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گزارش تصویری از  1می روز جهانی کارگر ر شعهعر
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نگا ی گذرا ب تاریخ چ مجمس گرایععی
اصغر کامروا
گعفتگوی ا تصاصی میمو متی با شکیب مصد
ن ب قتل ناموسی

اریبا رشیدی

وضنیت زقو بشر ر ایراو

مرضی ا می

وضنیت زناو ترکمر صحرا

ص .زاجیلی

نوشت ای از #سپیده_قلیاو از زنداو
بهاران ای از زنداو وقتی ان شکیده جوان ز ،
واژه ا نارسایمد
صفح بری
 زنجاو رتب اول ر کو ک مسری
 پوشاندو کباس سپاه پاسداراو بر
تر کو کاو ر اوتبال
و نوجواو 11ساک مخفیان ر شیراز

اعداو شدند
 نقاشی 111 ،روز از زندانی شدو اسماعیل
بخشی وسپیده قلیاو گذشت
راه ای تماس با سازماو ر ایععی زو و نمایمدگاو
او ر شهر ا و کشور ای مختلف
منرای سایت ای برنام ای تلویزیونی ،نشری
ا و تلگراو
ر
رهای زن بپیوندید
به نشیه ی

لطفا برای ارسال مقاله سیاست های ر
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قطعنامهی کارگران و فعالین کارگری در “ اول مهی“ روز جهانی کارگر سنندج

- ۱تعیین حداقل دستمزد متناسب با زندگی مرفه و استاندارد امروزی
- ۲آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی و منع تعقیب قضایی آنها ،آزادی همه زندانیان سیاسی دربند
- ۳برقراری بیمه بیکاری برای تمام بیکاران و جویندگانکار
- ۴تأمین بیمههای اجتماعی کامل و کارآمد و مسکن مناسب برای بازنشستگان
- ۵الغای هرگونه تبعیض جنسیتی ،مذهبی ،ملی و قومی در محیط کار و در سطح جامعه
- ۶برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و رفع هرگونه تبعیض در میان
کارگران مهاجر با سایر کارگرا
- ۷منع کار کودکان
- ۸حق برخورداری از تشکلهای مستقل کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما
- ۹لغو قراردادهای سفید امضا
- ۱۱آزادی بیان ،تحزب ،عقیده ،اعتراض ،گردهمایی ،اعتصاب و راهپیمایی
- ۱۱پرداخت فوری تمام مزدها و مزایای عقبافتاده کارگران
- ۱۲ما به همراه عموم كارگران ایران و جهان ،سیاستهای مداخلهگرانه ،جنگافروزانه و تجاوزكارانه از جانب هر
دولت متجاوزی را علیه مردم كشورها محكوم نموده و خواهان برقراری صلح ،امنیت ،رفاه و پیشرفت برای تمامی
مردم ایران ،منطقه و جهان هستیم
- ۱۳تأمین نیازهای فوری سیلزدگان از جمله خوراک ،پوشاک ،بهداشت و درمان ،مراکز آموزشی و تأمین مسکن
مناسب و بازسازی رایگان و جبران همه خسارات آنها از جمله خسارات کشاورزان توسط دولت
- ۱۴اعالم تعطیلی رسمی روز کارگر و آزادی برگزاری مراسم بزرگداشت اول ماه مه در سطح کشور
"مستحکم باد همبستگی بینالمللی کارگران جهان"
"رساتر و کوبندهتر باد فریاد حقطلبی کارگران و زحمتکشان علیه نظام سرمایهداری و قدرتهای حامی آن"
"زنده باد رزم طبقهی کارگر"
سه شنبه  ۱۱اردیبهشت سال ۱۳۹۸
"گویزه کویر" شهر سنندج
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جای کارگران ،فعالین مدنی و معلمان ردزندان نیست
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گزارش تصویری از  1می روز جهانی کارگر در شهر اشتوتگارت المان
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فعالین حقوق زنان فورا ازاد باید گردند
مژگان کشاورز یکی از معترضان به حجاب اجباری که در روز ۸
مارس روز جهانی زن همراه یاسمن در مترو به زنان گل داد و این
روز را گرامی داشت .بعد از آن به یاری سیل زدگان شتافت و برای
کمک های انسان دوستانه آستین باال زد .دیروز به خانه اش حمله
کردند و جلوی چشمان دختر  ۹ساله اش با ضرب و شتم او را
دستگیر کردند.

دوماه است که از مالقات حضوری آتنا دایمی با خانواده
اش بدون هیچ دلیل و توضیحی ممانعت می شود.

#اکرم_نصیریان فعال ندای زنان ایران و فعال
سواداموزی زنان و همیار کمک به سیل زدگان ،جرم او
تنها انسانیت بی شاعبه اوست!

یاسمن آریانی ومادرش منیره عربشاهی در خصوص اتهامات “تشویق و
فراهم نمودن موجبات فساد از طریق تبلیغ و #کشف_حجاب”
علیالخصوص حضور بدون حجاب در #روز_جهانی_زن در مترو و
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دست مذهب و سنت از زندگی مردم کواته
رنج جانکاه مردم ایران
سحر باباسلجی

اخیرا با توجه به اتفاقات نا گواری که در
کشور ایران روی داد ،اعم از زلزله و سیل
که همواره تحت عنوان بالیای طبیعی از آن
یاد میشود.متاسفانه در شروع سال نو شمسی
در حالیکه بسیاری از مردم در تهیه و
تدارک سفر ویا تفریحات مختلف ،بودند در
گیر اتفاقاتی تلخ،وناگهانی شدند.ومتاسفانه
سیالب در بسیاری از شهرها وروستاهای
شمال ایران اعم از استان گلستان،وحومه
وسپس سایر شهر های دیگر را در بر گرفت
نگاهی گذرا به تاریخ چه همجنس گرایی
اصغر کامروا

اگر گفته شود در کشورهای خاورمیانه
همجنسگرا وجود ندارد ،این یک جعل
رسمی است .آن ها وجود دارند و برای
بسیاری از آن ها رفتار خانواده و جامعه
مشکل به مراتب بزرگتری از ترس از
پیگرد و بازداشت است.
تفکیک جنسیتی در جوامع اسالمی که به
طور گسترده ای مردساالرانه هستند ،فضای
مناسبی برای بروز تمایالت همجنسگرایانه
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شیراز،کهکیکویه وبویر احمد،لرستان که
باعث شد خسارات فراوانی به جان ومال
مردم مظلوم و ستمدیده وارد شود که متاسفانه
مطابق معمول سالیان گذشته مسئولین
دولتی،وسایر ارگانها نه تنها امداد و توجهی
به این معضل نکردند بلکه تالش کردند با
کوچک جلوه دادن این مصیبت مهیب وقیحانه
از زیر بار مسولیت وخدمات رسانی شانه
خالی کنند.فرماندار استان گلستان با سفرهای
پیاپی خود به خارج از کشور در ایام نوروز
کوچکترین توجهی به این مردم اسیب دیده
نکرده اند.جای بسی تاسف است که وقتی در
کشوری که درختان در جنگلها پی در پی بی
رویه قطع میشود و افرادی سود جو در صدد
هستن که با قطع نا به هنجار درختان و
استفاده از ان برای کارخانه ها وصنایع چوب
کار شکنی کرده و فقط در صدد به تاراج
بردن سرمایه طبیعی که حق هر شهروندانی
است که بشود استفاده بهینه از آن بشود خوب
واضح است که قطع درختان خود معضل
بزرگیست چرا که هم به زمین و محیط
زییست آسیب میزند،.وهم زمینه را برای
بوجود اوردن سیل ویرانگر هموار می نماید
که وقتی بارندگی شدید باشد به طبع قطع بی
رویه درختان خود گواه بر بوجود امدن
سیالب میباشد.شور بختانه مسئولین و نهاد
های زیربط هیچگونه تالشی برای رفع این

