راهیی زن  ،معیار راهیی جامعه است

هم
سردبیر :مینو تی

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 100

نشریه ماهانه :

3rd. Series, Issue 100
سری سوم ،شماره 100

Editor-in-chief: Mino Hemati
E_mail: minohemati@gmail.com

مدریمسئول  :شراره رضائی
Managing editor: Sharareh Rezaei
E_mail: shararehrezaei.p@gmail.com

December 2021

آرذ 1400
مطالب

اعالم همکاری ر
ن
فعالی زنان
رهای زن با
نشیه
ی
مینو همت
افغانستان رسانه ی نیمرخ
ن
ن
مریم مرادی
ستی
قوانی و فرهنگ زن
نه به

جوان سازی جمعیت ،معامله با جسم زن
رشاره رضای
ن
جهای محو خشونت علیه زنان و صد روزه
روز
شدن حکومت طالبان در افغانستان
تهیه و تنظیم  :سحر صامت
خشونت علیه زنان

فریبا رشیدی

فریاد عدالتخوایه زنان در برابر نظام ظالم
عارفه فاطیم
بیانیه  72تشکل مستقل زنان ایر نای به مناسبت
نوامی 7272
72
ر
ن
کمپی توقف قتل های نامویس به مناسبت
بیانیه
نارنج کن“
”دنیا را
نوامی
72
ر
ر
توقف فوری قتلهای نامویس را در ایران و عراق و
افغانستان در دستور بگذاریم!
میهمانان برنامه  :فریبا رشیدی؛ مریم مرادی؛
نظیه معماری
ن
گز ر
اریس از انحمن زنان ایرای داالس
گزارش از :پروانه عظییم
ن
به بهانه روز جهای مبارزه با خشونت علیه زنان ن
بهاره رشف
ن
جهای منع خشونت علیه زنان
گرامیداشت روز
باباسلج
سحر
ر

مینو همتی

ی
ی
رهای زنان
توجه :نظر به اهمیت حمایت و همبستگ با فعالی جنبش
تر افغانستان و تر این برهه حساس تاریخ ده حاکمیت ارتجاع اسالیم
ی
ی
رهای سایه افکنده است و بسیاری رسانه
بر زندگ و م،ارزه زنان تر راه
ها بطور تائم و یا موقت قاتر به انتشار نیستند بر آن شدیم ده
صفحات ستون آزاد ماهنامه رهای زن را به رسانه نیمرخ اختصاص
تهیم و میبان نویسندگان نیمرخ باشیم تا مخاطبی آن ر
نشیه تر این
توران انتقایل از مطالب مورت عالقه خوت محروم ن،اشند با توجه به برت
ی
رهای زن تر ایران و افغانستان و سایر نقاط جهان،
وسیع ماهنامه
امیدواریم بتوانیم پژواک صدای زنان افغانستان و نوری از امید تر این
توران تاریک باشیم به امید روزهای ی
بهی

ر
رهای زن بپیوندید
به نشیه ی
ی
ی
ر
بهداشت  ،تجاار و
حقوق ،روانشنایس ،جامعه شنایس،
رهای زن مطلب و مقاالت ”اجتمایع،
برای نشیه ی
ی
گزارش های شخیص از زندگ زنان (خاوتتاانو و داوت اان “ ،شاعار ،اخا،اار ،گازارش ،تارجاماه ،ماعارق داتاا و
Markazi@RahaiZan.org
فیلم های خوت را یم توانید به آترس ایمیل زیر ارسال دنید

پیام ویدا ساغری به مردم افغانستان و جهان
هیادپیبداف را آزاد کنید
ن
جهای منع خشونت
پیام فریبا رشیدی روز
شعری از :مهناز بدیهیان ”سايه“
ن
جهای منع خشونت علیه زنان
گرامیداشت روز
سنندج
ن
جهای منع خشونت
اعیاضات زنان ترکیه روز
علیه زنان
رهای زن
رتییک سال نو میالدی سازمان ی
شعر ”:ن
خیش رازيانه ها“ از :مهناز بدیهیان

• ستون آزاد

”به رسمیتشنایس طالبان؛ ر
ر
بخش
مشوعیت
نوامی
خشونت ”رویکرد نیمرخ به مناسبت 72
ر
ن
کسای در خیابانهای کابل اعیاض کردند
چه
ن
گزارشگر:
حسی احمدی
ی
«برای رسیدگ به قضایای خشونت علیه زنان
ن
مرتض احمدی
به امید طالبان نباید نشست«

•

خیی
ستون ر

رهای زن و نمایندگان آن
راه های تماس با سازمان ی
در شهرها و کشورهای مختلف
ن
ن
تلویزیوی ،آرشیو
معرف سایت های برنامه های
1

هی
زن انموس چکس نیست ،زن انسان است
ن
ن
ستی
قوانی و فرهنگ زن
نه به
مریم مرادی

نوامی هر سال
از سال  1891تا به امروز52 ،
ر
(معاتل چهارم آذرو به عنوان روز جهای منع
خشونت علیه زنان نام گرفت اگر چه این
روز یاتآور عزم همگای برای م،ارزه با
خشونت علیه زنان انتخا شده است اما با
رشد فزاینده خشونت علیه زنان میتوان به
این نتیجه رسید ده هر روز باید تر برابر هر
نوع خشونت علیه زنان ایستات و م،ارزه درت
اکنون چهل سال از آن روز گذشته است اما
هنوز خشونت علیه زنان تر رستا رس جهان
اتامه تارت!
یگ ازعوامل اصیل خشونت علیه زنان ،اعمال
قدرت مرتان بر اساس ساختار نابرابر
اجتمایع ،فرهنگ و ارزشهای مرتساالرانه
وتسلط مرتان بر رسنوشت زنان یمباشد بر
اساس باورهای ناترست و آموزههای
مرتساالرانه ،به زنان به عنوان جنس توم و
پاییتر از مرتان نگاه یمشوت این امر موجب
شده است تا خشونت علیه زنان ر
مشوعیت
نوامی از سوی
یافته و توجیه شوت 52
ر
سازمان ملل متحد بهخاطر نکوهش خشونت
علیه زنان به عنوان «روز جهای محو
خشونت علیه زنان »نامگذاری شده است ،تا
تر این روز خشونت علیه زنان به بحث گرفته
های ده باعث خشونت
شوت و عوامل و زمینه ی
علیه زنان یمشوند ،مورت برریس قرار گیند ،یا
حداقل تر این روز به زنان خشونت اعمال
نشوت.
تر سالهای اخی خشونت علیه زنان تر ایران
بطور چشمگیی رو به افزایش بوته و به
شکلهای مختلف اعمال یمشوت گرچه از آن
به عنوان یک آسیب اجتمایع یات یمدنند ،اما
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تر حقیقت خشونت ساختاری و
سیستماتیک به زنان تر ایران ،نخست از
سوی بسیاری از قوانی اعمال یمشوت
قوانی ت،عیض و آمی و نابرابر تر حوزه
شحیص و اجتمایع ،نخستی زمینههای
اعمال خشونت علیه زنان را فراهم یمدنند و
خوت بازتولید خشونت اند قوانی ایران ،زن
را از یک فرت تارای حقوق انسای به یک
موجوتی ده تر خانواته تعریف یمشوت تیل
تاته و موقعیت و جایگاه زن را به حاشیه
برته و محدوت درته است قوانی از ریاست
مرت تر خانواته حمایت میکند و طبییع
است ده تر خانواته ایرای بر همی اساس
خشونت علیه زنان رخ بدهد مجاز بوتن
ازتواج دوت ان تر ایران ،ت،عیضهای قانوی
برای اشتغال و تحصیل ،محرومیت زنان از
حقوق اسایس تر زمینه ازتواج و طالق و
پرست فرزندان و ی
رس ی
دنیل پوشش و رفتار
های از
زنان با حمایت قانون ،تنها نمونه ی
خشونت ساختاری و قانوی علیه زنان تر
ایران هستند
اصول توم ،بیستم ،بیست و یکم و بیست و
توم قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران،
درامت مرت و زن ،یکسان بوتن حقوق
انسای هر تو و مصونیت هر یک از آنها از
ی
حیثیت را تضمی
تعرض جای ،شغیل یا
درتهاند زنان اما نه تنها تر قوانی اتاری،
ر
آموزیس به حاشیه رانده
استخدایم،
یمشوند ،بلکه تر عرصه خانواته نی ده
انون اصیل آنها نامیده یمشوت هم تحت
حمایت قانون نیستند
تر قانون مدی ایران ،زن حق ترک خانه
ی
مشیک را ندارت مگر خطر جای یا ررس ی
افت را
با شاهد صالح تر تاتگاه ثابت دند
ماته  ۰۰۱۱همی قانون ،ریاست خانواته را
از ”خصایص انحصاری“ مرت یمتاند
ماته  ۰۰۱۱تاکید یمدند ده اگر زن از اتای
وظایف تر برابر شوهر خوتتاری دند ،نفقه
به او تعلق نیمگیت حق تمکی جنیس ،تر
فقه اسالیم ،حق مسلم شوهر بر زن است و
زن بدون عذر ررسیع نیمتواند مانع نزتیگ
شوهر شوت
ی
آیه  ۲۲۲سوره بقره ،زنان را دشیار مرتان
یمنامد
ماته ۰۰۰۱قانون مدی مقرر یمدند ده زن
باید تر خانهای ساکن شوت ده شوهر تعیی
یمدند مگر پیشاپیش حق انتخا مسکن را

گرفته باشد
تر قوانی فعیل هیچ سازو اری برای
محافظت از زن خشونت تیده یا تهدید شده
وجوت ندارت تر بسیاری موارت ،زی ده دتک
یا چاقو خورته و یا تهدید به مرگ شده ،ی
حت
قضای مربوطه و یا
پس از شکایت به مراجع
ی
ترمان ،مجبور است به همان خانهای باز
گرتت ده عامل خشونت تر آن است
همچنی تر این قوانی پیشبیت خایص
ترباره حمایت از زنان خشونت تیده پس از
قضای نشده است تر
طالق یا شکایت
ی
حایل ده تر بسیاری از موارت خشونتها ی
حت
پس از ترک خانه یا اجرای حکم زندان،
جریمه و پرتاخت تیه همچنان وجوت تارت
مشخص نیست ده زنان چه راهکاری برای
گریز از صدمات احتمایل خشونت گر تر
آینده تارند؟!
ی
ترست میتوان تریافت ده هیچ امیدی به
به
حمایت از این موات قانوی وجوت ندارت و اگر
هم باشد با موانع بسیار روبهروست اث،ات
سوء رفتار همش و رسیدن به عش و حرج
ی
نداشی استقالل مایل هم
تشوار است و
اغلب زنان تحت خشونت را واتار به سازش
و تحمل وضعیت اسف،ار یمدند
مجازاتهای تعیی شده برای مرتان تر این
جیان
قوانی بسیار ناکارآمد بوته و قابل ر
مایل است و تحت همی ی
ی
حمایت است
چی
ده گریز افرات خشونتگر از قانون را فراهم
یمدند
قوانیت ده نسبت به زنان ت،عیض آمی
است ،تر تروی ااج خشونت و ت،عیض علیه
زنان نقش اسایس تارت تر حقیقت قوانی،
فرهنگ خاصخود را تر جامعه ایجات یمدند
یگ از عوامل مؤثر تر اهش خشونت علیه
زنان تر جامعه ایران ،تغیی قوانیت است ده
تر حال حاض به تولید فرهنگ و ارزشهای
ت،عیضآمی و خشونتگر تر جامعه تامن
میند
چرا خشونت علیه زنان در ایران به یک
بحران تبدیل شده است؟ چرا قانون در
ایران نقش بازدارنده ندارد؟
ی
واضح است ده قانون هم جزی از این
زنستی است چرا ده با
ساختار
مجازاتهای بسیار اندک یا گاه بدون
ی
تخیان برخورت
مجازات با قاتالن زنان و
یمدند نظام و ساختار مرتساالر زنستیز
است .......ادامه در صفحه 21
2

جنس
علیه ربربیت ی معاصر رد تمام وجوه
جوان سازی جمعیت ،معامله با جسم زن
رشاره رضای

مصااوبااه ”جااوای ج اماعایاات“ ماج الااس بااه تااایایااد
شااورای ناگاها،ااان رسایااد و قااانااونااا تصااویااب شااد
هاادی ایاان قااانااون ،اف ازایااش و جااوان سااازی
ج ا ام ا اعا ای اات ایا اران اس اات ح ا اک ااوم اات تر ای اان
خصوص وعده ها و مشاوق ه یاای هام باه ازای
هر زایمان تاته تا ”عطش“ و اشتیاق خاناواته
هاای ااارگااری و ساایاار اقشااار ماحاروم را دااه تر
زیاار خااط ف اقاار تر حااال غاارق شاادن هس ات انااد،
بایاشا یای دانااد دااه ترپااایاای تاار بااه تاعااداتی از آن
اشاره خواهم درت
”پیی“ جامعه یگ از ماعاضاالت باخاش اعاظام
جوامع ر
بشی است و ”جوان سازی“ جامعه و
ر
تولید نیوی ار جدید ،تالیس است داه باخاش
اعاظاام تول جاهااان تر اولااویاات خااوت قارار تاته
اند تلیل ”پیی“ جواماع ر
بشای و عادم تاماایال
نسل جاوان باه تاش یای فارزناد باحاث اماروز ایان
مطلب نیست قاطاعاا مایاتاوان و باایاد باه تالیال
پایه ای و بنیاتی این سی ،به بن بست ها و ری
افا یاف ها یاای دااه ن اظااام اااپ اا اتااال ای اسا یات تر م اقاااباال
ی
ر
تاشی
بشیت قرار تاته و تاثیات آن بر تمایل
فاارزنااد و یااا تضاماای یااک آیانااده ماارفااه و انسااای
برای نسل ی
آی ،دره خایک ساالام و قاابال زیسات
و را موشاکاافااناه بارریس دارت سایااسات هاا و
راههای ده تول مخاتالاف بارای ماقاابالاه باا پایی
جااام اعااه و یااا تشااویااق نساال جااوان بااه تاشا یای
فاارزنااد ناای مااورت ب احااث ایاان نااوش اتااه ن ای اساات
س ایاااساات ج ام اهااوری اسااالیم و فشااار باار نساال
جااوان و بااویااژه باار زنااان جااوان و تااالش ب ارای
تحمیل قوانی قرون وسط یاای باه جااماعاه ماورت
بحث ما است
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یم دنم به منظور افزایش جمعیت و ااهاش
عاوارض ساالامانادی ،مشاوقه یاای بارای ازتواج
جوانان تر نظر گارفاتاه و قارار اسات باه مادت
ی
ر
آزماییس جریان تاشاتاه
صوری
هفت سال به
ی
ب اااش ااد تس اه ای ااالی چ ااون واگ ااذاری زم اای ب ااه
خااان ااواتهه ااا پ ااس از ب ااه تن ای ااا آم اادن س ااوم اای
فاارزنااد ،تاتن خااوترو بااه ق ای اماات ااارخااانااه بااه
ماااترای دااه صاااحااب فاارزنااد توم یمشااونااد یااا
ایاشاااغاال
تاااماای بایامااه ۰۱۱ترصاادی ماااتران غا ا
صاااحااب سااه فاارزنااد بااه باااال ،از ج ام الااه ایاان
مشاوقهااا هساتاناد هاامچاناای قارار اسات حااق
عائله ارمندان تولت هفت برابر و نیم شوت
امااا ه ایااچ مش اخااص ن ای اساات م انااابااع مااایل الزم
بارای ایاان تساهایااالت از داجااا و چاگااونااه تاااماای
خواهند شد

سازمان باهاسیس یات ایاران داه ماتاویل حاماایات از
افرات تارای معلولیت است ،نسابات باه ماوات
 ۱۲و  ۱۵این قانون هشدار تاته و نسابات باه
اف ازایااش جااام اعااه م اع الااوالن اب اراز ن اگ ارای داارته
اسات طاباق مااته  ،۱۲آزماایاش غارباالا اری و
تشخیص ناهنجاری جنای داه تاا داناون الازایم
بوت ،تاناهاا باه ترخاواسات یاگ از والادیان یاا باه
تشاخایااص پاازشااک ماتاخاصااص اناجااام خااواهااد
گرفت ماته  ۱۵نی لیه مراکز پزشگ قااناوی
تر استانها را مکلف درته ده ترخواستهای
س اقااط ج اناای را بااه یااک ام ای اس ایااون ”س اقااط
قااانااوی“ ارجاااع ته اناادک چاایی دااه بااه تاااک ایااد
متخصصان ،فارایانادی طاوالی خاواهاد باوت و
زما ااان الزم ب ا ارای نا اجا ااات م ا اااتر و ” سا اقا ااط
ترمااای“ را بااه پااروسااهای طااوالی و تشااوار و
خطرآفرین ت،دیل یمدند

جمهوری اسالیم به جای تضمی ررسایط یاک
ی
زن اادگ م اارف ااه و انس ااای ب ارای نس اال ج ااوان و
فاارزناادان آنااان ،ام اکااانا یاای مااان انااد طااب رای اگااان
برای هماه داوت اان ،بااالتاریان اماکااناات پازشاگ
بارای زنااان بااارتار ،امااک هااسیانااه ویااژه دااوتک،
بش ای و
حااق مس اکاان م اناااسااب بااا اس اتاااناادارت ر ا
م ات ان اااس ااب ب ااا ت اع اادات ف اارزن اادان ،ح ام ااای اات و
پارتاخات مااهاانااه ی هاسیانااه ی داوت اان تاا 52
ی
سالگ ،الزایم بوتن تحصیل رایگان برای تماام
دوت ان خارج از مالایات وهاویات و و تاامای
تمایم هسینه ها تاوساط تولات ،باا وعاده هاای
ی
تااوخااایل دااه ال ازامااا ربااط مس ات اق ایاایم بااه زناادگ
فارزنادان و تاامای و تضامای رفااه و ساالم یات و
ی
شاتی آنها ندارت و اساساا باا تاعارض باه زنادگ
بر طبق این قاناون داه باه ماوارتی از آن اشااره ایاان نساال و خصااوصااا زنااان ،تااالش م ای اک انااد

معضل سالمندی جامعه را حل داناد فشاار و
تعرض به حقوق انسای ،تعرض باه ماعایاشات
و رسدو و تنهاا زباای اسات داه جاماهاوری
اسالیم با آن حکومت میکند
این تالش حکاومات بارای ”ناجاات جااماعاه“ و
ع ابااور از ب اح اران سااال ام انااد شاادن ،بااا تصااویااب
وسطای بر ویراناه هاای جااماعاه
قوانی قرون
ی
ی فقرزته پایه ریزی و بار روی خااناواته هاای
ااارگااری و ط ا ،اقااه ی پااایاای جااام اعااه رسمااایااه
گذاری شده است تر این قانون ،تناهاا چایی
دااه اه ام ایا یات ناادارت ”زن“ اساات خااواساات و
ی
اراته و آماااتگ روای و احسااایس ”زن“ اساات
ده به هیچ انگاشته شده است
بااا م ام انااوع ایاات ام اکااانااات و لااوازم ب اهااداشا یات و
پیشگایی ،خاطار اباتاال باه اناواع بایامااری هاای
ی
مقاربت و بارتاری های ناخاواساتاه و پار خاطار
جااان زنااان را ت اهاادیااد یم د انااد ج انا یاای داارتن و
جارم اناگااری ساقااط جانای و تصامایام مااتر بااه
پااایااان بااارتاری ،خ اط ارات س اقااط ج اناایهااای
ما اخ ا افا ایا ااانا ااه تر ما اح ا ایا ااط ه ا ااای نا ااااما اان و
ی
بهداشت را از آنچه هست افزایش خواهد
غی
تات باه گافاتاه ی ماحامادعایل ماحاسات عضاو
میاسایاون باهاداشات وترماان تر ماجالاس “تر
هارساال بااالا بار  ۱۱۱هازار جانای باه صااورت
غاایقااانااوی س اقااط یم شااوت „ ایاان طاارر ،تر
صااورت اج ارا ،ف اقااط و ف اقااط ت اعاادات نااوزاتان
ناخواسته را زیاتتر درته و بایاش از پایاش باازار
خ ااری ااد و ف ااروش د ااوتک و اااسا ا،ا اک اااران و
سوتجویان را رونق یم تهد و یا به تلیل عدم
توانای تامی مخارج و هسینه های داوتک ،باه
ی
ناااچااار تااوسااط والاادیاان تر مایااان ساطاال هااای
زباله و جاوی هاا رهاا یم شاوناد ،را بااال مای رایت
دوت ای ده با آینده ای نااماعالاوم و ماحاروم از
آغااوش ماااتر وپاادر بااه ب اهااسیسا یات ساایته یم
ادامه در صفحه22
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جنس
علیه ربربیت ی معاصر و قوانین ارتجاعی طالبان
ن
روز جهای محو خشونت علیه زنان و صد
روزه شدن حکومت طالبان در افغانستان
تنیه و تنظیم  :سحر صامت

است.
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بنار سنییل میگوید :پس از سقوط حاکاومات
و از ب اای رف ا یای ن ان اااته ااای تول ا یات ،زن اادان ای ااان
تاوساط طااالا،اان رهاا شاادناد ،زناادانایاای داه تر
مایااان آن انااا خشااونات اگ اران و قاااتااالن زنااان بااوت،
افراتی ده قوانی و گروه های مختلف ساالاناا
ب ارای تس ات اگاایی و م اجااازاتشااان تااالش داارته
بوتند .
اکا یای ایاان زناادان ایااان رساد زنااای رف اتااه انااد دااه
باااعااث ماجااازات آنانااا شااده بااوتنااد و آن زنااان
ه ا ایا ااچ پا ااوس ا اتا ااه ی تفا ااایع تر ب ا ارابا اار ایا اان
خشونتگران ندارند چند نفری مجبور به فارار
شدند ،بعیص ها به خشاونات رس خام دارتناد
ر
خوتدیس زته اند .
و چند مورت تست به

روز ج انااای م انااع خشااوناات ع ال ایااه زنااان امسااال
مص اااتی اس اات ب ااا  ۰۱۱روزه ش اادن ت اح ام اال
ح اکااوماات تی اک اتاااتااوری طااال ا،ااان از سااوی ماارتم
افغانستان .
تفاوت ی
نوامی امساال
اعیاضات زنان تر  ۲۱ام
ر
بسیار ماتافااوت تار از  ۲۱ساال گاذشاتاه اسات
تر یط  ۲۱سااال اخاای تامااردااز فاعااالاای جاااماعااه
ی
مدی روی ابعات فرهنگ ،اجتمایع و اقاتاصااتی
ده موجب آسیب پذیری زنان تر محیط خانه
و ج ااام اع ااه یم ش ااد ،ن اق ااد ق ااوان اای اس ااایس د ااه
حقوق زنان اولیه زنان را به چالش یم دشایاد و
ساایع ب ارای ای اجااات راه اکااارهااای م اناااسااب ط ابااق
اوضاااع و احااواالت جاااماعااه بااوت اکانااون هامااان
نیماه آزاتی ه یاای داه زناان تر طاول ایان ساالاناا
برایش جاناگایاده و باناای ساناگایات نای پارتاخاتاه
بوتناد هام اکاناون از بای رفاتاه اسات و ساتاون
های زیربنای آزاتی بیان نی از هم فرو پاشید .

