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جنبش برابری طلبی زنان وارد مرحله نوین میشود
آنچه از رفسنجانی و رژیمش در تاریخ
ثریا شهابی
به ثبت رسید

جنبش برابری طلبی زنان وارد مرحله نوین میشود
میلیونها زن در واشنگتن و شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا و سایر نقاط جهان به خیابانها آمدند و در برابرر اهرهرارا
و اقداما زن ستیزانه ریاس جمهوری ترامپ قد علم کردند وآغاز جنبش نوین رهائی زن از چنرگراق قروانریرن و رکرام
زن ستیز را با ضور میلیونی خود به جهانیان اعالم کردند .شرک مردان آزادیخواه و برابری طلب در این راهپیمرائری
ها نیز قابق توجه بود.
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مادرخوبن ه درهمه شرایط با مخ بود
مینا زریخ
خشونت حکومتی علیه زنان در ایران
شهره مالیی کنمی
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شادی امیخ
میتازند
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باتوجه به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا ایخ نظرات مغایرر برا
اهداف و سیاستهای رهائی زن نیز هستند ،اینگونه نظرات در ”صفحه ی بحث آزاد“ منتشر میشود و در همیرنرجرا از فرعرالریرخ حرقروق زنران و
برررررخرررررصررررروز فرررررعرررررالررررریرررررخ رهرررررائررررری زن مررررریرررررخرررررواهررررریرررررن ترررررا در پررررراسرررررخرررررگررررروئررررری بررررره ایرررررخ نرررررظررررررات کررررروشرررررا بررررراشرررررنرررررد.
مینو همتی

انشای یک دخترسیزدهساله :میخواهن وکیل شوم،
نمیخواهن ازدواج کنن
فهیمه حسخمیری”ندای زنان“
شعر “ :کودکی ام را تاراج نکنید!" شراره رضائی
صفحه بحث آزاد
"انقالب زنانه است" عبدهللا اوجاالن
ترجمه نرگس نسیمی و آرش دوست حسیخ
صفحه خبری
تماس با رهایی زن و اطالعات مربوط به روز،
ساعت و فرکانس پخش برنامه ماهواره ای در
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بخش
ات محاکمه همه جانیان ،هن می یم و هن رفاموش می کنیم

آنچه از رفسنجانی و رژیمش در تاریخ
به ثبت رسید
ثریا شهابی
هر چند پشت سر مرده صحبت کردن کار
شایسته ای نوست ،لوکن جناب راسنجانی و
امامش از این قاعده مسثنی خواهند بود ،به
این دلو ساده که رژیا دست پرورده این
قایان کماکان برسر کار است و مانع عظومی
در مسور رااه و زادی و برابری جامعه
ایران اسالمزده موباشد.
در برنامه امشب ،ثریا شهابی از مدااعون
حقوق زنان و اعا سواسی مارکسوست را از
لندن روی خط داریا و به بررسی نقش
راسنجانی در برپائی و تحکوا سلطه ارتجاع
اسالمی در ایران و منطقه موپردازیا.
ثریا شهابی عزیز به برنامه رهائی زن
خوش مدید.
رهایی زن :شما از فعالیخ سیاسی با سابقه
هستید ،شنیدن نام رفسنجانی چه خاطراتی
را برایتان زنده میکند؟
ثریا شهابی :می پرسود ،اسا راسنجانی چه
مقاطع یی را به یاد من می ورد.
در اولون مقاطع اش بر موگردد به اصطالح
خودشان نهضت اسالمی زمان شاه.
راسنجانی از جمله برادران نهضت اسالمی
مث خامنه یی و منتظری و و امثا نها بود
که از جمله رشادت ها و مبارزاتشان در
مورد این بود که علوه حق رای زنان و علوه
تقسوا اراضی بون دهقانان حرف زده بودند و
اعالوت کرده بودند و شاه گراته بودشان .این
گروه علوه زندگی شاد و و اضای نسبتا باز
و زادانه یی که تحت تاثور ارهنگ غرب در
ایران وجود داشت بودند .کمترین بارقه یی
از زادیخواهی و مبارزه برای زندانی
سواسی در پرونده نها وجود نداشت .
ها بندی هایشان که زنده هستند و اغلب چپی
و کمونوست هستند مبارزات این ها را خوب
بواد دارند .از جمله رشادت های این طوف
نهضت اسالمی در زندان این بود که
مواظب باشند هنگامی که لباس های خود را
می شورند نجس نشود و لباس هایشان را تا
زمانی که خشک نشده با دست های خود
نگاه دارند .سابقه ی مبارزاتی این گروه این
گونه است  .درست است که شاه دستور
زندان کردن نها را داده است و تعدادی از
نها ها کشته شدند  .اما این تغووری در
واقعوت ماهوت اعتراض نها ندارد .
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نها نه تنها مبارز نبودند بلکه
یکی از مرتجعترین طوف های
انتقادی به رژیا شاه بودند.
راسنجانی جز کسانی بود که در
ساختن و قدرتگوری جمهوری
اسالمی نقش کلودی را ایفا می
کرد .او اولون کسی بود که قوام
را توطئه خواند و اعالم کرد که
انقالب باید سرکوب و انقالبوون
باید خلع سالح شوند .در واقع
راسنجانی مهره ی استراتژیک
و خولی پراگماتوستی بود .او نه
لوبرا بود و نه اصالح طلب!
نه اهموت اقتصاد را بوشتر از سواست می
دانست و اهموت جنگ و ترور را کمتر از
بقوه ی وجوه حاکموت جمهوری اسالمی می
دانست .شرایط را تشخوص موداد که مثال در
این مقطع از زمان  ،این امکان وجود دارد
که به این سمت بچرخند یا به ن سمت دیگر.
به هر حا خاطرات از راسنجانی برای
طوف و نس ما " کسانی که طی سالها تحت
حاکموت ایشان زندگی کردند و تا همون
اواخر" خاطراتی بسوار تلخ و سواه و وجه
بسوار عفونت باری از شخصوت یک دم
است .او واقعا یک شخصوت عفونی از همه
نظر بود .همچنان یکی از مهره های موثر و
کلودی رژیا جمهوری اسالمی بود .می توانا
بگویا اگر به اندازه ی خمونی نبود اما کمتر
از او ها نبود.
رهایی زن :نقش رفسنجانی در تثبیت
حکومت و قوانیخ زن ستیز اسالمی در
نخستیخ سالهای حکومت چه بود؟
ثریا شهابی:امکان دارد شما چند تا کلمه ی
کلودی بوشتر از راسنجانی پودا نکنود که به
طور مثا احاشی کرده باشد و به زنان احش
و توهون کرده باشد به حق مطالبات ابتدایی
زنان .ولی جز سازماندهندگان و مهندس
های حکومتی کامال زن ستوز بود .ممکن
است شما کسی را پودا کنود که چند حرف "
لومپنی " زده باشد به زنان اما ن نقش و
قدرتی را که راسنجانی داشته را او نداشته
است .راسنجانی یکی از ارکان و ستون های
شک دادن به حکومت زن ستوز بود .این
حرف های بی ربط و بی خودی که به نامش
در مورد دااع از حق زن می گویند و گاها
دخترش اائزه سخنانی را بوان می کند ،را
کنار باید گذشت .باالخره تمام این حرف ها
برای حفظ دایره ی خودشان که مساله ی
حقوق زن را به اصطالح در موان خود " ش

و سفت" کنند تا هنگام روضه خوانی و سر
سفره ی عقد رعایت کنند است و به درد
خودشان می خورد و هوچ ربطی به مطالبات
زنان ندارد .باز ها می گویا راسنجانی یک
عنصر به شدت زن ستوز و از
سازماندهندگان جامعه ی زن ستوز بود و در
این حرف تردیدی نوست.
رهایی زن :در مورد تعدیل نظرات
رفسنجانی و نزدیکیش به جریان دو خرداد
که صرفا برای حفظ نظام اسالمی و تاثیر آن
بر جنبش سبز حسینی چه فکر میکنید؟
ثریا شهابی:ادعاهای در مورد تعدی نظرات
راسنجانی و جنبش سبز می شود .اخورا ما
از امثا نسرین ستوده و از درون زندان
ارادت نامه هایی دیدیا که برای راسنجانی
صادر شده که در این اواخر راسنجانی خولی
خوشنام شد .کدام خوشنامی؟ کدام اعالوت
مدنی؟ هدف از جنبش سبز به قدرت رساندن
موسوی و کروبی بود .نه برای زادی زن و
نه برای زادی عقوده و بوان ،نه برای حق
اعتصاب کارگر بود و نه برای اازایش
دستمزد قشر کارگر .پس به نتوجه می رسوا
که اقط برای خودشان و اهداف سواسی شان
بود نه بهبود وضعوت جامعه و مردم ،نه
برای محرومون و محکومون یک اریبکاری
عام بود مستق از اینکه چه عده یی و با چه
نوتی راتند و در جنبش سبز شرکت کردند.
باز ها می گویا راسنجانی شخصی بود که
نه به ایده ی لوبرا تعلق داشت نه اصالح
طلب بود و نه ن چوزی که نسرین ستوده
موگوید .کسی که زندان بوده که نمی تواند
دروغ بگوید .باالخره مجوز پاشودن خاک بر
حقوقت که به زندانی سواسی داده نمی شود.
خانا ستوده موگوید راسنجانی خوشنام شده
بود! چه خوشنامی؟ مطالبه ی مردم ایران
این است که والیت اقوه بشود شورایی و
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چیه انقالبی بدون آزادی زن ،کامل نیست
شورای اقها جایش را بگورد؟ یک اقوه دو
شریک دیگر پودا کند؟ که راسنجانی و
دیگر دوستانش به شورای رهبری راه پودا
کنند؟ قانون اساسی اینگونه عوض شود؟ یا
تغوور جهت دادن اینگونه است؟ منااعت
محرومون ،زنان ،جوانان و طبقه ی کارگر
این است که سر قانون اساسی به نفع جناح
دیگر کج شود؟ یا اینکه حا زمان ن رسوده
که بوایوا مهره ها خودمان را به گونه یی
دیگر بچونوا .این اقط دعوای حاکموت است
و کسانی که این ااکار را در ذهن مردم و
محکومون انتقا می دهند که گویا اینها همه
اصالحات در قوانون اساسی است اقط یک
دروغ کامال شکار است .
مها این نوست که مدعی زندانی است یا
نوست ! مها این نوست که اعتصاب غذا کرده
یا نکرده است! مها این نوست که خود
شخص چگونه خود اریبی می کند ! اما در
واقع اعوام اریبی می کنند .تغوور جهت دادن
های راسنجانی اقط برای بقای جمهوری
اسالمی بود و برای ادامه ی حواتش الزم
بوده است، .باید به جنگ پایان می دادند
وگرنه در زمان جنگ وی از همه جنگ
طلب تر بود .بعد از اتح خرمشهر که تصموا
داشتند از بغداد بگذرند و به سمت قدس
حرکت کنند تا نجا را ها بگورند" اتح کنند"
راسنجانی ها همنظر بود .زمانی که منااع
بلند مدت این رژیا به خطر می ااتد و ادامه
ی جنگ به نفع مریکا نوست به علت اینکه
بهایی که تحت کنتر مریکا است نا امن
موشود ،و منااع مریکا به خطر می ااتد
دولت امریکا ،دولتمردان ایران را مجبور به
سازش می کند و نها ها راه دیگری ندارند
چون نموتوانند جنگ را ادامه دهند .همچنان
در مورد شتی با غرب ،جنبش سبز همان
حرکتی را می خواست انجام دهد که ولی
اقوه کرد ،می خواست با غرب شتی کنند و
شعار مرگ بر مریکا را کنار بگذارند،
راسنجانی ها به این امودوار بود که موسوی
و کروبی ها در ماجرا برنده شوند و محاسبه
اش کامال اشتباه از ب در مد چون جمهوری
اسالمی کودتای داخلی را با ضد کودتای
دیگر جواب می دهد که دقوقا همون کار را
ها کرد .می خواها بگویا که راسنجانی نه
اصالح طلب بود مستق از اینکه حاال
اصالحات چه است در جمهوری اسالمی
تغوورات و شوفت کردن هایی را می
خواست ،این شوفت کردن ها در مورد این
بود که اگر ولی اقوه " خامنه یی " مرد ما
چه کنوا؟" شورای اقه ها تشکو دهوا و ۳
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نفر دیگر اضااه شوند”! با این معرکه چه
نانی در سفره ی طبقه ی کارگر اضااه می
شود؟ چه حقی به زن ایرانی می دهند ؟ چه
امکاناتی و حقی به جوان بی ااق و ینده و
بوکار می دهند؟ باید در مقاب اینها مطالبات
روشن را قرار داد و اریبکاری نها را به
همه نشان داد .اقط تعدی نظرات راسنجانی
بود؟ خوب خامنه یی ها در نظرات خود
تعدی کرد و با مریکا سازش کرد .خلخالی
نوز در نظرات خود تعدی نمود اائزه همچنان
" می گوید چرا انقالب کردیا؟ به من چه
ربطی دارد .پس به این معنی ست که
راسنجانی مبشر زادی خواهوست.؟ این ها
سرسواست را طبق نوازهای روزشان این
طرف و ن طرف کرده اند .تغوور در ایران
امکان پذیر است« ،اصالحات» امکان پذیر
است ،اما نه از طریق راسنجانی ،خامنه یی
و موسوی! نها که توانایی بورون وردن
کروبی و موسوی را از حصر ندارند چه
برسد به اصالحات .قرار بوده ایشان به پای
گفتگو بنشونند بلکه شرایط اش که ماده شود
ن عده را از حصر در ورند اما اتفاقاتی
ااتاده که زمونه ی زادی نها مهوا نشده حاال
مردم ایران سالها انتظار بکشند تا موسوی و
کروبی از حصر خانگی زاد شوند .وضعوت
اصالح طلبانشان ها اینگونه است .اصالح
طلبی در ایران به پایان رسود .همان پالنی را
که موسوی ،کروبی و راسنجانی در نظر
داشتند به رهبری ولی اقوه انجام شد .حتما
یک تعدادی از این به بعد ها مانع تغوور
روش های بعدی می شوند.
مرگ راسنجانی ها باعث هوچ تغووری در
نظام جمهوری اسالمی نمی شود ،نه
عربستان سعودی به خاطر مردن راسنجانی
به ایران حمله می کند و نه روابط موان ایران
و مریکا بر سر مرگ راسنجانی تغوور می
کند .به نظر من باید یک دخو به دولت
ترامپ ببندند ،جناب ولی اقوه منتظر این
است که چه می گوید .نهایی که معتقدند
مرگ علی اکبر راسنجانی یک ااجعه برای
ایران به همراه دارد از هر دو جناح
جمهوری اسالمی هستند ،جناحی را که
خامنه یی رهبری می کند اجازه می دهد که
این حرف ها زده شود باید بساط انتخابات
بعدی خود را گرم نگه دارند .اقط به نظر من
حوف شد که اسرار توطعه ها بند و بست ها
و همه ی اطالعتی را که در طو این سی و
چند سا می دانست را با خود به گور برد و
مردم ایران شانس محاکمه ی راسنجانی را
نداشتند درست مانند خمونی .اما کسانی که