مشکل نکرده ئ این مصیبت بزرگ را به
کردن ندادن خمس و ذکات ،ئیا بی حجابی
زنان،ودخترکان این سرزمین یعنی ایران
انداختهاند.االن دو سال از زلزله کرمانشاه،و
سرپل ذهاب میگذرد،ولی هنوز که هنوزه
بسیاری از ساکنین آن جا در تابستان،زمستان
در چادر و کانکس بسر میبرند ودولت بی
کفایت هر گونه تالشی را برای اسکان ان
ملت مظلوم و آسیب دید دریغ کرده اند.
مردم استان کرمانشاه با وجود اینکه خود نیاز
به مسکن،وحمایت مالی دارند ،اما با توجه به
وقوع سیل اخیر همت کرده ودر اقدامی
قشنگ،انسانی به یاری سیل زدگان شتافتند.
ئجای بسی شرمساری و اوج وقاحت است
برای رژیم سفاک جمهوری اسالمی،که فقط
به دنبال کشتار مردم بیگناه،اعدام وشکنجه
مردم اعم از زندانیان سیاسی است جایی که
قریب به ۴۱سال است از عمر ننگین
جمهوری اسالمی میگذرد،وتا کنون بجز
کشتار،وشکنجه ارمغان دیگری برای این
ملت نداشته است امیدوارم این رژیم
خونخوار که در سراشیبی سقوط قرار داد هر
چه زودتر به ورطه نابودی بیافتد.ونه تنها
ملت ایران بلکه جهانی را آسوده سازد تا
دیگر پول ملت عزیز ایران خرج
لبنان.سوریه و سایر کشور های عربی به
هدر نرود و شاهد ایرانی آباد،آزاد باشیم./

پدید آورده است و لمس و در آغوش کشیدن
و بوسیدن مرد همجنس امری قبیح نیست.
در قرن نوزدهم و بیستم مردانی که برای
تمایالت جنسی شان در اروپا تحت تعقیب
قرار می گرفتند اغلب به مراکش می
گریختند .زمانی که ازدواج همجنسگرایان در
غرب یک رویا بود در سیوا در مصر
زندگی مشترک مرد با مرد طی مراسمی به
رسمیت شناخته می شد.
حلب در سوریه ،قزوین در ایران ،و قندهار
درافغانستان دستمایه جوکهایی همجنسگرایانه
بوده اند.ولی امروزه افراد به اتهام لواط در
ایران اعدام می شوند .در عربستان سعودی،
سودان ،یمن و موریتانی هم چنین احکامی
وجود دارد اما در یک دهه گذشته نمونه ای
از اجرای آن مشاهده نشده است.
زمانی که ازدواج همجنسگرایان در غرب
یک رویا بود در سیوا در مصر زندگی
مشترک مرد با مرد طی مراسمی به رسمیت
شناخته می شد .در دیگر کشورهای عرب از
جمله الجزایر ،بحرین ،کویت ،لبنان ،لیبی،
مراکش ،عمان ،قطر ،سومالی ،تونس و
سوریه حکم ارتباط با همجنس تا  ۱۱سال
زندان است.
پیگرد همجنسگرایان حتی در دهه پنجاه

میالدی در انگلستان نیز انجام می شد.
سال ها پیش از آن که داعش همجنسگرایان
را از پشت بام ها به پایین پرتاب کند،
گروهی در عراق به مردان" غیر مرد "حمله
کرده و با تزریق آهسته آهسته ی چسب به
مقعدشان آن ها را می کشتند.
در کشورهای اسالمی با همجنسگرایی به
عنوان پدیده ای غربی برخورد می شود در
صورتی که چنین نیست.
مسلمانان و مسیحیان در مجازات
همجنسگرایان به داستان تنبیه قوم لوط استناد
می کنند که در عهد عتیق و قرآن ذکر شده
است .اما شماری از محققان نتیجه گرفته اند
که علت مجازات قوم لوط تجاوز به مرد و
مساله خشونت بوده است نه رابطه جنسی
میان مردان.
در کشورهای اسالمی با همجنسگرایی به
عنوان پدیده ای غربی برخورد می شود در
صورتی که چنین نیست و همجنسگرایی قبل
از تمدن غرب در خاورمیانه وجود داشت
در کشورهای اسالمی سوء تفاهماتی جدی
در باره نمادهای دگرباشان جنسی وجود
دارد ،اما دگرباشان جنسی به تالش های شان
برای حضور در اجتماع در سال های اخیر
ادامه داده اند/.
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شکیب مصدق هنرمند مردمی که کودک کاربودن را خود تجربه کرد
گف:گوی اخ:صاصی مینو هم:ی با شکیب مصدق

https://youtu.be/JAUJiiLpMpc
در جوامعی کهه در بهازار آزادش خهط فهقهر
تولید و بازتولید میکنند و حکهومهتهش حهرمهت
انسههانههی شهههههرونههدان را مههیههشههکههنههد تهها بههرای
بازارکارش بردگهان آرام و گهوش بهفهرمهان،
تولید و بازتولید کند ،نقش هنرمندانش نیز در
دو سوی سکه برده داری معاصر حهک شهده
است .هنرمنهدانهی کهه نهان را بهه نهر روز
نمیخورند ،همصدا و پژواک صدای بهردگهان
معترض به بهی عهدالهتهی هسهتهنهد و جهایشهان
براستی در قلب مردم محفوظ است .در ادامهه
بههرنههامههه امشههب بههه مههعههرفههی یههکههی از ایههن
هنرمندان میپردازیم.
نامش شکیب مصدق است و زاده افغانسهتهان،
برخاسته از کودکان کار ،موزیک ویدیوی او
با نام هفت هزار تپه ،توجهم را به وی جهلهب
کرد ،ابتدا باهم به ویدیوکلیپی از بیوگرافی او
و شمه ای از فعالیتههای ههنهری اجهتهمهاعهیهش
نظر میافکنیم .با ما باشید.
شهکهیههب بههعهنههوان هههنهرمههنهدی از نسههل جههوان
توانسته است که پیوند خود را بها نسهل قهبهلهی
هنرمندان مترقی در غرب نیز برقرار کنهد و
با آنان کارهای مشترک داشته باشد .یکهی از
این هنرمندان کنستانتهیهن وکهه ر نهام دارد و
بسیار مورد عهالقهه شهکهیهب اسهت ،مهیهرویهم
ویدیو کیپ کوتاهی از فعالیتهای کهنهسهتهانهتهیهن
مشاهده میکنیهم کهه در قسهمهت پهایهان آن مها
شاهد کنسرت مشترک وی با شکیب خهواههیهم
بود .با ما باشید.