بنار تر اتاماه ی ساخاناان خاوت باه وضاعایات
اس اف اناااک اق ات اصاااتی ماارتم پااس از بااه قاادرت
رسیدن طال،ان اشاره درته و یم گاویایاد ،آماار
فقر و بیکاری باال رفته آمار و گزارش ها نشان
یم تهد ی
تخیان  ۱ ،۷و ی
حت  ۲ساله تر بارابار
اناادک پااول و ام ات ایااازی بااه ماارتان خ ایاایل پاای
فروخته شده اند تر بسیاری از االن شانارهاا
تخا یایان از حااق ت اح اص ای اال باااز م ااانااده ان ااد و
خااانااواته هااا ب ارای س ا،ااک تاار شاادن مصاااری
خانواته آننا را یم فروشند این تر حالیاسات
دااه سااازمااان ای ان از اف ازایااش ب ایااش از ۷۷
ترصادی فاقار مایاان ماارتم افاغااانساتاان تاا آغاااز
سال  ۲۱۲۲میالتی هشدار تات .

بانااار س ان ایاایل تر اتامااه ی س اخ انااان خااوت بااه
مشاکااالت تریااافاات خاادمااات پاازشااگ و ترمااای
زنااان پااس از وروت طااالا،ااان اشاااره ک کانااد کااه
زنان و ماتران هیاچ حاماایات پازشاگ تر توران
ی
حاملگ و پاس از آن تریاافات نایم داناناد و تر
امساال زنااان تر افاغااانساتااان زیاار چا یای حاکااوماات
ناتایاجااه ی فاقاار ،دااوت ااان ضاعایااف بااه تنایااا یم
طال،ان همان جریان سیایس ده خوت به شادت
آورنااد و باار اثاار ت اغااذیااه ی نااام اناااسااب تچااار
ناقض حقوق انسای زن است نفس یم دشند .
بیماری های مختلف یم شوند .
بنار سنیایل یاک یای از فاعاالای حاقاوق زن سااکان
ی
زنان رسپرست از حق اشتغال باز مانده اناد و
سویدن یم گوید” :تمردز من روی زندگ زنان و
ّ
همه تر تالش برای زنده ماندن تقال یم دنند
تخ یایای دااه تر خااانااه هاای اماان بشا یم باارتنااد
سانایایل تر اتامااه یم افازایاد :ماتاااسافاانااه عامااق
اساات آیااا چااه رسنااوشا یات ماناتاظاار ایاان گااروه از
فاجعه تر جامعه ی به شدت ضد زن ،سن یات
زنان پس از روی ار آمدن طال،ان است ؟”
و زیر چ یای طاالا،اان باه قادری عامایاق اسات داه
ن اک اتااه تی اگااری دااه ب انااار روی آن ت امااردااز تارت گاااا از مااواج انااه بااا ایاان ه امااه ت ارا تی تچااار
ی
خروج زناان تاحاصایال دارته یی داه حااال باا روی افشتگ شدید یم شوم
ااار آماادن ح اکااوماات طااال ا،ااان بااه تس اتااه ای از
تیدگاه بنار به برخورت جامعه جاناای نسابات
آسیب پذیرترین ر
قش جااماعاه ما،ادل شاده اناد،

بااه ح امااایاات از
زنا ااان آس ا ایا ااب
پ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار
اف ا ا اغ ا ااانس ا ا اتا ا ااای
اینگوناه اسات:
ن ان اااته ااای ب اای
الملیل هم پاس
از خااروج گااروه
از
دا ا ا ااوچا ا ا ااگ
بهار سهیلی
و
اف ا ا ا ا ا ا ا ا ارات
م اخ اص ااوص ااا زن ااان آس ای ااب پ ااذی اار و پ ااس از
تریاافاات تا،الایاغااات ااق رسااانااه ای حاااال شااانااه
خااایل یم د ان انااد و زنااان زیاااتی تر پاااکس اتااان،
ابوظت و دشورهاای تیاگار ری رسناوشات و تر
ر
معرض خشونت های جادی مااناده اناد باناار
یک قضیه را به عاناوان ما اال تر ایان گافاتاماان
مطرر یم دند :یک ی
ابوظت
تخی  ۰۲ساله تر
ر
مااورت خشااوناات جانایسا تااوسااط پشا اااکااایااش
ق ارار گ اارف ات ااه د ااه ای اان م ااوارت از ل اح ااا روای
ت،عات بسیاار ساناگایات تر تراز مادت خاواهاد
تاشت.

تماس های زیااتی نشاان یم تهاد زناان افاغاان
ح اتااا تر امااک هااای آمااری اکااا مااورت خشااوناات
ی
جنسیت مرتان قرار گرفتاه اناد .باناار
جنیس و
سنییل با تمردز مجدت روی وضعیات زناان ری
رسپناه یم گوید :ی
اکی روسای خااناه هاای امان
پس از سقوط به بایون دشاور فارار دارته اناد
ی
بیشی خشونت تیده ها را به خاناواته هاای
و
خشااوناات گاارشااان باارگاارتانااده انااد تر مااوارتی
اف ارات را از خااانااه هااای اماان باایون داارتنااد و
رسنوشتشان هنوز مشخص نیاسات  .باناار یم
افزاید :متاسفانه تر مصاحا،اه ه یاای داه مان باا
خشونت تیده ها و باعایصا از اارمانادان قا،ایل
خانه هاای امان تاشاتام ماتاوجاه شادم روساای
ایاان ن انااات هااا حا یات از پااول روزانااه ی اناادک و
ناااچاای غااذای خشااوناات تیااده هااا هاام ب ارای
خوتشان تزتیده اند چند تهه ی گاذشاتاه باا
رس ار آمادن حاکاومات ه یاای تسات نشااناده،
ضد مرتم و به شدت فااساد بااعاث شاد تاا تر
ح ااوزه ی زن ااان ه اام ش اااه ااد ع اادم آ اااا و
ص ااالح ای اات ف اع اااالن ح اک ااوم ا یات ای اان ح ااوزه و
هام اچ انااان فسااات گسا یایته و تر ن اتای اجااه وخ ایاام
شدن وضعیت زنان تر دشور باشیم.
رخشااانااه رضااای ایااان ی اکا یای اشا یایاک د ان اناادگااان
ادامه در صفحه21
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خشونت علیه زانن را متوقف کنید
خشونت علیه زنان
فریبا رشیدی

خشونت علیه زنان اصطالیح تخصیص است ده
مانند جنایت برپایه بیاری ،برای توصیف یل
ارهای خشونتآمی علیه زنان به ار یمروت این
شکل از خشونت علیه گروه خایص از مرتم اعمال
یمشوت و جنسیت قربای ،پایه اصیل خشونت
است سازمانها و دشورهای جنان یمدوشند با
برنامههای گوناگون با خشونت علیه زنان م،ارزه
نوامی (چنارم یا
دنند سازمان ملل متحد روز ۲۱
ر
پنجم آذرو را روز بیالملیل م،ارزه با خشونت
علیه زنان اعالم درتهاست.
خشونت علیه زنان تارای انواع مختلف است:
خشونت فییگ (جسیمو :ده به هرگونه رفتار غی
اجتمایع ده جسم زن را مورت آزار قرار تهد اطالق
یمشوت.
:
خشونت روای (عاطفو رفتار خشونتآمیی
است ده ررسافت ،آبرو و اعتمات به نفس زن را
خدشه تار یمدند.
خشونت اجتمایع :تر این نوع خشونت زن تحت
ی
دنیل شدید مرت قرار تارت و تر انزوای اجتمایع
است
خشونت جنیس :از لمس درتن بدن زن تا تجاوز را
تر بر یمگیت.
ی
:
خشونت اقتصاتی (مایلو یعت نداشی امنیت
اقتصاتی به نویع ده زن به تلیل تر اختیار
ً
ی
نداشی پول و ثروت خانواته امال وابسته به مرت
خانواته باشد.
مساله خشونت علیه زنان و نحوه برخورت با آن
ی
تابع هنجارها و ارزشهای اجتمایع فرهنگ هر
جامعه است.
دشورهای است ده تر سه تهه
افغانستان از
یی
تاخیل و عدم
هاي
جنگ
تليل
گذشته به
ی
حاکميت قانون ،شاهد خشونت هاي ر یی شماري
تر برابر زنان بوته است جنان تر مقابل زنان و
ی
تخیان افغانستان سکوت درته  ،سازمان بی
ظلمنای و
الملل تر در شده و نیم باند ده چه
ی
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ی
تخیان افغانستان
جنایتنای تر حق زنان و
ی
میشوت؟ ما از وضع اقتصاتی حری زتیم ده
ماتران تر افغانستان به خاطر فقر اقتصاتی
ی
تخی بچه های خوت را یم فروشند  ،عدالت
ر
معنای تارت؟ تر ۲۱
دجاست و حقوق بش چه
ی
جوای تاریم برای زنان زجر تیده
نوامی چه
ر
ر
افغانستان.
چه بنویسیم ده زخیم را تیمار درته باشیم؟ برای
ی
تخیای ده قربای قتلنای نامویس شدند نمونه
های م ل این عسیزان ده باید تست مرتای را
ی
ی
جنایای میشوند.
باید ده مرتکب چنی
•قتل زن جوان اهل سنندج به تست همشش
تر همدان
• یک زن جوان اهل سنندج به تست همشش
بنرام بختیاری ده اهل همدان است با ضبات
چاقو به قتل رسید.
اکتی
•شامگاه جمعه  ۲۲منر ۰۱( ۰۱۱۱
ر
 ،)۲۱۲۰یک زن جوان اهل سنندج با هویت لیال
شکی،ا  ۲۷ساله به تست همشش با ضبات
چاقو به قتل رسیده است.
ی
تخی توسط پدر :پدری تر
•باز هم قتل یک
رفسنجان ی
تخی جوان خوت را به تلیل ارت،اط با
یک پش دشت
•پدری از اهایل روستای منمانشنر رفسنجان
ی
تخی  ۲۰ساله خوت را به تلیل ارت،اطش با یک
پش به قتل رساند یگ از اهایل روستا تر اینباره
تخی  ۲۰ساله این مرت ی
گفت « :ی
مدی ق،ل با یک
پش جوان ارت،اط برقرار درته و چند بار با
همدیگر صح،ت درته بوتند پدر مقتول با این
ارت،اط مخالف بوت و برای همی ی
تخی خوت را به
قتل رساند و سپس جسد او را ترون یک چاه
عمیق تر اطرای روستا انداخت »ساکنان
ی
انداخی
روستای منمانشنر گفتهاند پدر پس از
جسد ی
تخی خوت به عمق چاه و رها درتن چند
سنگ بزرگ بر روی آن ،محل جسد را به
همشش گفته و سپس متواری شده است ماتر
تخی به پلیس گفته است ده بابت قتل ی
ی
تخیش،
ی
شکایت از همش خوت ندارت جمنوری اسالیم با
قوانی مرت ساالری و زن ستی مسبب تمایم
ی
وتخیان است قاتل ،یعت
جنایت علیه زنان
پدر یابراتر ق،ل از ارتکا قتل پرس وجو میکی و
میدانن چون مسٸله به اسم ”ناموس“ می،اشد
مجازات سنگیت ندارن .
متاسفانه جامعه برای زنان نا امن تر میشوت تر
جامعه ای ده قانون اسالم سیایس قدرت را تر
تست گرفته و قانون اسایس یک دشور اسالیم و
ضد زن هست مرتم آن جامعه باید هوشیار
باشند و سطح آ اا خوت را باال ربین به جای
ی
قبول نکرتن و ر
بیشی حایم این
مشوع نداتن
قانون اسالیم و ضد انسای و ضد زن و مرت
ساالری هستند .

ی
ی
تخیش برایش آسان هست و
دشی
پدری ده
خو میداند مجازات نمیشوت و به درتار پلید و
ترندانه خوت افتخار یم دند میداند تر قانون
اسایس اولیاء تم مجازات نمیشوت و این حق را
تارت ده رتیئه شوت و شایک خصویص ندارت
جامعه تر چنی ررساییط برای زنان امن است و
ی
حت خانه پدری !
ی
چاقو ،تاس ،رتی  ،بیین ،گلوله برای دشی
انسانیت چون وجداننا خفته اند این وجداننا را
وسطای ترآورت
باید هوشیار و از توران قرون
ی
جامعه از چند جنت به بیاهه و فسات دشیده
میشوت :
ا قانون و سیستم ده ضد تمکرایس هستند .
. ۲افکار مرتم تر جامعه ده قانون های اسالیم و
ضد انسای را قبول درته اند و به آن ر
مشوعیت
تاته اند.
. ۲خانواته ها و عدم آ اا انها نسبت به
تربیت فرزندان وتفرقه بی ی
تخی و پش یعت به
ی
پش ر
مشوعیت تاته و از اهمیت بیشیی
برخورتار است.
. ۱مشکالت اقتصاتی و فشار رویح روای تر
تاخل خانواته ها .
ی
تر چنی ررساییط است ده این ناعدالت و ت،عیض
ی
جنسیت تر تاخل خانواته رواج پیدا درته و به
تدری ااج وارت جامعه و جامعه ی
وقت پذیرای این
تفرقه و ت،عیض باشد خوت پیوی از قانوی است
ده زنان را نصف مرت شمرته و از حق انسای
ی
نیسی همان قانوی ده اسالم
خویش برخورتار
برای زنان پیاته درته .
زمای ما میتوانیم یک جامعه سالم و امت تاشته
باشیم ده زنان تر آن جامعه تر اولویت و
ی
بیشیی قرار بگیند یعت زنان آزات
اهمیت
جامعه ی
"رهای زن
تیگر
اصطالر
به
یا
.
بنی
ی
رهای جامعه " به معنای تیگر باید قوانی
معیار ی
اسالیم و مرت ساالری را تر جامعه از برت تا
بتوانیم به تمکرایس راه پیدا دنیم جامعه برابر و
بدون ت،عیض جنیس یا آپارتاید.
ی
تخیای و
فرهنگ غلط اسالیم سیایس هستند
زنای ده به زور ربوته شده و اسی شده اند تر
این مقاله یات میکنم از زنان و ی
تخیان افغانستان،
تخیان دورتستان  ،ی
ی
تخیان ایران ده قربای همه
گیه ی خشونت هستند و همچنی عسیزای ده
قربای قتل نامویس شدند و جانشان را گرفتند
همه باهم صدای اننا باشیم و تر مقابل هر گونه
خشونت سکوت نکنیم سکوت ،قبول درتن
ی
برتگ ست/.
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رباربی

جن س

ی و آزادی

فریاد عدالتخوایه زنان در برابر نظام
ظالم عارفه فاطیم
بیست وچنارم( )۲۱اسد ۰۱۱۱هش برابر با
 ۰۱آگست ۲۱۲۰میالتی روز بسیار سیاه و
وحشتنایک برای مرتم افغانستان و بهخصوص
برای شنروندان ابل است روزی ده تر یک
چشم بههم زتن ابل به تست گروه طال،ان
سقوط درت آرزوهاُ ،امیدها ،ر
پیشفتها و
تستاورتهای  ۲۱سال اخی افغانستان یکباره
توت شدند و به هوا پراکنده شدند .
تر آن روز من تر رسای شمایل بوتم .
حدوت  ۷صبح بوت ده شایعهی سقوط ابل
ی
مرتم را تر وحشت و رساسیمگ غیقابل
ی
تصوری فرو برت سکوت ،تستپاچگ و
اظطرا بر ابل مستویل شدند .
با شنیدن این شایعه با ترس و وحشت فورا به
ی
سمت خانه و دوته سنگ حردت درتم.
ی
وحشت تر شنر،
تر مسی راه شاهد چنان
چنرههای مرتم و سیمای ابل بوتم ده هیچ
گاه تصورش را نیمدرتم .
ی
یکباره وحشت ،ناامیدی ،رساسیمگ،
خشونت ،تعقیب و فرار به جای آزاتی و
روز تاریک یاس،
آباتی نشستند تر آن
ِ
و ترس تر چنرهی تک تک
اظطرا
شنروندان به وضور تیده یمشد هیچدیس
سوی تر حال فرار
آرامش نداشت و همه به
ی
بوتند افرات رساسیمه و نگران به طور ی
گسیته
هوای تر حردت بوتند تا
به سمت میدان
ی
شاید راا برای خروج بیابند شنر همچون
روزهای گذشته نفس نیمدشید انگار ن،ض و
ی
موسیف،
قلبش از تپیدن ایستاته بوت از
خیی نبوت و
تکوتالش ،شاتی و تکاپو ر
سوی فرار یمدرتند بسیاری با
هردیس به
ی
ی
پژمرتگ و نگرای شدید از خانواتهها و
خی یمگرفتند.
عسیزانشان ر
ی
وقت تر خانه رسیدم ماترم را چنان تر ترس و
ی
وحشت یافتم ده با هیچ لمه یی قابل بیان
نیست ترس و نگرای از آینده و رسنوشت
ی
تخیان و فرزندانش ترس از این ده رسنوشت
ی
تخی جوانش تر یک خانهی بدون مرت
سه
چه خواهد شد به خصوص این ده شایعهی
ی
تخی ِان بدون رسپرست
آزار و اذیت زنان و
مرت و بدون محرم توسط طال،ان تر میان
ی
بیشیی خلق درته بوت نگران
مرتم وحشت
از این ده به دجا پناه بیند تا ی
تخیانش از ررس
ر
طال،ان تر امان باشند اولی بار بوت ده ماترم
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را این چنی شدید نگران و مضطر یمتیدم
نخستی بارم بوت ده خوتم را تر مقابل
نگرایهای ماترم واقعا بیچاره و ترمانده
احساس یمدرتم هیچ اری از تستم ساخته
نبوت و هیچ حرق برای آرامش و تسیلاش
ی
بیشی
نداشتم تلویسیون را روشن درتم تا
ی
بدانم ده بر رس ابل چه آمده است وقت
تلویسیون روشن شد آقای بسم هللا محمدی
روی پرتهی تلویسیون ظاهر شد و برای مرتم
پیام تات ده نگران ن،اشید ابل تر امنیت
است و ما از ابل تفاع یم دنیم .
یم بعد تر از سخنان بسمهللا محمدی
ویدیوهای تر ش،کههای اجتمایع تست به
ی
تست یمشدند ده نشان یمتاتند پرچم های
طال،ان جای بریح از پرچمهای افغانستان تر
شنر را گرفتهاند .
لحظهی بعد طال،ان اعالمیه تاتند ده
نیوهای ما تر پشت تروازههای ابلاند و
هنوز وارت شنر نشدهاند نزتیک شام همان
خی فرار رارسی غت از ابل پخش شد و
روز ر
ی
تاکی ع،دهللا ع،دهللا نی آن را با انتشار
ویدیوی تایید درت این گونه بوت
اعالمیهی
ی
ی
ده رارسیغت ،مشاوران امنیتاش و مقامات
ی
ی
حکومت به مرتم خیانت درتند
امنیت و
مرتم را تننا گذاشتند و با فرار خاینانهیشان
آزاتیها ،امیدها و تستاورتهای بیست سال
اخی را نابوت درتند ابل و تمام افغانستان را
ی
مقاومت به طال،ان سیتند .
بدون هیچگونه
چنی ناباورانه و غمانگی تستاورتهای ۲۱
سال اخی تر ظری  ۲۱ساعت ازبی رفتند
ی
تولت ،سکتورهای
عمال تمام ارگانهای
خصویص ،تانشگاهها ،مکاتب وتمام
ر
آموزیس بسته شدند تمام خدمات
نناتهای
ی
تولت و خصویص متوقف شدند و نظم و
سیستم بیست سالهی افغانستان امال ازهم
پاشید و نظام بدوی امارت اسالیم طال،ان
برقرار گرتید.
ی
متاسفانه اولی و بزرگیین قربای این نظام
ر
زنان
زنان اند با رسوع حاکمیت طال،ان تمام ِ
شاغل ،محصالن تانشگاهها و ی
تخیان متعلم
خانهنشی شدند با گذشت بیش از صد روز
وضعیت نه تننا ده ی
بنی نشده است بلکه به
مراتب بدتر شده است هنوز هم بسیاری از
ی
تولت بسته و یا
وزارتخانهها ونناتهای
نیمه فعالاند طال،ان تراولی اقداماتشان
”وزارت امور زنان“ را به ”وزارت امر به
معروی ونیه ازمنکر“ تغیی نام تاتند و به