منتظرند پس از مرگ راسنجانی موان خود
احزاب اختالااتی صورت بگورد و انقالب
شود و باعث بهبود وضعوت شود اینگونه
نوست .حتما اختالااتی تشدید می شود و یک
مقدار توازن به ها می خورد اما همون را
دستمایه ی این می کنند که سعی کنند اضای
امنوتی را ایجاد کرده و از طرف دیگر اضا
برای حرف زدن باز می شود برای اینکه
مردم کار کنند و اعالوت انجام دهند.در نتوجه
وظوفه ی اعالون جنبش دااع از حقوق زنان
زادیخواهان و برابری طلبان این است از
این ارصت استفاده بکنند .قب از همه چوز به
این طوف چاپلوس بادمجان دور قاب چون
توده ،اکثریت ملی مذهبوانی مانند خانا ستوده
و امثا اینها بگویند دارید دروغ می گوید،
راسنجانی نه لوبرا بود و نه خوشنام لطفا
اندازه ی زادیخواهی خود را که " شورای
اقهی " جای ولی اقوه بشوند را به خورد
مردم ندهود که بگوید مطالبه ی مردم ایران
این است .مطالبه ی مردم ایران زادی عقوده
و بوان ،زادی اعتصاب بومه ی بوکاری
برای زنان و دختران ،همه ی زنان و
دختران ماده به کار برابر با حقوق نمایندگان
مجلس است ،این ایده ها به کجای این
حاکموت می چسبد؟
به هر حا مردن راسنجانی هوچ ربطی به
تعدی با محکومون ندارد اما تعدی در موان
رابطه ی خودشان با یکدیگر دارد.نباید اجازه
داد تا این حرف ها را به خورد اعالون حقوق
زنان دهند که حاال باید دید که راس اش اائزه
راسنجانی چه خواهد گفت .اینها دارند از این
موضوع برای خود یک سرمایه ی سواسی
درست می کنند .یک عده ی زیادی که
موراث راسنجانی را که به اصطالح با
وردن مردم پشت حاکموت زنده نگاه دارند.
باید این پروژه را سوزاند  ،به نظر من
موشود این پروژه را سوزاند .راه پوشروی،
قب از هر چوزی این است که باید برای
نابودی این پروژه اقدام صورت بگورد.
رهایی زن : :در پایان بنظر شما با نحوه
بدرقه رهبر حکومت اسالمی از رفسنجانی،
جائی برای مانور به اصطالح فمنیزم
اسالمی فائزه خانن باقی خواهد ماند؟
ثریا شهابی :من سعی کردم این موضوع را
در سوا قبلی جواب بدها ،در حا حاضر
تک و تار راه ااتاده است .در حا حاضر
هوچ خبری از اائزه راسنجانی نوست اما
ببونود که نسرین ستوده ،سابقا زندانی سواسی،
ادامه در صفحه ی 8
چه گفته است.
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میز رد یادبود ادیمه شا یندا و
ار ای ان انی برای حمای از زنان و د ران

انلی ها مر یه دمی حر ام و ندا ح ینی
واحد و نبر ر ا ی زن

مباح این میز رد را در یو و دنبا

نید

https://youtu.be/_gp93QtrGYs
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زندانی سیاسی آزاد باید رگدد

افزایش روز بهروز زندانیان زن سیاسی،
بیانگر شرایط خفقان آور دولت ایران
میباشد
ندا حسینی

روزانه بر تعرداد زنردانروران زن سروراسری در
ایران اازوده موشود ،هر کردام از ایرن زنران
برای احکامی از یک تا بوست سا و حربرس
ابررد برره “جرررمررهررایرری” مررانررنررد اعررتررراض برره
مجازات اعدام ،دااع از حقوق زنان ،انرترشرار
انتقادات خرود از سروراسرترهرای دولرتری ،بروران
باورداشتها و اعرترقرادات خرویرش و داراع از
سایر زندانوان سواسی پشت موله هرای زنردان
قرار گراته اند .
روزانه بر تعرداد زنردانروران زن سروراسری در
ایران اازوده موشود ،هر کردام از ایرن زنران
برای احکامی از یک تا بوست سا و حربرس
ابررد برره “جرررمررهررایرری” مررانررنررد اعررتررراض برره
مجازات اعدام ،دااع از حقوق زنان ،انرترشرار
انتقادات خرود از سروراسرترهرای دولرتری ،بروران
باورداشتها و اعرترقرادات خرویرش و داراع از
سایر زندانوان سواسی پشت موله هرای زنردان
قرار گراتهانرد .روز بره روز کره مرورگرذرد،
برحکا نان اازوده موشود و عرالوه برر ایرن
نوز اخبار روشنی از نان در دسترس نوسرت.
مار دقوقی از تعداد زندانوان سوراسری زن در
ایران به دلو عدم اطالع رسرانری شرفراف از
سوی دستگاههای قضایی و امنوتی جمهروری
اسالمی وجود ندارد ،اما در حا حاضر ۶۲
زندانی سواسی و عقوردتری زن در برنرد زنران
زنرردان اویررن ،دو زنرردانرری سررورراسرری زن در
بندهای امنوتی این زندان و زندانوان سروراسری
زن بسواری در زندانهرای ارومروره ،سرنرنرد ،
خرروی و سررایررر شررهرررهررای ایررران زنرردانرری
هستند .ااسانه بایزیدی ،به اتهام «تبلرورع عرلروره
نظام»« ،توهون به والیت اقوه» و «همرکراری
با یکی از احرزاب مرخرالرف نرظرام» از سروی
دادگاه انقالب مهاباد به چهرار سرا زنردان و
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تبعود به کرمران مرحرکروم شرده اسرت .نررگرس
محمدی ،اعا حقوق بشر و نایبرئوس کانون
مدااعان حقوق بشر از اردیربرهرشرت سرا ۴۹
در بند زنان زنردان اویرن بره سرر مروربررد .او
خرداد سا  ۹۴بازداشت و به اتهام "اجرترمراع
و تبانی علوه امنوت ملی ،عضویت در کرانرون
مدااعان حقوق بشر" و "تبلوع علوه نرظرام" بره
 ۱۱سا زنردان مرحرکروم شرده اسرت .صرفروره
صادقی در زندان سننرد بره سررمروربررد .ایرن
زن کرد  ۶۲سالهی سلماسی در سرا ۱۳۴۱
خرورشرورردی ،از سروی شررعربررهی یرکررا دادگرراه
انقالب شهر سنند به اتهام محاربه از طریرق
عضویت در یکی از احزاب کرد به  ۱۱سرا
حبس تعزیری محکوم شده برود .وی در بران
ماه سا  ۱۳۹۴خورشودی تروسرط نرورروهرای
اداره اطالعات شرهرر سرنرنرد در ایرن شرهرر
بازداشت و به بازداشتگاه ستراد خربرری اداره
اطالعات سنند منترقر و در نرجرا بره مردت
نررزدیررک برره  ۹مرراه و نرروررا تررحررت بررازجررویرری
قرارگراته بود .هما هودار اسرتراد برازنشرسرتره
دانشکده مردمشناسی دانشرگراه کرونرکروردیرای
شهر مونترا کانادا است که از  ۱۲خررداد و
پررس از سررفررر برره ایررران بررازداشررت و برره
" هررمررکرراری بررا یررک دولررت خررارجرری عررلررورره
جمهوری اسالمی ایران" متها شرده اسرت .او
کارشناس امور جرنرسرورت در اسرالم اسرت و
کتابهرا و مرقراالتری در ایرن براره چرا کررده
است .از وضعورت سرالمرت جسرمرانری او کره
وخرررورررا اسرررت در طرررو روزهرررای اخرررورررر
گزارشراتری بره گروش رسرورده اسرت  .زیرنرب
جاللوان ،زندانی سواسی کرد از سرا  ۹۲در
زندان به سرر مروربررد و سرنرگرورنرترریرن حرکرا
محکوموت (حبس ابد) را در مروران زنردانروران
سواسی زن دارد .او برورش از  ۴سرا اسرت
بدون مرخصی در زنردان بره سرر مروربررد و
خانوادهاش موگویند که پی گوریهای نها برای
مرخصی ارزندشان تاکنون بری نرترورجره بروده
اسرت .زیرنررب جرراللرورران در حررا حرراضرر در
زندان خروی زنردانری اسرت... .و صردهرا زن
دیگر ،کره پرس از اجررای حرکرا ،وضرعرورت
روشنی از نها در دسترس نوست .بسواری از
زندانوان سواسی در زندانهای شرق کردسرتران
و ایران ،با محروموت از حقوق اولروره مرانرنرد
حق برخورداری از مررخصری و اعرزام بره
بومارستان جهت مداوا در شرایط وخورمری بره
سر مروربررنرد .دولرت ایرران برر ن بروده ترا برا
اازایش کمی و کوفی این مرجرازاترهرا رعرب و
وحشتی را در مروران جرامرعره و برویرژه زنران
ایجاد نماید .از ن جهت کره هررکردام از ایرن
زنان ،از یک سرو نرمرایرنرده قشرر خراصری از

جامعه بوده و از سوی دیگر از هرویرت زنران
کرره مررانررع بررزرگرری در برررابررر ایرردئررولرروژی
مردساالرانرهی دولرت ایرران مروربراشرد ،داراع
مونمایند، .تالش بیپایان زنران در جرامرعره در
راستای دااع از حقوق خود ،دولت ایرران را
با مشک مواجه ساخرتره ،از هرمرورنرو سرعری
مونمایند با ایجاد موانع مستقوا و غروررمسرترقرورا
راه را بر ادامهی اعالوتهای زنران بربرنردد .امرا
نچه که در طو تراریرخ مربرارزهی زنران در
ایران مشاهده شده است ،به هرر انردازه کره
دولت اضرا را مرحردودترر نرمروده ،بره هرمران
اندازه مبارزهی زنان گسترش یااته است. .مرا
ها اکنون و با تکوره برر مربرارزات زنران در
تاریخ ایران ،در راستای گسترش اعرالرورترهرای
زنرران ایررران و هررمررچررنرروررن زادی زنرردانررورران
سواسی زن در ایران مبارزه خرواهرورا نرمرود.
همچنون برای رسروردن بره ایرن هردف الزم
است که زنان در سراسر ایران و ایررانروران
خار از کشور برای زادی تمامی زندانوران
سواسی اعا از زن و مرد که در بند خرفرقران
و تهدید و شکنجه و اعتصاب غذا و محرکروم
به مرگ تدریجی هستند  ،تالش نمایند.
اررامروش نرکرنررورا کره تررمرام مرردان و زنرران
زندانی سوراسری و عرقروردتری بررای داراع از
حقوق اولوه و حواتی و طبوعی انسان ازاد در
جامعه ،زندانی گردیدهانرد و الزم اسرت کره
نهادهای مدنی و اعاالن حقوق بشر ،از ترالش
و مرربررارزهی ایررن بررزرگ زنرران و مررردان
صوانت به عم ورند.
به امود روزی که شاهد برچوده شدن این نظام
اسالمی ننگون ظرلرا و زنردان و اعردام در
ایررران و مررحرراکررمرره تررمررامرری سررران و دسررت
اندرکاران اراسرد رژیرا مرنرحروس جرمرهروری
اسالمی باشوا .

هب سازمان راهیی زن بپیوندید
http://
rahaizanorg.blogspot
de/
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بررسی چالشهای جنبش رهائی زن در
افغانستان
در کفتگو با سحر صامت
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تاریک و تار است .
عرروامر نررقررن حررقرروق زنرران در
کشور مشخص است .بی سوادی،
اقر ارهنگی و اقرترصرادی ترعرداد
کرررثرررورررری از زنررران ،اررررهرررنرررگ
مررردسرراالرانرره ،مصررئررونرروررت از
قانون ،سنت های متصلب و بسته
اجررتررمرراعرری از عرروام ر اصررلرری
خشررونررت بررا زنرران مرری برراشررنررد.
متاسفانه کشوری به نام ااغانستان
با تجربه ی  ۹۱سا و خورده یی
جنگ نه ترنرهرا از نرظرر سروراسری
اقرترصرادی ضرربرهرای ارراوانری بره کشرور و
جامعه وارد شده بلکه از نظر ارهنگی ضربه
ی شدیدی به مردم وارد شده مرردم اررصرت
رشد سواد و منطق را نداشته و به همون دلور
جامعه ی ااغانستان به یک جامعه ی سنتری و
کهنه پرست چه از نظر عقاید مرذهربری و چره
از نظر ارهنگی تبدی شده است ترقرسرورابرنردی
جنسوتی در تار و پرود اجرترمراع چرنران ریشره
دوانرده کره از ریشره کشروردن ن بره سرادگرری
ممکن نوست؛ .هااکنرون خشرونرت خرانرگری و
ازدوا اجرربرراری زیررر سررن قررانررونرری جررز
مررهرراتررریررن مسررائ ر جرراری حررقرروق زنرران در
ااغانستان هستند .در یک بررسی که در سا
 ۶۱۱۱که توسط وزارت بهداشت ااغانسرتران
صورت گراته بود  ،مشخص شد که بورش از
۹۲درصد زنان اارغرانسرتران از خشرونرتهرای
روانی ،اوزیکی ،جنسی یا انواع خشونتهرای
خررانرروادگرری یررا ازدوا هررای اجرربرراری رنررج
میبرند .هرمرچرنرورن  ۱۳درصرد از زنران در
گروه سنی  ۶۱تا  ۹۴سا  ،زیر  1۱۹سالگری
ازدوا کردهبودند ۱۶ ،درصد دختران ااغران
در ااصلهی  ۱۱تا  ۱۴سالگی باردار شدند یرا
زایمان کردند و  ۹۲درصد مرگ و مور زنان
در گرروه سرنری  ۶۱تررا ۶۹سرا مرربروط برره
بارداری بودهاست.
هررنرروز برررای راررع ایررن عرروام ر و بررهرربررود
وضعورت زنردگری زنران در کشرور کرارهرای
چشمگوری صرورت نرگررارتره اسرت .مشرکر
دیگر زنان در ااغانستان عدم حمایت نرهرا از
سوی مجریان قانون و قانون گذاران است.

 )1لطف کنید مقدمتا از آخریخ گزارشاتی که
از افغانستان در رابرطره بره خشرونرت عرلریره
زنان بدسرت شرمرا رسریرده بررای بریرنرنردگران
رهائی زن توضیح دهید.
پس از حدود چهارده سا از تاسوس نرظرامر
مرربررتررن ر بررر دمرروکررراس ر در ااررغررانسررترران،
اختصاص صدها مولوون دالر کمک به تامورن
حقوق زنان ،هزاران پروژه تحت نرام کرمرک
به بهبود وضعوت زنران ،و دهرهرا و صردهرا
موضوع دیگري که ارقرط بره خراطرر مسرایر
مربوط به حقوق زنان در کشرور انرجرام شرده
است ،تبلوغات وسرورع برراي بررابرري حرقروق
زنان و مردان و  ، ...اما ترا هرنروز ثرار ایرن
کارها کمتر در جامعره اارغرانسرتران دیرده مر
شود .
بررسی ها و مار سرازمران حرقروق بشرر در
ااغانستان نشان می دهد که طی شش ماه او
سرا  ۶۱۱۲برروررش از پررنررج هررزار زن مررورد
خشونت قرار گراته اند .بررسی ها و مراری
کرره امسررا ارایرره شررده نشرران مرری دهررد کرره
خشونت علوه زنان نسبت به سالرهرای گرذشرتره
در جغرااوایی به نام ااغانستان اازایش یراارتره
است .البته به نظر من این مار و ارقام زیراد
دقوق نوست چون احتما اینکه یک سرری از
خشونت ها به دلو دور دست بودن مناطق و
همچنان تعصبات خانواده ها بره عرلرت براارت
سنتی که جامعه دارد دور از چشا رسانه یری
ها موماند .ایرن مراری کره از طررف حرقروق
بشر ارایه شده است نشران مروردهرد کره ۶۹۱
قت در شش ماه نخست سا  ۶۱۱۲صرورت
گراته  .همچنان این گزارش خشرونرت هرایری
مانند :توزاب پاشی سنگسار به ترش کشرانردن
زن و همچنان سوب های اوزیکی را در برر
دارد .طبق مراری ارایره شرده بره نرظرر مرن
امسا سخت ترین سرا از نرظرر بردرارتراری
برای زنان بوده است چندین مورد خشونت و
قررت ر نرروررز پررس از ارایرره ی ایررن مررار در
ااررغررانسررترران رس داده اسررت.خشررونررت هررای
خانوادگی یکی از چالش های برزرگری اسرت
که زنان با ن مواجه هستند و عرمردترا تروسرط  )2عکس الرعرمرل مرقرامرات دولرتری بره ایرخ
مردان خانواده ها صورت مری پرذیررد .اررار جنایات چگونه بروده و آیرا زنران خشرونرت
از منز  ،خرودسروزی و خرودکشری ،طرالق ،دیده میتوانند روی حمایت موسسات دولرتری
تجاوز جنسی و اعتواد از نرترایرج و مصرادیرق حساب کنند یا خیر؟
عمده خشونت با زنان بوده کره رقرا ن روز از پانزده سا گذشته بدینسو اقدامات قرانرونری
بروز در کشور اازایش می یابد و هرنروز هرا برای تامون حقوق زنان صورت گراتره اسرت
چشا انرداز یرنرده بررای ایرن قشرر هرمرچرنران که ایجاد کموسوون حرقروق بشرر ،اخرترصراص