 )1قابل ذکر استکه عالوه بر صهدای گهرم و
دلنشین شما ،محتوای اشعارتان کهه از عهمهق
زندگی اقشار و طبقات استثمارشده برمیخیهزد
مرا متاثر کرد .این دیدگاه عمهیهق طهبهقهاتهی و
پیوند دان آن با هنر معاصر برایتهان چهگهونهه
پدیدار شد؟
 )2نکته جالب و قابل تحسین در فهعهالهیهتهههای
شما پس از مهاجرت به آلمان ،ههمهانها در ههم
آمیختن با آزادیخواهان و انساندوستهان کشهور
میزبان است که فهعهالهیهتهههای ههنهری شهمها را
گسترده تر و پیامتان را از مرزهای کشهوری
و فرهنگی عبور داده و مهخهاطهبهیهن خهود را
میابند .برای شما این انتگراسیون چگونه بهود
و آیا در این زمینه راهنهمهائهی خهاصهی بهرای
هنرمندان مهاجر دارید.
 )3میدانم که شما انترناسیونالیسهت هسهتهیهد و
خههود را در مههبههارزات بههرحههق کههارگههران و
زحمتکشان جههان سهههیهم مهیهدانهیهد ،مهوزیهک
ویدیوی جدید شما با نام هزارتپه در حهمهایهت
از مبارزات کارگران ایران ،نشان میدههد کهه
تحوالت ایران را از نزدیک دنبال میکنید ،آیا
بهها هههنههرمههنههدان مههردمههی ایههران در تههمههاس و
همکاری هستید تا شاید فعالهیهت مشهتهرکهی را
بههرای حههمههایههت از مههبههارزات کههارگههری و
جههنههبههشهههههای اجههتههمههاعههی دانشههجههویههان و زنههان
بتوانید در کشورهای اروپائی سازمان دهید؟
 )4در پایان اگر پیهامهی بهرای نسهل جهوان و
معترض به وضع موجود دارید بفرمائید.
 )5شکیب عزیز با سپهاس از ایهنهکهه در ایهن
گهفهتههگهو شههرکهت کههردیهد و نهظههراتهتهان را بهها
بینندگان ما سهیم شدیهد ،تها دیهدارههای بهعهدی
شب و روز خوشی را داشته باشید.

با سالم به شما و تشکر از پذیرفتن دعوت مها
به شرکت در برنامه تلویزیونی رهائی زن.
در آغاز این برنامه بیهنهنهدگهان مها از طهریهق
ویدیوی ارسالی شما با بیوگرافی و شهمهه ای
از فعالیتهایتان آشنا شدند .اگر مایلید نکتهه ای
به آن اضافه کنید بفرمائید تها پهس از آن مهن
مینو هممم:می قهابهل ذکهر اسهتهکهه عهالوه بهر
سواالتم را مطرح کنم.
صدای گرم و دلنشین شما ،محتوای اشعارتان

کههه از عههمههق زنههدگههی اقشههار و طههبههقههات
استثمارشده برمیخیزد مهرا مهتهاثهر کهرد .ایهن
دیدگاه عمیق طبقاتی و پیونهد دان آن بها ههنهر
معاصر برایتان چگونه پدیدار شد؟
شکیب مصدق :طبعآ برای آدمی مثل مهن کهه
 ۴۱سال در جنگ زندگی کرده و منظورم از
 ۴۱سال جنگی است که در فغانستهان وجهود
دارد و من  ۳۶ساله هستم و تقریبا کل عهمهرم
در جنگ گذشته چرا وضعیت من این جهوری
بود چرا در جنگ ؟ چرا در فقر؟چرا آوارگی
و چرا مهاجرت اول به چرایی وضعیت خهود
و بعد به چرایی جامعه فکر می کنه و طهبهعها
دنبال دالیل و وقایع که باعث و بانی وضعیت
می گردد است .بهلهه زنهدگهی ههمهه انسهانهههای
جهان یک سان نیست و این شهمها هسهتهیهد کهه
صرف به دلیل اینکه در جهغهرافهیهایهی بهه نهام
افغانستان به دنیا آمدین ناچار به پذیرفتهن ایهن
شرایط هستین و این چیهزهها را بهایهد تهجهربهه
بکنین و عوامل گوناگون دست در دسهت ههم
داده تا این زندگی را بهرای شهمها و دیهگهران
اینگونه رقم بزنهد و از اونهجها فهکهر مهیهکهنهه
انسانه که چرا چرا من ؟چرا ما؟ بدون ایهنهکهه
انتخاب کنیم دچار چنین سرنوشتهی هسهتهیهم و
کم کم نسبت به پهیهرامهون و اوضهاع اطهراف
حسههاس مههی شههه آدم و در جسههتههجههو و ایههن
جستجو باعث می شه آدم چیزهایی رو بهبهیهنهه
که انسان ها در حالت عادی نمی توانن عهلهت
ها و عوامل آن را ببینهنهد و ایهن عهلهت هها و
عوامل انسانها را پرسشگر میکنه .مهعهتهرض
میسازد به این روزها و این اعتراض از چهه
طریق بهتره .از طریق نوشتن شعر موسهیهقهی
صدا هست من نمی توانستم نسبت به اتهفهاقهات
پیرامون بی تفاوت باشم حساس شهده بهودم،بهه
دلیل اینکه این چرایی همیهشهه در مهن وجهود
داشت که چرا این زندگی باید
سرگذشت من و میلیونها انسان شود و بهاعهث
شد که فکر کنه تنها راهی که به عهنهوان یهک
انسان انجام بدم از طریق آهنگ شعر و صهدا
این حقایق را بیان کنم و انسانها را بها حهقهایهق
مواجه کنم با حداقل آن چیزی که انسانهها مهی
بینی گفته نمی توانن یا نمی دانن به چه زبانی
بههایههد بههگههویههن خههاسههتههم در قههالههب شههعههر
،موسیقی،ترانه بیان کنم.
مینو هم:ی نکته جالب و قهابهل تهحهسهیهن در
فعالیتهای شما پهس از مهههاجهرت بهه آلهمهان،
هههمههانهها در هههم آمههیههخههتههن بهها آزادیههخههواهههان و
انساندوستان کشور میزبان است که فعالیتهای
ههنههری شههمهها را گسههتههرده تههر و پههیههامههتههان را
ازمرزهای کشوری و فرهنگی عبهور داده و
مخاطبهیهن خهود را مهیهابهنهد .بهرای شهمها ایهن
انتگراسیون چگونه بود و آیا در ایهن زمهیهنهه
راهنمائی خاصهی بهرای ههنهرمهنهدان مهههاجهر
دارید.
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آمریکایی مسئولیت این را داشته باشه کهه بهه
کسی مثل ترامپ یا هر حزبی رآی بده یا ههر
شخص دیگه ایی اگر این حس را داشته بهاشهه
که بخاطر منافع ضرر پناهی یا منفعت کشور
خودش یا جنگ در کشور
دیگر به خاطر سیاست یا فروش سالح کشور
دیگر رآی دهد اگر یقه آن کشور را بگیهرد و
بگویند نه ما نمی خواهیم روی خهون کهودک
سوری یا افغان یا منافهع مهلهی رآی دههیهم آن
وقت کشورها جرآت کمتری پیدا می کنند ههر
روز لشکر کشی کنند و با خون و جان مهردم
بازی کننهد و در پهیهام دوم کهه مهن دارم در
مورد بهه دوسهت ههای ایهرانهی مهن سهال هها
موضوع سیاست ایهران را تهعهقهیهب مهی کهنهم
موضوع ایران من همیهشهه مهوضهوع بهوده و
موضوع ایران از گذشته تا حال نسبت به ههم
مرتبهط اسهت افهغهانسهتهان،ایهران و ههمهه ایهن
مسائل به هم مرتبط است.
این روزها در شبکهه ههای اجهتهمهاعهی دنهبهال
میکنم کهه چهگهونهگهی رههایهی از دیهکهتهاتهور
اسالمی وجود دارد من نسبت بهه یهک انسهان
تجربه ای که دارم که سالها زندگهی مهی کهنهم
در جغرافیایی که سالها سال مهورد اسهتهثهمهار
،لشکر کشی،قشون کشی است .اگر ما انسهان
ها همان جغرافیا بهه ایهن آزادی بهاور داریهم
بههایههد دسههت در دسههت هههم دهههیههم خههود مهها بهها
دیکتاتوری خود بجنگیم و پایین بیاریم و ههیهچ
گاه منتظر قدرت ههای آمهریهکها و روسهیهه و
اروپا و ناتو نباشیم اگر ما منهتهظهر مهنهشهی از
بیرون باشیم که بتواند با تفنگ
و لشکر کشی کنه و قدرت دیکتاتوری پهایهیهن
بیاید اشتباه است و چهنهان چهه تهجهربهه ثهابهت
کرده پای نظامی هر کشوری به کشور دیهگهه
بههاز شههده حضههور نههظههامههی بههه هههر دلههیههلههی
دمههوکههراسههی یهها غههیههره آن کشههور رسههالههت
استقاللی ندارد .پیام اینهه ببهیهایهیهد اگهر قهراره
برای دیکتاتور بجنگیم در کنار هم نه منهتهظهر
ترامپ باشیم نه روسیه .خودتان بجنگید و نهه
بگوئید به هر نوع تفکر استثمهار یها ههر نهوع
نیرو نظامی که می خواهد خود را از چهنهگ
دیکتاتور خالص کنه و فراموش نهکهنهیهد اگهر
چنین اتفاقی بیوفتد .سوریه،عهراق،افهغهانسهتهان
مثال های خوبی است و امهیهدوارم ایهران در
چنین سرنوشتی دچار نشود.
مینو هم:ی شکیب عزیز با سپاس از اینکه
در این گفتگو شرکت کردید و نظراتتان را با
بینندگان ما سهیم شدید ،تا دیدارهای بعدی
شب و روز خوشی را داشته باشید.