زنان ارمند اجازهی حضور تر وظایفشان را
نداتند تر ابانهی طال،ان حتا یک زن
حضور ندارت .
با تسلط ی
یافی طال،ان زنان از ار و حضور
تر عرصههای اجتمایع ،سیایس و افتصاتی
امال حذی شدند با وجوت وضع این
محدوتیتها و قوانی غیانسای و ضد زن،
زنان فعال و فعاالن مدی ،فعاالن حقوق ر
بش
ِ
ی
عدالتها و
و حقوق زن تر مقابل این ری
ستمها ساکت ننشستند و تسلیم نشده اند
ی
اعیاضشان را با راهاندازی
آنها
تظاهراتهای مدی از گوشه و دنار والیات
مختلف افغانستان برعلیه این اقدامات و
قوانی عقبگرایانه و غیانسای طال،ان بلند
درتند و خواهان حفظ آزاتیها ،حقوق و
تستاورتهای بیست سال اخیشان شدند.
ی
انداخی جانشان برای
زنای ده با به خطر
عدالت ،آزاتی ،حقوق و تستاورتهای
بیست سال اخیشان شجاعانه م،ارزه
یمدنند ما ی
اعیاضاتمان را با شعار"طال،ان!
طال،ان! ناقض حقوق زنان!!" تر ابل از
تاری ااخ  ۰۲سن،له ۰۱۱۱هش آغاز درتیم .
مسی تظاهرات ما از پیش وزارت تفاع ررسوع
و به سمت ارگ ریاست جمنوری بوت
نزتیک ارگ رسیده بوتیم ده طال،ان
محدوتیتهایشان را بر ما شدیدتر درتند و
مانع از ی
ی
وقت ما
رفیمان بسوی ارگ شدند
مقاومت درتیم طال،ان برای پراکنده درتن ما
از گاز اشکآور واسیی مرچ استفاته درتند
با ما خشونت درتند و بسیار ریرحمانه با
دنداق تفنگهایشان به پاهای خانم ها
یمزتند و رس یگ ازهمراهانمان را شکستند
ما را چنان پراکنده درتند ده من فکر یمدرتم
شاید تعداتی ازما گم شده اند .
زنان م،ارز
تر۲۱
ر
سپتامی ما گروه خوتجوش ِ
افغانستان تر ی
اعیاض به ممنوعیت ی
تخیان
و زنان از تحصیل جلوی مکتب رخشانه تر
ابل تست به ی
ی
پیوسی و
اعیاض زتیم با
تجمع تعداتی از همراهانمان تر محل مورت
نظر ،طال،ان تمام راههای وروتی به آن
ساحه را بستند وتعداتی از ی
معیضان و
ی
پیوسی به ما را تاشتند
فعاالی را ده قصد
اجازهی محلق شدن نداتند و با ما خییل با
ی
تخیان ده
خشونت رفتاردرتند بر یگ از
تاشت ویدیو و فیلم یمگرفت حمله درت با
زور و دشمکش فییگ خواست موبایلش را
از تستش بگیت با تندید وخشونت تجمع ما
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زانن علیه هرگوهن ارتجاع و قوانین زن ستیز
اهپیمای و بلند درتن
را برهم زتند و مانع از ر
ی
صدایمان برای تفاع از حق آموزش و
ی
تخیان شدند عیلرغم این
تحصیل
خشونتها و برخورتهای خشن حردت
خوتجوش زنان م،ارز و سایر گروه های فعال
زنان تر ابل و بعیص والیات تیگر افغانستان
به ی
اعیاضاتشان اتامه تاته و خواهند تات .
تر اینجا یم خواهم از رسگذشت و خاطرهی
خشونت ده تر ی
ی
اعیاض
بسیار بد و همچنان
اکتی تر جاتهی تاراالمان بر ما رفتهاند
 ۲۱ر
یاتآور شوم خشونت و خاطرهی ده م ل یک
ابوس ترسناک همیشه تر ذهنم خواهند
اکتی تظاهرات و
ماند قرار بوت تر ۲۱
ر
ی
ی
اعیایص تر برابر ناتیده گرفی حقوق زنان از
سوی طال،ان تر جاتهی تاراالمان برگزار دنیم
یک شب ق،ل از تظاهرات تر گروپها و
فضای مجازی اطالعیه پخش درتیم و
خواهان حمایت ،همراا ،مشاردت زنان و
خیی از
شنروندان و همچنان پوشش ر
ی
اعیاضاتمان شدیم بعد از پخش اطالعیه
تر فضای مجازی و گروپها ما از طری
بخش امنیت طال،ان تندید تریافت درتیم و
به ما هشدار تاته شد ده ن،اید ی
اعیاض دنیم .
بعد از تریافت تندید من و خانم ریشیمی
(فعال حقوق ر
بشو برای جلوگیی از ممانعت
طال،ان و به منظور انحرای تندید طال،ان تر
فضای مجازی و گروپها اطالعیه ر
نش درتیم
ده تا اطالع ثانوی تظاهرات فرتا لغو شده
است تر حایل ده تظاهرات را واقعا لغو
نکرته بوتیم و با پذیرش خطرات و تندیدهای
طال،ان ما همچنان مصمم به برگزاری آن
اکتیو بوتیم محل
فرتای آن شب(۲۱
ر
ی
اعیاض ما جاتهی تاراالمان پیش شفاخانهی
دیور تر ساعت ته ق،ل ازظنر بوت من صبح
آن روز زوتتر از تیگر روزها ازخوا
برخواستم نمازم را خواندم و م م آماتهی
ی
رفی به تظاهرات شدم بسیار ریقرار بوتم ده
ی
وقت
چگونه خوتم را به محل تجمع برسانم
ازخانه حردت درتم نتوانستم به ماترم بگویم
ده ما به تظاهرات یمرویم چرا ده یمتانستم
ُ
ماترم مانع رفتنم یمشوت ساعت نه
وچنلوپنج تقیقهی صبح بوت ده محل
تظاهرات رسیدم ق،ل ازمن همکارم خانم
ریشیمن وچند تن از خانمهای تیگر نی به
محل رسیده بوتند هنگایم ده من به آنجا
خینگار
رسیدم فضا عاتی به نظر یمرسید تو ر
ر
خاریح نی برای پوشش
یگ تاخیل و تیگری
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خیی تظاهراتمان آمده بوتند وهرتو
ر
ی
ساحه راازترس طال،ان ترک گفی .
های ماندیم ده هنوز ترمسی
ما منتظر خانم ی
راه بوتند و یمخواستند به جمع ما بپیوندند
تا آن لحظات نی همچنان فضا عاتی به
نظر یمرسید تعداتی از نظامیان طال،ان و
موترهایشان تر فاصلهی تورتراز ما حضور
تاشتند و ما را تحت نظر تاشتند ما نی
منتظر رسیدن همراهانمان بوتیم تا برنامه را
ی
ی
بیشییم
بیشی و
آغازدنیم نظامیان طال،ان
شدند یگ از آننا نزت ما آمد و خوتش را از
بخش امنیت طال،ان معرق درت و گفت ده
به شما اری نداریم لحظه یی نگذشته بوت
ی
بیشی از نیوهای
ده حدوت  ۲۱موتر و یا
طال،ان ازهرتو ما طری آمدند مرتم عام و
خینگاران را با زور ترموترها سوار درتند و
ر
همچنان دسای ده تررسک و یا پیاتهروها
بوتند را نی تور درتند و رسک تاراالمان را
توطرفه مسدوت درتند به جز از نظامیان
طال،ان و حدوت ۰۲نفر از ما خانمهای
ی
معیض دسای تیگری را تر محل نگذاشتند
و همه را راندند.
هرتوطری رسک نظایمهای طال،ان مستقر
بوتند و قطعهی خاصشان ( قطعهی بدریو
ده حدوت  ۲۱۱نفر بوتند آمدند به ما
نزتیک شدند و ما را با خشونت زیاتی به
عقب تیله درتند طوری ده ما به رویهم یم
افتاتیم و با لتودو و زتن با دنداق
تفنگهایشان ما را ازرسک تور و به طری
تیوار برتند ما را به تیوار چسپاندند و بر ما
چی یم زتند ده شما ری حیاء ،افر و
جاسوس امریکا هستید طوری ما را به تیوار
چسپاندند و پیش روی ما را گرفتند ده ما حتا
نیمتوانیستیم رسک را ببینیم فرماندهشان به
رسبازانش تستور تاتند ده اگر هرددام اینها
تلفنشان را بیون درتند و یا خواستند عکس
و فیلم بگیند بر آن شلیک دنید ما احساس
ی
دشی ما را تارند
درتیم ده طال،ان قصد
برای این ده تیگران تر صورت دشته
شدنمان از رسنوشت ،هویت و تالیل
ی
اعیاضمان مطلع شوند من با پذیرش خطر
دشته شدن توسط طال،ان خطر درتم و
تلفنم را ترآستی حجابم انداختم تا ازاین
صحنه فیلم بگیم طال،ان تر حایل ده ما را
تر حلقهی بسیار دوچک و تنگ محاضه
درته بوتند من و خانم ریشیمن همکارم
خطر درتیم و تلفنهایمان را روی ض،ط

صدا گذاشته و ترزیر ل،اس هایمان جابجا
درتیم من ترزیر چاتر با وانموت درتن حالت
گریه تلفنم را برتاشتم و ویدیوی دوتاا
خیگزاری آماج نیوز
گرفتم و سپس آن را به ر
فرستاتم و ازآنها ترخواست مک درتم.
طال،ان حدوت سه ساعت ما را ترمحاضه و
بازتاشت خوت نگهتاشتند تراین سه ساعت
هر نوع فحش و تشنام به ما تاتند و هر
تحقیی ده توانستند درتند بسیاری از
همکاران ما را لتودو و شنکجه درتند به
مرتم گفته بوتند ده تر اینجا انتحاری و
تاعش آمده اند .
تر واقع یمخواستند ما را ترپوشش حملهی
تاعش به قتل برسانند با وجوتی ده هر
لحظه احتمال دشته شدنمان وجوت تاشت
ی
دشی ما صاتر
و هر لحظه ممکن بوت امر
رهای بوتیم و با رس تاتن
شوت ما تر تالش ی
ی
شعار“خدا را یم شناسیم از شما بنی!“ و
همچنان با تالوت آیات قرآن و لمهی طبیه
ی
به چشمان همدیگر با قطع امید از زندگ
آخرین نگاههایمان را درتیم طوری ده تیگر
امیدی برای زنده ماندنمان نیمتیدیم و از
همدیگر خدا حافیط درتیم .
نزتیک ساعت توازتهی ظنر بوت به آنها
گفتیم ده اجازه بدهید ما به خانههایمان
برگرتیم ترجوا مان یمگفتند ده شما ری
حیاها باید با ما به ریاست استخ،ارات برته
شوید تا بفنمیم رئیسان شما گهایند بعد از
صح،تها و مخابرههای مکرر با
مقاماتشان یگ از مولویهایشان آمد و به
ما گفت ده امروز نجات پیدا درتید و یم
توانید بروید ویل ما شما را فراموش نیم
دنیم و تحت نظارت ما هستید سپس بعد
از هر چند تقیقه به طور یگ یگ و جدا انه
یگ از همکارانم را از حلقهی ده محاضه
شده بوتیم آزات یمدرتند تا به خانه برگرتیم
و تستور یمتاتند ده تا فاصلههای تور ن،اید
حتا به ُپشت رسمان نگاه دنیم .
ی
اعیاضات مدی وعدالتخوااهای ما
همواره با خشونتهای فسیگ ،روای
تندیدهای مرگ از سوی طال،ان مواجه
بوتهاند و هستند ترجریان ی
اعیاضاتمان
تعداتی ازهمکاران وهمراهانمان و همچنی
خیی
خینگاران به خاطر پوشش ر
بریح از ر
تظاهراتهایمان به شدت لتودو شده
و آسیبهای جدی تیده اند ترتمایم این
ادامه در صفحه 21
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چ انقالبی بدون حضور زانن مکن نیست

ن
بیانیه  72تشکل مستقل زنان ایرای به
نوامی 7272
مناسبت 72
ر

نوامی روز جنای م،ارزه باا خشاونات عالایاه
52
ر
زنااان اس اات خشااون اات ع ال ای ااه زن ااان ب ااارزت ااری اان
مصداق نقض حقوق انسای زنان یم باشد تر
سال  1881مپی جنای  11روز فعالیت برای
پااایااان تاتن بااه خشااوناات عالایااه زنااان تااوسااط "
نانااات ماادی سااازمااان رها رایی جانااای زنااان" الایااد
خورت تر حمایت از ایان اباتاکاار ماوفاق جااماعاه
ماادی ،تر سااال  5009سااازمااان م الاال ،ام اپاای
ات احااات (UNITEو را ب ارای تا ر
االیس هاادف ام انااد تر
پ ای اش اگاایی و رفااع خشااوناات ع ال ایااه زنااان باار پااا
نموت تر یط یس سال گذشته ،ماپای جاناای
 11روز فعالیت برای پاایاان تاتن باه خشاونات
علیه زنان ،توانسته متجاوز از  1000ننات غای
ی
تولت ،سازماننای زنان ،فمنیستاناا و نانااتهاای
حاقااوق ر
بشا را تر  191دشااور تر ایاان ما،ااارزه،
ترگای نامااایااد عااده ای از زنااان ایارای ناای باطااور
پاراکانااده یط یس سااال گااذش اتااه تر ایاان اماپاای
حضور تاشته اند
قلت رسشار از امید ،تر حمایت از این
ما ،با ر ی
ابتكار موفق جنای ،با همیااری وهاماگاایم تر ت
ی
ارمشیک یکسال گذشاتاه تر داناار یاکادی
تاوم
نوامیتا10
۲۱
روز
از
جنای
مپی
این
تر
گر
ر
ر
تسامی رسدت یم دنیم تا م،اارزه و ماقااومات پ
ر
ی
یاگاای و خساتااگ ناااپاذیاارزنااان را بارای رفااع خشااون
ت ترحوزه عمویم و خصویص ،تر خشونت ن
هفته تر ت،عیضات ساختاری ،تر دوچه و خای
ابااان ،تر خااانااه و ماحایااط ااار ،تر فضااای ماجاااز
ی و دف خیابان ارج بگذاریم
نوامی روز جنای م،ارزه با خشونت
اگر ۲۱
ر
علیه زنان با قتل خواهران میابل تر ما،اارزه س
یایس آنان بر علیه تیکتاتوری تومایانایاکان رقام
خورته ،میابل های ایرای ،امروزه با شجااع یات
تحسی آمی تر زندان و بایون از زنادان تر اع
تراضات و خیش های اجتمایع خواهان پایاان

نش
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ی
جنسیت
تاتن به هر گونه خشونت جنیس-
و رفااع ت ا ،اع ای اضااات ساااخ اتاااری تر حااوزه هااای
ی
س ای ااایس ،اق ات اص اااتی ،ف ااره ان ااگ و اج ات ام ااایع
می،اشند
ماا تشاکالاناای مساتاقال زناان باار ایان بااوریام دااه
م ا ،ااارزه و ت اح اق ااق ب اراب ااری ج ان اس ای ا یات و رف ااع
خشااوناات ع ال ای ااه زنااان م ا ،ااارزه ای تو سااوی ااه
اساات از یااک طااری زتوتن فاارهانااگ تیاارپااای
ماارتساااالری و م اناااس ا،ااات قاادرت ناااب اراباار و از
سوی تیگر تالش برای تغیی قوانی خشونت
آماای ع ال ایااه زنااان اساات م ا،ااارزه ب ارای ب ارابااری
جاناسایا یات ،ما،ااارزه ای اجاتامااایع و سایااایس یم
باشد و تعند و قبول مساواولایات بارای تاحاقاق
آن به تشکلنای زنان ماحادوت ناگارتیاده ،بالاکاه
مش ااارد اات ،حض ااور و پشا اتا ایا ا ،ااای نا ان اااته ااای
جامعه مادی و نایوهاای پای راشاو و آیاناده ناگار
ده برای جامعنای آزات و پاویاناده و بارخاورتار
از عدالت اقتصااتی ،اجاتاماایع و سایاایس گاام
بر میدارند را یم طل،د
ی
ترطااول تهااههااا ،ما،ااارزه خساتااگ ناااپااذیاار زنااان
ب ارای رف ااع اش اک ااال ع اادی ااده خش ااون اات ،ب ارای
آزاتی اندیشه و بیان ،برای حضور تر فضای
عاماومایاامان و طارر ماطاالا،اات باناحاق خاوت بااا
رسدااو و تس ات اگاایی اذیاات و آزار و زناادان
پااساخ تاته شاده اسات ازآساااباناای رویح و
روای نا ا ر
اایس از ازتواج اج ا ا،ا اااری ،ح ا اج ا ااا
ر
اجا،اااری ،اس ایااد پااایس ،ساااچامااهها یاای دااه باادن
زنان را نشانه یم گیند تا ناقاض حاق حایاات و
زن ر
دیس و قتلنای نامویس ،تاعارضاات جانایس
و اذیاات و آزار تر م اح ایااط ااار و خ ایااابااان تر

ی
فضای عاماویم وخشاوناتاناای خااناگ ،اذیات و
آزارهاای فاییاگ ،رویح ،جانایسا ،اقاتاصااتي و
الیم تر فضای خصویص و آسیبهای گران
آن ،تاتخواا نیم شاوت ،جارم اناگااری نشاده
و آس ایااب تیاادگااان از ح امااای ات انااای اج ات امااایع،
اقتصاتی و خانههای امن ری بنره یمباشند
جمنوری اسالیم و صاح،ان قدرت تر ایران
تر خالل متجاوز از چاناار تهاه نشاان تاته ان
ت دااه خااواساات س ایااایس ب ارای پااایااان تاتن بااه
اشكال گوناگون خشونت های جنیس جنسی
یی تر فضای عمویم و خصویص را ناداشاتاه،
بلکه خوت یگ از عاملی خشونت علیاه زناان
بوته و اشاعه فرهناگ خشاونات باار عالایاه زناا
ن و ن اقااض ح اقااوق انس ااای را ب ااا ت ا ،اع ای اض ااات
سا اااخا اتا اااری ما انا انا اادیس جا ان ا اس ا ایا ا یات و عا اادم
پاسخگوی هموار ساخته اند
ی
ی
ما تشکلنای مستقل زنان تر همباساتاگ و هام
نناتهای ده باه رفاع خاش
گایم از لیه افرات و
ی
ونت علیاه زناان ،زتوتن الایاه اشاکاال تا،اعایاضاا
ت ج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اانیس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا-
جنسیت و ی
ی
احیام به حقاوق انساای ،بااورماناد
هستند تعوت یم دنیم تاا تر خاالل  ۰۵روز
فعالیت
جنای برای مقابله با خشونت علایاه زناان باا
ما
ی
ها اما اراه ش ااده و اق اادام مش اایک تشا اک اال ه ااای
مستقل زنان را مورت حمایت قرار تهند
https://www.facebook.com/
eghdam.moshtarak
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ن
نوامی
کمپی توقف قتل های نامویس به مناسبت 72
بیانیه
ر
نارنج کن“
”دنیا را
ر
نوامی سال  ۰۷۵۱خواهران میابل ،توسط سازمان امنیت ارتش این
تر روز ۲۱
ر
ر
دشور به قتل رسیدند «جرم »آننا رسدت تر فعالیتهای سیایس علیه حکومت
نوامی را به پاس تالش و
تیکتاتوری تومینیکن بوت سال  ۰۷۷۷سازمان ملل ۲۱
ر
شنامت این خواهران و جلب افکارعمویم به موضوع خشونت علیه زنان به عنوان
روز جنای منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت
شورای امنیت سازمان ملل سال  ۲۱۱۱قطعنامه ۰۲۲۱را با عنوان »زنان ،صلح و
امنیت »به تصویب رساند تراین قطعنامه برتامی مشاردت زنان تر حیات سیایس و
اجتمایع و نی جلوگیی ازاعمال هر گونه خشونت علیه آنها تاکید شده است این
مبنای است برای آن ده خشونتهای گوناگون علیه زنان بدون مجازات
قطعنامه
ی
نمانند وعامالن آنها محاکمه شوند
نارنخ دن“ به ابتکار سازمان ملل تشکیل شده و هر سال
تر سال  ۲۱۱۱مپی اتحات برای پایان تاتن به خشونت علیه زنان با شعار ”تنیا را ر
بر یگ از جن،ه های خشونت علیه زنان تمردز تارت
نوامی ۱ /آذر) به مدت  ۰۵روز برای آ اارسای ترباره خشونت علیه زنان و نمایش تالش و عزم جدی
نارنخ دن“ از( ۲۱
جنبش ”تنیا را ر
ر
تررفع آن است تمردز این مپی امسال بر موضوع پیشگیی از خشونت علیه زنان و توقف قتل های نامویس است
روای به زنان شوت ،خشونت عليه زنان است زنان تر ایران روزانه با انواع خشونت ها مواجه
جسیم،
هرعمیل كه منجر به آسيب
جنیس و ی
ی
ی
ی
ی
(جسیم
يگ
فی
هاي
خشونت
آنکه
با
دنند
یم
تجربه
ا
ر
خصویص
و
عمویم
فضای
تر
جنسیت
جنیس
های
خشونت
هستند واشكال گوناگون
ی
ی
ر
اسيدپایس تاکنون منجربه مرگ هزاران زن شده است با
نامویس و
جنیسو بارزترين نوع خشونت هستند شدید ترین آننا مانند قتلهاي
و
ی
ی
ی
روای بسياري تارند مانند تحقی زنان و تحمیل حجا
این حال انواع تيگر خشونتها نی نسبت به زنان اعمال ییمشوت كه آثار سوء
رویح و ی
ی
های هستند ده هر روز زنان با آن مواجه اند
خشونت ی
فعاالن حقوق زنان تر ایران سالها ست ده از یک طری برای رفع انواع خشونت علیه زنان پیگیانه برای باال برتن آ اا نسبت به حقوق
زنان و نی تغیی قوانی ت،عیضآمی تالش یم دنند ،وازطری تیگرهرگونه فعالیت مدی آنها رسدو شده و متحمل حبس طوالی مدت و
محرومیت های اجتمایع یم شوند ،ده از مصاتیق بارز خشونت های ی
تولت است همچنی ،آموزش های الزم نه تنها برای اهش خشونت
ر
ی
جنسیت است و قوانی موجوت عالوه بر اینکه برای حمایت از
آموزیس بر مبنای ت،عیض های جنیس –
علیه زنان وجوت ندارت ،بلکه سیستم
زنان ناکارآمد است ،بلکه ترموارتی خوت منشا خشونت علیه زنان است
اسالیم ايران جزو  4كشوری است كه تاكنون به كنوانسيون رفع هرگونه خشونت علیه زنان نه پيوسته است همچنی ،سند 5000
جمهوری
ی
ی
ر
پاسخگوی استوار است نی نپذیرفته است
ده مبتت بر اصول درامت و حقوق بش ،عدالت اجتمایع ،صلح و نی بر مسوولیت مشیک و
ی
ی
ی
تر سالهای اخی خشونت علیه زنان بطور چشم گیی افزایش یافته ،بویژه ترتوران پاندیم درونا زنان با خشونت خانگ بیشیی مواجه شده
اند آنها مجبورند ساعت های طوالی تر دنار آزار تهنده خوت باشند و تحمل دنند قتل های نامویس شدت گرفته و ی
می روزی است ده
ر
خیی از قتل های نامویس تر رسانه ها ر
خوتدیس نشان تاته یم شوت و
منتش نشوت با توجه به این نکته ده تر موارتی قتل زنان به صورت
ر
ر
ی
یا حت آنها را واتار به خوتدیس یم دنند
تررسارس ایران تنها  55خانه امن وجوت تارت ده به هیچ وجه پاسخگوی نیاز جامعه نیست نیوهای انتظایم به جای اینکه حافظ جان افرات
رهای از خشونت فرار یم دنند به مرتان خانواته تحویل یم
ترخطر باشند ،تر دنار مرتان خشونت گر خانواته قرار یم گیند و زنای را ده برای ی
تهند ده اغلب آنها به تست همان مرتان خانه دشته یم شوند
ضوری است ده با اراته جمیع زنان و مرتان م،ارزه علیه قتل زنان با انگیه نامویس و هرگونه خشونت بر زنان را به یک گفتمان اجتمایع
وخواست همگای ت،دیل درته وبا آن مقابله دنیم
مپی توقف قتل های نامویس همه وجدان های بیدار ونهات های تمکراتیک را فرایم خواند تا ضمن همراا با حردت  11روز فعالیت برای
برای پایان تاتن به خشونت علیه زنان ،با حمایت خوت از مپی توقف قتل های نامویس تر پیشگیی از ی
دشی زنان به نام حفظ ”ناموس“ با
ما همگام شوند
ن
کمپی توقف قتل های نامویس
نوامی  5051برابربا  18آبان 1400
10
ر
منبع :سایت مپی توقف قتل های نامویس
https://stophonorkillings.org/fa/?p=1145
9
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توقف فوری قتلهای نامویس را در ایران و عراق و افغانستان در دستور بگذاریم!
تهیه کننده و اجرا :مینو همت
میهمانان برنامه  :فریبا رشیدی؛ مریم مرادی؛ نظیه معماری

