطرافیان است ،دختران
مسلمان همواره با این معضل دست به گریبانند که از این شیشه عمر اسالمی نگهداری و مواظبت کنند .حال ،چنانچه به دلیلی کوتاهی
ورزیدند و این حریم اسالمی شکسته شد ،در غم و اندوه فرو رفته ،یا باید از گزینش شوهر و زناشویی دست بردارند و مجرد بمانند ،و یا اگر
می توانند دست به دامان پزشک شده تا دوباره این پرده حیاتی بازیابی و ترمیم پیداکند .
بدین سبب در بیشتر کشورها امروزه پزشکانی به صف ایستاده اند تا با سرکیسه کردن دختر خانمی ،به این معضل اخالقی و دینی پایان
بخشند_ مشکلل بزرگ جوانان در ایران جوانان ایران ،چه پسر یا دختر ،به دلیل نداشتن کار و درآمد و نبودن آزادی های جنسی ،حالت
سرخوردگی و روانی پیدا می کنند  .دختران و پسران در سنین باال به ناچار و به حکم غریضی ممکن است با همدیگر مخفیانه و حتی دور از
چشم خانواده خود بایکدیگر در تماس باشند  .نتیجه و پیامد این معاشرت های قاچاقی و دزدکی ناکامی های بسیار بدی است که دامن آنان به
ویژه دختران را می گیرد.
زیرا بارها دیده شده پس از تماس های جنسی پسر قول و قرار خود را فراموش کرده دلسرد و یا ناپدید می شود .دختر هم که ناچار است پرده
تضمین عفت خانوادگی خود را نگهداری کرده باشد ،افسرده و شرمگین و بی هدف باقی میماند .
گویا اکنون چند میلیون دختر آماده به ازدواج در ایران است که هیچگونه راه شوهر یابی و زنا شویی ندارند .رژیم پرخاشگر و بی خرد اسالمی نیز
به جای تأسیس کارخانه ها و کارگاهها و تولید کار و در آمد برای نسل جوان که بدون درآمد و خانه و زندگی هستند ،راههای انحرافی و به
فساد کشیده شدن مانند صیغه گری( فحشای اسالمی) ،تعدد زوجات و مانند آن راهبرد دیگری را نمی تواند پیشنهاد کند .
از آنچه گذشت :
پرده بکارت و یا دریچه اطمینان ،که نازک و شفاف و از بین رونده است ،همه حکمت های تقوا ،پاکدامنی ،عفت ،عصت ،حیا ،و شرم اسالم عزیز
را در بر می گیرد  .نبودن آن نشانه خیانت و بی عفتی ،و ضربه مهلکی است که به اسالم وارد می شود .در حقیقت این پرده نازک مرز میان
پاکدامنی و بی عفتی فرد در محضر اسالم است  .اینجاست که خانواده ها چهار چشمی از دختران خود مواضبت و نگهداری می کنند که خدای
ناخواسته به این پرده بلورین آسیبی وارد نشود و قوانین اسالم دگرگون نشود .
گرچه جانوارانی چون گاو هم گویا دارای این پرده هستند ولی از آنجا که گاوها ربطی به اسالم نداشته و مسلمان نیستند ،کسی هم دلواپس
و نگران پرده بکارت آنان نیست  .حال ،اگر ماده گاوی با گاو نر نرد عشقبازی باخت ،قوانین الهی به هم نمی خورد و کسی از صاحبان دو گاو
رگهای غیرت خود را برافراشته نمی کند که گاو را بکشد یا سنگسار نماید .
ولی این پرده عفاف و شیشه حیات دین در اسالم ارزنده است و خطاکاران و متجاوزین بدان به اشد مجازات می رسند .چنانکه هر روز و شب
جنایتی در این مورد در یکی از کشورهای اسالمی سر می زند و دختر و پسر جوانی از سوی بستگان خود در خون می غلتند .در این گونه
موارد دختر خانم ها هستند که مسئول مراقبت و نگهداری این امانت خود می باشند.
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صفحه ی خبر:
تعداد زنان معتاد طي دو دهه اخیر 01برابر شده است
استان وایر ،ترمه ایرانی -آمارها نشان مي دهند که دختران و زنان در مصرف مواد از مردان پیشي
گرفته اند چنان که نسبت مصرف کننده مواد مرد به زن در دو دهه گذشته که  11به كک بوده است ،به
نسبت  1به كک تغییر كافته است.
»فاطمه کبیري« ،مسوول پیشگیري از سوء مصرف مواد معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي
مشهد با بیان این مطلب در نشست «اپیدمیولوژي اعتیاد زنان در مشهد »گفته است«:درسال هاي
اخیر زنان بین 2تا  1درصد از مراجعه کنندگان به مراکز ارایه خدمات درمان اعتیاد را تشکیل دادهاند که
بیش تركن میزان آن در سه استان کرمان ،تهران و خراسان بوده است به گونه اي که بیش از 11درصد زنان مراجعه کننده به مراکز
درماني سراسر کشور از اكن استان ها گزارش شده است .این در حالی است که زنان معموال از مراجعه به مراکز درماني اکراه
دارند و اكن موضوع سبب مي شود که شیوع اعتیاد در زنان کمتر ازمیزان واقعي تخمین زده شود» .
صادقي تبلیغات ماهواره اي و فروش ماده محرک و اعتیادآور شیشه در آراكشگاهها و باشگاههاي ورزشي را که پیش از این نیز
وزیر بهداشت به عنوان سه ضلع «مثلث مرگ »از آنها نام برده بود ،از عوامل افزاكش اعتیاد عنوان کرده وافزوده است« :باكد زنان
از شراكط و مواد مخدر آگاهي داشته باشند تا از گرفتار شدن در دام اعتیاد به شیشه مصون بمانند«.
به گفته وی ،حدود  11تا  11درصد آراكشگاههاي زنانه مشهدغیر مجازهستند و نه تنها در اغلب آراكشگاههاي غیرمجاز بلکه در
برخي از آراكشگاه هاي مجاز نیز ماده محرک ،اعتیادآور و مخرب شیشه به جاي داروي الغري عرضه مي شود.
براساس پژوهشي که درباره زنان معتاد دستگیر شده در مشهد انجام شده است 11 ،درصد این زنان اولین پیشنهاد مصرف ملواد