شکیب مصدق :راستش در افغانستان فضای تفکرات هم بزرگتر می شود.
سخت کاری محدود است بعد از اینکه من بهه
آلمان مهاجهر شهدم در رابهطهه بها انسهانهههای مینو هم:ی میدانم که شما انترناسیونالهیهسهت
مختلفی از کشورهای مختلف چیزهای زیادی هستید و خود را در مبارزات برحق کارگران
آموختم اون حس انسان دوستهی جهههان بهدون و زحمتکشان جهان سهیم مهیهدانهیهد ،مهوزیهک
مرز برای انسانها و بهرای مهن جهههان بهدون ویدیوی جدید شما با نام هزارتپه در حهمهایهت
مرز و انسانها بهدون در نهظهر داشهت رنهگ از مبارزات کارگران ایران ،نشان میدههد کهه
نژاد ،مذهب اون حس در من وجود داشت و تحوالت ایران را از نزدیک دنبال میکنید ،آیا
در اینجا شکوفا شد  .از انسان ههای بهزرگهی بهها هههنههرمههنههدان مههردمههی ایههران در تههمههاس و
که آزادی خواه بدون تعامل گرفتم و فهههمهیهدم همکاری هستید تا شاید فعالهیهت مشهتهرکهی را
که درد ما انسانها مختص به جغرافیها نهیهسهت بههرای حههمههایههت از مههبههارزات کههارگههری و
و درد ما انسانها مشترک است و درد جهههان جههنههبههشهههههای اجههتههمههاعههی دانشههجههویههان و زنههان
مشترکه و جهان از یهک مهوضهوع مشهتهرک بتوانید در کشورهای اروپائی سازمان دهید؟
رنج می برو و عوامل رنج های مختلف بشهر شکیب مصدق :بله  .من خوشبخهتهانهه ههمهان
مربوط به جغرافیا و کشورهها نهمهی شهود بهه طور که گفتم با انسانهای مختلفی که آنههها ههم
طور مثال اگر جنگ جهانی اتفاق نمهی افهتهاد در جهان بدون مرز فکر می کنند در ارتهبهاط
جنگ سرد بین شرق و غرب به وجهود نهمهی هسهههتهههم  .رفهههیهههقهههای خهههوبهههی هسهههتهههنهههد و
آمد و اگر جنهگ سهرد نهمهی شهد افهغهانسهتهان هههنههرمههنههد،شههاعههر،فههعههال چههپ ،فههعههال زنههان و
آشغال نمی شد و اگر افغانستان آشهغهال نهمهی انسانها در کل دفاع از تمام مهظهالهمهی کهه در
شد مجاهدین و طالبان به وجهود نهمهی آمهد و تمام ملت های جهان روا داشته می شه ،صهدا
آمریکا آنها را تقویت نمی کرد پهس ایهن یهک بوده ،در حال حهاظهر ههمهکهاری ههایهی بهاههم
مثال بود تا بهگهم تهمهام مهوضهوعهات سهیهاسهی داریم ،در قسمت  ،شعر،ترانه،تنظیم موسیقهی
جهان به هم مرتبط است و ملت ها هستند کهه و میکس و ماستر دوستای از داخهل ایهران و
از این سیاست ها آسیب می بهیهنهنهد شهایهد مهن بیرون با هم همکاریم و من مهی خهوام دایهره
اسمش را بگذارم من خودم همون چیهزی کهه ارتباطات را بزرگتهر کهنهم در حهالهی کهه مها
بودم و همو سرگذشت تاریخهی ،جهغهرافهیهایهی دنبال آرمان های وطن هستیم و همچنین کنهار
تالش کردم تا به زبان کسایی که فارسی نمهی از رفیقهای هنرمند آقا فعال هستند کهه مهن بها
فهمند خود را به آنها معرفی بکنم و آنها خهود آنها مشورت می
را به زبان خود به من معرفهی کهردن و ایهن گیریم و صحبت می کنم و مشهکهالتهی کهه در
شد تبدیل شدم به هنرمندی که نه تنها به ههیهچ مورد ایران هست را می خواهم مطرح کنم .
مرز و جغرافیایی تعلق ندارد بلهکهه صهدایهش و همچنین تعامالت من در رسانه ها مشهورت
هم از جغرافیای دنیا بیشتهر شهنهیهده و فهراتهر می کنم چون دوست دارم درست پیش بریم و
رفته و خود به خود همراه انسانهای عظیهم و منظم به خصوص موزیک هفت هزار تپه کهه
ارزشمند کارهای بزرگی انجام دادم کهه مهن استقبال زیاد و پرشوری که شد و بهی نهههایهت
همیشه مدیون دوستانی که همیشهه بها مهن در زحمت یک گروه ایرانی بهود کهه در قسهمهت
کنار من بودن هستم و توصیه ایی دارم برای شعر ،موزیک و ویدئو و همچنین نشر کهمهک
های زیادی کردند و من همیشه با آنهها هسهتهم
دوستانی که مهاجر هستن
و کسایی که به اینجا می آیند باز ههم مهی گهم و با همیم.
زندگی کنونی و زندگی مختص در مهرزههای
جغرافیایی و نژادی زندگی بی ثهمهری اسهت مینو هم:ی در پایان اگر پیامهی بهرای نسهل
و اگر شما بها انسهان ههای مهخهتهلهفهی تهعهامهل جوان و مهعهتهرض بهه وضهع مهوجهود داریهد
نداشته بهاشهیهن جهههان دیهدگهاه و تهفهکهر شهمها بفرمائید.
کوچک می ماند یک انسان هر چی اسهت بهه شکیب مصدق :اگر بخواهم پیام همگانی تهر
وسعت فکر و تفکر خود است پس تفکر خهود بدم باید بگم قدرتمندان ،دولتمندان دولتمهنهدان،
را بزرگتر و بزرگتر کنیم انسان های خهوبهی سیاستمداران خیلی متحدند و ههمهه نسهبهت بهه
در اطراف شما هستند که شما زبهان آنههها را منافع خود بدون در نظر داشت مذهب ،ملهیهت
نمی فهمید و همچنین آنها هم نمی فهمند حتهمها و نژاد با هم متحدند و در کنار ههم ایسهتهادنهد.
چیزای زیادی از هم یاد می گیهریهد و خهیهلهی چرا ما انسا نها فارق از این سهیهاسهت هها در
زندگی خوب و زیبایی را می توانید در کهنهار کنار هم نایستیم من می خوام یک مهثهال بهزنهم
ههم تهجهربهه کهنهیهد در صهورت تهالش بههرای جهان با هم مرز ندارند ما با هم میلیاردیم اگر با سپاس از ریحانه هاشمی برای پیاده کمردن
ارتباط با آنها و آن فقط زبان هست یادگرفهتهن ما در قدم اول بهتهوانهیهم یهقهه دیهکهتهاتهورهها و م:ن مصاحبه
زبان به شما کمک می کهنهد بهتهوانهیهد ارتهبهاط حکومت های خود را بگیریم بعد مهی تهوانهیهم
برقرار کنید و شما همدیگر را بتوانید بیهشهتهر در کنار هم بایستیم این چند هزار نمی تهوانهنهد
سوار این میلیاردها آدم شوند مهثهال اگهر یهک
بشناسید و جهان شما بزرگتر و همچنین
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خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت است
نه به ق:ل ناموسی
فریبا رشیدی