برنامه تر بخش نخست با مقدمه ای از مینو هست تر یک سال اخی لطفا برای ما و
ی
همت آغاز میگرتت:
بانندگان عسیز توضیح تهید؟
میازار موری ده تانه دش است ،ده جان تارت
:
پاسخ من هم سالم تارم خدمت شما و
و جان شیین خوش است
رهای زن و
تلویسیون
عسیز
بانندگان
عمر
سال
هشتصد
هرچند این بیت نزتیک
ی
تارت ،لیکن حدیث و آیات هزار و چهارصد خوشحالم توباره تر اینجا هستم و همچنی
سال پیش ،از آن س،قت گرفته و تر یک نظام منمانان عسیز این برنامه خانم مریم مراتی
ی
حکومت چهل و اندی ساله به جامعه تزریق از مالزی و نظیه معماری از لندن.
شد ده نه تنها جان شیین خوش نیست بلکه جای نگرای است ده بگویم بار تیگر تر
به هر بهانه ررسیع و خراق میشوت جان یک اینجا هستیم تا از قتل نامویس حری بزنیم
وپیغمی و مالئکه ویل ما همچنان صدای زنان خفته هستیم و
انسان را گرفت و خدا
ر
صدای زنای ده روزانه قربای خشونت و قتل
آسمان هم برایش هورا میکشند
ی
حکومت ده با تمام قوا تر های نامویس میشوند همانطور ده آ اه
تر زیر سایه سنگی
دتب تریس ،راتیو و تلویسیون وبلندگوهای هستید و تر برنامه اشاره درتید این بار قتل
ی
ی
تخی
گرفی جان انسانها را نامویس تر سنندج رخ تاته و پدری
مساجد ،خشونت و
عاتی سازی درته است آتش زتن فائزه ملگ خوتش را سوزانده است فائزه ملگ ۲۲
بدست پدرش و قتل وی به بهانه آبروی ساله تر سنندج ده پدرش با بیین او را آتش
نامویس با ی
ی
وقت او را به بیمارستان منتقل
اعیاض معدوتی از شهروندان و با زته است
ی عمیل ی
اکییت خاموش مواجه شده و به میکنند پزشک معالج متوجه قضیه میشوت و
ر
میخواهد افشاگری دند اما پزشک از طری
زمره آمار بیشمار قتلهای نامویس میپیوندت
تر برنامه امشب با میهمانان عسیز برنامه ،به تاتستان سنندج مورت تعقیب و برخورت
برریس علل این پدیده شنیع و جانگداز و قانوی قرار میگیت تر جامعه مرت ساالر و
راهکارهای م،ارزه برای ریشه دن درتن آن حکومت اسالیم سیایس ده ضد زن است
متاسفانه اگر پدر یا جد پدری مرتکب قتل
مییتازیم
فرزند خوت شوت رتیئه میشوت و طبق قانون
های مجاز یای
گفتگو با فری،ا رشیدیک فعال زنان و قتلنای مجازات اسالیم برای چنی قتل ی
تر نظر گرفته نشده است طبق آمار
نامویس
سوال :شما تر مورت فائزه ملگ اهل سنندج سازمان حقوق ر
بشی تر جنان حدوت  ۱هزار
ده توسط پدرش سوزانده شد و همچنی آمار زن به بنانه حفظ آبرو ،ررسی و ناموس
ی
تسیس خانواته به قتل میسند تر ایران ساالنه
قتلنای نامویس تر ایران اگر تر

حدوت  ۲۷۱تا  ۱۱۱زن به بنانه حفظ آبروی
خانواته زیر نام ناموس از طری پدر ،شوهر،
تای دشته میشوند یعت تر
براتر ،عمو یا ی
ی
 ۰۱۱ترصد  ۱۱ترصد زنان و تخیان زیر
سن هستند ده قربای میشوند متاسفانه این
بار ده فائزه ملگ به طرز وحشیانه ای قربای
ی
اعیاضات وسییع
و دشته شده است
صورت نگرفته و مرتان حضور نداشتند و
ی
تاتگسیی شنر
تننا تجمع یم جلوی
سنندج توسط زنان صورت گرفت و این
جای تاسف و نگرای هست ده حضور
مرتان مرنگ بوته است تر قتلنای نامویس
ده رخ تات تر مریوان و ای تینار و قتل
ی
ی
اعیاضات پررنگ صورت
رومینا رارسق
بیشی از زنان ی
ی
معیض بوتند
گرفت و مرتان
ویل متاسفانه چون جامعه مرت ساالر است
خییل راحت این قضیه به فر ر
امویس سیته
شد و پرونده را بستند چند نمونه تیگر از
ی
تسیس تارم قتل
قتلنای نامویس ده تر
ی
تخی  ۰۲ساله به نام سمیا سعیدی
به تلیل ممانعت پدر ایشان از تحصیل تر
ر
خوتدیس
سپتامی  ۲۱۲۰اقدام به
تاری ااخ ۲۱
ر
ی
تخی جوان به
میکند .متاسفانه تر اینجا
ی
زندگ خوتش پایان میدهد و توباره پدر
باعث مرگ شده متاسفانه جامعه مرت
ساالر و سیستم حاکم تر جامعه باعث
های به فرهنگ
میشوت ده چنی پدیده ی
ت،دیل شوت و قانون اسایس و ر یم  ،حایم و
پشتی،ان اصیل این فجایع تر جامعه است.
گفتگو با مریم مرادی؛ فعال حقوق زنان
سوال :با توجه به اینکه قتلهای نامویس
وجدانهای آ اه را به میدان م،ارزه با این
پدیده دشیده است ،شما تر مپی توقف
قتل نامویس فعال هستید ،لطف دنید برای
بانندگان ما از ضورت و نحوه فعالیت و
اهدای مپی توضیح تهید.
پاسخ :از اینکه این فرصت را به ما تاتید تا
ترباره مپی قتل های نامویس صح،ت دنیم
بسیار ممنونم من تروت میفرستم به
رهای زن و
بانندگان و شنوندگان برنامه
ی
همچنی مینمانان عسیز این برنامه تر
حقیقت اندیشه تشکیل مپی از تاریا ااخ 51
یم  5051آغاز شد یعت روز به قتل رسیدن
خی
رومینا رارسق به تست پدرش و این ر
تهشتناک تر ش،که های اجتمایع بازتا
وسییع تاشت و تر همان زمان وجداننای
10

جدایی مذهب از دولت و کواته کردن دست اسالم و دین از زندگی زانن
بیدار جامعه با هم جمع شدند تا حر ی
دت را
بصورت هدفمند آغاز دنند این حردت
موجب راه اندازی ” مپی توقف قتل های
نامویس” شد و ما گروا از دنشگران حقوق
ی
جنسیت تاخل و خارج از دشور
زنان و برابری
ر
به حق خواا صدای های خامویس برخاسته
ایم ده تر گوشه خانه ها ،تر دنج رقیستان
ها ،با رتی ،تاس ،چاقو ،سم و… دشته یم
شوند این جنایت ها  ،اغلب توسط مرتان
خانواته بنام “حفظ ناموس” خوت  ،فامیل و
گاه قبیله انجام یم شوت این مپی وجدان
های بیدار را به یاری یم طل،د تا برای پایان
تاتن به قتل های “نامویس” هم صدا شوند
هدی اصیل این مپی ” توقف قتل های
نامویس“ است اما مپی اهدای تیگری را
نی تن،ال یم دند زیرا به باور ما ” قتل های
نامویس ” مشکیل چند بعدی است برای
ریشه دن درتن ” قتل های نامویس“ باید به
ابعات مختلف آن توجه درت با این حال تمردز
اولیه این مپی بر تو بعد تغیی فرهنگ و
ی
دشی
تغیی تر قوانی بنا شده است ،ده به
زنان توسط مرتان به نام تفاع از ” ناموس“
تامن یم زند قوانیک فرهنگ و ساختارهای
زن ستیانه ده بطور مستقیم و غیمستقیم از
ابتدای تا آموزش عایل و به
آموزش های
ی
ی
وسیله رسانه های تولت تر جامعه تروی ااج یم
شوت ،سبب نناتینه شدن مرتساالری تر
جامعه شده و ی
بسی ” قتل های نامویس“ را
فراهم یم دند بنابراین ،مپی همزمان بر
تغیی قوانیت ده آشکارا و یا پننان از عدم
ی
جنسیت و قتل های نامویس حمایت
برابری
یم دنند بر تغیی فرهنگ زن ستی تر ایران نی
تمردز یم دند
ن
کمپی برای رسیدن به این هدف ها شیوه
های را بکار خواهد برد از جمله :
ی
توانمندسازی سازی زنان به منظور آ اا بهی
حقوق و جایگاه خوت برای زندگ تر تنیای
امروز ده انسان محور است
جذ و تعوت مرتان به منظور حمایت ازمپی ده اساس آن بر پایه برابری انسان
هاست
آ اا رسای و فرهنگ سازی تر سطح وسیعر
آموزیس
از طریق برگزاری سمینار  ،ارگاهنای
ر
آموزیس ،جلسات بحث و
و انتشار مطالب
گفتگو و استفاته بنینه از رسانه ها و ش،که
های اجتمایع به منظور انتقال پیام مپی به
شنرها و روستاها برای مرتم بویم توسط
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آموزشگران با تجربه
انتشار بیانیه و جمع آوری امضاجلب سازماننای حقوق ربشی بی الملیل به
منظور حمایت از مپی
ارت،اط با جنبش های زنان تر منطقه ازجمله تردیه  ،افغانستان و درتستان عراق به
منظور همکاری برای از میان برتن قتل های
نامویس ده تر این دشورها به اشکال
گوناگون وجوت تارت
ما امیدواریم و بر این باوریم ده این جنایت
غی انسای ریشه دن خواهد شد و همه
همت و تالش خوت را تر این راه بکار میبندیم
و با هم یکصدا میشویم تا این شعار را عمیل
دنیم اینکه  ” :زن ناموس هیچکس نیست،
هیچکس ناموس هیچکس نیست ”
گفتگو با نظیه معماری؛ از سازمان مدافع
حقوق زنان در انگلستان
سوال :شما و سازمان حقوق زنان ایرای و
درت تر لندن با انگیه م،ارزه علیه قتل
نامویس شکل گرفت ،از تجربه بیست ساله
فعالیت سازمان شما و تاثیات آن تر جامعه
انگلستان برای بانندگان توضیح تهید.
پاسخ :با سالم خدمت شما و بانندگان و
منمانان عسیز برنامه و با تشکر ده مرا به این
برنامه تعوت درتید
سازمان ای درو ( )IKWROحدوت  ۲۱سال
پیش تشکیل شده و این سازمان علیه قتلنای
نامویس تاسیس و ررسوع به ار درت و برای
ی
تخیای ده تر
تفاع از حقوق زنان و
ی
انگلستان زندگ میکنند و از دشورهای تیگر
به این دشور آمده اند از خاورمیانه،
افغانستان ،تردیه ،عراق و دشورهای تیگر
ده مسوله قتلنای نامویس تر انجا زیات
ی
وقت این سازمان راه اندازی شد قتل
است
نامویس برای مرتم و جامعه انگلستان چی
عجیت بوت و اتارات و مرتم به این باور
خییل
ر
بوتند و میگفتند” :ده این فرهنگ شماست
و متاسفانه ما نمیتوانیم اری انجام تهیم و
اگر ما تخالت دنیم خوت شما فکر میکنید ما
ر
خاریح هستیم“.
انساننای راسیسیت و ضد
این مسوله باعث شد ما سازمان را خییل
ی
بیشی تر جامعه پیش ربییم
رسی ااع و با آ اا
و ثابت دنیم ده این فرهنگ جامعه نیست و
این فرهنگ انساننای عقب افتاته ای است
ده از نظر ما هم یک جنایت است دیس
ده مرتکب قتل نامویس میشوت و یک زن را
به قتل میساند باید مجازات و محاکمه

میوط به
شوت یاتمان هست اولی قتل ر
ی
تخیی ۲۵ساله ای بوت ده توسط پدرش
دشته شد و متاسفانه قایص پرونده گفت:
ده این مسله و فرهنگ شما را باید تر نظر
بگییم ده این اتفاق افتاته است ویل بعد از
آن سازمان ای درو( ( IKWROده ”تیانا
نایم“ موسس سازمان بوته و مپی های
ی
بزرگ را راه انداخته بوت ما نشان تاتیم ده
این مسوله جنایت هست و فرهنگ نیست ،
چه تر یک جامعه دوچک و چه تر اروپا
قتل نامویس متاسفانه اتفاق میافتد به تلیل
فرهنگ مرت ساالری و فرهنگ عقب افتاته و
مذهب و قانوننای اسالیم حاکم تر جامعه
است و به طور یل قتل نامویس برای حفظ
ررسی و ناموس اتفاق میافتد ما میدانیم قتل
نامویس ۷۱ترصد برای زنان و ی
تخیان جوان
اتفاق میافتد و مسوله تیگر این است ده
بعضا پشهای همجنس گرا هم قربای این
سیستم میشوند و دشته میشوند
تر فاصله این  ۲۱سال ده این سازمان را
ی
ترست نگاه دنیم
تاسیس شده است ،اگر به
ی
اروپای
وضعیت ده تر دشورهای
قانون و
ی
ی
هست خییل آزاتانه تر و بنی استق،ال
میشوت و میتوان به هر سازمان حقوق ر
بشی
یا سازمان خییه و هر سازمان تیگری به
ر ی
احت تست یافت ویل تر مملکتنای اسالیم
خییل سخت است و این امکان پذیر نیست و
مدیریت آن و فعالی زنان اگر بخواهند چنی
سازمای را راه اندازی دنند خییل سخت
هست ویا اصال امکان پذیر نیست م ال ما
تر انگلستان ازتواج اج،اری را با مک
سازماننای تیگر ممنوع درتیم و تر قانون
اسایس دشور به ثبت رساندیم ده خانواته
ای ده ی
تخی خوت را به زور شوهر بدهند و
ازتواج اج،اری صورت بگیت مجازات
میشوند.
در ادامه برنامه یک سوال مشیک از هر
سه میهمان پرسیده میشود:
با توجه به تجربیات و برریس های شما ،چه
ی
اهکارهای را ارائه میدهید؟ بطور م ال تر
ر
شهر مریوان فعالی مدی اقدام به تائر درتن
ی
پاسخگوی به این
میته محالت برای
معضل نموته اند ،آیا تعمیم این نوع
فعالیت میتواند تر شهرها و روستاهای تیگر
ارساز باشد؟ چه میشوت درت تا ی
اکییت
خاموش را به صدا ...ادامه درصفحه 21
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منع خشونت علیه زانن رد تمام وجوه زندگی

ن
گز ر
اریس از انجمن زنان ایرای داالس
گزارش از :پروانه عظییم

امس ااال ب اارن ااام ااه  DIWAانا اجا ام اان زن ااان ایا ارای
تاالس
”به مناسبت ”روز جنای ماناع خشاونات عالایاه
زنان
.از طااریااق زوم تر تاااری ا ااخ  ۰۱نااواما رای امسااال
برگزار درت
ی
.س اخاایان ایاان باارنااامااه خاااناام تداای نااور ای امااان
قناری روانشناس سخیان برنامه ما بوتند
:عنوان سخیای خانم ی
تدی قناری
“از رسدو عریان تا خشونت پناناان و جاایاگااه
نا پیدای متخصصی تر اعمال خشونت عالایاه
زنان ”
.ت ااوجااه ش ام ااا را بااه خ ااالصااه ای از س اخ اایای
ایشان جلب میکنیم
:این سخیای شامل تو بخش بوت
:بخش اول
•تعریف خشونت
•خشونت پننان یا خرت
•خشونت علیه زنان
•خشونت ساختاری و نقش آن تر تعمیم
:بخش دوم
•متخصصی تن و روان
•ن اقااش قاادرت و خشااوناات پ ان انااان تر روابااط
ترمای
•اخالقیات مربوط به ترمان تن و روان
•اه ام ایاات ن اقااش آ اااا و ح افاااظاات از ح اقااوق
خوت
ی
•تر هاماای راباطااه خاااناام تداای قاناااری تر مااورت
همه موارت ذدر شده توضیحات مفاصایل ارائاه
تاتند
خالصه ای از آن را دراینجا ک خوانید
ما به عنوان متخصصی ی
وقت میبینیام تر حاق
ی
مریاض ری عادال یات یاا اارهاای غایاخاالاف اناجاام
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یم شااوت بااایااد بااه ایاان ب ای اعاادالا یات هااا باارخااورت
،دانایاام اهامایات پاارتاخ یای باه ایاان ماوضااوع بااه
ایاان تلایاال اساات دااه مااا شاااهااد انااواع ساتاام باار
زنان هستیم
شاااهااد انااواع سااو ِ ء اس ات افاااته از ب ای اماااری بااه
عنوان نقطه ضعف تر زنان
،.ش اااه ااد ب ان ااره ب اارتاری و س ااو‘ اس ات اف اااته از
تخصاص تر اماور باناداش یات و ترماای مارباوط
به زنان -
ایشاان تر اتامااه تر مااورت جاناسایاات و تاقاااطااع
هویت ها صح،ت درتند ،از جمله
تقاطع جنسیت با نژات و قومیت -
گرایش جنیس -
توانای جسیم -روای -
ی
سن -
ی
ط،قای -
و جایگاه
ی
خانم تدی قنااری تر ماورت تاک تاک بانادهاای
ذدر شده توضیحاتکا مل تاتند
به عاناوان ما اال اشااره دارتناد داه تر حاایل داه
ماارتان قااومایاات هااای تیاات و ناژاتی تر ای اران
تا احا اات سا اتا اام ق ا ارار تارنا ااد ،زنا ااان ما اتا اعا الا ااق
با ان ااای اان گ ااروها ان ااای ن ااام ا رایته تا اح اات س ا ات اام
مضاعف هستند
تر اتامه سخایای  ،ایشاان تر ماورت تس یاییس
زن ااان ب ااه خ اادم ااات ب ان ااداش ا یات  -روای اش اااره
درتند و گفتند تر ارتا،ااط باا ایان مساوالاه باایاد
بااه :مااوارت م ات اعاادت از ج ام الااه آن اچااه تر اتامااه
میاید توجه شوت
•فقر
ی
نشست
•حاشیه
•عدم ی
تسییس به آموزش
.ده تر مورت تک تک آننا توضیح تاته شد
ی
تدی قناری سپس خشونت را باعاناوان ابازاری
ب ارای اع ام ااال فش ااار و زور از ط ااری ف اارت ی ااا
گااروا ب اار ف اارت ی ااا گااروا تی اگ اار ب اااه اادی
م احاادوت داارتن آزاتی و اراته آن تی اگااری تر
خدمت منافع خوتش توضیح تاته و
خشااوناات ع ال ایااه زنااان بااا مض امااون زیاار ارائااه
تاتند :بعد تعریف از
خشونت علیه زنان باه هار گاوناه عامایل گافاتاه
م ای اشااوت دااه م ان اجاار بااه وارت آماادن صاادمااات
حس اایم  ،روای  ،اقا اتا اص اااتی،اجا اتا ام ااایع و
رفتارهای داه شاامال اعاماال
یاجنیس شوت و یا
ی
قادرت و ماحاادوت داارتن آزاتی چااه تر ساطااح
اج ات امااایع یااا سااایاار س اطااور زناادگ ای اخ اصااویص
است این خشونت تر رفاتاار ،االام و ناظارات
ت،لور پیدا یم دند ،از اشاکاال تاوهای ،تانااجام،