وزارتی برای امروز زنان ،وجود خانه هرای
امن و ایجاد قانون مبارزه برا خشرونرت عرلروره
زنران نرمرونرره هرایری از ن اسرت .امرا هرنرروز
موانعی وجود دارند که زنان نمری تروانرنرد بره
حقوق خود دسترسی پودا کنند.
با وجود تصویب قانون مرنرع خشرونرت عرلروره
زنان در سرا  ۶۱۱۴کره بررای اولرورن برار
مجازاتهای سختی را در حمایرت از زنرانری
که مورد زار جنسی ،لرت و کروب یرا سرایرر
راتارهای خشونت مرورز قررار مریگروررنرد در
نظر گراته است اما مار خشونت علوره زنران
همچنان در این کشور باالست .
کمتر ناقضان حقوق زنان در کشور محراکرمره
و مجازات گردیده و پررونرده هرای نرنرگرورن و
وحشورانره خشرونرت برا زنران مرورد دادرسری
عدلی و قضایی قرار گرارتره اسرت .نراقضران
حقوق زنان همواره گریزان از قانون بروده و
نهادهای امنوتی و قضایی کشور در مرحراکرمره
و دادرسی از نان اقدامات جردی نرکررده انرد.
همون امر سبب گردیده تا ارهنگ معااوت در
کشور ترویج و نقن حقوق زنان به موضوع
ساده و کا اهموت در نگاه دستگاه های امنوتری
و عدلی تلقی گردند.
اوال قوه مقننره در مروارد زیرادي در زمرورنره
تصویب قوانون الزم براي حمایرت از حرقروق
زنان و یا مبارزه با بر عردالرتر و خشرونرت
علوه زنان ضعوف عم کرده است .ثانورا قروه
مجریه کارکرد ضعوف در مرورد مربرارزه برا
خشونت علوه زنان و یا بهبود وضعورت زنران
کار زیادي انجام داده نتوانسته است .
سوستا جوابگوی مشکالت زنان نورسرت ،در
مواردی گفته شده که ااسد است و زنان به ن
اعتماد نرمریکرنرنرد[ .بررای هرمرورن] اشرارهرای
خانواده و جامعه بر زنان سربرب مریشرود کره
زنان به سوستا های غور رسمی عدالتی روی
می ورند؛ مث جرگهها و شوراهای محلی که
تبعون موز اند و مشک ایجاد میکنند".
6

چیه انقالبی بدون آزادی زن ،کامل نیست
 )3سررازمررانررهررای مرردافررد حررقرروق زنرران در
افغانستان در چه سرطرحری قرادر بره فرعرالریرت
هستند و تا چه حد تاثیر
گذارند.
مار ساالنه هر سا از اازایش خشونت علوه
زنان در ااغانستان خبر موده
سازمان های مدااع حقوق و زنران قردرترمرنرد
تالش زیادی برای بهبود وضعرورت زنران در
ااغانستان کردند اما به نظر من این بازسازی
ها باید از تهداب شروع می شرد .در جرامرعره
ی مردساالری مث ااغانستان که زنان سالرهرا
سکوت اختوار کرده اند و مرد حرق مرالرکرورت
رو نسبت به زن دارد برایرد او روی اذهران
مرد های جامعه کار می شد .از یک بعد اگرر
به این قضوه نگاه کنوا زنی که سواد خروانردن
و نوشتن ندارد چگونه می تواند از حق خرود
در مقاب مرد به گونه ی صحوح دااع کرنره ؟
مرد هایی که در مجلس به قرانرون رای مری
دهند و ن را نااذ و یا رد می کنند با ااکراری
سنتی و مذهبی و همچنان احساس مالکوت بره
زن دارند حتی ترعرداد خرورلری زیراد مرردهرای
شرروررک پرروش بررا داشررتررن مرردارک تررحررصرروررلرری
نچنانی از معتبرر ترریرن دانشرگراه هرای دنرورا
چگونه قوانرورن مرنرع خشرونرت عرلروره زن را
تصویب کنند؟ خوب وقرتری کره ترعرصرب ایرن
چنون در ااکار مرد های باسواد و ترحرصرور
کرده مو موزنه چطور از یک مررد کرا یرا
بی سواد موشه انتظار داشت تا حقوق زن را
رعایت کنه؟
هاچنان مولوونها دختر بهدلور نرگررانریهرای
امنوتی و رسا و روا های سخت و بازدارنده
اجتماعی نمیتوانند به مکتب بروند ،تنها ۱۶
درصد زنان که پانزده سا و برزرگترر سرن
دارند قابلوت خواندن و نوشرترن را دارنرد کره
این موضوع در مرقرایسره برا مرردان بره ۳۴
درصد میرسد .موزان سواد مروران زنران کره
عمر  ۱۱تا  ۶۹سرا دارنرد بره  ۶۹درصرد
میرسد و در مقایسه با مرردان ایرن نررس بره
 ۱۳درصد میرسد .
حتی من خودم بارها برا زنران مرداارع حرقروق
زنان که در ااغانستان صحبت موکنا بره نرهرا
می گویا با اینهمه تالش های برورشرمراری کره
می کنود یک دها ن دستاورد دارید .اما یرک
تعداد از زنان و یک تعرداد از مرردان واقرعرا
برای باال برردن حرقروق زنران ترالش دارنرد.
اجازه بدید اشاره یی کنا به پررونرده ی زهررا
دختری که در سن پایون او را راهی خانره ی
شوهر کردند و به دلو باردار بودن نتوانستره
بود به زمون های کوکنار مربوط به خرانرواده
ی شوهر راته و در نجا کار کند که این امرر
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باعث که خشا خانواده ی شوهرش برانگوخته
شود و در قدم او او را حسابی مرورد لرت و
کوب قرار بدهنرد و سرپرس تروسرط شروهرر و
خانواده اش برا پرتررو بره ترش کشرورده شرد.
مقدار سوختگی نقدر عموق بود که به گفته ی
دکتران اقط کف پای زهرا سالا مانده بود او
را از غور به کاب انتقا می دهند و در یکری
از بومارستان های کاب جان خود را از دست
مودهد .یک تن از زنران ارعرا بره نرام ویردا
ساغری که از جامرعره رسرانره ی اارغرانسرتران
است به همراه تعدادی از اعاالن حقروق زنران
" چه زنان و چره مرردان" چرادری را برر پرا
کردند و خواهان رسودگی پروند و دستگرورری
مجرمون شدند در نرخرسرت خرواسرتره ی نرهرا
توجهی صورت نگرات چون با وجود مرقردار
زیاد پرونده های خشونت علوه زنان مجرریران
قانون به خود زحمت نمودهند تا پرونده هرا را
بصورت جدی پوگوری کنند اما مدااعون نقدر
زیرکانه عم کردند و تروانسرترنرد خرانرواده ی
زهرا را راضی کنند تا زمانی کره مرجررمرورن
این قضوه دستگور نشرونرد جسرد زهررا را از
سردخانه تحوی نموگورند و همچنان ایرن ترورا
خواهان بررسی پررونرده ی زهررا و انرترقرا
مجرمون بره کرابر شردنرد .در نرخرسرت دولرت
ااغانستان به این مساله توجه نکرد اما جامرعره
ی رسانه ی ااغانستان و مداارعرورن نرقردر ایرن
پرونده را پوگوری کردنرد کره ترا پرس از ۶۹
روز این پرونده به نتوجره رسرورد و هرمرچرنران
زنان باری دیگر تابو شکنی کرده و این ترورا
جسد بی جان زهرا را بر سر شانه های خرود
گذاشته و به خانه عبدی انتقرا دادنرد .خرریرن
خبر تکان دهنده مربوط به ترش زدن شرمرورال
 ۶۲ساله توسط شوهرش بود کره یرک ترن از
خبرنگاران زن ااغان بره نرام وحرورده ارورضری
گزارش این قضوه را به عهده گرات.
نظر من این است که در طو ایرن  ۱۱سرا
دولتمردان ااغانستران بره خراطرر ایرنرکره پرو
بوشتری از جامعه ی جرهرانری دریراارت کرنرنرد
تررعرردادی پسررت هررای مررهررا را برره صررورت
سمبولوک به زنان داده اند و هرمرورن سروراسرت
در مورد زادی بوان در ااغانستان صدق مری
کند .البته ناگفته نماند که زنان شاغ نرورز در
محوط کاری با خشونت هایی مرانرنرد خشرونرت
های کالمی و غوره روبرو هستند.

مونو جان در کشوری که جنسوت زن به گونره
یی رسمی در جامعه شناخته نرمرورشره چرگرونره
می شود ن محوط برای زنان امرن براشرد؟ در
مناطق دور دسرت اارغرانسرتران دخرترران اراقرد
مدرک هویت هستند و حرتری اگرر از مرردی
تعداد ارزندانش را بپرسی اقط ارزندان پسرر
را حساب موکند.
زنانی که نه تنها از سوی خانواده حکرا جرزا
برایشان صادر می شود بلکه بزرگران قرومری
نوز برای زنده برودن یرا مرردن نرهرا تصرمرورا
موگورند .کشوری که نه در خرانره بررای زن
امنوت است و نه در جامعه نه اعضرای خرانره
به حقوقش احترام می گذارند و نره مرجرریران
قانون از نها حمرایرت مری کرنرنرد .برعرضری از
پرونده ها که مربوط به خشونت عرلروره زنران
است از تجاوز پدر که نزدیک ترریرن اررد و
تکوه گاه دختر می باشد حکایت می کند .حتری
زنان در خانه های امن نوز امرنرورت نردارنرد و
از سوی مردان مورد زار و اذیت و ترجراوز
جنسی قرار موگورند.
زنانی که از خانه گراته تا محوط تحصولی و
کاری مصونوت نردارنرد .بره خصروص زنران
شاغ  .از نظر من طی این همه سا هرمرورشره
از خشونت علوه زنان کا سواد صحبت شده و
مشکالت زنان اعا در جامعه بازتاب زیرادی
نداشته است .در جامعه ی سنتی و مرردسراالر
ااغانستان اگر زنری بررای دریراارت کرار بره
خصوص یرک سرری کرارهرا کره مرردان ن
جامعه معتقد اند این شغ اقط مردانه اسرت و
برای اینکه نشان دهنرد جرایرگراه زن ارقرط در
خانه است وارد جامعه شرود احرترمرا دعروت
شدن به تخت خواب از سوی کارارمرا خرورلری
زیاد است .
 )5نررظررر شررمررا در مررورد تررواف ر دولررتررهررای
اروپررائرری بررا دولررت افررغررانسررترران برررای پررس
فرستادن پناهجویان افغان
چیست و چه عواقبی را در بر خواهد داشت؟

به بدترین و دردناک ترین بخش زندگی یرک
زن برگشتن به جهنمی اسرت کره ازش اررار
کرده .زن سالهای سرا مرجربرور بره سرکروت
اجباری و خانه نشونی بوده
از جایی به این سوی بها مده که هوچ قرانرون
و مرجرع قرانرونری او را حرمرایرت نرکررده .از
 )4سحر عزیز برا ترمرامری تروصریرفری کره از جامعه یی مده که از بردو ترولرد مررد چره در
شرایط زنان در افغانستان کردیرد ،آیرا برنرظرر قالب پدر و برادر و در سنون برلروغ از سروی
همسر سرکوب شده حق تحصو و رشد ازش
شما ایخ کشور میتواند
گررراررترره شررده .زنرری کرره سررر کرروچررکررتررریررن
جای امنی برای زنان محسوب شود؟
مسایلبهش توهون شده مورد خشونت قرار
7
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قرار گراته با دنوایی از عقده های درونی و با امود به رشد و خود تکاملی به این سوی بها ماده است .با اینکه واکنش های مررد هرا در ایرن
سوی بها به علت مرد ساالری سنتی و مذهبی بودن ذهن از ترس اینکه مبادا زن و یا دخترشان کاری که به نظر نها بی غورتی گفتره مرورشره
به طور مثا کشف حجاب زن و یا دخترشان تندتر موشه اما اینجا دیگر ااغانستان نوست که با وجود اساد اداری و جامعه مردساالری بتروانری
خود را توجوه کنی به همون دلو اکثر مردها سعی می کنند یک کمی در راتار خود تجدید نظر کنند.
اما زنانی که جواب منفی منبی بر دریاات اقامت اخذ می کنند هموشه نگران اند .نگران بازگشت به جهنمی که با هزاران بدبختی از ن اررار
کرده اند
https://youtu.be/8ob_hIfFETc
نها راه ااتاده اند ،شا و کاله کرده اند تا به هر صورت یک مودان اعالوتی
آنچه از رفسنجانی و رژیمش در …… ثریا شهابی
برای خود باز کنند .نها هوچ ملزم نبودند دروغ بگویند ملزم نبودند به بهانه ی
ادامه ی صحفه ی 3
اینکه در زندان به سر می برند از قای خاتمی تا دستبوسی روحانی و دروغ
گفتن در مورد خصلت های راسنجانی چوزی بگویند .مجبور نبودند! می توانستند سکوت کنند .نها نه بخاطر زندان بودن این حرف ها را
نمی زنند! نه مساله ی امنوت است! و نه موضوع زندگی کردن در ایران! و نه به خاطر درک «ریالپولتوک» است! جنبش شان اینگونه
است .اندازه زایدخواهی و توقعاتشان همون است .
ما گاها وقتی خطر سنت توده اکوریت را گوشزد می کنوا ،بعضی ها می گویند شما دارید اغراق می کنود توده و اکثریت وجود ندارد .من
به عنوان یک سوسوالوت می گویا :شما می توانود اطالعوه اش را ببونود هنوز ها ارهنگ و سنتش وجود دارد و نسرین ستوده ن را رهبری
می کند ن ها به عنوان کسی که اپوزیسوون هست حرف می زند .و طوف وسوعتر واقعا حقور که دارند حقارت خود را در مقاب مردمی که
سی و شش سا حاکموت و تک تک این مهره ها را می شناسند ،به نمایش گذشته اند .اگر به دنوای مجازی سر بزنوا همون امروز یک
عالمه از جوک گراته تا اطالعات راجع به کارنامه ی راسنجانی و اجایعی که در این سالها در راس اش بوده موجود است .اینها با نشان
دادن این درجه ی زادیخواهی خود ،اقط عمق حقارت پوچی و ناچوزی خود را به نمایش می گذارند .در نتوجه به اصطالح معروف این
گونه دم ها را دور برداشته است .اعالون حقوق زن باید با مطالبات کامال روشن زنان بروند به جنگ اینها ،این که ولی اقوه شود شورای
علما و یا اینکه صندلی و کرسی حکومتی را برای ها بزرگ و کوچک کنند ،مسئله و جنگ مردم نوست .زادی عقوده و بی قود و شرط بوان
جدایی مذهب از دولت ممنوعوت حجاب اجباری و زادی پوشش و روابط جنسی زادی انتخاب همسر حق زن در طالق و سرپرستی کودک
و لوست بلند باالیی که برای همه شناست ،معنی اصالحات از نظر زنان و ختران در ایران است .در نتوجه به نظر من همون حا غاز شده
که امنوزم اسالمی که به رهبری راسنجانی است باید ببونوا اائزه از پدر خود چه سرمایه ی سواسی را به موراث برد و برای این جنبش چه
می کند .من اکر موکنا باید به مصاف این رات.
با سپاس از اینکه نظراتتان را بونندگان ما درموان گذاردید.
https://youtu.be/5a4dN1P56RA
با تشکر از سحر صامت برای پیاده کردن متخ مصاحبه
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تسلیت

ضم
سازمان راهیی زن ،ن ارباز تأرث و تأسف از واقعه ی دلخراش و رددانک آتش سوزی پالسکو هب همه ی
هم
صم
بازماندگان این حادهث و آتش نشااننی هک کاران زعزیشان را از دست داده اند  ،یماهن
ت
سلیت می گوید.