کشتن زنان و دختران را باید محکوم کنیم .
دوباره ق:ل ناموسی و این بار درنروژ
در تاریخ ب اول آپهریهل زن جهوانهی بهه اسهم
سهیال گوگانی  ۳۱ساله در یکی از شهرههای
اطراف اسلو پایتخت نروژ به وسیهلهه شهوههر
سابقش با چاقو مورد حهمهلهه قهرار گهرفهتهه و
قربانی ناموس شد  .جای تاسف و شرم اسهت
که در دموکراسی ترین کشور زنههها قهربهانهی
ناموس شوند .غیرت و ناموس زنهدگهی زنهان
را به خطر انداخته و به خاطر افکار غلهط و
عقب مانده به یک فرهنگ تبدیل شده کهه ایهن
فرهنگ دام گیر کشورهای اروپایی ههم شهده
است .افراد مهاجر با همهان افهکهار مهریهض
مردساالرانه و رفتارهای خشهونهت و تهههدیهد
آمیز خود ،علیه زنان و دختران کهه مهیهتهوانهد
عواقب خطرناکی را به دنبال داشت از جملهه
(کشتن زنان و دختران) متاسفانه و بدبختهانهه
قتلهای ناموسی در جامعه ما رو بهه افهزایهش
وضعیت حقوق بشر در ایران
مرضیه آدمی فعال حقوق بشر و حقوق زنان

با درودی گرم حضور همنوعان عهزیهزم در
جای جای دنیا و هزاران درود بر دختهران و
زنان آزادیخواهی که دیگر حاضر نیستنهد بهه
هیچ وجه زیهر بهار زورگهویهی آخهونهدههای
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است .
جنایتهای ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب
خشونت و اغلب قتهل زنهان یهک خهانهواده بهه
دست مردان خویشاوند خود گفته میشهود .از
دیدگاه انها این زنان به علت «نهنهگهیهن کهردن
شرافت خانواده خود» مجازات میشوند .ایهن
ننگ موارد گوناگونی را شهامهل مهیشهود از
جمله خودداری از ازدواج اجبهاری ،قهربهانهی
یک تجاوز جنسی بودن ،طالق گرفتن (حهتهی
از یک شوهر نهاشهایسهت) ،رابهطهه بها جهنهس
مخالف ،یا ارتکاب زنها .بهرای ایهنهکهه فهردی
قربانی جنایتهای ناموسی شود ،فهقهط ایهنهکهه
گمان برده شود او آبروی خانهواده را بهر بهاد
داده است کافیست .بهه ههمهیهن خهاطهر آمهار
دقیقی در دسترس نیست و علهت مهرگ زنهان
و دختران را دالیل دیگری عنوان میکنند .
و اما چند نکته در مورد خودکشی:
با افزایش  ۵درصدی خودکشی زنان در سال
 ۹۶،۹۷ایههران رتههبههه اول خههودکشههی را در
خاورمیانه کسب کرده است ۴۱ .درصد علت
خودکشی زنان مربوط به فرو دستی جنسیهتهی
است .عدم آگاهی یا پایین بودن سطح آگهاههی،
ازدواج اجهبهاری  ،فهقهر ،تهجهاوز جهنهسهی ،و
مشکالت روانی ،از جمله عهوامهل مهوثهر در
خودکشی زنان هستند.
در برخی کشورها قهوانهیهنهی وجهود دارد کهه
اجاز ٔه قتل ناموسی را میدهد:
قتل ناموسی به قتلی گفتهمیشود که به بههانهه
دفاع از "شرف و ناموس" روی دههد .طهبهق
ماده  ۶۳۱قانون مهجهازات اسهالمهی »ههرگهاه
مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبهی
مشاهده کند و علم به تمکین زن داشهتهه بهاشهد
میتواند در همان حال آنان را به قتل برسهانهد
سیری ناپذیر و دیکهتهاتهور بها افهکهار پهوسهیهده
قرون وسطائیشهان بهرونهد و بهیهشهتهر از ایهن
تحقیر شوند  ،تا جهایهی کهه حهاضهرنهد زنهدان
بههرونههد و شههکههنههجههه شههونههد ولههی بههاز صههدای
اعتراض شان را به جهانیان برسانند .
البته این جماعت ریهاکهار و مهتهظهاههر بهرای
فرزندان خود که اکثرا در خارج از کشهورنهد
چنین نمیخواهنهد  ،و فهقهط کهمهر بهه نهابهودی
ایران و ایرانی بسته اند
گذشته از مسئله حجاب اجباری که مهوضهوع
بحث است  ،جا دارد یادی کنیم از هم میههنهان
عزیزانمان در  23استان ایران که بخاطر بی
لیاقتی مسئوالن کشورمان خانهه و کهاشهانهه و
بعضا عزیزانشان را در سیل خانمان بهرانهداز
یکماه اخیر از دست دادند و طبق معمول بهاز
هم برای ههیهچهیهک از حهاکهمهان و مسهئهوالن
مملکتمان مهم نبود و نه تنها هیچ قدمی برای
نجات و کمکشان برنداشتند  ،بلکه ههر انسهان
بامعرفتی که خواست کهمهکهی بهرایشهان بهبهرد

و در صورتی که زن مکره (مهجهبهور) بهاشهد
فقط میتواند مرد را به قتل برساند«.
این ماده قانونی از دید بسیاری از حقوقدانان،
مجوزی است برای قتلهای ناموسی .هرچهنهد
که طبق این قانون تنها شهوههر اجهازه کشهتهن
زن "زنههاکههار" را دارد امهها در بسههیههاری از
قهتههلههایههی کههه تهوسههط بههرادر ،پهدر ،عهمههو و
پسرعمو نیز انجام میشود با تکیه بهر ههمهیهن
قانون ،مرتکبان بهه قهتهل از قصهاص مهعهاف
میشوند.
البته در مورد پدر ،ماده  ۲۲۱قانون مجهازات
اسالمی نیز به کمک آمده و تصریح کرده کهه
پدر و جد پهدری در صهورت کشهتهن فهرزنهد
قصهاص نههمههیشههونههد .در نههتهیههجههه جههمهههههوری
اسالمی خود حامی و پشتیبان قتلهای ناموسهی
در جامعه است .
به امید نابهودی رژیهم زن سهتهیهز اسهالمهی و
قانون ننگین اسالم .
وظیفه ما این باشد همه باهم باید تالش کهنهیهم
برای مبارزه با قتلهای ناموسهی و ایهن پهدیهده
ننگین را محکوم و ریشه کن کنیم .