دکتر نورایمان قهاری
و ری اع ات ا،ااار د اارتن وناااتیااده گاارفا یای ُ خاارت ت ااا
اشکال ضی ااح ،آشکار
و شدید خشونت را تر بار یم گایناد ،تر تاماام
س اطااور جااام اعااه اع امااال م ای اشااوت،ترخااانااواته،
ٔ
اجتماع و بوسیلە تولات هاا و اقادام یاای اسات
تر خدمت بسط و ی
گسیش تسلط یک بخش
از جامعه بر باخ رایسا تیاگار  ،تر تاماایم عارصاه
های اجتمایع براساس مناس،ات طا،اق یاای بارپاا
شااده انااد خشااوناات ع ال ایااه زنااان فاااج اعااه ای
فراگیو جنانشمول ،و هسته اصیل رسدو و
ی
نگنداشی زنان است
ابزاربرای فرو تست
ایشان به موارت خشونت عالایاه زناان تر ایاران
پرتاخته و برای م ال گفتند ده شاواهاد ثاابات
شده نشان یم تهاناد داه خشاونات عالایانازناان
تر قااواناای ،سایاااساات گاذاری هااا و ساناات هااا،
یااک اماار ساااخاتاااری و یااک بایاماااری هامااه گاای
بویم شده تر ایران است ِ
تدا یای ق اناااری س اپااس بااه تااوض ایااح اش اکااایل از
خش ااون اات د ااه تش اخ ای ااص آن س اخ اات اس اات
پ اارتاخ اات ع اادم ب ااه رسا اما اي اات ش ا ان اااخ ا یای ب ااا
اب اعااات ُ خاارت ،تااوهاای خاارت ،خشااوناات ُ خاارت ،و
تناجم ُخرت و تر بخش توم گفاتاار ،ایشاان باه
ی
مس او الااه خ ام ات اخ اص اص اای و چ اگااون ااگ ت ا ،ال ااور
خش ااون اات پ ان ان ااان تر راب اط ااه ب اای م ااری ااض و
متخصصی ترمان پرتاختند ،وصحا،ات هاای
خوت را باایان تاوضایاحاات ررسوع دارتناد داه تر
ی
ط،قای ،تخصص به عنوان ابازاری تر
جامعه
خاادماات ط ا ،اقااات مس الااط اج ات امااایع و ر یاام
س ایااایس حاااکاام ق ارار یم گاایت و ر ی ام اس ایااایس
ی
حاااکاام بااا س ایاااساات گااذاری فااره انااگ تر حااوزه
های مختلف تخصص ازآن اماری ضفاا بارای
سااوتجا ی
اوی ساااخ اتااه وه اماازمااان بااه پ ای اشا رایت
ادامه درصفحه 72
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دست مذهب از زندگی زانن کواته
ن
به بهانه روز جهای مبارزه با خشونت علیه زنان
ر ن
بهاره شف

خشونت علیه زنان ده خوت یگ از موارت
نقض حقوق ر
بش و آزاتی های اسایس زنان
تر جامعه است،الزم تیدم وا ه ”خشونت“ را
ده وا ه ای تاریخ است و تر تمام توران و
اعصار تر جامعه ر
بشی حاض بوته است را
ی
جنسیت مورت برریس قرار
به تور از نگاا
تهم.
وا ه"خشونت“ ترست تر اصیل ترین
ساختارهای جوامع وجوت تاشته و فرمان این
وا ه تر طول تاری ااخ به تست انسان بوته
است.
از تهه هفتات میالتی توجه و پژوهش ها تر
رابطه با خشونت و تاثیش بر جوامع اغاز
شد.
امروز تعریف خشونت نسبت به گذشته
ی
گسیته تر شده وانسان با شناخت حقوق
خوت سیع بر این تارت روبروی این وا ه
بایستد .اما باید گفت خشونت همراه با رشد
جوامع،تعریف شده و شکیل مدرن تر پیدا
درته است .
برای م ال ترگذشته برته تاری امری معمول
بوت و به مرور ت،دیل به مصداق خشونت
شده است.امروز اما زمای ده خیال یم دنیم
تر جامعه ی مدرن برته تاری وجوت ندارتک
میل و ابرام به حفظ قدرت تر قر ی
ائت
اقتدارگرا توانسته است انسان را تر فشارهای
اجتمایع و اقتصاتی قرارتهد و اعمال
خشونت بر افرات جامعه را برای حفظ یک
ی
ی
ع،اری روزمره بدل
گسیه به واقع فاسد به
دند.

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 100

خشونت تر وهله اول آزاتی و شان انسای را
هدی یم گیت و پیوند میان انسان ها را به
ی
نابوتی دشانده و موجب گسستگ و ایجات
بدبیت ترجوامع دوچک و بزرگ اعم از
های با افکار و عقاید
خانواته و محیط ی
متفاوت خواهد شد .خاصه تر جوامع
ایدوئولو یگ مانند ایران ده تر چنارتههک
خشونت شکیل آشکارتراز گذشته پیدا درته
ی
حکومت این وا ه با وا ه
است و تر تعاریف
عدالت پیوند خورته است.
ی
وقت یک انسان تر جوامع مختلف مورت
خشونت قرار یم گیت ده البته فقط شامل
جوامع عقب افتاته و جنان سویم هم
نیست ،باید به این بیاندیشیم ده خشونت
تر یک چرخه با فرتی ده خوت قربای
خشونت است تمام نشده و این انسان یم
تواند به عنوان والد تر تربیت دوتک
خوت وبه عنوان معلم ترمقابل تانش آموزان
خوت ،به عنوان یک توست تر روابط
توستانه خوت و ی
حت به عنوان یک عابر
پیاته ده از دنار یک انسان تیگر تر خیابان
عبور یم دند یم تواند به خشم و خشونت
ی
ر
صوری ده خوت نی
مشوعیت ب،خشد تر
قربای یک خشونت بوته است .
ی
مسوله اصیل ده باید ترباره آن تفکر بیشیی
تاشته باشیم این است ده خشونت را انسان
بر انسان اعمال یم دند یعت از سیاره ای
فضای
تیگر نیامده است و موجوتات
ی
خشونت را بر جامعه ما روان نیم دنند.
امروز خشونت شاخه های زیاتی را شامل
یم شوت .به زعم من تیگر نمیتوان به نظریه
های مانند هلن فرایا تر دتا ”خشونت
ی
”پرتاخت.
او تر ابتدا سیع تارت با ریشه شنایس وا ه
خشونت و فاصله گذاری این مفنوم با
همچون
جواری
هم
مفاهیم
جدای پذیری
زور،اقتدار،قدرت و ...مرزهای
ی
را مشخص دند.
ی
صوری ده برای جامعه امروز تمام این
تر
مفاهیم تعبی خشونت است.نکته اصیل ده
باید به آن فکر دنیم این است ده خشونت
تر هیچ ددام از قرائت های قدیم و جدید
مشوع نیست  .ی
ر
حت اگر چشمانمان را بر

ی
وجزی از قانون اسایس یا
روی آن ببندیم
عرق یک جامعه باشد.
گروا خشونت را تولید یم دنند و گروا
تیگر با فعالیت های مدی ،دنش های
اجتمایع،ایجات مپی ها و آموزش حقوق
ت،عات خشونت
انسای سیع تارند جلوی
ِ
تولید شده را بگیند.وجوت فقر و به تبع آن
تولد ناکایم های رشته وار باعث افزایش
خشونت تر جامعه است.

خشونت تر جوامع ری ترتید سبب آسیب
های اجتمایع بسیاری نظی ترگیی های
ر
فروپایس های روای
فییگ ،قتل و اعتیات و
خواهد شد.
ی
گرفی از مدت اران و روان ترمانگران
مک
،باال برتن سطح استاندارتهای اجتمایع تر
جامعه ،ایجات نشاط تر جامعه،آموزش
راهکارها و شیوه مدیریت خشم به دوت ان و
ی
تالش خوت برای ی
دنیل چرخه خشم تر زندگ
روزمره یم تواند ما را به جنای خایل از
خشونت و یا با حجم ی
میی از خشونت
امیدوار دند .به عنوان یک انسان مسوولیت
پذیر و بال تر جامعه باید شکل های جدید
خشونت تر جامعه را پیدا دنیم و سیع دنیم
ی
زندگ روزمره خوت شکل و شیوه ی
تر
دنیل آن
خشونت را بیاموزیم .
امروز وارت شدن به حریم خصویص افرات
ی
حت به شکل الیم نی یک خشونت
محسو یم شوت/..

نش
سایت رهی راهیی زن
https://
rahaizanorg.blogspot.com
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م
هی
چ انقالبی بدون حضور زانن مکن نیست

ن
بر گرامیداشت روز جهای منع خشونت علیه زنان
باباسلج
سحر
ر

نوامی هرساله
همانطور ده میدانید روز  ۲۱ر
بعنوان روز جنای منع خشونت علیه زنان
نامگذاری شده است ،به طبع بسیاری از زنان
تر گوشه دنار جنان به خاطر جنسیت شان
همواره به عناوین مختلف مورت آزار جسیم و
رویح قرار میگیند ،متاسفانه تر دشور ایران و
بسیاری از دشورهای اسالم زته مانند
افغانستان و پاکستان زنان و ی
تخیان به بنانه
های مختلف مورت خشونت و آزار و اذیت

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 100

قرار یمگیند مشخص است بخاطر پیوی از
قوانی ارتجایع و پوسیده عرص حجری
تحت عنوان اسالم متاسفانه بسیاری از زنان
قربای این سیستم عقب افتاته میشوند تر
همی چند سال اخی ویا ی
حت چند ماه
گذشته چندین زن و ی
تخی قربای خشونت
ی
خانگ شدند تر دشور ایران و افسوس ده
هر روز بیش از گذشته زنان و ی
تخیان زیاتی
ی
پرست بواسطه محارم
تحت عنوان ناموس
خوت یا پدر یا براتر و یا همش خوت به قتل
رسیدند شوربختانه دسای مانند ،رومینا،
چندین
صیی نعلبندی ،نگی شیخ و
ر
ی
موارت تیگر قربای خشونت های خانگ شده
و به قتل رسیده اند چرا باید ررساییط جور
شوت ده زنان و ی
تخیان ی
حت تر خانه خوت
احساس امنیت نکنند ،و هر لحظه بیم آن
روت ده زن یا ی
تخیی ت خانه خوت به قتل
ی
برسد ،چرا باید تر عرصی ده ما زندگ
یمدنیم عرص ی
اینینت و تکنولو ی بسیاری از
ی
زنان و ی
تخیان ما تر ایران بیشی آ اه و بیدار
ی
تل خوت
تخیی اگر با
هستند،م ال

پیام ویدا ساغری به مردم افغانستان و جهان
ن
بمناسبت روز جهای محو خشونت به زنان
ن
یکصدمی روز حاکمیت منحوس
مصادف با
طالبان بر افغانستان
نوامی روز محو خشونت علیه زنان تر
۲۱
ر
جنان است این روز مصاتی است با صدمی
روز حاکمیت اسالمگرایان گروه طال،ان تر
افغانستان گروا ده چو چوپای ،اسلحه
آنناست و چیی از سیاست و تمکرایس و حقوق زنان  ،حقوق دوت ان و حقوق انسای نیم
معنای ندارت متاسفانه تولتنای جنان
تانند آزاتینای مدی  ،آزاتی بیان پیش آننا
ی
گروهنای تاتند افغانستان یک خطه ی زن ستی است  ،با زنان
افغانستان را به تست چنی
ی
ی
م ل فرخنده رفتار میکنند زنان افغانستان بیشیین مرگ و می را تارت زنان افغانستان از حق
تحصیل ،ار  ،و حضورشان تر جامعه محروم شده اند از حق ی
اشیاک اقتصاتی و سیایس
محرومند تر افغانستان دوت ان مورت آزار جنیس و انواع خشونتنا را تجربه میکنند ۲۱
نوامی امسال روز سیاه تاریخ تر تاریا ااخ حقوق ر
بش جنان است تر این روز زنان افغانستان
ر
ی
مذهت و برقع را دنار
باید یکصدا و متحد تر دنار همدیگر بایستند و افراط گری سنت و
ر
تروریست طال،ان به بچه تر شکم ماتر رحم نکرت  ،به ی
ی
تخیان زیر سن رحم
بگذارند گروه
نکرت ،به تانشجویان رحم نکرت و جوانان را دشتند تر چنی روزی مرتم افغانستان باید تر
دنار تمکرایس و آزاتی بیان بایستند و علیه جنالت و افراطیون بجنگند من فکر میکنم این
ی
نوامی را
روز یک آغاز تازه ای باشد برای زندگ مدرن و برای حق حیات و تمکرایس ۲۱
ر
ی
بیشی از این به حاکمیتش اتامه تهد /
جدی بگیید و نگذارید طال،ان

بخواهد همشی انتخا دند پدر و یا براتر
به مخالفت بر خیند ،و با اعمال خشونت
بسیی را فراهم دنند ده یا ی
ی
ر
خوتدیس
تخی
دند و یا به قتل برسد ،چرا ده تر زمانه ای
ی
ده ما زندگ میکنیم توره ای نیست ده به
زور اج،ار و خشونت به ی
تخیان خوت اعمال
ر
خوتدیس را
نظر دنیم وتر ننایت مرگ و یا
نظاره دنیم تر این چند ساله م نیستند ده
ی
تخیان به
به واسطه همی تالیل بسیاری
قتل رسیده اند ده آماری بس تکان تهنده
خوتدیس ی
ر
تخیان و زنان و هم به
است هم
ر
قتل رسیدن این قش مظلوم و ری تفاع ده
خییل آسان جان می،ازند ،و بواسطه این
قوانی پوسیده و ارتجایع بیحمانه باید از
صحنه روزگار محو شوند ،به نظر من
بسیاری از ننات های حقوق ر
بشی و ننات
های ده برای زنان آسیب تیده ار میکنند،
ی
باید بیش از پیش فعالیت دنند و محکم و
جدی به مقابله با این دشت و دشتار
بیحمانه بر خیند ،تا هرچه رس ی
یعی این
معظل از میان بر تاشته شوت و زنان و
ی
تخیان این مرز و بوم تر آسایش و امنیت به
ی
زندگ خوت اتامه تهند./

هیاد پیبداف را آزاد کنید
ن
فعالی کارگری زندان نیست
جای

14

جدایی مذهب از دولت و کواته کردن دست اسالم و دین از زندگی زانن

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 100

پیام فریبا رشیدی
رهای زن.
با سالم های بسیار گرم خدمت بانندگان تلوزیون ی
نوامی نامگذاری
۲۱
ا
ر
روز
این
خاطر
همی
نوامی روز محو خشونت علیه زنان است به
۲۱
ر
ر
درتند ده  ۲خواهر فعال سیایس به اسم خواهران میابل تر جمهوری تومینیکن به طور
نوامی روز
وحشیانه ای ترور و دشته میشوند سازمان بی الملل تر سال  ۰۷۷۷این روز را ۲۱
ر
محو خشونت علیه زنان نامگذاری درتن.من تر این ویدیو میخواهم به انواع خشوننای جنیس
اشاره بکنم.
تجاوز جنیس ،حمالت جسمای و دتک زتن  ،قتلنای نامویس ،به ار برتن الفا ردیک تر
رابطه با زنان نگاه به عنوان ابزار جنیس  ،احساس مالکیت به زن و خواهان نابرابری ،ختنه م له درتن جنیس زنان ،ازتواج اج،اری  ،ازتواج
ی
تخیان زیر سن،فقر اقتصاتی ،اعدام ،شکنجه و سنگسار.
همانطور ده میدانید تر دشورهای ایران ،افغانستان ،دورتستان  ،زنان روزانه خشونتنای زیاتی را تجربه و با آن تست و پنجه نرم میکنند
تر این دشورها چون قانون اسالم سیایس حاکم است و قانون های زن ستیانه و مرتساالرانه حکم تارند و تر واقع قانون اسایس دشور طبق
اسالم و ررسیعت است زنان از حق و حقوق اولیه خوت محروم هستند ما روزانه شاهد خشونتنا و قتلنای نامویس و دشته شدن زنان و
تخیان جوان هستیم تر پشت رسم عکس چندین نفر از زنان و ی
ی
تخیای ده قوربای سیاست زن ستیانه اسالیم و زیر سایه ناموس و غیت
زننای ده توسط اعضای خانواته دشته شده
دشته شده اند را تر این تابلو تارم زنای ده طنا تار به گرتن آننا اویخته و اعدام شده اند
یی
ی
ی
اند ،و همچنی زنان افغانستان ده تر بدترین ررسایط زندگ میکنند و مجبورند برای امرار معاش زندگ تخیانشان را بفروشند عکس فرخنده
ملکزاته ده چند سال پیش توسط اسالمگرایان افغانستان جسد او را سوزاندند ایننا نمونه های از زنان قوربای عقاید ی
سنت هستند من تر
ی
نوامی امسال یات و نام این عسیزان را گرایم میدارم و از تمام دسای ده صدای من را یم شنوند ترخواست میکنم ده همه با
این ویدیو و تر  ۲۱ر
ی
ی
جای نمیسد و تر برابر این همه ناعدالت و ظلم سکوت
هم صدای زنان و تخیای ده روزانه انواع خشونتنا را تجربه میکنند و صدایشان به ی
نکنیم/.
شعری از :مهناز بدیهیان ”ساهی“

گذشتيم از کوچه اهی خالی و سرد
از ساهی ی مردمان تنها

رد جاده اهی جنگ زده

از کنار ردختان فرو افتاده
از پنجره اهی شکسته

ن
نوامی روز جهای علیە خشونت بر زنان در سنندج
گرامیداشت  ٥٢ر
نوامی  ٥١٥٠جمیع از زنان و مرتان آزاتی
روز پنج شن،ه  ٤آذر  ٠٤١١خورشیدی برابر با ٥٢
ر
خواه وبرابری طلب تر این شنر یط مراسیم تر دوه ”ابیدر“ روز جنای خشونت علیه زنان
گرتهمای یگ از زنان ررسدت دننده  ،یط سخنای به تاریخچه و شکل
را گرایم تاشتند .تر این
ی
نوامی و اهمیت جنای این روز تر مقابله با خشونت علیه زنان پرتاخت همچنی
گیی ٥٢
ر
ی
گرتهمای توصیخای ترمورت قتل های نامویس تر ایران و درتستان ده نشآت گرفته از
تر این
ی
ی
ط،قای و مرتساالر است  ،تاته شد مراسم تر میان احساسات گرم حاضین و
فرهنگ
شاتباش این روز جنای به هم ،پایان یافت/.