9

زندانی سیاسی آزاد باید رگدد
زندان گوهردشت وسلول انفرادد تقدین به
مادرخوبن ه درهمه شرایط با مخ بود
مینا زریخ

یﻚ ماه و اندي از ورودمان بهگوهردشت
گذشتهبود .گوی ماههادر سﻜوت دهشتناﻙ و
مسای ریز ودرشت بودم .ورود.نوّره برایا
تنوع جالب بود  .بعد از خوردن بجوش ،
پتوهارا پهن ﻛردیا  .نوّره حاضر نشد پتوي
خودراروي زمون پهن ﻛند .پتوي زیبایا و یﻚ
پتوي سربازي را پهن ﻛردم .بقوه وسای را
در گوشهاي مرتب گذاشتوا .وقت ناهاربود.
لو پلو بود .بعد از ماهها تنهای  ،غذا خوردن
دو نفره لذت داشت  .قرار گذاشتوا ،ﻛارهاي
اتاق را یﻚ روز او انجام دهد و روز دیگر
من انجام دها .زیاد همدیگر را نم شناختوا.
سع م ﻛردیا با همدیگر شناتر شویا .نوّره
ﻛامال" مذهب بود .بسوار به نماز و روزه و
نج س و پ اﻛ ا ع تقا د د اشت  .د ر ابت د ا
بسوارسع م ﻛرد خط و مرز را با من حفظ
ﻛند  .ما با ها برنامه ورزش داشتوا  .صبح
ساعت  ۱۱تا  ۱۱١١ورزش م ﻛردیا..
ورزشها را به اسام شهداي سازمان
مجاهدین اساگذاري ﻛرده بود ول یﻜ از
نها ﻛهاسا صفای اراهان را داشت ،
درابتدا با ها ورزش م ﻛردیا  .یعن این
ورزش را ها انجام م داد .ول بعد از مدت
بسوار ﻛوتاه و ارتباﻃش با سلو بغل ،
دیگر با من ورزش نم ﻛرد و اگر ورزش
م ﻛرد  ،ورزش اي انسانها و صفای
اراهان را انجامنم داد .من بهاین
برخوردها عادت داشتا  .چرا ﻛهدر مدت
ﻛوتاه ﻛهدر بند  ٤عموم زندان
قز حصار بودم با تشﻜوالت نها و خط
ﻛهگراتهبودند  ،مبن بر بایﻜوت و دوري
ﻛردن از چپها و تماس نگراتن درهوچ
زمونهاي  ،شنا بودم  .عدهاي معدود از
مجاهدین نوز ﻛهاین جور مرز و بایﻜوت را
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قبو نداشتند ،از نظر اینها ﻛار درست و
اصول انجام نم دادند .این را م دانستا در
شرایط سخت ،شدت بایﻜوت ﻛارنگتر می
شد  .قب از ارتباط با سلو بغل رابطهاش
معمول بود  .من ها دراین مدت شناخت
دقوق پودا ﻛرده بودم ول سع بر این نبود
ﻛهبرخورد متقاب انجام بدها ،بلﻜهبا گاه و
روش درست سع داشتا قانعش ﻛنا ﻛهما
ﻛسان هستوا ﻛهدر مقاب رژیا مبارزه
م ﻛنوا  ...روزها از پ ها م گذشت و
تقریبا" راض از شرایط پوش م راتا .یﻜ
از  ۳روزها ،عصر موقع شامپاسداردادزد :
" هر ﻛس روزنامهم خواهد  ،الش را
بگذاردزیر دراکر کردم اشتباه شنودهام .مگر
م شودبهماروزنامهبدهند؟! سواستهاي خشن
و وحشتناﻙ نهاﻛجا،روزنامهدادن ﻛجا؟ !
الش را باهو و ولع زیر درگذاشتوا  .نوّره
نظرش این بود " :رژیا ﻛوتاه مده و مقاومت
ما و ﻛال" مقاومت سازمانش رژیا را وادار
ﻛرده به ما روزنامه بدهند ".بهنظرم اﻜرش
بسوار مسخره موز بود  ،نم خواستا با او
بحث ﻛنا .بحث ﻛاري را پوش نم برد ،چنان
مسخ شده بود ﻛهیﻚ قدمها بهپوش نم مد .
خالصهاقط نخواستا با سﻜوت همراه اش
ﻛرده باشا و گفتا:
"اینﻃوراﻜر نﻜن"!
پاسدارزن سوهچردهاي ﻛهبهغایت زشت بود
و هموشهاﻜر م ﻛردیا بهخاﻃر همون زشت
با
ازما م خواهد انتقامبگورد،
بدجنس هايهموشگ اش دررا بازﻛرد و
گفت ۱١ ":ریا "!
پریدم و سریع بهشدادم  .حالت مرادید و
گفت" :هو نشو! ارداها برایتان م وریا ".
روزنامه را باز ﻛردم ،ما پریروز بود ول
باز روزنامه بود .روزنامه را سطر به سطر
خواندم  .هوچ امودي بهادامهاش نوست و باید
مطالب را حفظﻛنا .نوّرهزیادمول به خواندن
نداشت  .ﻛم نگاهﻛرد و نظرش درمورد
خبريﻛهدر چند استان سو مده بود ،جلب
شد  .گفت  " :امودوارم چنان سول بواید
ﻛهمردمبوش ازاندازه خسارت ببونند.".
پرسودم" :چرا؟ "!
چرای ﻛهبرایا ناباورانهبود .چهﻃور ممﻜن
است ﻛس بهاین شﻜ اﻜر ﻛند؟گفت" :چنان
خسارت ببونند ﻛهباعث بشه .انقالب ﻛنند و
مارا زادﻛنند".
یعن حاضري به قومت ازدست دادنجانشان ،ما زاد شویا؟!
در خود پوچودم .با خودماﻜر م ﻛردمبوچاره
مردم ﻛهاحتوا بهقهرمان دارند  .سﻜوت

حﻜاارما شد .چهﻃورم توان ازجان دیگران
م ا ی ه گ ذ ا ش ت ؟ . . .س ع م ﻛ ر د ی ا د ر
حوطهبسوارمعمول و در حوطه سلو و
خبرهايتازه بند رابطه حفظشود .در ساعات
ازروزدرزیر دردراز م ﻛشودیا تا ازرات و
مد و گفت وشنود پاسداران باخبر شویا .
صحبت ازمالقات بود ول ﻛا و ﻛوفش را
متوجهنشدیا .روزبعد ﻛه دوشنبه بود ،ساعت
 ۱۱صبح در سلو باز شد .پاسدارنادريرو
بهنوّرهﻛرد و گفت:
"مالقات! حاضر شو"!
ما جا خورده بودیا  .شادي پشت شادي !
دیروز روزنامه  ،امروز مالقات ! باور
ﻛردن نبود  .نوّره را حاضر ﻛردیا  .چادر ،
روسري ،جوراب و چشابند ﻛلفت .او سریع
پرید و دست و صورتش را صابون زد و
لباس تموزي بهتن ﻛرد  .من ها او رادر
مادهشدن همراه م ﻛردم  .هر دو ازاین
خوشحا بودیا ﻛهبهمالقات م رود  .شاید
بتوان اخبارتازهاي گرات  .بعد ازمدت نوّره
برگشت .مادرش بهمالقاتش مده بود .گریه و
زاريبسواريﻛرده بودﻛه چرا تو را بهاینجا
وردهاند؟
بعد از مدت  ،مرا براي مالقات صدایا
ﻛردند .از خوشحال پرﻛشودم .پوراهن برادرم
را به نشانه د بستگ به خانوادهام .پوشودم.
شاد و مسروربهراهرو رارنرا رزویا این بود
ﻛه با سپوده ها سلول می شدم  .با او دربند
هشت پایهدوست مان ریخته شده بود.
امودواربودمبتوانا با سپوده تماس بگورم .در
قسمت از راهرو ﻛه به ن زیر هشت
م گفتند ،ایستادم .سﻜوت بدي وجود داشت.
همه م دانستوا با ﻛوچﻚترین عالمت یا
نشانهاي ،مالقات قطع خواهد شد .شاید یﻚ
تﻜانخوردن از جا یا اینﻜه سراهاي یا صدای
از خود باعث م شود ،دست ازپادرازتر
برگردي! نفسا باال نم مد  .حواسا را جمع
ﻛرده بودم  .تا خالف ﻛوچﻜ ازمن نگورند.
دلا براي پدر مادرم تنگ شده بود  .گوی
سا هاست ندیدمشان .در همون حون ،نادري
گفت" :من م یا نزدیﻚ هر ﻛس ،خول
خول یواش ،اسمتان رادرگوشا بگویود ".
ماها همون ﻛارراﻛردیا  .نادري جلو مد .
پرسود" :اسمت؟"
قدِ بلند و سابقهبدي ﻛهروز ورودمگذاشتهبودم،
ﻛار خودش ر اﻛرده بود ! دوبارهگفت :
"نم خوادبگ ! تو را م شناسا .
تو معروفهست ".
ب ه خ و د م گ ف ت ا  :م ع ر و ف ؟! و ا ! م گ ه
چﻜارﻛردهام؟
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آزادی زن معیار آزادی ره جامعه ی ست
م ا ر ا ب ه ﻛ ا ب و ن م ال ق ا ت ب ر د ن د  .ا و ل و ن
چوزيﻛهنظرمرا جلب ﻛرد ،ﻛابون مالقات
بود .بسوارتنگ و واقعا" یﻚ نفره .یﻚ لحظه
اﻜر ﻛردم  :سلو انفرادي ،ﻛابون مالقاتها
انفرادي...
به خودم جرات دادم و پشت سرم را نگاه
ﻛردم .دیواري سبز رنگ و سرتاسري وجود
داشت  .این دیوار با دیواره ﻛابون مالقات ،
راهروي باریﻜ به وجود ورده بود  .این
اضا براي ﻛنتر مالقات  ،و رات و مد
پاسداران مراقب براي مالقات بود .
گفتند" :چشابندتان را بردارید"!
ما برداشتوا  .دستور دادند  " :ن را در
جوبتان بگذارید و حق ندارید به خانوادهها
نشان بدهود  .نشان داد ن همان و قطع
مالقاتهمان!" بعد ازقطع صدا حق ندارید،
بلند ازپشت شوشهبا خانوادهها حرف بزنود.
با قطع صحبتهاي دستوردهندهﻛهیﻚ
مردبود؛ خانوادهها وارد محوﻃه شدند .پدر و
مادرمرادیدم  .تا بناگوش دهانا بازشد !
م خندیدم  .پدرم دستش را به نشانه بغ
گراتن من روي شوشه گذاشت .دستش را از
اینﻃرف شوشه بوسودم .به مادرخوبا سالم
گفتا .در این لحظات هنوز صدا وص نشده
بود  .بعد از وص صدا  ،دوباره سالم و
احوا پرس ﻛردیا  .اشﻚ درچشمان پدرم
حلقهزد  .اشاره بهپشت ﻛردم و با اشاره لب
گفتا" :نه! قاجان ،پوش اینهاگریهنﻜن ".
وردنت
مادرم گفت  " :چﻜارﻛردي ،
اینجا ؟م گویند شمارهبر هستود و درزندان
قز حصار شورش ﻛردهاید؟"
باعالمت سر گفتا" :نه"
بهتان
"غذا
گفت:
مادرم
م دهند؟هواخوري،روزنامه چ ؟"
دیشب بهمان روزنامهدادند.
دربورون م گویند  ،پاهایتان رازنجورم ﻛنند ...برو عقب پاهایت را ببونا!
یﻚ قدمعقب گذاشتا و با خودمگفتا  :مامان
نم داند چه جای گور ﻛردهایا .یﻚ قدمعقب
راتن  ،عواقبش ازق و زنجور بوشتر است !
سریع خودم را جابهجا ﻛردم تا ﻛس متوجه
این ﻛار من نشود  .بعد به چشاهایا اشاره
ﻛردم  ،به نشانه اینﻛه چشابند م زنند .
پاسدار ها مداوم در حا رات و مد از پشت
سرمان بود  .گاه نوز روي خط مﻜالمه
م مدند ﻛه صدا ضعوف می شد  .پاسداري
ﻛه در بغ ﻛابون ایستاده بود  ،اخطار داد
ترﻛ حرف نزنا؛ ول باز ادامه دادم .مادرم
صحبت هموشگ اش را پوش ﻛشود و گفت :
"پرویز م خواهد تﻜلوف خودش را بداند .ﻛ
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بورون م ی ؟"
مامان جان ،من در این یﻚسا و اندي بهتوگفتهام؛ من حاال ،حاالها بورون مدن نوستا.
پرویز ها تﻜلوفش مشخص است.
ماﻛهقرارازدوا باها نگذاشتوا
ول او بهتو عالقهدارد .همشزنگ م زندو حا تو را م پرسد.
مامان ،بهش سالمبرسان و بگو او ﻛامال"زاداست .زندگوشرا پوش ببرد و باهر ﻛس
م خواهد ازدوا ﻛند .بغنگلویا راگرات.
نم خواستا مادرمبفهمد ﻛهمن ازتهد این
حرف را نم زنا .دوباره ادامهداد " :دراین
یﻚسا و اندي پرویز صبر ﻛرده تا تو
بوايبورون ﻛهبواد خونهما ناراحت و عاجز
بودمﻛه چرا نم توانا مادرمرا متوجهﻛنا
ﻛهاینجا ماندنا دست من نوست  .مادرمگفت :
" خرین باريﻛه دیدمش براي ختا پدرش
به نجاراتهبودیا  ...همهاش صحبت تو را
م ﻛرد و بهمن و پدرت احترامزیادي
گذاشت".
در یﻚ لحظهیادش ﻛردم ،دلا برایش تنگ شده
بود .چهار سا بودﻛههمدیگر را م شناختوا.
عشق رادراو تجربهﻛرده بودم  .مجددا "
تﻜرارﻛردم" :بهانتظارمن نباشد"...
مالقات قطع شد  .مادرمتﻜهﻛالم خودش را
تﻜرارﻛرد" :از خودت مواﻇبت ﻛن" نها از
ﻛا ب و ن د و ر ش د ن د و م ا ب ا ی د د ر ﻛ ا ب و ن
م ایستادیا تا پاسدار ما را به ﻃرف سلو
هدایت ﻛند .در ااﻜار خودمغرق بودمﻛهمردي
جلو مد و گفت  " :مگر بهتو نگفتا ترﻛ
حرف نزن؟"!
مادرم اصال " اارس بلد نوست  .حت درقز حصارﻛهتوابون براي ﻛنتر مالقات با ما
م مدند  ،براي ﻛنتر مالقات من یﻚ
توابترﻙ م وردند.
خودماز حراا خندهامگراتهبود  .توابترﻙ !
پاسدارمردبها گفت" :چشابند بزن"!
نرا ﻛنتر ﻛرد تا سفت و محﻜا بسته باشا.
بالااصله بعد از زدن چشابند ،با دستش محﻜا
به سرم ﻛوبود .برق ازچشمانا پرید .سرمگوج
رات و لحظهاي نتوانستا خودمرا ﻛنتر ﻛنا.
چشابند بهاندازه ﻛاا گوج م ﻛرد .ضربهبه
سرم نوز این گوج را صد برابر ﻛرد .سرم
سنگون شده بود .احساس م ﻛردم از چشمانا
هزاران جرقهبورون پرید .پاسدارگزارش مرا
بهنادريداد .او جلو مد و گفت" :ببونا ﻛوه؟"
نگاها ﻛرد" :م شناسمش به سلو ورده
شدم .ها خوشحا و ها ناراحت بودم.
ازعزیزانا خبر گراتهبودم ،اما ازاین ﻛههر
برخوردﻛوچﻚ برایت گزارش می شد،