سهیال گوگانی
زن  03ساله
ای که بدست
شوهر سابق
ش به ق:ل
رسید

،توسط دولت و ماموران جهیهره خهوارشهان و
حشد الشعبی های تروریست دسهتهگهیهر شهدنهد
پس هر کس تا جایی که در توان دارد تهوسهط
افراد امینشان کمکشان کند.
زنان معترض به حجاب اجهبهاری بهایهد آزاد
شوند.سازمان عفو بینالمهلهل بها انهتهشهار یهک
بیانیه از مقامات ایرانی خواست که بهه آزار،
تهدید ،بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنانی
که به صورت مسالمتآمیز نسبت بهه قهوانهیهن
تحقیرآمیز و تهبهعهیهضآمهیهز حهجهاب اجهبهاری
اعتراض کردهاند پایان دهند و مدافعان حقهوق
زنانی که بر این اساس بهازداشهت شهدهانهد را
فورا و بدون قید شرط آزاد کنند.
بر اساس اطالعات ایهن سهازمهان ،در ههفهتهه
گذشته دو تن از مدافعان حقوق زنان ،یاسهمهن
آریانی و منیره عربشاهی ،دستگیر شهدهانهد و
یهکهی دیهگهر از فهعهاالن ،ویههدا مهوحهدی ،کههه
ازآبان ماه  ۱۳۹۷در زندان به سر میبرد مهاه
گذشته به دلیل اعتراض صلحآمیز به حجاب
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جنس
ازدواج کودکان ،تجاور ی هب کودکان است
اجباری به یک سال حبس محکوم شده است.
سازمانهای اطالعاتهی و امهنهیهتهی ایهران بهه
چندین فعال دیگر نیز طی تمهاسههای تهلهفهنهی
تهدیدآمیز هشدار دادهاند که در صورت ادامه
مبارزه با حجاب اجبهاری دسهتهگهیهر خهواههنهد
شد .برخی از آنها بهرای بهازجهویهی احضهار
شهههدهانهههد و در ههههراس از دسهههتهههگهههیهههری
قریبالوقوع به سر میبرند.
مگدلینا مغربی ،معاون بهخهش خهاورمهیهانهه و
شمال آفریقا در عفو بینالملل گفتب »به نهظهر
میرسهد مهقهامهات ایهران ایهن تهههاجهم را در
واکنش به افزایش نافرمانیهای جسورانهه از
جانب زنهان ایهرانهی و گسهتهرش حهرکهتهههای
مردمی مسالمت آمیز علیه حجاب اجباری بهه
راه انداختهاند تا زنان را به سکوت و تسهلهیهم
وادار کنند.
مجرمانگهاری زنهان بهه دلهیهل عهدم انهتهخهاب
حجاب شکلی افراطی از تبعیض جنسهیهتهی و
نوعی رفتار بیرحمانه ،غیرانسانی و ترذیهلهی
است که عمیقا به کرامت انسانی زنان آسهیهب
میرساند .مقامات ایرانی باید دست از آزار و
تعقیب قضایی و حبس زنهانهی کهه در مهقهابهل
این بیعدالتی ظالمانه میایسهتهنهد بهردارنهد و
کسانی که به خاطر فعالیت در دفاع از حقوق
زنان بازداشت شدهاند را فورا و بدون قهیهد و
شرط آزاد کنند.
در روز  ۲۱فروردین ماه ،یهاسهمهن آریهانهی،
یکی از مدافعان حقوق زنان توسط نیهروههای
امنیتی در خانه خود در تهران دستگیهر و بهه
محل نامشخصی انتقال داده شد .مادر یهاسهمهن
آریانی ،منیره عربشاهی ،روز بهعهد درحهالهی
که به بازداشتگاه وزرا رفته بود تا در مهورد
وضههعههیههت و مههحههل نههگهههههداری دخههتههر خههود
اطالعات کسب کند دستگیر شد.
بر اساس اطالعاتی که عفو بینالملل دریافهت
کرده است ،هر دو زن در ارتباط با ویدئویهی
که در روز جهانی زن در سهطهح گسهتهردهای
در فضای مجهازی پهخهش و دیهده شهده بهود،
دستگیرشدهاند ،ویدئویی که درآن این دو زن
و چندین فعال دیگر حجاب برسرندارند و در
حال پخش کردن گل در مهیهان مسهافهران زن
در یکی از متروهای تهران و سخن گفتهن از
امیدهای خود برای احهقهاق حهقهوق زنهان در
ایران دیده میشونهد .در ایهن ویهدئهو ،مهنهیهره
عربشاهی میگوید امید دارد»روزی برسد کهه
مازنان دیگر مجبور نباشیم برای طبیعیترین
حق خودمان مبارزه کنیم «و یهاسهمهن آریهانهی
در حالی کهه بهه زنهی مهحهجهبهه گهل مهیهدههد،
میگوید »من آرزو میکنم زمانی برسد که مهن
بتوانم این جوری در خیابان کنار شما که ایهن
جوری هستید در آرامش قدم بزنم
بنا بر اطهالعهات دریهافهت شهده تهوسهط عهفهو
بینالملل ،یاسمن آریانی و منهیهره عهربشهاههی
در ارتباط با این ویهدئهو بها چهنهدیهن اتهههام از
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جمله »تبلیغ علیه نهظهام «و »تهرویهج فسهاد و
فحشا «رو به رو شدهاند.
خانواده یاسمن آریانی تا روز  ۲۶فهروردیهن،
که به وی اجازه داده شد تماس تلفنی کوتهاههی
برقرار کند اطالعی از وضعیت او نهداشهتهنهد.
تاکنون مقامات از افشای محل دقیق نگهداری
وی خودداری کردهاند و تنها گفهتههانهد کهه در
یکی از بهازداشهتهگهاهههای »امهنهیهتهی «بهه سهر
میبرد.
مههنههیههره عههربشههاهههی در زنههدان شهههههر ری
(معروف به قرچک) به سر مهیهبهرد ،زنهدانهی
که چند صد زن را در شرایطی به شدت غیهر
بهداشتی ،با ازدحام باال و بدون دستهرسهی بهه
آب آشامیدنی سالهم ،غهذا و خهدمهات درمهانهی
مناسب و هوای تازه در خود جای داده است.
در روز  ۲۵فروردین ،وکیل یهکهی دیهگهر از
مدافعان حقوق زنان ،ویدا مهوحهد اعهالم کهرد
وی در اسفهنهد  ۱۳۹۷بهه دلهیهل اعهتهراضهات
صلحآمیزش به حجاب اجباری بهه یهک سهال
حبس محکوم شده است .ویدا موحد در ههفهتهم
آبان ماه  ۱۳۹۷طی یک اقدام اعتراضی یهک
نفره از نماد گنبدی شکل میدان انقالب تههران
باال رفت و در حالی که حجاب به سر نداشهت
روسری قرمز رنگ و بادکنکهایی به رنهگ
سفید و قرمز را در دستانش تکان داد .او در
طی این حرکت دستگیر شد و از آن زمان در
بازداشت به سر میبرد.
ویدا موحد به عنوان نخستین »دخهتهر خهیهابهان
انقالب «شهنهاخهتهه مهیشهود .وی در دی مهاه
 ۱۳۹۶هم روی سکویی در خهیهابهان انهقهالب
ایستاد ،روسری خود را از سر برداشت و آن
را در انتهای چوبهی بسهت و بهه اههتهزاز در
آورد ،اقدامی که منتهی به دستگیری و بعدتهر
آزادی وی بههه قههیههد وثههیههقههه شههد .از آن پههس
مقاومت صلحآمیز وی الهامبخش زنان زیادی
در سراسر کشور شد تها بهرای اعهتهراض بهه
قوانین حجاب اجباری در اماکن عهمهومهی بهه
اقدامات اعتراضی مشابهی دست بزنند.
طبق گهفهتههههای وکهیهل ویهدا مهوحهد  ،وی
مشمول مقررات آزادی مشروط مهیشهود امها
زنههدان بههرخههالف قههانههون اقههدام بههه ارسههال
درخواست آزادی مشروط وی نهکهرده اسهت.
وی همچنین جزء زندانیانی است که حکم آنها
به مناسبت چهلمین سهالهگهرد انهقهالب ۱۳۵۷
مشمول عفو رهبر جهمهههوری اسهالمهی قهرار
گرفت اما مقامات زندان اقهدام بهه آزادی وی
نکردهاند.
روزنامهنگار و مدافع برجسته حهقهوق زنهان،
مسیح علینهژاد ،کهه ههماکهنهون سهاکهن ایهاالت
متحده آمریکا است و در اعتراض به حهجهاب
اجباری کارزارهای اینترنتی شهنهاخهتههشهدهای
را به راه انداخته است ،به عفو بینالملل گفهتهه
است که در هفتههای گذشته مادر هفتاد سهالهه
وی برای ادای توضیحهات پهیهرامهون ارتهبهاط