و رداهی رتک خورده
میگذر يم

کف
از کنار ش اهی گم شده

راه می رويم روی پوست سرد شب
يش
و می اند يم هب شبی چنین رداز
و ساهی اهیی چونین سرد
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مبارزه بی وقفه علیه مردساالری و قوانین زن ستیز
ن
قوانی  .......ادامه صفحه 7
نه به
چرا ده با مجازاتهای بسیار اندک یا گاه
بدون مجازات با قاتالن زنان و ی
تخیان برخورت
یمدند نظام و ساختار مرتساالر با مک
محورهای زنستی خویش ،ده ریشه تر تین و
فرهنگ تارت ،خوت را باز تولید یمدند البته
باید اذعان نموت ده ریشه اقتصاتی مساله هم
ضوری است زیرا نظام اقتصات رسمایهتاری
ی
گذاشی ار زنان تر خانه،
با م مزت یا ری مزت
تر است مار و ت،عیض علیه آنان مؤثر است
تخی بچهها ،ی
از سوی تشمت ویژه با ی
تخیان
ی
نوجوان ،و زنان تر حکومت تیت جمهوری
اسالیم ،ریشه ایدئولو یک تر آموزههای
مذهت تر تین اسالم از جمله قرآن ،حدیث،
ر
پیامی تارت رور هللا خمیت تر سال
و سنت
ر
 1045ی
وقت صدایش راعلیه انقال سفید
ی
شاه ،باال برت ،نارضایت اصیل او تر واقع،
تاتن حق رای به زنان توسط شاه بوت ده با
تالش زنای همچون ”فرخرو پارسا“ به ثمر
رسیده بوت پس از به قدرت رسیدن به
قدرت ،فرمان قتل زنای همچون ”فرخ رو
پارسا“  ،زنان قایص را از ار بردنار ،حجا را
اج،اری ،و قوانی زن ستیانه را تر مملکت
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حاکم درت فرهنگ مرتساالری را بیش از
مذهت به زن را ده
پیش رونق بخشید و نگاه
ر
از او ی
شیت برای ارضای جنیس مرت یمسازت
فرهنگ سازی درت
از آنجائیکه لیه قوانی ررسیعت اسالم
مرتساالر و مرت محور هستند یعت یک مرت
یمتواند چهار زن بگیت ویل اگر زنش را با
مرتی تستگی دند و هر تو را به قتل برساند
مجرم محسو نیمشوت مرت یمتواند ی
تخی
خوت را بکشد و مجرم شناخته نشوت و فقط
ملزم به پرتاخت تیه باشد همچون فاجعه
تلخراش رومینا رارسق ده به طرز فجییع به
تست پدر خوت به قتل یمرسد و قاتل فقط
محکوم به پرتاخت تیه شده است و صدها
خیها ده قاتالن تر پناه قانون
موارتی از این ر
حمایت شده و بازتولید خشونت علیه زنان
ی
تخیان باید تمام بدن خوت را از 8
میگرتند
ی
سالگ بپوشانند ،بدون اجازه شوهر از دشور
خارج نشوند ،و تر صورت طالق حضانت
فرزند باالی هشت سال را به شوهر بدهند،
و اگر شوهر فاقد ررسایط باشد ،به پدر
شوهر! این فرهنگ ،قانون ،و جامعه
مرتساالر و حکومت ضد زن این گونه است
ده زن را رسدو یمدند تر حکومت

تخی بچه ،هیچ ی
ی
حف
جمهوری اسالیم یک
به عنوان یک دوتک ندارت ،چون او ،تر نگاه
ی
حاکم بر مملکت ،از  8سالگ یک زن
اسالم
ِ
ِ
یمشوت حق دوتگ او را چنان یم ربایند ده او
ی
حت نیمتواند یک انسان باشد با تمام حقوق
یک دوتک!
با همهی آنچه گفته شد به نظر من یگ از
تغدغههای هر زن میتواند این باشد ده
انسان ماندن و آزات بوتن خوت را باور تاشته
باشد زنان زمای یمتوانند خشونت را از
ی
زندگ شان حذی دند ده نخست خوتشان
ی
را بشناسد به باور من آزاتگ و انسان بوتن
اولی قدم برای «نه » ی
گفی به هر نوع
بندهای
خشونت است آزات بوتن از تمام
ی
ی
ده ما را از انسان بوتن و زندگ درتن باز
یمتارت یک انسان آزات یمتواند عدالتخواه
و تاتگر باشد هر انسای ده تر قید و بند هر
نام و تفکری ده باشد ،نیمتواند م،ارز باشد
ی
حکومت ،هیچ برنامهای و
به یقی ده هیچ
هیچ سازمای نیمتواند مانع خشونت علیه
زنان باشد مگر زمای ده یک زن روشنفکر و
آ اه خوت را بشناسد ،به نیاز ،خواستها و
باورهای خوت ی
احیام بگذارت و تنیای عاری از
ی
توست و همدیل با تیگر زنان
خشونت را با

اعتراضات زنان روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ترکیه
امروز روز جنای محو خشونت علیه زنان است و زنان تر تردیه تر خط مقدم
ی
ی
سخت به تست آورتهاند تر مورت منع خشونت علیه
م،ارزه برای حقوق ده به
زنان امسال حضور تاشتهاند
قتل زنان بی سالهای  5005تا  5008تر تردیه  1400بوته و و تر سالهای اخی
به طور متوسط ساالنه  400زن ر
دیس تیده یمشوت تردیه اولی دشوری بوت ده تر
سال  5015این دنوانسیون منع خشونت علیه زنان را تصویب درت و اکنون اولی و
تننا دشوری است ده از آن خارج شده است
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ی
ی
وقاحت تمام یم گوید” :زن باید ساه ویاژگ
جوان سازی جمعیت ،معامله  ......ادامه صفحه 3با
ی
سافااره آرای ،خااانااه آر یای و خااوتآر یای تاشاتااه
انسیه خازعایل ،ماعااون رئایاس جاماهاور تر اماور باشد“.
زنااان و خااانااواته ،بارای اثا،ااات ترجااه تااوحااش و
ی
بربریت حکومت اسالیم به سیم آخر زته و یم تر جامعه ای مرتساالر باا قاوانای و حاکاومات
گاویاد” :بارای افازایاش جاماعایات ،عازل مات دااه زن ستی ،این زن است ده بعنوان ماتر ،تاماام
عاماایل حارام اساات تر جاااماعااه جاارم تشاخایااص مسوولیت پرورش و نگاهاداری از داوتک را باه
تاته شوت وبا آن بارخاورت شاوت“ .ایان ترجاه از گرتن تارت و ی
وقت حکومت هاا خااناواته هاا را
ی
اش ایم تر تخااالاات تر خصااویص تااریاان امااور از وسایل و امکانات باهاداشات جاهات باارتاری
ب ایا ر ا
شهروندان جااماعاه ،از طاری مارتم ماتامادن تر های ناخواسته محروم مایاکاناد قااناون جادیاد
ایا اران و نس اال ج ااوای د ااه م اادتا اه ااا اس اات ب ااه ” ج ااوای جا اما اعا ای اات“ و سا ای اااس اات فشا ااار و
حاکمیت اسالم و قوانی و سنتاهاای پاوسایاده و مجازات برای ممانعت از بارتاری و عاماال
ارتجایع آن نه گافاتاه و جاماهاوری اساالیم را باه تعریص تیگر باه زناان و ت ر
االیس تیاگار بارای باه
ب اان بس اات ای اادئ ااول ااو ی ااگ رس ااان ااده اس اات ،ب ااه حاااشایااه راناادن زنااان ،بااه غاارق داارتن آنااان تر
رسعاات جااوا گاارفاات ت ا،اادیاال هااذیااان هااای باچاه تاری و خااناه تاری اساات ت ر
االیس اساات
معاون رئیس جمهور تر اماور زناان و خااناواته ،ب ارای ت ا،اادیاال زن بااه خاادم ات اکاااری ری جاایه و
به طی و جوک تر میدیای اجتمایع ،آرام ترین ماواجاب داه شاغاال او ناگاهاداری از فاارزنادان و
جااوا ماارتم م ات اماادن تر ای اران بااه تاارهااات و اعض ااای خ ااان ااواته و ارائ ااه خ اادم ااات رایا اگ ااان
اراجیف نماینده حاکاومات اسات باایاد ماناتاظار است
پاسخ های جدی تر تر سطح اجتمایع باشند
ی
سیاست داه از طارق ظااهارا ماعاضال بایاکااری
ظاااهارا قارار اساات ایاان قااانااون بااا یااک تاای چانااد میلیوی تر ایاران را ”حال“ مایاکاناد و از طاری
هاادی را نشااانااه بااروت از ن اگاااه فس ایاال هااای تیاگاار بااا حااذی زنااان از گاارتونااه ی اقاتاصااات و
شورای نگه،ان ،زنان "بایاکاار" طا،اقاه ی اارگار ،ااار ،بااا خااانااه نشاای داارتن و تا،اادیاال آنااان بااه
ی
مااوجا ی
اوتای تر حاااش ایااه ،خ اطاار ه ام اب اس اتااگ و
ااالی تر بااازار تااول ایااد ناایم د انااد و
از آن اجااا دااه ا ی
ارزش اضااق بارای رسماایاه تاران نادارت ،اولای ات احااات زنااان بااا هاام ط ا ،اقااه ای هااای خااوت و
قربانیان این قانون هستند از طارق مساالاه ی قاادرتام اناادتاار داارتن ناایوهااای اج اتامااایع طا،اقااه
"زن" ترطول تاری ااخ حاکمایات ایاران ،پااشاناه ی ارگر جلوگیی یم داناناد و خاطار سایاایس ایان
آشیل حکومت بوته و از ایان رس تر حامالاه و ط،قه را برای حکومت تخفیف میدهند
تساات ترازی ب ااه زن ااان و مااوق اع ای اات زن ااان ی ااد
آنچه داه اماروز ماهام اسات و باایاد آنارا جادی
طوالی تارند رئیایسا مازوراناه ،باا سات ایاناکاه
ی
گرفات واکاناش فاعاالای حاقاوق زناان ترماقاابال
بااه فاکاار زنااان و دااوت ااان اساات ،طاارر تور اااری
ایاان قااانااون ارت اجااایع و ع اقااب مااانااده اساات
زنان (اسم رماز بایاکااری زناانو را ماطارر دارت تاا
وظ ای افااه ی ت امااام ح اکااوماات هاااساات تااا ت امااام
باتاادری ا ااج زنااان را از حضااور تر عاارصااه اقاتاصااات
را تر
ام اک ااان ااات ب اهااداش ا یات ،ج ال ااوگاایی و
ی
عقیدی سیایس نااجاا
خارج دند رئیس سازمان
اخاتایااار زنااان و ماتاقاااضایااان قارار تهانااد تاااماای

ی
یااک زناادگ انسااای و شااات و ماارفااه ،تض اماای
خ اادم ااات پ اازش ااگ و آم ااوزش رایا اگ ااان با ارای
دوت ان ،حمایتاهاای ماایل و اجاتاماایع ویاژه باه
خااانااواته هااا و دااوت ااان ،تض اماای یااک آی انااده
روش اان با ارای د ااوت ااان و ج ااوان ااان ج اااما اع ااه،
حداقل وظایافاه هار حاکاوم یات اسات تر ایاران
تحت حاکمیت جمهوری اسالیم ده حکومات
تر ما اقا ااابا اال شا اها اارونا اادان و د ااوت ا ااان ها ایا ااچ
مساواولای یات بارعاهاده نایم گاایت ،تر جااماعاه ای
دااه ااار دااوت ااان قااانااوی اس اات و ب ااه ت اع اادات
دوت ان ار روز بروز افزوته یم شاوت تا،اعاات
ای اان ق ااان ااون ارت اج ااایع ،تام اان اال ج ااام اع ااه و
خص ااوص ااا ط ا ،اق ااه خ ااان ااواته ه ااای ااارگ ااری و
مناطق محروم را یم گیت

زناان و شاهاارونادان ماتاماادن ایان جاااماعااه عالایااه
این قانون قارون وساط یاای یم ایساتاناد و اجاازه
بااازگشاات بااه بااربااریاات اسااالیم را بااه حاااک امااان
نام ایااده انااد ط ا ،اقااه ااارگاار ،زنااان و اال جااام اعااه
ر
آموزیس ،تحصیال
خواستار تامی هسینه های
رایگان ،حمایت های مایل وتامی هسیاناه هاای
خانواته های محروم هستند تااهایاچ خااناواته
ای مجبور ن،اشند فارزنادانشاان را بارای تاامای
لا اقا ام ااه ای ن ااان ب ااه خا ای اااب ااان با اف اارسا ات ااد تر
دشااورهااای م ات اماادن راه حاال چ اناای م اع اضاایل
” س ااال ام ان اادی ج ااام اع ااه“ ت ان اه ااا ب ااا ت ااام اای رف اااه
اجاتاماایع  ،باهاداش یات ،قااناون حاماای یات از زناان
تر هاناگاام باارتاری و زایاماان و ااهاش بایاکاااری
تااحاادوتی اماکاان پااذیاار اساات نااه بااا تاهادیااد و
شاااخااه شااانااه دشایااد قاطاعااا ماارتم ماتاماادن تر
ای اران و جااوانااای دااه م اطااال ا،ااات و خااواساات
استاندارتهایشان جزو مطال،ات ر
پیشوست،
این سیاست ارتجایع را هم مانند سیااساتاهاا و
تالشهای تیگر حکومت عقب خواهند زت /

اصفهان تنها نیست

همبس
گ
ت
صف
م
ی با ردم ا هان
اصفهان مقاومت
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مبارزه بی وقفه علیه ارتجاع و قوانین زن ستیز

ن
روز جهای محو خشونت  ..ادامه صفحه 4

رخشانه رضاییان
ی
اعیاضات خیابای زنان تر افغانستان چنی یم
ی
موجوتای بسیار عجیب اند
گوید :طال،ان
از لحا شعور و طرز تفکر نیم توان آناان را
بااا هایااچ مااوجااوتی تر روی دااره زماای ماقااایسااه
درت آننا ماوج ی
ر
وحیسا و
اوتای ااماال ری رحام،
ظالم اند .
ه ای ااچ ترک و ف ان اایم از ح اق ااوق د ااوتک و زن
ندارند آنناا بارای تا،ااه دارتن آیاناده ی سایاایس
اق ات اصاااتی و اج ات امااایع ماارتم اف اغااانس اتااان وارت
میدان سیاست شده اند اقالایات هاا نای از ر ّ
رس
این جاهالن تر امان نیستند .

تعند تاته اند تا حقوق زنان را پایمال ناکاناناد
ب ارای ای ان اکااه بااه رس ام ایاات ش اناااخ اتااه شااونااد و
روابط تیپلماتیک و تجاری شان با دشورهای
تیگر برقرار شوت ،ی
اکی اوقات دوشش میکنند
زماای داه مااا تر ماقااابالاشاان یم ایساتایام تاقاریا،ااا
خونشتی خوت را حفظ دنند اما از تصاویاب
ق ااان ااون ه ااای ض ااد انس ااای ،م اح اادوت د اارتن
مشاااغاال ب ارای زنااان از م احاادوت داارتن و م انااع
تحصیالت ی
تخیان نیم شوت و از همه مانام یای
ماارگ هااای مش اکااوک زنااان ف اعااال ناایم تااوان
چشاام پا ر
اویس داارت مااا زنااان تاخاال افاغااانساتااان
ی
مصونیت به اع یایاضاات
بدون هیچ پشتوانه و
خااوت بااا ه ازاران تاارس اتامااه یم ته ایاام و ناایم
تانیم چه زمان نوبت از بی رفتنمان یم رسد .

سمیرا حمیدی

ما یبه خاطر افکار گندیاده ی و قااناون طاالا،اان جامعه از نمونه های بارز ناقاض حاقاوق زناان
حت سفر به تیگر شنرهای افغانستاان بارای توسط گروه طال،ان است.
زنان بدون حضور یک مرت محرم اماکاان پاذیار
نیست مدتایاسات داه تصامایام تارم باه شانار زنااان اف اغااان دااه ن ایاام ن افااوس اف اغااانس اتااان را
تایکندی و به خانه پدری ام بروم ،اما اماکاان تشاک ایاال م ایااده انااد ب اعااد از تو تهااه زح اماات و
تستاورت امروز باا چاالاش هاای فاراوان ماواجاه
سفر برایم منیا نیست .
اند تر حالیکه برخورت طال،ان ت،عیض آمی و
سامایا حامایادی ،مساواول تاتخاواا و اماپاای خشااوناات بااار طااالا،ااان تر م اقاااباال زنااان افاغااان
سااازمااان ع افااو باای ال ام الاال ،تر پ ایااونااد بااه روز است ،اماا باا ایان وجاوت زناان هاماچاناان بارای
جنای منع خشونت علیه زنان یم گاویاد :روز ح اقااوق اسااایس و مشااارداات شااان تاتخااواا
بی المالایل ماحاو خشاونات عالایاه زناان و آغااز مایاکاناناد جااماعاه باای الامالاایل وضاعایاات فاعاایل
ارزار  ۰۵روزه تر حایل تجلیل میگرتت ده تر زنان و ی
تخیان را ن،اید ناتیده بگیند آننا باید
ی
افغانستان نیم نافاوس جااماعاه از تساییس باه مستقیما با زنان افغان وارت گفتگو شده تاا از
حاقا یاوق اسااایس ناادارنااد بااه طااور یم ا ااال عاادم واقعیت های پشت پرته مطلع گرتند اکناون
تس ااییس ح اادوتا  ۱م ای ال ای ااون تخ اای از ح ااق زمانیست ده جاماعاه جاناای بارای حاماایات از
تاحاصایاال تر ماقاطاع لایاسااه تر ماکااتااب  ،عاادم تستاورت های تو تهه زناان تاحاصایال دارته و
حضاور و مشااارداات سایااایس زنااان یو ماماااناعاات ف اعااال تر تاخاال اف اغااانس اتااان بااه یاااری ش ااان
ف اعااال ایاات هااای اج ات امااایع و فااره انااگ زنااان تر بشتاند. /

زمای ده مذاکرات تر قطر صورت یم گرفات و
تر آخر توافقنامه صلح میان نمایندگان آمریاکاا
و طال،ان امضا شد صدای زنگ خطر به گوش
زنااان ف اعااال رس ایااد زی ارا ط ابااق ایاان تااواف اق انااامااه
ت اعاادات زیاااتی از زناادان ایااان طااالااب آزات شااده و
پس از یک سیاه بازی سایاایس تاعاناد تاتناد داه
باا گاروه هاای تاروریس یات قاطاع راباطاه یم داناناد
ی
پ
ی
اماا از ج یاای داه تر طاول تاقاریا،اا  ۲۰ساال اخاای سازمان راه ی زن پیشا ش سال نو میالدی را
رفتار های نااماتاعااتل سایاایس تاشاتاناد و باناا باه
تاجااربااه یی دااه از ح اکااوم اتااداری شااان تاش ات ایاام
ه م م می م
وضعیت آزاتی بیان و حقوق زناان قاابال پایاش هب ه می مه ی م اهان ه مخ مراه ش مگ می خ مود و
بیت بوت.

رم
از اینکه طال،ان باه آبااتی و ارزشاناای آزاتی و خموانمنممدتممان مرم ومامر م

ممی گمویممد و سممالمی

ر
وی باوراند شاگ تر آن نایاسات
بشی دج بی ر
طال،اان از روش هاای ماخاتالاف بارای خااماوش
دا اارتن صا اادای ما ااا زنا ااان فا اعا ااال تر ها ان ا اگا ااام سرشار از پیروزی اهی زبرگ ودستاورداهی ارزنده ای را ربای شما آرزومند است.
اعا یایاضااات اس ات افاااته یم د ان انااد آن انااا از ت ان انااا
اسلحه ما ده ی
اینینت و تنیای مجازی است به
شاادت یم تاارس انااد زی ارا بااه س ایاااس ایااون ج انااای
18

تبعی
حق بهره مندی از تمام ام کاانت بدون هرگوهن ض ربای تمام شهروندان
فریاد عدالتخواهی زنان در  .......ادامه صفحه 7
خینگاران توسط طال،ان
تظاهراتها
ر
لتودو شده و با خشونت و تندید آنها را
از ساحه تور ساخته اند به این صورت مانع
ی
گسیتهی
خیی و انتشار
از پوشش
ر
ی
اعیاضاتمان شده و یمشوند از جمله به
طور نمونه یمتوان از لتودو  ،بازتاشت
خینگار روزنامهی
وشکنجهی چند
ر
اطالعاتروز به خاطر پوشش تاتن تظاهرات
بانوان ترغر ابل یات درت.
ربوتن ،قتل و تیباران درتن چنار زن فعال
بش ترمز ر
حقوق ر
اررسیف وتندید شماری
ازهمکارانم از جمله بازتاشت فوزیه سعیدزاته
ی
دشی
فعال مدی تر ابل و همچنان ترور و
خینگارو همش بانو
خینگار آریانا نیوز (نام ر
ر
ی
فوزیه وحدت همکار معیض ما وهمیطور
تندید وتعقیب خوت بانو وحدت توسط افرات
طال،ان و بریح موارت تیگری ده من حاال به
توقف فوری قتلهای نامویس  .ادامه 22
ترآورت و تر هر دوی و برزن جو عمویم را به
نفع حرمت جان و حیات و تر یک الم حفظ
و حراست جان شیین تغیی تات؟
فریبا رشیدی؛
همیشه این جنبشنای مدی تر جامعه
درتستان و شنر مریوان بوته ویل خییل
عجیب بوت برای قتل نامویس فائزه ی
اعیاضات
چشمگیی صورت نگرفت و این توباره به
ذهنیت جامعه مرت ساالری و سنتنای عقب
مانده اسالیم و سیستم حاکم بر جامعه بر
میگرتت همانطور ده آ اه هستید تر
درتستان و چند منطقه تر مریوان و سنندج،
فعالی و توستنای ما فعاالنه روی این قضیه
ار میکنند و این مناطق را از خشونت و قتل
های نامویس پاکسازی درته اند تننا چیی ده
من میخواهم به آن اهمیت بدهم و تر
رهای زن ده صدای زنان است به آن
تلویسیون ی
بیتازم این است ده :آموزش و پرورش هم
مسولیت آموزش ترست تر مدارس را به
عنده بگیت و به معلمان تستور شوت ده
آموزش ترست و آ اه سازی را تر جلسه اولیا
و مربیان تر اختیار خانواته بگذارند و آ اه
ی
تخیان
سازی تهند ده از خشونت علیه
ی
تخی و پش
خوتتاری دنند و بی فرزندان
فرق و جداسازی قائل نشوند و این آپارتاید و
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خاطرم نیست همه مصداقها و تایید بگیند هیچ وقت موفق نخواهند شد ده
دنندهی خشونتها ،قساوتها ،دشتارها ،صدای ما را خاموش دنند ما به ی
اعیاضات
شکنجهها و تعقیبهای ی
معیضان توسط مدیمان اتامه خواهیم تات و اجازه نخواهیم
تات ده ررسمسار نسلهای بعدیمان باشیم/.
طال،ان اند .
به عنوان سخن آخر یم خواهم بگویم ده،
من و همجنسهای من همواره قربایهای آنچه طال،ان تر تست تارند اسلحه برای
ی
دشی است ویل آنچه ما برای آن م،ارزه
زیاتی تر این دشور تاتهایم و برای رسیدن
به حقوق انسای ،عدالت اجتمایع و آزاتی یمدنیم و تر آرزوی تحققشان هستیم
عدالت ،ارزشهای انسای ،آزاتی و انسانیت
م،ارزات زیاتی درتهایم .
تحقق حقوق ،است.
حاال و بعد از این نی برای
ِ
ارزشها ،عدالت و آزاتیهایمان ساکت ما با تمام توان برای تحقق اهدای انسای و
نخواهیم ماند و م،ارزه خواهیم درت اجازه عدالتمدارانهیمان م،ارزه خواهیم درت ،حتا
نخواهیم تات تا طال،ان بار تیگر ما را زیر ظلم اگر از ما قربای بگیند تر ضمنک از فعاالن
مدی و فعاالن حقوق ر
بش تر سایر دشورها
و خشونت قرار بدهند.
فراموش نکنید ده زنان امروز ،زنان بیست نی یمخواهم ده صدای زنان افغانستان
سال ق،ل نیستند طال،ان هرقدر ما را تندید شوند و با راهاندازی تظاهراتها ما را حمایت
دنند ،خشونت دنند و یا فحش بدهند و بر و همراا دنند و صدای ما را به گوش
ما محدوتیت وضع دنند و یا حتا از ما قربای جنانیان برسانند .
فرهنگ را به پایان برسانند و ی
تخیان جوان را
ی
بیشی روشنفکری
مجبور به ازتواج نکنند و
ی
بدهند ما همچنان صدای زنان و تخیای
هستیم ده مظلومانه و ناجوانمرتانه زیر
سایه ی ناموس و ررسی قربای میشوند
محکمی و ی
ی
بنی انجام میدهیم و تر
فعالیتنا را
ی
ناعدالت سکوت نیم دنیم باید
برابر این همه
وسطای پایان تاته شوت
به قانوننای قرون
ی
ی
ر
االن قرن  ۲۰هست و جای رسمندگ است
ده شاهد قتل نامویس باشیم به امید
جامعه آزات و تمکرایس و حقوق برابر
مریم مرادی؛
تر ارت،اط با اموزشنا باید بگویم ده بسیار
تاثی گذار بوته است و همچنی ی
اعیاضات
فعاالن حقوق زنان نی علیه خشونت و قتل
های نامویس موثر هستند نمونه ای از
فعالیت های مدافع حقوق زنان تر درتستان
ر
آموزیس و
ده توانستند با برگزاری ارگاهنای
ی
تالشنای خوت موجب توقف ختنه تخیان
ی
منمیین
تر یگ از شنرهای درتستان باشند
نکته ای ده باید تر نظر تاشته باشیم این
است ده اگرچه قدرت تر تست حکومت ها
و تولت هاست و قوانی ،زن ستی هستند و
یک رسی باورها و سنت های رایج تر
خانواته ها و جامعه به ناترست بصورت
فرهنگ ترآمده است اما ن،اید تست
بکشیم ،ما زنان باید به قدرت و توانمندی