ناراحت بودم .ﻛوچﻚترین حقت ،بزرگترین
جرم محسوب می شد .انگار م خواهند ،در
اینجا از دمها مجسمهبسازند و بس.
با ها سلول ام خبرهاي تازه را رد و بد
ﻛردیا .در همون حون یاد ور شدم ،بهخاﻃر
ترس از خانواده و عادي ساختن زندان
گوهردشت روزنامهرادادند  .روزنامهدادن
حت
چن د ر و زب و شت ر ﻃ و ن ﻜش و د ،
روزنامههاي باﻃلهراها جمع ﻛردند شبها و
روزهاي جمعه ﻛه پاسدارهاي زن نبودند ،
زندان در ترس ودلهره برایمان م گذشت .
ن و ّره م گفت  " :ﻃوري بخوابوا ﻛه انحناي
بدنمان دیده نشود  ".این ﻃرح را به شﻜ
خندهداري پوش م بردیا  .ﻛل ـررررررر تمرین
م ﻛردیا تا در بهترین حاالت  ،یعن
صافترین حاالت درروي زمون دراز بﻜشوا
ﻛههوچ برجستگ ازبدنمان دیده نشود .بارها
و بارها پتوهاراروي خود انداخته و نفر
بعدي بهدمدر م رات و با نگاه یﻚ پاسدار
مرد بهپتو نظر م انداخت .نظر داده می شد
ﻛهباید بوشتر و بوشتر به زمون چسبود تا هوچ
اثر و ثاري از "جرممان" دیده نشود  .نوره
وقت زیر پتو دراز م ﻛشود و من نظارهگر
داستان می شدم ،صحنه خندهدار می شد .او
تپ بود و ﻛل ازدستش م خندیدم  .نوره
م گفت" :با این هوﻜ درشتا حتما" دریچهرا
باز ﻛنند او بهمن نگاه م ﻛنند و من ها با
این چشاهاي باباغوري و ﻛورمنم توانا
نهارا تشخوصبدها ﻛهزن بود یا مرد؟!
باید ازاردا ورزش رازیادﻛرده تاهوﻜلا را
الغر ﻛنا و دیگر موقع خواب برجستگ
نداشتهباشا".
تصموا گراته بودیا پتوها را به ﻃور مشترﻙ
رویمان پهن ﻛنوا .سه تا پتو را به ﻃور ااق
پهن م ﻛردیا .حق نداشتوا مشترﻛا" از پتو
استفاده ﻛنوا با همه عواقبش توااق ﻛردیا ﻛه
اگر پاسداران به این ﻛار اعتراض ﻛنند ،
سرماي زیاد و شرایط غورقاب خوابودن را
عنوان ﻛنوا  .م دانستوا ﻛه این یﻜ از
بزرگترین "نقن مقررات" ها  ،در زندان
است و شالق و شرایط سختتر ازاین را
برايمادرگوريدارد .با این حا  ،بون سرما و
شالق درعم دوم را به جان خریده بودیا
مث ﻛتاب روي زمون دراز م ﻛشودم .
سرماي زمون را با پشت درد لعنت تحم
م ﻛردم اما پاهایا تازانو بورون م ااتاد
پاهای ا ر ا چ هﻛن ا ؟! ﻛ ل س ر ِخو ابو د ن
م خندیدیا و این نوع خواب را خواب
قورباغهاي نامگذاشتهبودیا  .در حرررررالرررررت
ادامه در صفحه ی 15
درازکش
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دست ذمهب از زندگی زانن کواته

خشونت حکومتی علیه زنان در ایران
شهره مالیی کنمی
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خشونت علوه زنان در ایران ریشه در قوانون غور انسانی ،حکومت ااسد و دستگاه های
وابسته به نظام دارد و تالش هایی هرچند کوچک که ب ای راع این معض در ایران انجام
موگورد به راحتی توسط ایادی حکومت از بون مورود در یکی از تازه ترین بوانات ((مسئو
بسوج زنان مونو اصالنی  ،تعهد ایران به سازمان مل برای تحقق تساوی جنسوتی را خالف
دانسته و از قوه قضائوه خواسته با این تالش ها برخورد کند.
او همچنون با انتقاد از کسانی که ازدوا دختران  ۱۲ساله را مصداق خشونت علوه زنان
مودانند ،گفته است که ازدوا دختران در سن جوانی باعث ااتخار است.
خانا اصالنی کار کردن زنان در اضای مختلط و همراه با مردان را از مصدایق خشونت
علوه زنان در ایران دانسته و گفته است این موضوع امنوت زنان را دچار مخاطره موکند((.
نباید انتظار داشت که با حضور چنون اارادی در بخش های مختلف حکومتی ظالا شرایط
زنان ایران بهبود پودا کند .مشکالت مختلفی که زندگی زنان ایران را تهدید موکند نتوجه
قوانون زن ستوز بر گراته از دینی خشن موباشد که در جای جای ن خشونت علوه زنان به
وضوح قاب رویت است و تا وقتی که خامنه ای واشخاص دیگری شبوه اصالنی در مسند
قدرت باشند امودی به رهایی زنان ایران نوست.

بررسی پایمال شدن حقوق زنان در ایران و افغانستان

مصا به شاهین کاهمی با مرضیه آدمی عضو و مدافع فعاق
قوق زنان ایران و ماریا یوسفزی عضو و فعاق قوق زنان
شاهون کاظمی ابتدا در مورد وضعرورت زنران
در دو کشور ایران و ااغرانسرتران مرورپررسرد و
اینکه در ماههای اخرورر چره اترفراقراتری بررای
زنان و دختران در نجاها ااتاده؟
ابتدا مرضوه دمی به شرح وضعوت اسفرنراک
و نقن حرقروق زنران و دخرترران در ایرران
موپردازد.
با سالم و درود خدمت ترمرامری هرمروطرنران و
همنوعان عزیزم در جای جای جهان .
من مرضوه دمی سالهاست که ارعرا حرقروق
بشر وعضو سرازمران رهرایری زن و مرداارع
حقوق زنان هستا .
خوشبختانه امروزه مردم گاه شرده انرد و از
طریق اینترنت در جریان اخربرار و اترفراقرات
روز قرار موگورندبه همون دلو هرمره خرورلری
خروب مرورردانرورا کره در ایررران زنران چره هررا
موکشند و چه بر سرشان موآورند .
از هرمران دخرتررر برچره  8سرالره کره وادارش
موکنند و محکوم است باینکه پدر یا بررادر و
در صورتی که اینهرا نربراشرنرد عرمرو تصرمرورا
بگورد که این دختر بچره بره خراطرر مرقرداری
پو و به دلو ارقرری کره در طرو ایرن 38
سا در ایران شدت یراارتره و نرهرا عرامرلرش
سردمداران رژیا جمهوری اسالمری اسرت و
مردم را به اندازه ای تحت اشار گرذاشرتره کره
برای ادامه زندگی االکت برارشران دسرت بره
هر کار ناپسندی بزنند و مررترب شراهردیرا کره
پدر برای سور کردن شکا خانواده اش یرکری

یررکرری اعضررای برردنررش را
مورفرروشرد .مرورفرروشرد و یرا
مادر تن ارروشری مرورکرنرد ترا
چرررنرررد روزی زنررردگرررورررشررران
بگذرد .یا ایرنرکره وقرتری پردر
موبوند نمورتروانرد دخرتررش را
تررامرروررن کررنررد در حررالرروررکرره
دخترخردسالش عرروسرکرش
را در بغ دارد اجبارا ن طرفر مرعرصروم را
در غروش پرروررمرردی پرولردار و حرریرص و
شهوتران قرار مودهد عزیزانا بوایود کرمری بره
این معضالت که دامنگرورر جرامرعره مران شرده
بوندیشوا .چه دلولی داره ؟
چرا ما باید این ظلا و ستا را بپذیریا؟
تا کی بوتفاوت بنشونوا و شاهد و نراظرر اردا و
انا شدن قشر دختران و زنان ایران باشوا؟
تا کی مظلوموت ؟
تا کی سکوت اختوار کردن؟
این را باید بدانوا که تا ما با ها به پا نخرورزیرا
و دست برکرار نشرویرا و از حرقروق خرودمران
دااع نکنوا همنوعان عزیرزم مرطرمرورن براشرورد
هرگز به جایی نمورسورا و برا بری ترفراوتری و
سکوت ما خوندهای سورری نراپرذیرر روز بره
روز جسررورتررر و قررویررتررر شررده و قرروانرروررن
سختگورانه و مترحرجررانره ترری عرلروره زنران
وضع موکنند و به نجایی که رزوی دیرریرنره
شان بوده که نها چوزی جز خانه نشون کردن
زنان و دختران نبوده و نوست .

همانطور که در جریان هستورد طری سرالرهرای
اخرروررر بسررورراری از رشررترره هررای تررحررصرروررلرری
دانشگاهی را برای زنان حذف کردند و خولی
از مشاغ را ها هموظور .
خب شما موردانرورد کره اگرر مراهرا جرلروی ایرن
اقداماتشان را نگوریا در سالهای ینده با مرا و
ارزندانمان چه موکنند ؟
جسارت نها بحدی زیراد شرده کره زن بررای
انتخاب شرغر و رارترن سرر هرر کراری برایرد
شوهرش اجازه دهد .
یا اینکه برای خرو از کشور به هرر دلرورلری
اگر برای شرکت در مسابقرات جرهرانری و یرا
دیدن اامولش باشد .
یعنی اگر قا باال سرش که حاکا مطلق اوسرت
راضی به ن کار باشد .
مرد است که باید بجای زن برای هر کرار یرا
قدمی که برمودارد تصموا بگورد .
عزیزانا ما به هوچ وجه نباید زیر برار چرنرورن
ظلمی برویا و نموپذیریا و صدای مظرلرومرورت
زنان ایران را من به شخصه تا جایی که
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خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت است
بتوانا و نفس در بدن دارم به گوش جرهرانروران
و مجامع حقوق بشری مورسانا و تمام اعمرا
ضد حقوق بشری را که بر سر هموطنانا چه
در زندانها و چه در خار از زندان موآورنرد
برمال کرده و به هر جایی مورسانرا و اجرازه
نخواها داد که بوشتر از به نها ظلا کرنرنرد و
بهترین دختران و زنانمان اردای عرقرده هرا و
کرروررنرره ترروزیررهررای عرروام ر رژیررا دیررکررترراتررور
جمهوری اسالمی شوند .
و در ادامرره مرراریررا یرروسررفررزی برره وضررعرروررت
دردناک دختران و زنان ااغانستان موپردازد.
با درود و سالم به بونندگان تلویزیون رهرایری
زن .
من ماریا یوسفزی شهروند ااغان در سویرد و
مدااع حقروق زن و حرقروق بشرر و کرودکران
هستا.
همانطور که بارها در این مورد گفرترورا ولری
کو گوش شنوا ؟کو قانونی کره بره زنران حرق
دهد ؟
ااغانستان یک مملکرت صرنرعرتری و مرذهربری
است و گروههای تندرو مث طالبان و داعرش
و غوره علوه زن تالش مرورکرنرنرد و روز بره
روز ها رو به اازایشند .
زنان تورباران مرورشرونرد .سروزانرده مرورشرونرد
دختر خردسا بره نرکراح مررد  05سرالره در
موآید  .و مرثر جرنرس مربرادلره و یرا ارروخرتره
موشود  .و دختر وسرورلره عشررت بررادر خرود
موشود و اینجور مسای سنرتری شرده و دولرت
ااغانستان تا برحرا نرتروانسرتره قرانرون مرنرع
خشونت علوه زن را تصویب کند و اگرر هرا
شده نرا عملی نکرده بطوری کره در 6مراه
او سا گذشته  0055خشونرت عرلروره زنران
گررررررررراررررررررترررررررره کرررررررره
صررررررررورت
شام .قت .زنا.سوزاندن.شکنجه.اروخرترن و
خشونتهایی که در اانون بشریت نبوده .
شاهون کاظمی موپرسد .
بطور مشخص در مورد قتلهرا و یررخروردهرا
ی خشونت موزی که بنام ناموس و غورت برا
زنان در کشورهایی مث ایران و اارغرانسرتران
موشود چه صحبتی دارید ؟
ماریا یوسفزی.
قتلهای ناموسی ارقرط در مرورد زنران صردق
موکند و زن است که قربرانری ایرن خشرونرترهرا
شده  .بطور مثا یک زن اارغرانری در سرویرد
چون نموخواست چادر سرش کند شوهرش برا
چادر خفه اش کرد .
یا خانمی در پراکسرتران برنرام قرنردیر 22سرالره
بخاطر اینکه ااشا کرده بود که خوند مرحرلری
از او درخرواسرت ارتربراط نرامشرروع داشرتره
برادرش به خاطر اینکه ناموسش پایما شرده
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او را خفه کرد .
این قتلهای ناموسی بنام نرامروس و دیرن و
مذهب در ایرران و اارغرانسرتران و پراکسرتران
صورت موگورد .یا چند وقرت پرورش زنری کره
توسط شوهرش شکنجه شد و طرفر  6مراهره
اش را سقط کرد .اینها بهانره هرایری اسرت کره
اقط زن باید قربانی شود .
و مرضوه دمی در ادامه در مورد ظلا و ستا
به زنان در ایران بخصوص در جرامرعره کررد
و در کردستان مورپرردازد .برا تروجره بره ظرلرا
مضاعفی که بر زنان مورود در ایرن مرنراطرق
از همه دردناکتر قتلرهرای نرامروسری اسرت کره
بوداد موکند بطور مثا چند وقت پرورش پردری
دختر دانشجوی خود را به صررف ایرنرکره برا
یک پسر همکالسوش صحربرت کررده برود در
حالوکه بون ن هرورچ رابرطره نرامشرروعری یرا
خالف اخالقی صرورت نرگررارتره برود خرورلری
راحت ن دختر معصوم را جلوی دانشگاهش
به قت رساند .
و از این قبو جنایات خولی به وقوع پروروسرتره
و موپووندد.یا بارها دخترانی کره نرمرورخرواسرتره
اند با مردی که مدنظر پدرشان اسرت ازدوا
کند کشته شده .
و موارد زیادی را سراغ داریا که دختری را
که به زور به ازدوا مردی در ورده انرد و
او نتوانسته به زندگی با شوهر ناخواستره اش
ادامه دهد و از پدر یا بررادرش خرواسرتره کره
حمایتش کنند که از شوهرش طالق بگورد .نه
تنها حمابتش نکرده بلکه او را یا ترش زده و
یا به قت رسانده اند .
و برراز مرروارد برروررشررمرراری از خررودسرروزی
دخترانی را داریا که وقتی دختر نخواستره برا
مرد مورد نظر خرانرواده اش ازدوا کرنرد و
مخالفت کرده و تمام سعی خرود را کررده کره
انها را از این تصمورا نراعرادالنره و غرلرط در
موردش منصرف کند و مروارق بره ایرن کرار
نشده خر سر مجبور شده بعنوان اعرترراض
به درخواست اطرااوانش خودش را تش زند
و به این ترتوب جانش را از دست داده .
و حا این سوا پوش موآید که چرا
.چرا زنان این همه بال باید سرشان بواید؟؟؟
جوابش اینست که همه این مصوبترهرا نراشری
از همان قوانون قرون وسطرایری و مرزخرراری
است که در ن هوچ نکته مثبتی کره بره نرفرع
زنان باشه در ن گنجانده نشده و یا اصرال در
عم بهش عم نموکنند .
شاهون کاظمی.
بطور مشخص موخواستا از شرمرا برپررسرا برا
توجه به این برخوردهایی که بر اساس قانرون
و سنتهای اسالمی با زنان موشود دولرترمرردان