تلفنی با دختر خود توسط پلیس امنیت احضار
شده است و مادر و پدر سالخورده وی بهرای
بیش از یک ساعت بازجویی شدهاند.
در مههاه گههذشههتههه ،طههی پههرونههده تههکههاندهههنههده
دیگری ،وکیل برجسته حقهوق بشهر و مهدافهع
حهقههوق زنههان ،نسههریههن سههتههوده بهها  ۷عههنههوان
اتهامی به  ۳۳سهال و  ۶مهاه حهبهس و ۱۴۸
ضهربهه شههالق مهحههکهوم شههد .بهرخههی از ایههن
اتهامات در ارتهبهاط بها دفهاع وی از حهقهوق
زنانی بوده است که بهه خهاطهر اعهتهراض بهه
حجاب اجباری دستگیر شده بودند .با توجه به
ماده  ۱۳۴قانون مجازات اسالمی که تصریح
میکند هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جهرم
باشد ،تنها مجهازات اشهد قهابهل اجهراء اسهت،
نسرین ستوده باید حهداقهل  ۱۲سهال از حهکهم
اخیر خود را در زندان تحمل کند .این عهالوه
بر حکم پنج سال زندانی است کهه او پهیهشهتهر
در سال  ۱۳۹۵به آن محکوم شده بود و بهایهد
آن را نیز در زندان سپری کند.
در بهمن ماه  ، ۱۳۹۷همسر نسریهن سهتهوده،
رضا خندان و یکی دیگر از مدافهعهان حهقهوق
بشر ،فرهاد میثمی ،هم در ارتباط بها حهمهایهت
خود از کارزارهای مبارزه با حجاب اجباری
هر یک به شش سال حبس محکوم شدند.
به گفته مگهدلهیهنها مهغهربهیب »قهوانهیهن حهجهاب
اجباری در ایران نقض آشهکهار حهقهوق زنهان
در زمینه آزادی بهیهان ،اعهتهقهادات و مهذههب
است .مقامات ایرانی بهایهد فهورا ایهن قهوانهیهن
تبعیضآمیز را لغو کهرده و دسهت از اعهمهال
مقررات تحقیرآمیزی که حضور زنهان بهدون
حجهاب را در امهکهان عهمهومهی مهنهع کهرده،
بردارند
»در این میان جامعه جهانی -از جمله اتحادیه
اروپا کهه بها ایهران گهفهتوگهوههای دوجهانهبهه
رسمی در زمینه حقوق بشر را پهیهش مهیبهرد
– با ابراز علهنهی حهمهایهت خهود از مهدافهعهان
حقوق زنهان و اسهتهفهاده از تهمهام مهجهراههای
ارتباطی برای واداشتن مقامات ایرانی به لغهو
حجاب اجباری نقش مهمی به عهده دارند
گفتنی است پیام درفشهان ،وکهیهل مهدافهع ویهدا
موحد روز جاری در یهادداشهت کهوتهاههی بها
اشاره به وضعیت موکلش نوشته استب دخهتهر
کوچولوی خانم موحهدی اصهال حهالهش خهوب
نیست ،از دوری مهادر بهیهمهار شهده و خهانهم
مههوحههد هههم بههه خههاطههر بههیقههراری دخههتههر
کوچولوشون اصال حالش خوب نیست«…
https://www.hra-news.org/?p=197445

بانوان ایران زمین بهیهایهیهد تها بها ههم بهودن و
یههکههپههارچههگههی خههود را در حههمههایههت از ایههن
عزیهزان نشهان دههیهم و صهدایشهان شهویهم و
اجههازه نههدهههیههم کههه جههالدان و زن سههتههیههزان
جمهوری اسالمی هر ظلم و جنهایهتهی را کهه
میخواهند سر زنان آرادیخواهمان بیاورند.
بامید نابودی جمهوری اسالمی
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بش
خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت است

وضعیت زنان ترکمن صحرا
ص .حاجیلی
كوچك حق پایمال
من در اینجا فقط به نمونه
ِ
شده ي زن تركمن اشاره میكنم تا به عمق
فاجعه در رابطه با سختي هاي زندگي زنان
تركمن پي ببرید.
مرد ترکمن مجاز است که با دختر یا زن
غیرترکمن ازدواج کند.
زن یا دختر ترکمن مجاز نیست که با مرد یا
پسرغیرترکمن ازدواج کند.
تذکربدرسال های اخیر،خالف این جریان
(بند() 3به ندرت)دیده شده است و آن را
ناشی از تحصیل در دانشگاه ها یا همسایه
بودن خانواده های ترکمن و غیرترکمن
(بدون خواست واراده ی پدر و مادرترکمن)
می دانند .درچنین حالتی ،دختر از خانواده ی
پدری و اقوام ،طرد می شود.
این ویژگی را (ازدواج نکردن با
غیرترکمن) برای حفظ اصالت ترکمن دانسته