خوت باور تاشته باشیم و باید بدانیم ده نییم
از جمعیت هر دشور و همچنی جنان را
تشکیل میدهیم مپی هم با همی فرضیه
تشکیل شده است چون باورمندیم ده ما
زنان میتوانیم عامل تغیی باشیم اگر
بخواهیم چون ما زنان محدوتیت ها را
میشناسیم و میتوانیم از آننا گذر دنیم
همانگونه ده میدانیم ،مساله آموزش و
آ اا رسای بسیار پراهمیت است زیرا ده
آموزش ،فرهنگ را میسازت و فرهنگ
تستآورت انسانناست توسعه انسای از ار ان
توسعه همه جان،ه و پایدار است ده توسعه
ی
و فرهنگ را میسازت بنابر این مراکز فرهنگ
ی
منمیین گذرگاه انتقال فرهنگ از یک نسل
به نسل تیگر است جامعه مجموعه ای از
باورهای است ده از گفتار و درتار ساخته
ی
میشوند
پس جریان فرهنگ سازی و جامعه پذیری از
ر
آموزیس تولید میشوت مپی
طریق نناتهای
هم تر راستای آموزش و فرهنگ سازی
ر
آموزیس نموته از
اقدام به تولید محتواهای
ر
آموزیس ،مطالب و
جمله  :جزوه های
مقاالت ده از طریق توستان و همکاران
ر
منتش و به تست مرتم
مپی تر ایران
میسد از انجائیکه آموزش ها باید از دوتگ
اموخته شوت بنابر این ضوری است ده
ی
جنسیت از همان ابتدا
موضوع برابری جنیس-
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آزادی زن ،معیار ازادی جامعه است
بهدوت ان آموخته شوت از آن روزی ده تفکر
زن ستیانه و مرتساالر تفکیک جنسیت را تر
جامعه بنا ننات تر حقیقت آغاز گر خشونت
علیه زنان شد ده از توران بسیار تور ررسوع
شده است آن زمان ده به ناترست وا ه ”
ناموس“ به ” زن ” نسبت تاته شده و این
تعبی و معنای نابجا تر طول تاری ااخ منجر به
جنایت ها و فجایع ترتناک علیه زنان و
ی
تخیان شده است ما باید بدانیم ده معنای ”
ناموس“  ” ،زن“ نیست و ” زنان هیچگاه
ناموس نبوته و نیستند“ .تر این فرصت از
تمام وجداننای بیدار و فعاالن حقوق زنان
میخواهیم ده تر برابر قتل های نامویس
سکوت نکنند و برای توقف و پایان تاتن به
این جنایت غی انسای همه با هم و یکصدا
باشیم
نظیه معماری؛
به نظر من تو مساله را باید تر نظر گرفت یگ
ی
اعیاضات و م،ارزات زنان تر ایران ده
هیچوقت خاموش نبوته است برای هر
مسوله دوچگ ی
اعیاضات صورت گرفته و این
خییل منم بوته است مسوله تیگر این است
ده این ی
اعیاضات باید سازماندا تاشته
ی
وقت تست به تست همدیگر
باشند ده

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 100

میدهند و تجمع میکنند باید یک سازمان
دوچک یا بزرگ تاشته باشند تر اینصورت
یعی خواهد بوت و نتیجه ی
پیشفت رس ی
ر
بنیی
ی
تارت این منم است وقت جنبش آزاتی زنان
یا جنبشنای تیگر با هم ارت،اط تاشته باشند
 ،تاثی گذارتر است.
مسوله تیگر ده تجربه خوتمان است اینکه
خشونتنای ده علیه خوتشان
زنان تر مقابل
ی
ی
صورت میگیت سکوت نکنند  ،وقت زنان
مشکالتشان را با ما تر میان میگذارند این
نشان تهنده قدمنای اولیه هست ده
ی
معیض هستند و نسبت به حقوق خویش
آ اه هستند و از ریسک قتل نامویس و یا
ازتواج اج،اری و یا هر ددام از خشوننا ده
علیه زنان هست استه شوت اکنون تر
اروپای قانون ها فرق میکنند
دشورهای
ی
قانون پشتی،ان زنان است و این میتواند یک
نقطه م ،ت باشد م ال ی
وقت یک زن به
سازمان ما تر انگلستان مراجعه میکند ،ما
ی
رسیدگ میکنیم و ارهایش را انجام میدهیم
و از او حمایت میکنیم ویل متاسفانه تر
جامعه ایران و دشورهای اسالیم از این
خیها نیست ویل همانطور ده گفتم اگر
ر
ی
اعیاضات سازماندا شوت جنبش زنان

سیاست های اجتمایع اش یم پرتازت ایشان
گزارشی از انحمن زنان  ........ادامه صفحه 21
قسمت از صح،ت های خوت ر
ی
گورست درتند
تر
ده تشخیص ت،عیض و خشونت علیه زنان شاایاد تر ماراقا،ات هاایاباناداش یات و اماداتی تاوساط
متخصصی قابل تشخیص ن،اشاد و ناماوناه ه یاای از ایان خشاونات تر رواباط بای پازشاک زناان
بااامااریااض و روان ترمااان گاران بااا مااریااض هااا را ع انااوان داارتنااد تر باخااش آخاار ،ایشااان رو بااه
م ات اخ اص اصاای تاااک ایااد داارتنااد و از آنااان خااواس ات انااد تااا ح اقااوق مااریااض را رعااایاات داارته ،بااه آنااان
ی
احیامگزارته و فقط تر حوزه تخصص خوت ار دنند
رفتارهای ،از جمله پرخاش به مریض ،تحقی وی یا برقراری رابطه جنیس باا ماریاض،
ایشان به
ی
ده تعرض به مریضمحسو یم شوت اشاره تاشته و تر مورت همه بانادهاای یاات شاده باطاور
مفصل توضیح تاتناد ساپاس باه حاقاوق ماریاض پارتاخاتاه تااکایاد بار ایان تاشاتاناد داه نسابات باه
حقوق خوت آ اه باشیم -
فرهنگ صدا به جای فرهنگ سکوت را رواج تهیم و ”برای رسیدن باه حاقاوق خاوت باه طاور
فرتی و جمیع تست به عمل بزنیم ”
https://drive.google.com/file/d/1ltlf8rovwjGWBsYjSnKlsH1FX5sb45Qa/
view

ی
وسیعی و هماهنگ تر فعالیت دنند حتما
ی
نتیجه
بنیی خواهد تاشت م ال ما
میدیدیم ده یک جماعت یا یک محله
جلوی یک اعدام را گرفته اند خو این
باهم بوتن یک جنبش را تشکیل تاته و یک
نفر را از مرگ نجات تاته اند ی
وقت بحث از
قتل زنان و خشونت است پس وظیفه زنان
است ده سکوت نکنند و و این تابو را
بشکنند مساله آ اا و آموزش منم است
همانطور ده فری،ا و مریم اشاره درتند ما تر
ی
حت تر
انگلستان از آ اا و آموزش
جاهای ده
مدارس تر پلیس و اتارات و همه
ی
مرتم ار میکنند انجام میدهیم و این خییل
مک درته ده مرتم بدانند قتل نامویس یک
جنایت هست و باید ما جلوی ان را بگییم
این مسوله میتواند تر ایران هم انجام شوت و
ر
پیشفت دند با وجوت اینکه ایران یک
جامعه اسالیم و ضد زن است ویل زنان
امروزه آ اه هستند و همیشه ی
معیض بوته
ی
اج،اری چقدر
حت علیه حجا
اند
ی
ی
اعیاضات گسیته بوته  ،همانطور ده گفتم
ی
اعیاضات باید سازماندا شوت تا نتیجه
ی
بنیی تاشته باشد /.

”خیزش راز اهن اه“

شعر از :مهناز بدیهیان ”ساهی“
حم
رد این ربهوت بی ر ی

دستان زنی بود که زمین بود و داهن بود
او پدر بود و هر ساغت

رد اقلب ماردی فرود می آمد

ردسرزمینی که زانن بدون مردانند

و مردان با دشنه اهی تکراری رب فرق

گل سرخ و ساق ساز راز اهن می زنند
فردا با اولین طلوع آفتاب

تمام دشت رپ از خیزش راز اهن اه ست
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ستون آزاد

توجه:
ر
حالج در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضاا ماماکان
باتوجه به اینکه نظرای در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوی و
است این نظرات مغایر با اهداف و سیاستهای رهای زن ن
ر
نی باشد ،اینگونه نظرات در ”ستون آزاد“ منتش میشود و در هامایاناجاا
ای حا اق ااوق زن ااان و با اخا اص ااوس فا اع ااال ا ن
از فا اع ااال ا ن
ای ره ااای زن ما ایا اخ ااواها ای اام ت ااا در پ اااسا اخا اگ ااوی ب ااه ای اان نا اظا ارات ک ااوش ااا ب اااشا ان ااد.
مینو همت

به رسمیتشنایس طالبان؛ ر
مشوعیت ر
بخش خشونت
ی
ن
نوامی ،روز جهای محو خشونت علیه زنان و صد روزگ تسلط گروه طالبان در افغانستان
رویکرد نیمرخ به مناسبت 72
ر

سه سال پیش اندیشایادن باه احاتاماال بارگشات
توبارهی طال،ان حکم مواجهی ذهت با اباوس
وحش ات اناااک را تاشاات سااه سااال پ ایااش وقا یات
حکومت تونالد ترمک زلیم خلایالزات را مامماور
پیشیت گفتاگاوهاای مساتاقایام
با صالحیت برای
ر
م ایااان تولاات ایاااالت م ات احااده امااری اکااا و گ ااروه
تااروریسا یات طااال ا،ااان بااه ااار گ اماااشاات ،م اجااامااع
س ایااایس اف اغااانس اتااان ،بااه ویااژه زنااان ف اعااال تر
عرصه سیاست ،جامعه و فرهنگ ایان دشاور،
همزمان با نگرایهای جدی تر ق،ال رسنوشت
ارزشهاا و تسااتآورتهااای بایاساات ساال اخاای،
تر آرزوی این بوتند ده شاایاد توناالاد تارماک و
خاایه رسیهااای غاای ق ا،ااال پ ایااشب ایاات اش باار
طااال ا،ااان فشااار وارت د انااد تااا تساات از ج انااگ و
جنایت تر افغانستان برتارند.
تو ساال پایاش وق یات تاوافاقاناامااه سایااایس توحااه
مایااان امااریاکااا و طااالا،ااان امضااا شااد ،ماارتم و بااه
ویاژه زنااان افاغااانساتااان بایااش از هاار زمااای تیاگاار
ناگاران عاقاابگاارتهااای ر
ارزیس تر ناتایاجااه امضااا
شدن توافقنامه توحه شدند.
هاماازمااان بااا امضااا شاادن آن تااواف اقانااامااه دااه تر
واق ااع سا ان ااد واگ ااذاری افا اغ ااانسا ات ااان ب ااه گ ااروه

ی
تروریست طال،اان باوتهاسات ،وق یات حاکاومات
رارسیغات فانارسات هایامت حاوزه جاماناوریاات
بارای پایاشا رایت گافاتاگااوهااای صالااح بااا طااالا،ااان را
بیون تات ،زنان افغانستان به حضور حداقیل
و بشادت نامااتیاان شاان تر تاردایاب آن هایاامت
وقت ی
ی
اعیاض درتند ی
اعیاضهای زنان راه باه
جاای نا رایت ،داورسااوهاای امایاد زنااان نساباات بااه
رسناوشاات ارزشهاا و تساتآورتهااای بایاساات
ساال اخاای ،جااایاش را بااه ناگارایهااای ویاراناگاار
تات تر تا ام ااام م اادت د ااه خا ایا ام ااهش اابب ااازی
ً
گ اف ات اگ ااوه ااای ص ال ااح م ای ااان ط ااال ا ،ااان و م ا ااال
نامااایاناادگااان حااوزه جامانااوریاات تر توحااه قاطاار
جااریااان تاشاات ،زنااان اف اغااانس اتااان ه امااواره از
روند بشدت مرتاناه ،اساتاخا،اار یای و مشاکاوک
گ اف ات اگااوهااا تر توحااه اب اراز ن اگ ارای داارتنااد و
نساباات بااه احاتامااال ماعااامالااه شاادن ارزشهااا و
تستآورتها هشدار تاتند.

ش اخ اصا ای اات ه ااای س ای ااایس م ات ااوج ااه ج اادی اات
خ اطااری شاادنااد دااه زنااان اف اغااانس اتااان ت اناادیااد
یمدرت اما متمسفانه واقعیت تلخ این باوت داه
آنروزها تیگر تیر شده بوت.
وقت حکومت فاسد ،ر
صد روز پیش ی
نامشاوع
و باادنااام رارسیغاات بااا ف ارار ایاان س ایاااس ات اماادار
م ان افااور باادساات طااال ا،ااان س اقااوط داارت ،ماارتم
افغانستان به ویژه زنان این دشاور باه صاورت
غافلا ایاناه و تر یاک چشام بانام زتن خاوت را
تر ام یک وحشت ویرانگر یافتند.

تر ایاان صااد روز س ایاااه و شااوم دااه از حاااکاام
ش ا اادن توب ا اااره ی لش ا اکا ا ااری ا ااان ج ا ان ا ااای ا اات و
خشونتگری بار افاغاانساتاان یمگاذرت ،جاناان
نظاارهگار اسات داه اباعاات پایاشبایات نااشادهای
وحشات و ویارای تر افاغاانساتاان چاگاوناه رقاام
خواهد خورت تنظایامهاا ،جاریاانهاای سایاایس
شااش ماااه پ ایااش وقا یات ب ایااش از  ۲۱جااریااان و و رها رایان شاعاااری و تااا خاارخااره غاارق تر انااواع
ت ان اظ ای اام س ای ااایس تر ارگ و س اپ ای اادار ب اادون فسات ،همه آ شدهاند و به زمی رفتهاند.
حض ااور ح ات ااا ی ااک زن تور ه اام نش اس ات ان ااد و
خااواس ااتهااای شااان ب ارای تااواف ااقس ای ااایس ب ااا اما ،باا ایان وجاوت ایان زناان افاغاانساتاان باوتناد
طااالا،ااان را گاارتآوری و تااوحایااد داارتنااد و از آن داه تر تامااام ایان صااد روز شاوم ،بااا جادیات و
پس تیگر تر اظنارات رسانهای شان هایاچگااه استواری ثابات دارتناد داه زناان تاناناا نایوهاای
ی
از ارزشهااا و تس ااتآورتهااای ب ای اس اات س ااال مقاومت مدی باق مانده تر جاتههای ابل و
اخای گااک ناازتنااد ،زنااگ خاطاار حااذی و سااوق چند بزرگشنر تیگر افغانستان هساتاناد ایان
شاادن بااه فاراما ر
اویس بارای زنااان افاغااانساتااان بااه زناان باوتنااد داه تر ایان صااد روز شاوم باار بااار
صاادا تر آمااد امااا تاتخااواا زنااان م اتااوقااف چشاام بااه چشاام طااال ا،ااان ایس اتاااتنااد و صاادای
نشا ااد تاتخا ااواا دا ااه ها اارچ ا انا ااد پا اراکا ان ا ااده ،عدالت خواا شان را فریات زتند.
ناااه اماااه انااگ و س ال ای اقااهای ان اجااام یمشااد ،امااا
سبب شد ده ی
اکییت نناتهای حقوق ر
بشی و اما سوی تیاگار صاد روز گاذشاتاه ،تاروریساتاان
ماادافااع ح اقااوق زنااان نس اباات بااه پ ایااامااد رونااد طالب بوتند با تالش و تقال برای به رسایامات
ی
م ااذاکا ارات صا ال ااح ب ااا ط ااالا ا ،ااان ب اار زنا اادگ و شاناااخاتااه شاادن از سااوی دشااورهااای جانااان و
رسنوشت زنان افغانستان هشدار بادهاناد تر ماناطاقااه طااالا،ااان تر حااایل تااالش تارنااد دااه از
اروپ ااا ،ام ااری اک ااا ،ااان اااتا و اس ا یایال ای ااا ن ان اااته ااای سااوی جانااان یااا تساتاکاام بااریح از دشااورهااا بااه
حقوق ر
بشی و شماری از نمایندگان پارلاماان و رسمیت شناخته شوند ده تر این صد روز
21
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نخست حضور شوم شاان ،از هایاچ ناوع رفاتاار رسمیت بشناسد.
بشای تری ا ا ناکاارتهانااد
خااالی مااوازیاان حاقااوق ر ا
صااده ااا ش ان اارون ااد م الااگ را ت اایب اااران د اارتهان ااد زنان افغانستان باید متوجه این نکته باشند
بش اای با اار رسنا ااوشا اات م ا اارتم ده فرصت ،اعت،ار و ر
مشوعیت غی قابل
ق ا ااوانا اای ضا ااد ر ا
افاغااانساتااان بااه ویااژه باار زنااان ایاان دشااور وضااع انکار این را تارند ده براساس موازین پذیرفته
داارتهانااد زنااان را از حااق ااار ،حااق ت اح اص ایاال ،شدیه حقوق ر
بشی تر اعالمیه جنای حقوق
حضور اجتمایع ،مشاردت سایاایس و تر واقاع ر
بش و دنوانسیونهای بیالملیل ده
ی
از ال ایااه ح اقااوق ماادی-س ایااایس شااان م احااروم افغانستان و اکییت از دشورهای عضو تر
سازمان ملل متحد به آنها الحاق درتهاند و
درتهاند.
حاال با توجه به وضعیت موجوت ،آنچه به تر ق،ال مفات آن مسوولیت الزامآور تارند،
عنوان یک مسوولیت جدی تر ق،ال تر مقابل اصیلترین خواست طال،ان ایستات
رسنوشت جمیع پیش روی زنان افغانستان شوند از سازمان ملل متحد و شورای
است ،تالش برای ایجات یک الی و مپاین حقوق ر
بش این سازمان و از پارلمانهای
ر
دشورهای ده به دنوانسیون اختصایص تر
لیه
از
پاسداری
بزرگ جنای برای
ی
حقوق ر
بشی زنان تر مقابل تفکر تندروانه و ق،ال حقوق زنان الحاق درتهاند ،بخواهند
ی
ترویست طال،ان است .ده ن،اید طال،ان را به رسمیت بشناسند.
اعمال وحشیانه گروه
وقت آن است ده زنان افغانستان به قدرت
جمیع شان باور دنند و همه با هم تر رسارس
جنان تر مقابل اصیلترین خواست و برنامه
طال،ان ریایستند طال،ان با تمام تالش و
تقالی صد روزه شان هنوز نتوانستهاند
دشوری را متقاعد دنند ده تا این گروه
ی
تروریست را به عنوان حاکمان افغانستان به

زنان افغانستان امروز بزر ی
گیین نیوی انسای
تر میان جمعیت تیاسپورای این دشور را
تارند هزاران زن تانشآموخته افغانستان تر
نتیجه سقوط افغانستان بدست طال،ان ،تر
رسارس جنان مناجر و آواره شدهاند و
همیگونه هزاران زن افغانستای ده
سالهای ق،ل از افغانستان بیون شدهاند و

ستون آزاد
ی
تسییس
تر دشورهای توم شان
به مراجعه و مناس،ات قدرت را تارند ،باید
مسوولیت شان تر ق،ال این ررسایط سخت و
ی
ترست ترک دنند همه همصدا
تشوار را به
و هماهنگ تر رسارس جنان از تولتها
بخواهند ده طال،ان را به رسمیت نشناسند.
واقعیت امر این است ده تر ررسایط دنوی،
غی از زنان افغانستان تیگر هیچ جنار
سیایس توان و ر
مشوعیت الزم برای ایستاتن
تر مقابل این خواست و آرزوی طال،ان را
ندارند پس وقت آن است ده زنان همه با
هم به عنوان قربانیان خشونت ،جنگ و
ر
وحیسگری طال،ان ،متحد شوند و به جای
ی
بیشی از
فعالیتهای پراکنده تییم ده
محاس،ات
و
سلیقهای
مناس،ات
منفعتجویانه تییم-ت،اری پنلو یمگیند ،تر
ی
محور یک خواست ر
منطف جمع
مشوع و
شوند و یکصدا از جنان بخواهند ده به پاس
ی
احیام به حقوق ر
بش و به پاس
مسوولیتشان تر ق،ال رسنوشت مرتم و به
ی
تروریست و
ویژه زنان افغانستان ،گروه
جنایت پیشه طال،ان را به رسمیت نشناسد.
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لغو فوری حجاب و آاپراتید ی