و دولرت چره بررخروردی برا ایرن اارراد قراتر
موکند؟؟
حاکمانی که در ایران و ااغانستان هسرترنرد برا
این اشخاص که به حقوق زنان و خواهران و
مادرانشان تجاوز مورکرنرنردو دسرت بره چرنرورن
جنایاتی موزنند یا با نها بررخروردی قرانرونری
موکنند ؟؟؟
مرضوه دمی چنرورن پراسرخ مروردهرد .نره هرورچ
وجه !ما تاکنون نرمرونره ای را نردیرده ایرا کره
وقتی مردی بخاطر مسای ناموسی خواهر یا
دختر یا زنش را به قرتر رسرانرده بررخروردی
جدی و قانونی با نها بکنند  .هرر چرنرد مرن برا
قصاص کامال مخالفا ولی زمرانری کره مرردی
بدست مردی دیگر کشته موشود قات قصراص
موشود ولی اگر زنی را بکشند قصراصری در
کار نوست
هنوز وقت ن نرسوده که قانونی به نفع زنران
تصویب کنند ؟
کی موخواهند بداد این قشر از جامعه برسند؟
تاکی موخواهندبطورغورمستقوا مشوق مرردان
باشند برای سرکوب و کشتن و به چهارچروب
کشودن و در قفس نگهداشتن زنان ؟
ما هستوا که باید بجنگوا برای تغرورورر قروانرورن
ضد زن در کشورمان .
ماریا یوسفزی ادامه مودهد.
در ااغانستان قاتونی وجرود نردارد چرون اگرر
وجود داشت مردان نموتوانسترنرد از طرفرلرهرای
زیر سنی که بخاطر مشکالتی که در زنردگری
دارند مورد سو استفاده قرار دهرنرد .دولرت
ااغانستان هررگرز جرلروی چرنرورن مرردانری را
نموگورد
حقوق بشر در این کشور اورمرالرورتره اسرت و
قوه اجرایی ندارد.
شنوده موشود که در این کشور دمروکرراسری و
زادی برررای زنرران در پررارلررمرران و وزارت
وجود دارد در حالوکه این ظاهر مسولره اسرت
چون در اص نها با دولت یکی هستند .
این را باید بگویا که زن هموشه قربانی قانون
و ناموس و خشونت است .
شاهون کاظمی موپرسد.
پوشنهاد شما برای دستوابی به حقوق اصلری و
اولوه زنان در سراسر دنوا چوست؟؟
مرضوه دمی در پاسخ باین سوا گرفرت” :بره
نظر من تنها راه برای رسودن به حقوق مسلرا
زنان اینست که حتما بایستی کمپرورنری جرهرانری
تشکو بدهوا و در این زمونه اطرالع رسرانری
کرده و دست به دست ها دهوا و کسرانری کره
برایشان امکان داره و موتوانند اعالوت کنند ما
را همراهی کرده تا بتوانوا صدای مظلوموت
ادامه در صفحه ی18
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درخواست حمایت و امضا پتیشخ تا آزادی سعید شیرزاد (فعال حقوق کودک و فعال سیاسی)
سعید شیرزاد عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و فعال حقوق کودک خانه شوش و فعال سیاسی است .سعود شورزاد اولون بار
در شهریور  ۱۳۴۱و زمانی که برای کمک به زلزلهزدگان به شهر اهر در استان ذربایجان شرقی ایران راته به یک سا حبس تعلوقی
محکوم کرد.
سعود شورزاد از  12خرداد  ۱۳۴۳دوباره دستگور و در بازداشت به سر
میبرد . .وی در نهایت به اتهام « اجتماع و تبانی از طریق ارتباط با
خانواده زندانوان سواسی و گزارشگر ویژه سازمان مل  ،اخال در نظا
عمومی از طریق شرکت در تجمع اعتراضی به کشته شدن کارگر
دستفروش مترو مقاب شهرداری» به  ۱سا حبس تعزیری محکوم و حکا
صادره در روز چهارشنبه  ۶۱شهریور ماه  ۱۳۴۹به وکو وی ابالغ شد.
سعود شورزاد که در زندان رجایی شهر کر تحم حبس میکند در
اعتراض به عدم رسودگی پزشکی به زندانوان بومار در ایران و همونطور
اقدان امنوت زندانوان سواسی با دوختخ لبان خود دست به اعتصاب غذا زد.
پیامی به سعید شیرزاد رفی مبارزو همرزم مان
لب های دوخته و پوکر هموشه استوارت را خوب می شناسوا ،برای تو و ما که اعالون حقوق کودک هستوا این پوکر و این لب های تشنه و
گرسنه شناست .کودکانی که در سط های زباله تا کمر دنبا پسمانده ی لقمه نانی می گردند .نوازی نوست اینها را بتو بگویوا تو خودت نه
تنها اینها را دیده ای بلکه با پوست و گوشت و تمام وجودت در سواه چا رژیا دیکتاتوری لمس ش می کنی .نگاه ت را ها خوب می
شناسوا ،خشمی که در چشا هایت از نظام سرمایه داری مو می زند .نگاه ت با نگاه ما شناست راوق!.
گوش دنوا باید کر باشد و چشمانش کور تا مقاومت ،شجاعت ،دلوری و صالبت صدای تو را حتی با لب های دوخته ات نشنوده باشد .اما
راوق ،کودکان کار نگرانند .کانون بدون تو معنا ندارد .کودکان کار عمو سعودشان را می جویند تا درس زندگی و دنوای بهتر را در
گوششان نجوا کند راوق! .کارگران و زندانوان سواسی ،نگران راوق و یار و لحظه های تنهایی همبندشان هستند تا درس ایستادگی و مقاومت
و مبارزه را تکرار کند راوق!.
یادت هست راوق ،همون چند روز پوش از رش صادقی چه خواستی؟ که نه بخاطر عشق بلکه بخاطر همسنگر و راوق و یارش ،دست از
اعتصاب بردارد .سعود جان امروز ما از تو می خواهوا بخاطر جان ارزشمندت ،حفظ جان یک مبارز ،بخاطر سوسوی امود اعالون حقوق
کودک و همرزمانت ،بخاطر چشمان نگران ها بندی هایت ،به خاطر کارگر و بخاطر کودکان کاری که با چشا های خوس و نگران جویای
حا عمو سعودشان هستند دست از اعتصاب برداری.
راوق جان در این دنوای کثوف و نابرابر ،همانطور که خودت گفتی ":در این روزهایی که انسان ارزانترین کاالی قرن بوستویکا و
روزهای از جنس تن دادن به دار و کشتار شهامت است" ،وجود تو ،قلا تو و صدای تو الزمه ی ادامه ی راه توست .همه به تو نوازمندیا
همراه و در مودان بمان راوق!.
درخواست حمایت بیشتر تا آزادی رفی سعیدشیرزاد
خبر خوب شکستن اعتصاب غذایت را شنودیا .جسارت و شجاعت ات در د صدها و هزاران انسان طنون شادی و شوق و امود انداخت.
گامهای دوستداران و راقایت و کودکان کاری که نگرانت بودند و برای مبارزه و زندگی تو و همه زندانوان سواسی دربند ارزش و احترامی
ستودنی قائ هستند را مستحکا و استوار تر ساختود .مرسی که به د نگرانی ها و شوب های دلمان پایان دادی راوق.
لعنت به دنوایی که انسان های ارزشمندی چون سعود و سعودها را که هداشان ساختن دنوای بهتر برای کارگر ،برای کودک و رهایی و
حداق های حقوق زندانوان سواسی است ،وادار موکند تا جانش را با غا انگوزترین شک ممکن یعنی اعتصاب غذا در کف دستش بگذارد و
به خطر بواندازد.
اکنون با این تصموا جسورانه تو و پایان دادن به اعتصاب غذایت ،ما مصما تر هستوا تا برای خواست های انسانی مان و مواقوت مبارزه و
خواست تو و تمام زندانوان سواسی دربند با اشار بردیکتاتوری مستبد جمهوری اسالمی از پا ننشونوا.
امودواریا و تالش می کنوا که هرچه زودتر تو را برای متحقق کردن رمان های انسانی مان در کنار خود سالمت و استوار مث هموشه
ببونا.
لینک پتیشخ:

https://www.change.org/p/saeed-shirzad

امضاء کنندگان :اسامی حمایت کنندگان از پتوشن به شرح زیر است .دوستانی که تاکنون مواق به حمایت و پشتوبانی نشده اند .پتوشن کماکان
اعا است و یاری و همراهی بوشتر شما دوستان و عزیزان را می طلبد.
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قورباغهدرم مدیا .هموشهدر خواب و بوداريبودم بعد از تجربه ن مرد هوز،
ادامه ی صفحه ی 11
هوچوقت بهدرست شبها نم خوابودم .المپ لعنت  ،تا صبح روشن بود .چهقدر
از این نور مزاحا زجر م ﻛشودم .دلا نم خواست چشمانا را با روسري بپوشانا ،چون احساس م ﻛردم باید به محوط احاﻃه داشته براشا .به
سقف لعنت ها ﻛهنگاه م ﻛردمتا خوابا ببرد ،الش در جهت قبلهﻛشوده شده بود .ازاین الش متنفر بودم .پنداري تمام سخت سلو در این
الش گنجانده شده بود .چقدر جالب! نماز ،قبله،زندان ،انفرادي ،سرما در مقاب زندان  ،انسان و من به عنوان یﻚ زندان سواس قرار داشت.
با تمام وجود به این قبله ﻛونه م ورزیدم .عصر یﻚ روز جمعه ،ﻃبق معمو پاسدارهاي مرددرراهرو رات و مد م ﻛردند .من و نوّره باها
دراتاق قدمم زدیا .ها سلول امگفت م خواهد دستشوی برود .من در وسط سلو ایستادم .ﻃوري ﻛهرویا بهﻃرف دریچهدر بود ﻛهاگر
احوانا" دریچهباز شد ،نوّرهرا نبونند .همون ﻛه نوّرهﻛارش تمام شد و هر دو در حا قدمزدن بودیا ،یﻚ داعهدریچهباز شد .دو مردریشو به
سلو نظر انداختند و ماها و وا مانده بودیا .همون ﻛه ما را دیدند ،دریچهرا بستند .وحشت تمام تنا را گراته بود :واي اینجا دیگه ﻛجاست؟
چرا نباید احساس امنوت داشتهباشوا؟من یﻚ زندان هستا .بازجوی شدهام ،حﻜا گراتهام ول بعد ازیﻚ سا و اندي ،حا و روزمان این است.
از قدم زدن منصرف شدم .چمباتمه زدم و در این اﻜر ارو راتا ﻛه اگر داخ سلو بشوند ،چهﻛار باید ﻛرد؟ در همون حون ،شاید نوا ساعت
نگذشته بود ﻛه دوباره دریچه باز شد .نوّره سرش پایون بود و داشت موخورههاي مویش را م ﻛند .من حالت حرفزدنا به جوع تبدی شد:
واي! دوبارهدریچهباز شد یﻚ مرد بود ،درست نتوانستا او را ببونا .سریع دریچهرا بست و این بار صداي پایش را شنودم ﻛهدور شد .بعد
ازراتن زندان گوهردشت وسلو انفرادي تقدیا به مادرخوبا ﻛه درهمه شرایط با من بود.
نها ،براي ﻛنتر زیر درراتا و نوّره با سلو بغ تماس گرات .ماجراراگفت و پرسود ﻛه یا براي نهاهمون مشﻜ پوش مده؟ نهاگفتند:
"نه".
مدت گذشت ،غذا را وردند .ﻃبق معمو ِهرجمعهمردان پاسدارغذا بهما م دادند .چادر سر ﻛردیا .در باز شد .دو مرد بودند .زیاد جرات
نﻜردمبهشان نگاهﻛنا .نهاها خول معمول غذادادند .تخامرغ و سوبزمون بود . .دریﻚ بشقاب نمﻚ و پنور اردا صبح ،و در بشقاب دیگر
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یا سوسیالیت  ،یا ربربیت
چهارتخامرغ بهعالوه سوبزمون راگذاشت.
دربسته شد  .براي شام خول زودبود .
دیگرحوصلهقدمزدن را نداشتوا  .نشستوا و
درباره وقایع روز حرفزدیا  .ن و ّرهگفت :
"من حتما" بهرئوسزندان م گویا".
دالی ب اایده بودن این قضوهراگوشزد
ﻛردم .چند روز از این ماجراگذشت .نادري
دریچه سلو هارا بازم ﻛردو یﻚ
ﻛلمهم گفت" :حجاب"!
ما چادرها را سر ﻛردیا و ماده شدیا .
"صبح " رئوس زندان بود .یﻚ قدم از در به
جلو مد و پرسود  " :جایتان راحت است ؟دو
نفريهستود بهتر نوست ؟ و اینجاگرمتر از
سلو هاي ن ﻃرفنوست؟"
بعد از جوابهاي ﻛوتاه ما ،نوّرهگفت" :روز
جمعهﻛهپاسدارهاي زن نبودند ،دوباردریچه
سلو ما باز شد ،بدون نﻛهما االش زیر
درگذاشتهباشوا و یا احوانا"
ﻛاريداشتهباشوا".
صبح گفت  " :شما اشتباهﻛردید و اصال "
چنون چوزي امﻜان ندارداتفاق ااتاده باشد "
ن و ّرهداشت م گفت  " :اگر من اشتباهﻛرده
باشا  ،من یﻚ نفر هستا ول مادو نفر
بودیا"...
من یواشﻜ  ،بدون نﻛه نادري ببوند ،پایا را
به پایش ﻛوبودم ﻛه حرف نزند .چون ﻛار به
جاهاي باریﻚ خواهد ﻛشود.
صبح گفت  " :ازاین بهبعد پاسدارهايزن
شبانهروزي اینجا خواهند بود".
بعد ازراتن رئوس زندان ،نوّرهگفت" :دیدي
ماراﻛور حساب ﻛرد ؟! اصال" بهﻃورﻛام
زدزیرش ! مث اینﻛه چنون چوزي وجود
نداشته است.".
برایا مث روز روشن بود ﻛه نها هوچ وقت
پاسدارهاي خودرا در مقاب زندانوان محﻜوم
نخواهند ﻛرد .یﻚ روزدریچه سلو باز شد و
بهها سلول امگفتند،ﻛلوه وسایلشرا جمع ﻛند.
بسوار نگران شدیا  .بله ! بوي بازجوی به
مشام م رسود .دیگر م خواستند با ما چﻜار
ﻛنند ؟ ﻛمﻚ ﻛردم تا وسایلش را جمع و
جورﻛند .با اینهمهاختالف نظر بهها عادت
ﻛرده بودیا و دلا نم خواست برود  .با
خودماﻜر م ﻛردم شاید خوش شانس
بواوریا و بخواهند مارا بهبند عموم ببرند
ول زه خوا باﻃ ! نوّره ازمن خداحااظ
ﻛرد  .حدس او ها بازجوی بود  .ن و ّره و
هابنديهایش را به خاﻃر بهوجود وردن
تشﻜوالتدربند چهار و تمامبندها بهاینجا
ورده بودند.
در خر رزوي .مواقوت و بورون دیدن
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همدیگر راﻛردیا سﻜوت سنگون در سلو
برقرار شد  .به این اﻜر ﻛردم ﻛه ابتداي
دستگوري از خانوادهام دور شدم  .بعد از
دستگوري با راقایا بودم  ،از نهاها
دراینجادور شدم و با این نو ّرهها  ...گویا
نباید هوچ تعلقات داشتهباشا .تماماینهارا یﻜ
یﻜ از من گراتند .روز مالقات نزدیﻚ شده
بود  .ﻃبق معمو هموشه  ،روز قب حمام
گراتا و مرتبترین لباسا را پوشودم  .روز
دوشنبه بود و سه هفته از اولون مالقات
م گذشت  .با تشریفات سخت  ،مسور را تا
ﻛابون مالقات ﻃ ﻛردیا  .پدر و مادرم به
مالقاتا مده بودند .مادر گفت" :به ما گفتند،
براي بچههایتان لباس بواورید  .اینجا
م توانود هر شش ماه لباس بهشان بدهود.
مگر چند ماه م خواهند نگهتان دارند ؟!...
بورون زندان م گویند اگر اینها
توبهنامهامضاﻛنند ازانفراديبورون م یند
پدرمگفت  " :رئوسزندان با ما صحبت ﻛرد .
گفت بچههایتان را نصوحت ﻛنود...
چوزينوست دو خطبنویس و خودترا از
ای نج ا خال صﻛ ن م ار م د ا د ﻛ ه چن د
خانوادهدرپشت درزندان گفتند بچههایشان را
به جاي بهتري بردهاند ...به نهاگفتا" :اینها
توبهنامه م خواهند و من قبو ندارم".
با چشاغ ر ّه بهپدرمنگاهﻛردم  .پدرمگفت :
"دخترجان رنگت را ببون ...به
چهروزيااتادي"...
گفتا  " :اینها م خواهند اﻜرمان را از ما
بگورند  .به خاﻃر راتن از سلو تا بند
توبهنامه؟! واقعا" مسخره است .اصال" چرا
مرا بهانفرادي وردند؟"
سﻜوت شد و اعصابا خرد شده بود  .جنگ
خانوادهها و زندانوان هوچوقت تمام ندارد...
مادر پرسود" :لباس ،لباس چ بواورم"...
گفتا" :ساﻙ و لباسهایا را ازمن گراتند ول
سریع حراا را تصحوح ﻛردم" :مامان هرچ
م ورياقطم خواها رنگ قرمز باشد -
قرمز؟
 ره.یﻚ ژاﻛت خواهرتداردﻛهقرمز رنگ است.
ره مامان همان را بواور .چوز
دیگريالزمندارم...
مالقاتدریﻚ چشا بههازدن تمام شد .اخطار
جديداده بودند ﻛهبلند حرف نزنوا  .با قطع
صدايتلفن مالقات  ،سﻜوت ها سالن
راگرات .مدمبا مادرم خداحااظ ﻛنا ﻛهﻛم
صدایا بلند بود .پاسدارمردي گفت" :هش "
مث اینﻛهدر مغز همهارو ﻛرده بودند ﻛهباید
ﻛامال " جدي مقررات اجرا شود  .در جنگ