این اتفهاقهات در اغهلهب قهبهیهلهه ههاي تهركهمهن
اند.
مرد ترکمن هم ،همچون دیگرمسلمانان حق مرسوم بوده و هیچ جاي انتقادي براي آنها را
دارد که بیش ازیک زن داشته باشد؛ اما ندارد.چون به گفته ي خودشان راه پیامهبهر را
امروزه زن ترکمن می تواند (همچون دیگر پیش میگیرند.
شهروندان ایرانی) به دادگاه خانواده شکایت
کند که ناشی از آگاهی او به حقوق اجتماعی
خود ،دردوران معاصر است.
اگر زن ترکمن به حقوق اجتماعی خود آگاه
نباشد (که زنان روستایی و بی سواد ،معموال
چنین هستند) یا دادگاه خانواده اجازه ی زن
دوم به شوهر بدهد؛ زن سابق در بدو ورود
زن جدید به استقبال می آید وضمن در آغوش
کشیدن هوو(که در ترکمنی (إلتی) خوانده می
شود) پای راست خود را بر روی پای چپ
او می گذارد و با این کار به إلتی/هوو اعالم
می کند که باید همواره تحت نفوذ و اطاعت
او باشد؛ اما این رسم در سال های اخیر رو
به فراموشی رفته است زیرامرد ،قبل از
آوردن زن جدید ،خانه ای مستقل تهیه می
کند و زن دوم را در آن اسکان می دهد.

نوش:ه ای از #سپیده_قلیان از زندان به مردم
بهارانه ای از زندان وق:ی دانه خشکیده جوانه زد.واژهها نارسایند.
نمیدانستم چهطور و چگونه از زحماتتان
قدردانی کنم .دانه لوبیایی از خوراک
لوبیای پنجشنبه شبهای انفرادی -
بازداشتگاه اطالعات -در جیب لباسم نگه
داشته بودم .دانه پخته شده پس از مدتی
خشک شد ،به یاد هم طبقهایهایم این
یادگار را چند روزی در پارچه خیس
نگهداری کردم ،ناباورانه جوانه زد .دانه
جوانهزده را در گلدان کوچکم کاشتم ،سبز
شد.
تقدیم به همهتان .تابنده باد سرنوشتتان …
سپیده  /گلی از سپیدار
#سپیده_قلیان
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زنجان رتبه اول در کودک همسری
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفتب در سال  ۱۴۱۱ ،۱۳۹۷کودک زیر  ۱۴سال
در این استان ازدواج کردهاند .خبرگزاری ایسنا روز سهشنبه  ۲۷فروردین به نقل از مسیحهللا سلطانی،
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان نوشت که از ۳۶هزار ازدواج کودکان زیر  ۱۴سال،
 ۱۴۱۱مورد آن در استان زنجان ثبت شده است.
مقامها و مراجع متفاوت دولتی در ایران ،آمارهای مختلفی از شمار ازدواج کودکان در ایران ارائه
میدهند .برابر قانون مدنی ایران ،ازدواج کودکان با رضایت پدر یا جد پدری کودک امکانپذیر است.
برآورد میشود که حدود پنج درصد از مجموع ازدواجها در کشور ،رقمی بیش از ۴۱هزار مورد،
مربوط به ثبت ازدواج کودکان  ۱۱تا  ۱۴ساله است.
بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر  ۹۵هزار مورد طالق زنان زیر  ۱۹سال در فاصله سالهای  ۹۱تا ۹۴
ثبت شده که حدود  ۵هزار و  ۷۶۱مورد از این طالقها مربوط به ازدواجهایی است که سن زوجین کمتر
از  ۱۵سال است.
ازدواج کودکان آزار جنسی است /ازدواج کودکان تجاوز جنسی به کودک است.

پوشاندن لباس سپاه پاسداران بر تن #کودکان در فوتبال
در مراسم پیش از شروع بازی دو تیم #فوتبال #پرسپولیس #تهران و #ذوب_آهن #اصفهان
که روز چهارشنبه در اصفهان برگزار شد ،به کودکانی که در مراسم شرکت کرده بودند،
لباس #سپاه پاسدارن پوشانده شد.
این در حالی است که در سال  2007در اجالسی که در پاریس با حضور  105کشور برگزار
شد ،منشور بین المللی "منع استفاده نظامی از افراد پایین تر از  ۱۸سال" امضا شد که بر طبق
آن هر گونه استفاده تبلیغی از کودکان برای مقاصد نظامی نقض آشکار حقوق آنها به حساب
می آید.
دو نوجوان 71ساله مخفیانه در شیراز اعدام شدند
عفو بینالملل اعالم کرده که ایران از ژانویه سال  ۱۹۹۱تا آپریل  ۲۱۱۹مسئول اعدام دو سوم محکومان نوجوان در جهان است.
این سازمان از سال میالدی  ۱۹۹۱تا به امروز ،اعدام  ۱۴۵محکوم نوجوان (یعنی افرادی که در زمان وقوع جرم زیر  ۱۸سال داشتند) را
در  ۱۱کشور از جمله ایران ثبت کرده است .ایران به تنهایی مسئول  ۹۷مورد یا دو سوم کل این اعدامها است .باقی کشورهایی که دست به
اعدام محکومان نوجوان زدهاند عبارتند ازب چین ،جمهوری کنگو ،نیجریه ،پاکستان ،عربستان
سعودی ،سودان ،سودان جنوبی ،آمریکا و یمن.
استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر  ۱۸سال داشتهاند نقض
فاحش قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
تعداد موارد اعدام محکومان نوجوان هرچند در مقایسه با تعداد کل اعدامهای ثبت شده توسط
عفو بینالملل پایین است ،اما اهمیت این اعدامها فراتر از تعداد آنها است و سطح پایبندی
دولتها نسبت به اساسی ترین قوانین بینالمللی را نشان میدهد .ممنوعیت مطلق کاربست
مجازات اعدام در مورد مجرمان نوجوان همچون ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت برده داری
جز قواعد آمره بینالمللی تلقی میشود .این به این معناست که حتی اگر کشوری عضو میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا کنوانسیون حقوق کودک نباشد باز هم به موجب قوانین
عرفی بین المللی عرفی ملزم است از اعمال مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان وقوع
جرم زیر  ۱۸سال سن داشته اند خودداری کند.

در سااال  ۸۱۰۲م ایاابدی باار اسااا اتاابهاااو ا اات ااد ه افااو
بیالالا،اای ایاران اناراا داور در دنایاا باود اه ازارادی اه در زماان
وقااجر اار زیاار  ۰۲سااال دا ا انااد را اهاادا اارد .در ای ا سااال
دستکم هفت محکو نو وان به نا های امیحسای واور اعافاری
هیل کاظیمی ابوالفضا چزای رشایهی ابوالفضا نادریی ماحاباج اه
مفیدیی زینب سکانوندی امید رستیم اهدا دند.
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید

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

نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می توانید از طریق آردس

پخ
02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربانمه هب وقت تهران می توانید بیننده

اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

تلوزییون راهیی زن باشید.

سایت نشریه رهایی زن
https://rahaizanorg.blogspot.com

فرکانس ماهواره:

آرشیو مقاالت
http://rahai-zan.blogspot.com

Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 00444
Pol V
FEC 4.6

برنامه های تلویزیونی و مصاحبه ها
https://www.rahaizan.tv
تلگرام رهایی زن
@rahaizan

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

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 4406828096900 :

تلفن تماس440884080408 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس4406844908492 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

4406844908492

تلفن تماس949-421-1200 :

ایمیل verya.1264@gmail.com

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122

تلفن تماس4406840088942 :
ایمیل sara_tina0442@yahoo.com

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

تلفن تماس 44081828028429 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@gmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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