ن
چه کسای در خیابانهای کابل اعیاض
کردند
ن
گزارشگر:
حسی احمدی
چرا زنان به خیابان آمدند؟
برای نخستی بار پس از حاکمیت طال،ان به
یگ از افههای پل رسخ آمده است او زن
جوانیست ده تا سه ماه ق،ل پل رسخ را پاتوق
فرهنگیان ابل یمگفت و حد اقل هفتهی سه
بار به افهها و دتابخانههای این محل رس
یمزت بخاطر امنیت خوت و عسیزانش
نخواست نامش تر این گزارش ذدر شوت ،ویل
تمکید تاشت ده مخاط،ان نیمرخ او را با عنوان
« ی
تخی خیابان» بشناسند شاید این نام به
ارهایش نی صدق دند.
یمگوید »پس از سقوط نظام جمنوریت و
روی ار آمدن گروه طال،ان تر افغانستان،
زنان به عنوان یگانه ر
قش فعال مدی تر
ی
خیابانهای ی
اعیاض باق ماندند من یگ از
همان زنای هستم ده اینروزها تر خیابان
ی
اعیاض یمدنند».
ی
تخی خیابان یمگوید« :تا زمای ده طال،ان به
ی
تروریست تر لیست سیاه
عنوان یک گروه
سازمان ملل قرار تاشت ،با آتش زتن مکاتب
ی
تخیانه و ترور زنان فعال ،فرمانهای زیاتی
برای محدوت درتن ما صاتر درته بوت ،اما
نخستی فرمان سیایس طال،ان پس از رسیدن
به قدرت ،انحالل وزارت امور زنان،
ممنوعیت آموزش و حق ار زنان بوت ما باید
همی امروز علیه این اقدامات طال،ان ایستات
شویم ،وگرنه مجبوریم تا تههها تحت
ی
حاکمیت این ر یم افراطگرا زندگ دنیم».
عارفه فاطیم ،یگ تیگر از زنان ی
معیض است
ده تر تشکیل حردت خوتجوش زنان م،ارز
افغانستان سنم بارزی تارت او ضمن
ی
اعیاضات مدی تر خیابان ،معتقد است ده
الیگران
زنان باید تر سطح بیالملل نی ر
خوی باشند تا سازمانهای بیالملیل و
ر
دشورهای تخیل تر جنگ و صلح افغانستان
را قانع دنند ده «طال،ان را به رسمیت
نشناسند و فشارهای بیالملیل بر این گروه را
افزایش تهند تا مجبور به رعایت حقوق ر
بش،
حقوق و آزاتیهای زنان و تضمی حقوق
شنروندی اقلیتهای قویم شوند».
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خوتجوش زنان م،ارز افغانستان »است او
ق،ل از آمدن طال،ان دتابدار بوت او را تر یک
دتابخانه مالقات درتم خانم امیی یمگوید
«تو هفته از سقوط نظام گذشته بوت،
وحشت و سکوت مرگ،اری بر شنر حاکم
بوت طاقت نیاورتم و پس از بحث و جنجال
زیاتی خانواتهام را قناعت تاتم ده با
توستانم ارت،اط بگیم و برای تشکیل یک
گروه از زنان م،ارز برای ی
اعیاض و تاتخواا
اقدام دنیم».
وحیده یمگوید خشم و نفرت مرتم از گروه
طال،ان قابل ترک است ،اما زنان بیش از
تیگران خشمگی ،مترصر و ی
معیض اند
همی باعث شد ده به تاری ااخ  15سن،له
 1400خورشیدی نخستی ی
اعیاض خیابای
سازمان یافته تر ابل راهاندازی شوت« :تر
این ی
اعیاض از هر ر
قشی حضور یافت ،تهها
ی
زن از جوامع فرهنگ ،هیی ،ارمندان
ی
تولت و سکتور خصویص،
اتارههای
تانشجویان و حتا زنان عاتی جامعه حضور
یافتند».
ی
:
تخی خیابان گفت «تا هنوز تر ابل چنار
گروه برای تفاع از حقوق زنان ی
اعیاض
درتند ارچند ثابت درتند ده همهی زنان تر
جبنهی مقابل طال،ان قرار تارند ویل جای
قش خایل بوت »همان ر
یک ر
قشی ده عارفه
فاطیم نی از آن یات درت« :زنان سیاستمدار
نناتهای ده یط تو تهه پرو ههای
رهیان
و ر
ی
میلیوی به نام زنان گرفتند».
وحیده امیی نی گفت« :بسیاری دسای ده
یط تو تهه گذشته برای حمایت ،تاتخواا
و توانمندسازی زنان نناتهای مختلف ایجات
ی
حمایت تر عرصه
درته بوتند و پرو ههای
حقوق و توانمندسازی زنان را اجرا یمدرتند،
دشور را ترک درتند نه تننا ده تر روزهای
اهپیمای دنار ما نبوتند ،بلکه بریح از آنان
ر
ی
تالش درتند از نام ما ،از جنبش زنان
افغانستان برای دسب شنرت جنای و شاید
پرو هی تیگر سواستفاته هم بکنند».
عارفه فاطیم گفت «برای اینکه از
جنبشهای زنان و ی
اعیاضات ما سواستفاته
ی
نشوت ،عدم وابستگ خوت را حفظ درتیم و
ی
گرتهمایها را خوتمان
پوسی و بیهای
پول
ی
پرتاخت یمدنیم».

ن
چه کسای به خیابان آمدند؟
برخورد طالبان با زنان معیض
ی
وحیده امیی ،یگ از اعضای «حردت
تخی خیابان یگ از دسانیست ده تر خیابان

ستون آزاد
ی
اعیاض شالق طال،ان بر بدنش اثابت
درته ویل هنوز مصمم است و یمگوید
رهای از ستم و رسدو طال،ان باید
«برای ی
ایستات شد».
عارفه فاطیم یمگوید «جنگجویان طال،ان از
همان ابتدا تالش درتند ی
اعیاضات مدی زنان
ی
را با ضبهی شالق ،شلیک گلوله و بسی راه
به روی راهپیمایان خاموش دنند اما روزهای
بعد تر ابل ،سپس تر هرات ،بلخ ،بامیان،
تایکندی ،جوزجان ،بدخشان ،نیمروز ،فراه،
غور و قندوز یگ پس از تیگری گواه
ی
اعیاضات خیابای زنان بوت تامنهی
ی
ی
اعیاضات زنان هرروز گسیتهتر یمشد و تر
شنرهای مختلف تر دشورهای منطقه،
ی
اسیالیا نی مناجران
اروپا ،امریکا و
ر
افغانستای و نناتهای حقوق بشی تر
حمایت از جنبشهای زنان تر افغانستان به
جاتهها ریختند».
او یمگوید یگ از بدترین خاطراتش این است
ده تر جریان یگ از ی
اعیاضات شان تر
جاتهی تاراالمان «گروه ال،در ده از
ی
خطرناکیین قطعات انتحاری طال،ان است،
ما را تر یک محدوته محاضه درتند و اعالم
درتند گزارش رسیده ده حمله انتحاری و یا
انفجار صورت بگیت ،ما را سه ساعت
همانجا نگه تاشتند و از برقراری هرگونه
تماس و ارت،اط منع درتند ترسیده بوتیم ده
خوتشان یک حمله راهاندازی دنند».
طال،ان تننا تر میدان مظاهره واکنش نشان
نیمتهند ضمن ارسال پیام و تماسهای
ی
معیضان هم
تندیدآمی ،تا تم خانهی
رفتهاند خانم فاطیم یمگوید یک بار تر
واتساپ پیام تندیدآمی تریافتم ده از من
ی
پذیرفی خطرات
خواسته شده بوت به جای
ی
اعیاض ،با امارت اسالیم همکاری دنم ،باری
نی افرات مشکوک به تر خانهمان آمده از
ماترم تحقیقات درته بوتند و روزی ده قرار
بوت با مته نوتسن ،معاون ی
تفی یوناما تر
ی
افغانستان تیدار دنیم ،نزتیک تفی یوناما
رسیده بوتیم ده از یک شماره ناشناس
تماس گرفتند و تندید درتند «اگر به ی
تفی
یوناما رفتید زنده به خانه برنیمگرتی»!
چون عارفه هماهنگ دنندهی این نشست
بوت با همکارانش از آترس حردت خوتجوش
زنان م،ارز افغانستان با معاون یوناما مالقات
وقت از ی
درتند یمگوید « ی
تفی یوناما برگشتیم
مستقیم رفتم تر یک رستورانت و ل،اسم را
23
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عوض درتم و با تغیی مسی به خانه برگشتم».
تخی خیابان یمگوید «بسیاری از زنان ی
ی
معیض با همی نوع تندیدات مواجه هستند و هرددام ممکن است تر این راه تاوان بیتازند ،هماکنون
بسیاریها تر خانههای خوتشان نیستند ،چون ی
اعیاضات خیابای زنان بر سیاست و اعت،ار طال،ان تمثیگذار واقع شده است».
تأثی اعیاض
عارفه یمگوید پس از  12اگست(روز سقوط ابلو ما زنان مانده بوتیم و گروه طال،ان ده اکنون فرمانهای شان علیه زنان از ارگ ابل صاتر
یمشد طال،ان حقوق زنان را گروگان گرفتند ،خواستند بر رس مسایل حقوق ر
بشی شنروندان با جنان معامله دنند ده «حقوق زنان را رعایت
یمدنیم اگر ما را به رسمیت بشناسید »ویل زنان ایستاتند و تمکید ما این است ده ن،اید حقوق زنان گروگان وجنهی سیایس طال،ان بماند.
عارفه فاطیم یمگوید ما/زنان نی خواست تاریم »تا زمای ده گروه طال،ان این خواستهای زنان را تر نظر نگرفته و حقوق ما را به رسمیت
نشناخته ،جامعه جنای نی طال،ان را به رسمیت نشناسند».
تمایم ی
معیضان تر تاخل و خارج از دشور خواستهای مشخیص تاشتند ده برجستهترین خواست آننا از جامعه جنای «به رسمیت
مشوع افغانستان »بوت این ی
ی
نشناخی طال،ان به عنوان حکومت ر
معیضان از طال،ان نی خواستهای مشخیص تاشتند ،از جمله« .1 :حق
آموزش زنان»» .5 ،حق ار زنان«» .0 ،مشاردت سیایس زنان« و » .4آزاتیهای فرتی-اجتمایع».
ی
ی
ی
ر
خاریح خوتشان بیشی ارزش قائل باشند تا ارزشهای
بیشی به منافع میل و سیاست
تخی خیابان یمگوید شاید دشورهای منطقه و جنان
ی
تمودراتیک و حقوق ر
بش تر افغانستان ،اما »به نظر یمرسد اعیاضات زنان نی تر به رسمیت شناخته نشدن طال،ان تمثیگذار بوته ،زیرا این
حردتها نشان یمتهد ده اتعاهای طال،ان تر مجامع بیالملیل ترود است و نصف نفوس جامعه/زنان بدون قید قومیت ،زبان و مذهب
حاکمیت طال،ان را قبول ندارند.»/
ی
«برای رسیدگ به قضایای خشونت علیه
زنان به امید طالبان نباید نشست«
ن
مرتض احمدی

تر نبوت یک قوهی مدافع ،طبییع است ده
ی
بیشی قربای خشونت شوند
زنان
سوی هم ،گروه طال،ان پیوند ناگسستت با
از ی
ی
خشونت تارند ،وقت یک گروه با خشونت
به قدرت یمرسند و برای حکمرای به جای
قانون از خشم ار یمگیند ،بدون شک ده
خشونت تر سطح جامعه نی افزایش یمیابد
و اعمال خشونت ت،دیل به یک فرهنگ
یمشوت ،چه رسد ده تر افغانستان ده پیش
از این نی ساالنه تا پنج هزار قضیه خشونت
علیه زنان رسانهای یمشد

از مسلط شدن گروه طال،ان بر افغانستان و
ی
بیشی از سه ماه یمگذرت
فرار رارسی غت،
جامعه جنای و نناتهای مدافع حقوق ر
بش
بارها ابراز نگرای درتهاند ده تر این مدت
شنروندان افغانستان از نگاه سیایس،
ی
اقتصاتی ،فرهنگ و اجتمایع تچار اختالل
شدهاند ،یک ش،ه تمام رویاها و برنامههای
ی
ی
مرتم از بی رفته و همگ تر یک شوک بزرگ
خشونت علیه زنان در بامیان
فرو رفتهاند.
تر هفتههای گذشته فعاالن حقوق زن تر
بامیان تر یک گرتهمای ی
اعیایص علیه
ی
پیوند افزایش خشونت علیه زنان با تسلط
طال،ان گفتند ده «بعد از به قدرت رسیدن
گروه طالبان
مدافعان حقوق زنان براین باور اند ده به سه طال،ان زنان از تمایم حقوق انسای شان
تلیل ن،اید منتظر تاتریس خشونتها علیه محروم گرتیده و به انزوا رفتند ،متاسفانه
همزمان ما شاهد افزایش خشونتهای
زنان تر مراجع طال،ان باشیم
فامییل ،فقر ،بیکاری فروش ی
تخیان و اطفال،
نخست ،از این نگاه ده با مسلط شدن گروه
طال،ان مشکالت زیاتی از قبیل فقر و بیکاری ازتواجهای زیر سن و روایشدن بخش اعظم
و عدم ی
تسییس به خدمات عامه م ل صحت از جامعه خوت هستیم »
ی
خینگار و فعال حقوق زن تر
گسیش یافته است ،زنان ار و نظیفه حیدری ،ر
و آموزش
منابع ترآمد شان را از تست تاتهاندک بامیان به نیمرخ گفت« :با آمدن گروه
ی
ی
طال،ان زنان تر حبس خانگ به رس یمبرند
بیشی است
خشونت تر محرومیت
توتیگر ،همزمان با ایننا نناتهای عدیل و طال،ان اندیشه زنستیانه و تید بدبانانه
بشی ده تر راستای نسبت به زنان تارند«.
قضای و مراجع حقوق ر
ی
ی
حمایت از زنان ار یمدرتند منحل شدهاند او افزوت ده «اکی زنای ده نانآور خانواته
بوتند با آمدن طال،ان مجبور به خانه نشیت

شده و تیگر هیچ مجایل برای ار ندارند«.
تر این اواخر تر بامیان خشونتهای زیاتی
علیه زنان تیده یمشوت از جمله تر یک ماه
اخی اجسات تو زن تر مردز این والیت پیدا
شده است جسد اویل تر  11عقر تر
ی
حالت پیدا شد ده حلقآویز شده بوت جسد
تویم تر  51عقر به صورت برهنه تر
تاخل « مپل »پیچانده شده تر منطقه
«تپه جالل »از مربوطات مردز بامیان پیدا
شده بوت پیدا شدن این جسدها افزایش
خشونت حات علیه زنان را نشان یمتهد
نناتهای ده تر
اما به تلیل عدم فعالیت
ی
راستای محو خشونت علیه زنان ار
یمدرتند ،به ویژه تر غی،ت میسیون
مستقل حقوق ر
بش ،تیگر آمار تقیق از
موارت خشونت علیه زنان ثبت نشده است
تر والیت بامیان آمار مشخیص ثبت نشده
چون اکنون هیچ ننات و مرجع قانوی برای
حمایت از زنان وجوت ندارت ،اما طبق آمار
ر
منتش
نوامی
سازمان ملل متحد ده روز 52
ر
درت ،حدوت  80ترصد زنان افغانستان قربای
خشونت یمشوند ویل یوناما پیشبیت درته
ده این رقم با همهگیی درونا و تسلط
ی
بیشی نی شده است
طال،ان
منصوره واثق مدافع حقوق زنان به نیمرخ
گفت« :با آمدن گروه طال،ان تر بامیان،
حاکمیت قانون و امنیت از بی رفته است و
مرتان و سایر اعضای جامعه به خوت شان
ی
خشونت ده
اجازه یمتهد تا هرگونه
24
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خواستند علیه زنان انجام تهد چون هیچ دینهای ده از طری مقابل تارند ،ممکن
نناتی نیست ده از اینها سوال دند ده چرا است تست به هرگونه خشونت بزنند »
چنی اری انجام تاته اید«.
ی
خانم واثق افزوت ده گروه طال،ان باید نسبت «برای رسیدگ به قضایای خشونت علیه
به حقوق زنان حساس و مسوول باشد و به زنان به امید طالبان نباید نشست»
نناتهای مدافع حقوق ر
بش ده تر عرصه منصوره واثق بر این باور است ده «ق،ال
ی
های
اهش خشونت و رسیدگ به قضایای زنان ار برای اهش خشونت علیه زنان ننات ی
وجوت تاشت ده به مرتم تر مورت رسچشمه
یمدرتند اجازه فعالیت بدهد
لطیفه حسیت ،ودیل مدافع و فعال حقوق خشونت ،راههای جلوگیی از اعمال
زنان ابراز نگرای درت ده «ما تر آینده شاهد خشونت و پیامدهای بد خشونت علیه زنان
افزایش خشونتهای فسیگ ،قتل و خواهیم آ ااتا یمدرتند ویل با عدم فعالیت این
بوت زیرا ی
اکی افراتی ده تر طول چند سال نناتها فقط یمشوت از طریق رسانههای
اخی به جرم قتل ،تجاوز و تیگر انواع جمیع تر این موارت آ ااتا شوت و
خشونت علیه زنان توسط نناتهای عدیل و همچنان چنرههای متنفذ و اثرگذار به ت،لی
قضای مجازات و زندای شده بوتند ،با آمدن عدم خشونت بیتازند
ی
گروه طال،ان از زندان آزات شدند حاال نگرای لطیفه حسیت تر مورت پیگیی قضایای
این است ده زندانیان آزات شده به تلیل خشونت یمگوید «فعال باید قربانیان

خشونت تر برابر دسای ده تست به
خشونت علیه زنان یمزنند ،از طریق شوراها
و بزرگان محل اقدام دنند چون عمال هیچ
ی
نناتی برای تاتریس زنان و رسیدگ به
قضایای خشونت علیه زنان وجوت ندارت »
خانم حسیت نی تمکید تارت ده «ن،اید به
امید طال،ان بنشنیم تا آنها به قضایای
ی
خشونت علیه زنان رسیدگ دنند چون
ی
اینها هیچ تانش و تخصص تر موارت حقوق
ندارت و مسایل حقوق ر
بشی را مرتوت
یمتانند با توجه به افزایش دشتار و
ی
صوری
لتودو زنان تر سه ماه اخی ،تر
ده خوت مرتم و شوراهای محیل تر مورت
جلوگیی از خشونت علیه زنان اقدام نکنند
تر آینده ما شاهد خشونتهای ریرحمانهتر
و قتلهای زیات زنان تر بامیان و همیطور
تر رسارس افغانستان خواهیم بوت »

ن
گرامیداشت روز جهای مبارزه با خشونت علیە زنان در شهر مریوان
ی
نوامی ٥١٥٠جمع چشمگیی از زنان
بنا بە گزارش
تریافت از شنر مریوان  ،بعد از ظنر امروز چنارشن،ە  ۲آذر  ٠٤١١برابر با  ٥٤ر
و مرتان آزاتیخواه و برابری طلاب ایان شانار بە مانااسابات
نوامی روز جنای ما،اارزه باا خشاونات عالایە زناان تر"
٥٢
ر
پاارک مالاات " شاناار ماریااوان اقاادام بە تاجامااع و گارتهاما یاای
نموتند.
ت اج ام ااع د ان ان اادگ ااان ب ااا گ ارام ای ااداش اات ی ااات و خ اااط ااره زن ااان
جااان ا،اااخااتە چە تر خشااوناات و رسدااو تولا یات و چە تر
خشااوناات خااانااواته و جااامااعە دە م اح اصااول م اناااس ا،ااات و
ی
ط،قای و مرتساالر با حاماایات ماذهاب اسات  ،و
فرهنگ
چە تر ن رایت بارای ره یاای و باراباری جاانا،ااخاتەاناد ،یاات هامە
گرتهمای
زنان م،ارز و برابری طلب را ارج نناتند تر این
ی
تر مورت مسائل و معضالت جامعە و بویژه مسائل زنان ،
ی
خشونت علیە زنان  ،تشکل مساتاقال زناان و ویاژهگ آن و
تیگر معضالت امروز جاماعە باحاث و تا،ااتل ناظار آناجاام
گرفت و بر اراته جمیع تر رنیت متحدانە زنان و مرتان ا اه و برابری طلب تر ضدیت با خشونت علیە زنان تاکید شد
شناگر سوری به دلیل نجات پناهجویان گرفتار در دریا ،محاکمه کشود
تاتگاا تر یونان یک شناگر معروی سوری و  ۲۲تاوطلب تیگر را به تلیل نجات
عری گزارش تاتند ،تاتگاا تر
پناهجویان گرفتار تر پننه تریا محاکمه یمدند رسانههای ر
جسیره لیس،اس یونان محاکمه ساره مارتیت یگ از شناگران معروی سوری ده به آلمان
پناهنده شده است را به همراه  ۲۲تاوطلب تیگر به اتنام نجات شماری از مناجران غی
قانوی از غرق شدن آغاز درته است.
پ ن :تنیای د یف رسمایه تاری همی است فرت ر
نایح را به جرم نجات جان انسان ها
ی
ر
اروپای یان به نفع شان باشد تم از تمودرایس و حقوق بش و شت انساندوست یم گیند چاره ار ویران درتن نظام
محاکمه یم دنند و هرجا
ی
رسمایه تاری ست .
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید
تلوهیون راهیی زن از ”کاانل

“ روی ماهواره ”اهت ربد” هرهفته دوشنبه ساعت

نش
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نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوهیونی 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 هخراه باشید

تلوهیون راهیی زن باشید.

سایت نشریه رهایی زن

https://rahaizanorg.blogspot.com

فرکانس ماهواره:
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 33003 vertical
Symbol Rate: 77444
Pol V
FEC 0.6

آرشیو مقاالت

http://rahai-zan.blogspot.com
برنامه های تلویزیونی و مصاحبه ها

https://www.rahaizan.tv
تلگرام رهایی زن
@rahaizan

رخ
ربای هم کاری و تماس با نمایندتان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
آلمان :شراره رضائی

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 44073909709400 :

تلفن تماس440974090479 :

ایمیلshararehrezaei.p@gmail.com :

ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

سوئد-استکهلم :رعنا کریم زاده

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

تلفن تماس 4406907706007 :

تلفن تماس000-003-3000 :

تلفن تماس4406940077000 :

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

گوتنبرگ سارا مرادی
ایمیل sara_tina7440@yahoo.com

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلminohemati@gmail.com :
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