مخدر را از طرف كکي از اعضاي خانواده كا بستگان خود دركافت کرده اند.
شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان  22برابر کودکان عادی است

آذر ۰۱م : ۰۹۳۱ ,روشنگری

ایلنا :کار شناسان حوزه کودکان کار در مورد سرعت زیاد شیوع ایدز در میان این کودکان معتقدند :عدم آموزش و نبود امکانات
بهداشتی دلیل اصلی این مساله است .دولت باید در این زمینه حمایتهای الزم را انجام دهد.
طبق گزارشی که وزارت بهداشت در تاریخ  ۱آذرماه اعالم کرده است میزان شیوع بیماری ایدز در بین کودکان کار و خیابان  ۴۲برابر
جمعیت عادیست .این آمار از مطالعه بر روی  ۰۷۷۷کودک کار و خیابان در شهر تهران بدست آمده است و نتایج حاکی از آن است
که  ۰۲درصد از آنها مواد مخدر مصرف کردهاند که  ۱ / ۴درصد آنها از طریق تزریق بوده است.
در مورد این آمار ،لیال ارشد ،مددکار اجتماعی و عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به ایلنا گفت :دلیل این مسئله
آن است که بچههای کار و خیابان هیچ وسیلهای برای مراقبت و محافظت از خودشان ندارند .کودکان زبالهگرد ،دستکش و یا
وسیلهای ندارند که از تماس مستقیم آنها با زبالهآلوده همچون زبالههای بیمارستانی جلوگیری کند.
دختران مجرد ،سقط جنینهای زیرزمینی  -آذر ۰۱م : ۰۹۳۱ ,روشنگری
صدای آلمان
آماری از سقط جنین های غیرقانونی در ایران در دست نیست اما بر اساس مشاهدات ،بخشی از این سقط
جنینها مربوط به دخترانیست که ازدواج نکردهاند .دو دختر جوان و یک ماما از تجربه خود در این زمینه گفتهاند.
طبق آخرین آمار رسمی ایران ۴۱۰۱ ،زن در سال  ۰۲۹۰سقط جنین قانونی انجام
دادهاند .البته بسیاری از کارشناسان آمارهای رسمی ایران را قابل اتکا نمیدانند ،با
اینهمه آنجا که پای سقط جنین غیرقانونی به میان آید از همین آمار رسمی نیز
خبری نیست.
در سازمان پزشکی قانونی کشور دو نوع سقط جنین ثبت میشود :یکی “سقط جنین
درمانی” که قانونی محسوب و مجوز آن در خود پزشک قانونی صادر میشود و دیگری
“سقط جنین غیرقانونی”ای که منجر به مرگ مادر شده باشد که آمار آن اعالم
نمیشود.
شهره یک ماما از تهران است که هفت سال در مطب خود سقط جنین انجام داده
است .او به دویچه وله میگوید که  ۰۷درصد مراجعاناش برای سقط جنین غیر
رسمی را دختران مجرد تشکیل میدادهاند .او “ از سه مورد فوت مادر در سقط جنین غیرقانونی به علت مصرف داروهای موجود
در بازار داروی ناصرخسرو” مطلع است؛ یکی از آن سه زن دختر مجردی بوده است که پیش از استفاده از دارو به مطب او مراجعه
کرده ،اما او این دختر را نپذیرفته بوده است.
به گفته این ماما ،برخی از زنان در حالت درماندگی خود ،برای سقط جنین به “بازار داروفروشان ناصر خسرو” مراجعه میکلنلنلد و
این داروها “ توسط داروفروشان بیاطالع از عوارض و نحوه درست مصرف به فروش میرسلد” کله هلملراه بلا بلیاطلالعلی زنلان
میتواند پیامدهای مرگباری داشته باشد.
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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 11447162733511 :
ایمیل:

گوتنبرگ  :آفاق وکیلی
تلفن تماس0046762518188 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلrahai_zan@yahoo.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 114961261619116 :
ایمیلShararehrezaei.p@gmail.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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