روان قدمبهقدم جلو مده و ما را واداربهعقب
نشون م ﻛردند .دراین جنگ ﻛهمن با ااﻜارم
و نها با تمامامﻜانات و سالحهایشان به
جنگ مده بودند یا بازندههستا ؟ چرا و
چگونهاست ﻛهمرا در قفس انداختند و
لحظهبهلحظهنفسهاي مرا تنگ م ﻛنند؟مرا
م اشارند .ازمن چه م خواهند؟ در دوران
بازجوی بر این باور بودم ﻛه با دستگوري و
جلوگوري از اعالوت سواس در بورون ،نقطه
پایان برایشان م باشد .مث دوران شاهﻛههر
ﻛس بازجوئوش تماممی شد ،بعد از ن دوران
زندان را سپري م ﻛرد .امادراین دوره بهاین
شﻜ نبود .این اﻜر ،اشتباه بزرگ بود .اینها
پوچودهتر ازاین حرفها بودند.
لحظهلحظهبودنمان درزندان گزارش تهوه و
عﻜسالعم شخص ما را تحلو م ﻛردند.
اشار روح شدیدي بر روي زندانوان بود.
ﻛوچﻚترین صدا و اشاره از ﻃرف زندان ،
م توانست سرنوشتش را تغوور دهد هر
بهانهاي ،اشار هر چه بوشتر را با خود به
همراه داشت .گوی از اینها اراتر راتهاند و
هویت انسان ما را م خواهند زیر س و ُا
ببرند  .به شﻜست ﻛشاندن و مسخ هویت ما ،
وﻇوفهتعریف شدهزندانبان بود  .لحظات
م رسود ﻛه از خودم بدم م مد .چرا ناتوانا؟
چرا نم توانا اریاد بزنا؟ چرا با ﻛوچﻚترین
اعتراض ،اخطار جدي م گورم؟ و هزاران
چراي دیگر درمن دورم زد .درانفرادي و
دوران انفرادي،گوی ﻛه خودرادهها باردوره
م ﻛن و نتایج مثبت و منف را به
صحنهنبردم ﻛشان  .انگار خودت چندین
شخ صوت م شو ي و ه رب ا رب ا یﻜ ا ز
شخصوتهاي خود  ،در ﻛشمﻜش درون
هست  .این را م دانستا ﻛهمث زندان هاي
سا  ١۲روي شانههاي مردم زاد نخواها
شد  .یا م ﻛشند یا .تواب م ﻛنند و یا شاید
سا هادرزندان نگهم دارند ؛ تا تو را
بهاسول تبدی ﻛنند.

جان سعید شیرزاد و دیگر زندانیان رد سیاه

جم
چال اهی هوری اسالمی ردخطر است
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خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت است
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کارزار علیه خشونت بر زنان
برای مبارزه علوه خشونت بر زنان متحد شویا! همه ی ما زنان زخا خشونت را تجربه کرده ایا .از همان لحظه که خود را در خانه ،مدرسه و جامعه به
عنوان جنس دوم شناخته ایا و زن شده ایا ،پای خشونت به زندگی ما باز شده است .خشونتی روزمره که طبوعی جلوه می کند و هموشه توجوهی ارهنگی،
سنتی ،روان شناسانه ،بوولوژیک ،قانونی و مذهبی داشته است .حتی خود ما که ما مستقوا خشونت ایا به ن عادت کرده ایا .خشونت اقط ن عملی
نوست که به جسا سوب برساند و زندگی را به خطر بوندازد .خشونت بر زنان تنها به تجاوز جنسی ،کتک خوردن توسط مردان محدود نمی شود؛ اقط به
باتوم یا گلوله » ،ختنه « در حجله یا مثله شدن دختران زیر توع » نوعروس « خانواده ،معلو شدن کودکا ِن مشت یا کمربند ،اسود یا تش خالصه نمی
شود؛ بی اعتنایی ،زخا زبان ،توهون و تحقور ،به هوچ شمرده شدن و خط خطی کردن روان ها خشونت است .حتی این که بدن خود را به توع جراحی
بسپاریا تا با معوارهای زیبایی جامعه ی پدر١مردساالر ها رنگ شویا ها شکلی از خشونت بر زنان است .خشونت بر زنان پدیده ی جدیدی نوست ،اما
گسترش بوسابقه و ابعاد هر دم ازاینده ی ن در جهان مردساالر حاکا به پدیده ی هولناکی بد شده است .زنجوره ی جهانی خشونت ،بوش از  3مولوارد زن
ک
را در چهارگوشه ی جهان در کنار یکدیگر قرار داده است .سرمایه داری ،اشکا خشونت بر زنان ها چون تن اروشی ،تجاوز ،قت ِ زنان توسط شری ِ
ت «  ،دوست پسر اعلی یا سابق و ،...تحقور و توهون ،ضرب و شتا و خشونت
زندگی یا » مدر ِن « در کشورهای سکس ،زار و اذیت جنسوتی » صنع ِ
امپریالوستی پدر١مردساالر حفظ و تداوم
خانگی ،پورنوگراای در محوط کار و ...به طور غورقاب تصوری رشد کرده است .برای سوستا سرمایه داری -
ِ
خشونت بر زنان در سراسر جهان و نهادینه کرد ِن ارهنگ زن ستوز در خدمت به کسب حداکثر سود ،از اهموت حواتی برخوردار است .امروزه
بنوادگرایی اسالمی و
ااغانستان ،عراق و ک خاورموانه درنتوجه ی حمالت و تجاوزات امپریالوست های مردساالر ازیک طرف و از طرف دیگر با رشد
ِ
انواع و اقسام دولت های ض ِد زن ،به اسارتگاه زنان و جوالنگاه مردان تبدی شده است .در ایران اگرچه خشونت علوه زنان قدمتی طوالنی دارد ،اما
زنجور سنت و زندا ِن حجاب ،با گشت ارشاد و جوخه ی اعدام و حکا
شالق دین و
ستوز جمهوری اسالمی با
نزدیک به چهار دهه است که رژیا زن
ِ
ِ
ِ
ب اجباری در جمهوری اسالمی ،اعالم رسمی
حجا
.
است
کرده
اعما
شان
بدن
و
زنان
کنتر
برای
تر
گسترده
و
تر
سنگسار ،خشونتی به مراتب وحشوانه
ِ
ت نظام اسالمی است .قوانون خشونت زا و مجازات های قرون وسطایی اسالمی اعالم رسموت
نابرابری جنسوتی و نماد ارودستی و تبعوت زن از مرد تح ِ
ک نظام اسالمی است که بر بدن زنان به اهتزاز در مده است .اگر در مدرسه و دانشگاه،
یااتن سرکوب و تبعون و خشونت بر زنان و پرچا ایدئولوژی ِ
کوچه و خوابان ،مح کار و ...نوروهای سرکوبگر این رژیا زنان را کنتر می کنند ،در خانه همسر ،پدر ،حجاب « برادر و ارزن ِد پسر این کنتر را به
عهده می گورند .اگر زنان به خاطر تبعوت نکردن و گردن نگذاشتن به قوانون و ُکدهای در بازداشتگاه های جمهوری اسالمی به سر می برند ،در خانه
مردان خانواده نقش حاکا شرع را بر عهده می گورند .اگر این » اسالمی حکا قت نان را » ناموس « و » غورت «  »،برو « رژیا زنان را به جرم
بگور این نظام می
عشق ورزیدن سنگسار می کند ،در خانه مردان برای حفظ صادر می کنند .اگر زنان در جامعه از کنتر و زار مأمورین مواجب
ِ
گریزند ،در اماک ِن عمومی از زار جنسوتی یورش می برند و بر صورت و » زنا ِن بدحجاب « روزمره ی مردان ،در هراسند .اگر اسودپاشان برای
ناپذیر مردا ِن خانواده زنان را
ت تحم
هر این خشونت وحشوانه را حک می کنند ،در خانه خشون ِ
ِ
کنتر زنان و بدن شان به بدن شان برای همه ی عمر ُم ِ
وادار به خودسوزی می کند ،اگر و اگر و  ...این همبستگی در بکار بر ِد خشونت بر زنان که بون دستگاه دولتی ضد زن جمهوری اسالمی و مردان
ت دولتی ،اجتماعی و خانگی علوه زنان در
پوشوده در عقاید و ارزش های زن ستوز برقرارشده است ،سه حلقه ی اصلی
زنجور به ها پووسته ی خشون ِ
ِ
ایدئولوژی
ااتاده،
عقب
ورسوم
داب
مردساالرانه،
١
پدر
گ
ِ
ارهن
ی
اشاعه
با
ایران را شک داده است .حلقه ی اصلی این زنجور ،خشونت دولتی است که
ِ
ضد زن در جامعه و مجموعه ای از قوانون و سواست های زن ستوز شرایط را برای تشدید انواع و اقسام خشونت های اجتماعی و خانگی علوه زنان
اراها کرده است .از زمان به روی کار مدن رژیا زن ستوز جمهوری اسالمی ،زنان نوز متقابال ا به اشکا گوناگون علوه خشونت های گسترده در
تبعون جنسوتی در مدارس و دانشگاه ،در دادگاه های طالق و حضانت و...
زندان ها زیر شکنجه های وحشوانه ،در مخالفت باحجاب اجباری ،در برابر
ِ
اردی یا جمعی ،با اات وخوز ،به مقاومت و مبارزه ی خود ادامه داده اند .خشونت بر جسا و روان هر زن ،اریادی است بلند و اراخوانی است برای
ها زنان جواب گو نوست؛ و
مبارزه گسترده مبنی بر این که دیگر تحم این حجا از خشونت ممکن نوست .دیگر مبارزات و مقاوم ِ
ت پراکنده و جدا از ِ
زندگی
های
عرصه
ی
همه
در
خشونت
تشدید
و
ت یک مبارزه ی متحد و گسترده بوش از هر زمان در مقاب مان سر بلند کرده است .گسترش
ضرور ِ
ِ
کارزار ضد خشونت بر زنان در به ها پووستن
این
تا
باشد
.
است
داده
قرار
ما
برابر
در
را
گسترده
کارزاری
و
متحد
ای
مبارزه
ضرورت
ایران
زنان در
ِ
سرنگونی انقالبی رژیا زن ستوز جمهوری اسالمی گام های مؤثری بردارد .برپایی و ادامه
جویبارهای مبارزاتی و تبدی ن به رودی خروشانی جهت
ِ
مبارزاتی ها سرنوشتان مان را علوه خشونت بر زنان در سراسر جهان تقویت کند .کارزاری که بتواند در خدمت به
سنگر
یابی چنون کارزاری می تواند
ِ
ِ
یک مبارزه ی مستمر و هدامند برای محو ارودستی مان و در راستای ساختن جهانی که در ن همه ی زنان و ک بشریت از ستا و استثمار رها باشند،
قرار گورد .این کارزار متعلق است به :هر زنی که از خشونت در رنج است!  هر زنی که برای زادی پوشش مبارزه می کند!  هر زنی که علوه
سنگسار مبارزه می کند!  هر زنی که برای جدایی دین از دولت مبارزه می کند!  هر زنی که برای پایان بخشودن به زار و اذیت ،توهون و تحقور و
ضرب و شتا زنان مبارزه می کند!  هر زنی که علوه سنت ،عرف و قانون واپس گرای ازدوا اجباری کودکان و  ، ازدوا ِ  ...مبارزه می کند!
مبارزه می کند! » صوغه « هر زنی که علوه احشای اسالمی  مبارزه می کند! » ناموسی « هر زنی که علوه قت  هر زنی که علوه استثمار زنان چه
در محوط کار و چه در خانه مبارزه می کند!  هر زنی که علوه اذیت و زار و پی گرد ها جنس گرایان مبارزه می کند!  هر زنی که برای زادی
کنتر بدن زنان ،زادی سقط جنون و  ...مبارزه می کند!  هر زنی که علوه کلوه ی قوانون نابرابر و مجازات های اسالمی علوه زنان مبارزه می کند! 
هر زنی که برای دنوایی مبارزه می کند که در ن هوچ زنی مجبور به اروش تناش نباشد!  هر زنی که   ...کارزار مبارزه علوه خشونت دولتی،
اجتماعی و خانگی بر زنان
نوامبر 6152
برای پیوستخ ،تماس و همکاری با کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان با ایخ ایمیل تماس بگیرید:

karzar.zanan.2016@gmail.com
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زنان را که همه مودانوا چقردر ترحرت اشرار هسرترنرد بروده و صردای نرهرا
بررسی پایمال شدن حقوق زنان در ایران و افغانستان
باشوا .
مصا به شاهین کاهمی .....ادامه ی صف ه 11
ماریا یوسفزی در تایود گفته های مرضوه گفت مردم باید گاه شوند .زنران
باید حرکت کنند .و کمپونی تشکو دهوا و با ما همصدا شده و برای دااع از حقوق زن و حقوق انسانها یکی شویا تا به حقروقرمران بررسرورا ترا
مشک خشونت از بون برود و برای این هدف باید از خانه و خانواده حرکت شروع شود .
شاهون موپرسد .
نقش سازمان رهایی زن را در این کار چگونه موتوانود بوان کنود؟؟
مرضوه دمی در پاسخ گفت .
بنظر من سازمان رهایی زن در رسودن به این هدف نقش بسزایی دارد  .چون من سالهاست که با این سرازمران هرمرکراری داشرتره و دارم و
مطمونا که اطالع رسانوشان چه از تلویزیون کانا یک در امریکا و چه از طریق سایتها و ارورسربروکشران و نشرریرات مراهرانره شران کره مرا
اعضای سازمان هر ماه مقاالتی در مورد اتفاقات و حوادث جاری در کشورمان که بوقوع پووسته تهوه موکنوا تا صدای تظلا خواهی زنران
و مردم را از طریق مسووالن و عوام زادیخواه سازمان رهایی زن بگوش جهانوان برسانند .و بانوی هموشه در صحرنره و ارعرا سرازمران
مونوی همتی عزیز اخبار و مطالب ما را بسوار جامع و کام به صورت مکتوب و یا به صورت صروتری و تصرویرری بره سرمرع و نرظرر
جهانوان مورسانند که خوشبختانه خوانندگان و بونندگان اراوانی دارد و اعالوتهای پوگورشان باعث شده که روز بروز بر تعداد ااررادی کره بره
سمت دااع از حقوق زنان مده بوشتر و بوشتر شوند و اینجا بر خود وظوفه مودانا که از تمامی عوام و دست اندرکاران سازمان رهایی زن
تشکر ویژه ای بنمایا.
ماریا یوسفزی .
ضمن تشکر از عوام سازمان رهایی زن و اینکه سالهاست با نها همکاری دارد و زنان و مردان زیادی از طریق ترلرویرزیرون و نشرریرات
سازمان گاه شده اند و اینکه وقتی مردان گاه شوند و حقوق انسانی زنان را بدانند در ک به نفع جامعه است و در خاترمره از زنران اارغران
خواهش موکنا که گاه شوند و حرکت کنند و ظلا را نپذیرند و سکوت نکنند چون سکوت خود نوعی جنایت است و از مرورنرو هرمرتری عرزیرز
تشکر موکنا که هموشه وضعوت دردناک زنان ااغان را منتشر کرده است .
در پایان شاهون با تشکر از مهمانان حاضر در جلسه و با رزوی زادی برای همه اقشار جامعه مخصوصا زنان در ینده جلسه را به پایان
رساندند .
بامود زادی ایران و ااغانستان و تمامی کشورهای اسالمی تحت ظلا
و سراارازی تمامی زنان در سراسر جهان
https://youtu.be/cl4rLrFtriQ
با پیش دبستان  Egaliaآشنا شوین ،مدرسه ای فارغ از تمام مفاهین جنسیتی
ندای زنان
این مدرسه در استکهلا که مخارجش با پو شهرداری
تامون می شود ،قوانون جنسوتی خاصی دارد .هوچ قاعده
زبانی برای دو جنس زن و مرد در این مدرسه کاربرد
ندارد و کسی کودکان را با  Sheیا  Heصدا نمی زند.
کودکان یا با اسا کوچک شان صدا می شوند .در مدرسه از
موزش کتابهایی که دارای نقشها و تعاریف خاص جنسوتی
است خودداری شده .البته این مسئله صراا در انحصار
جنسوت نوست .همهی کودکان یاد میگورند که ازهر لحاظ
برابرند ،جدا از نکه چه دینی دارند ،چند سالشان است و
رنگ پوستشان چوست.
اما به هر حا برابری جنسوتی و دست کا نگراتن توانایی
دختران در برابر پسران و همچنون زدودن اختالفهای
نژادی بون سواه پوستان و سفود پوستان از اولویتهای این
مدرسه است.
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در پاسخ کسانی که به نمایندگی از یک نسل ،دفاع خود از امثال
رفسنجانی و دیگر ناقضان حقوق مردم و سرکوبگران را توجیه میکنند و
به ما میتازند
شادی امیخ
در پاسخ کسانی که به نمایندگی از یک نس ،
دااع خود از امثا راسنجانی و دیگر
ناقضان حقوق مردم و سرکوبگران را توجوه
میکنند و به ما میتازند:
شما وقتی از نس "انقالب کرده"ها حرف
میزنود ،اراموش میکنود که هاشمی
راسنجانی در راس نها بود .از انقالب
کردههای خار از حکومت ها جوری
حرف میزنود انگار جنایتی نابخشودنی
مرتکب شدهاند .اما اجازه بدهود یک بار
دیگر مسئولوت خود شما ،مسئولوت هر
عضو جامعه را یاد وری کنوا .مسئولوت شما
در نقد و واکاوی و مقابله با این اجایع
کجاست؟ اگر  88اریاد شما بود و هاشمی را
برای لحظهای "خاک در چشا پاشودن" یار
خود کردید ،چرا مریا رجوی را که از
جنبش سبزتان دربست حمایت کرد یار خود
نمیکنود؟ چرا بنی صدر را یار خود
نمیکنود؟ چرا ارح پهلوی را یار خود
نمیکنود؟(میدانود که قصد دااع از اینها را
ندارم) اصال چرا من و امثا من را یار خود
نمیدانود؟
هر گاه پاسخ این سواالت را برای خودتان
بدهود ،میبونود که شما و بسواری از
ایرانوان ،به قدرت تغوور و توان خودشان
باور ندارند و نگاهشان برای ایجاد تغوور اقط
به باالییهاست .برای همون است که
راسنجانی برای گفتن یک جمله مبها
میتواند قهرمان خولیها شود ،ولی نام
شورین علا هولی و ارزاد کمانگر و سعود
سلطانپور و  ...کا کا اراموش میشود.
بیدلو نوست که در منطق شما کشتار دهه
 65اقط یک اتفاق تاریخی است که با تزیون
واژه "درد مشترک" میتوان از ن گذشت و
جان هزاران نفر و عزیزانشان دراین معادله
اراموش میشود ...عام این درد مشترک،
یا یکی از عوام ن همون اارادی هستند که
شما دیگران را بهذیرش نان دعوت میکنود.
جوری تاریخ را مینویسود که نشان دهود
شما مسئولوتی ندارید و وادار به این
انتخابها شدهاید .خور .در همان دوره شما،
که بسواری سکوت کرده بودند ،کسانی مث
پوینده و مختاری و  ...راه ح های دیگری
داشتند و به همون دلو نوز باید از سر راه
برداشته میشدند .و اگراین جنایات با سکوت

یا همراهی جامعه روبرو
نمیشدند ،امروز وضع ما
بهتر بود.
اگر شما را به استادیومها
راه ندادند ،برای اینکه مرد
دوم سواست ایران موااق
حضور شما در استادیومها
نبود .مث بقوه دولتمردان.
اگر شما در خزر شنا نکردید و به قو
خودتان ،نس یا روسری یا توسری بودید،
چون ایشان بیحجابی را اساد میدانست و
زمانی که خمونی گفت شما و کنار دریا را
از اساد پاک کنود ...ایشان کنارش نشسته بود
و در عم تایود و این سواست را اجرا کرد.
ن "مرحوم" در تمام اجایعی که
برمیشمارید ،جزو دست اندرکاران بود و یا
حداق اثری از مخالفت او در اجرای این
سواستها نوست .قدرت بخشش شما ،بدون
اینکه کسی به خاطر اعما (در بهترین
حالت) سوب زنندهاش (از جنایت و اجایع
دیگر میگذرم) از شما عذرخواهی کرده

باشد ،ستودنی است ،اما ببخشود که باید
بگویا ،در عرصه سواست کمی به حماقت
طعنه میزند .چنون بخششی تنها راه را برای
گریز از مسئولوت و اراموشی و امکان
تکرار این اجایع باز میگذارد.
ماتنها قربانوان بدون عاملوت نوستوا.
تصویری که شما از خودت و نس خودتان
ارائه میدهود چنون تصویری است .چنون
انسانهایی اقط قاب ترحا هستند .برای ایجاد
یک گفتمان ما به انسانهایی نواز داریا که
قدرت ایجادو سازندگی و عبور از دیوارهای
تنگ سواست رسمی را داشته باشند.

قت
ع
ت
اعدام ل مد و سازمان یافته وسط
حکومت اهی

دیکتاتور و جنایت کار است
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“متخ فراخوان شاهیخ نجفی برای آکسیون ”فری درام
طبلها براى که به صدا در مىآیند
 در شرهررهرای مرخرترلرف،جنبش »اری درام «گروهی متشک از هنرمندان و اعالونی است که قصد دارند با نواختن طب و سازهای کوبهاى
 »ارى درام «مجموعهاى زاد. به گوش جهانوان برسانند،اروپا و مریکا اعتراض خود را نسبت به شرایط سواسى و اجتماعى ایران و جهان
.از مردم است و به هوچ حزب و نهاد و گروه سواسى وابسته نمىباشد
.شرررایررط عضررویررت در »ارررى درام «عررالقرره برره نررواخررتررن یررک سرراز کرروبررهاى و نرروررز کررمررک برره انسررانررىتررر شرردن جررهرران بررا هررنررر اسررت
 در اسررع وقرت برا مرا ترمراس، پرکاشن و سایر سازهاى کوبهاى کمترین تجربه و مرهرارتری داریرد، درامز، در صورتی که در نواختن طب
:بگورید

freedrum.movement@gmail.com
For whom the drums drum
FreeDrum Movement is a group of artists and activists whose planning to hold simultaneous
demonstrations by playing drums in various cities in Europe and USA to protest against social and political conditions in Iran and the rest of the world. FreeDrum is free gathering of
people and independent from any political party or organization.All you need to be a part of
FreeDrum, is being interested in playing percussion instruments and the will for making the
world a better and more humane world by art. Please contact up immediately if you’re
skilled or you have any experience in playing drum or any other kind of percussion instruments
Für wen trommeln die Trommeln
“Free Drum Movement” ist eine Gruppe von Aktivisten, die durch Trommelspiele zeitgleich
in europäischen und amerikanischen Städten demonstrieren um gegen die sozialen und
politischen Bedingungen im Iran und dem Rest der Welt zu protestieren.
“FreeDrum” ist unabhängig von
politischen
Verbänden
und
Organisationen.
Alles was du brauchst um Teil von
FreeDrum zu sein, ist Interesse an
Schlaginstrumenten und den Willen,
die Welt durch Kunst zu einem
besseren
Ort
zu
machen
Melde dich bitte, wenn du Schlagzeug
oder ein anderes Schlaginstrument
spielen kannst
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انشای یک دخترسیزدهساله :میخواهن وکیل شوم ،نمیخواهن ازدواج کنن
فهیمه حسخمیری ”ندای زنان“
اینجا یمن نوست؛ این دختربچهها ها «نجود»
نوستند؛ اما سرنوشتشان شبوه ها است.
دخترانی در روستایی در ایران ،سرنوشت
نجود ،دختر  ۱۱ساله ی یمنی را دارند که
تن به ازدوا اجباری داده و روز و شب را
مث یک کابوس زندگی کرده است «:در
خواب و بوداری رزو میکردم وقتی بودار
شدم ببونا همه اینها کابوس بوده است».
اینجا ایران است ،روستایی نزدیک مشهد،
یکی از مناطق حاشوهنشون و پرمهاجر که
خانا معلا جوان ،یک سا است اینجا تدریس
میکند .جایی که تا امسا  ،مدرسه راهنمایی
نداشته و به جز چند خانواده که بچههایشان
را برای ادامه تحصو به خوابگاههای
شبانهروزی در مرکز منطقه میارستادند،
بقوه ترک تحصو میکردند؛ عمدتا دختران.
طهورا احسنی ،معلا جوان این روستا ،در
همون مدت کوتاه حضورش در بون این
خانوادهها ،دختران زیادی را دیده که به جای
مدرسه ،راهی چهاردیواریای میشوند که
بزرگترهایشان به ن میگویند «خانهبخت»؛
دخترانی که در  ۱۶ – ۱۳سالگی ،وقتی
هنوز بازیهای کودکی و سرخوشیهای
نوجوانیشان تمام نشده ،باید مسئولوتهای
بزرگی را قبو کنند؛ مسئولوت همسر شدن،
مسئولوت مادر شدن« :دیگر زمان
خوالباایهای دخترانه نوست .به او نشان
خواهوا داد که یک زن باشد؛ ن ها یک زن
واقعی ».درست مث نجود و دختران دیگری
در کشورهای مختلف که زندگیهای مشابهی
دارند «صدای ضعوفی در درونا میگوید:
برو نجود .درست است که تو اقط یک
دختربچهای ،اما تو یک زنی ،یک زن
واقعی .حتی اگر نتوانی ن را بپذیری».
این معلا جوان ،د پردردی از ترک
دانش موزان دخترش دارد:
تحصو
خانوادههایی که بچهها را به مدرسه
میارستند ،از قشر روشنفکر این روستا
هستند ،با این حا تقریبا ماهی یک مورد
ترک تحصو داریا که به دلو مشکالت
خانوادگی مث طالق و اقر انجام میشود یا
چون بعضی دانش موزها جزو مهاجران
غورقانونی هستند ،مجبور به ترک مدرسه
میشوند .اما نچه این ترک تحصو را تلختر
میکند ،دخترانی هستند که دوست دارند
درس بخوانند اما مجبور میشوند به اتفاقات

ناخواستهای تن بدهند .بوشتر دختران این
روستا در دوران ابتدایی ترک تحصو
میکنند .مثال یک خانواده ااغانیاالص
هستند که پدرشان اوت کرده .پسر
بزرگشان ها سواد ندارد و کارش مشخص
نوست .این خانواده به دخترشان اجازه ندادند
درس بخواند و به یک پسر جوان اروخته شد
و به یک روستای دیگر رات؛ در ازای ۶۱۱
هزار تومان! «من هنوز برای این نقاب
سواه ،این مساارت طوالنی و دور از والدینا
و این زندگی جدید در کنار مردی که حالا را
به ها میزد خولی کوچک بودم».
او از روزی ها میگوید که با نوشتههای
تلخ دانش موزها مواجه شده؛ روزی که از
نها خواسته انشایی بنویسند و  ۶۱سا
یندهشان را توصوف کنند .و انشاها ،یکی از
یکی تلختر بوده؛ مث این :من ادامه تحصو
را خولی دوست دارم و دلا میخواهد درس
بخوانا تا بتوانا شغ خوبی به دست ورم.
برای اینکه بتوانا یک وکو بشوم ،باید
مراحلی را طی کنا ولی این را ها بگویا که
سختی خودش را دارد .اگر کسی
هر کاری
ِ
تح ّم نداشته باشد ،نمیتواند مواق شود .مثال
اگر بخواها شغ وکالت را به دست بواورم،
نباید ازدوا بکنا .من اصال ازدوا را
دوست ندارم زیرا اگر بخواها ازدوا کنا،
دور تحصو و زحمتهایی را که
باید
ِ
چوز خوبی است؛
کشودهام ،خط بکشا .علا
ِ
خوبتر از ن چوزی که اکرش را بکنود .من
اآلن  ۱۳سا دارم ،در  ۶۱سا ِ ینده احتماال
چندتا بچه دارم ،برای همون ازدوا را
دوست ندارم ،زیرا هداا این نوست که بعد از
این همه سا درسخواندن و زحمتکشودن،
همه چوز را کنار بگذارم .حتی اگر ازدوا
ها کردم و بچهدار ها شدم ،باز باید درسا را
بخوانا و یک ارزن ِد خوب تحوی جامعه
بدها.
یا انشای تلخ ااطمه ،که معلمش میگوید
دختر بااستعدادی است و ناراحت است که از
همون حاال ،از همون کودکی ،خانوادهاش با
او از خواستگاری و ازدوا حرف میزنند.
او که میخواهد وکو بشود و با معلمش از
رزوهای دور و درازش حرف میزند ،در
انشایش نوشته :در  ۶۱سا ینده مطمئنا
زندگی من خولی تغوور میکند ،شاید ازدوا
کرده باشا ،ولی حتما درسا را میخوانا و

سعی میکنا به خواستههایا برسا .اما ازدوا
کرده باشا یا ازدوا نکرده باشا ،از
روستایمان میروم به یک جای دیگر ،مثال
شهر یا خار از شهر ،نمیدانا …

شعر از :شراره رضائی
نام شعر :کودکی ام را تاراج نکنید!"
شرم بر دنوای که ورق می زند
مژگان خوس از باران اشکت را
و در نی نی مردک چشمان ارشته گونه ات
قصه های غصه های قلبت را
چه گستاخانه به تماشا می نشوند
و دم برنمی رد
گاهش به یونه درها می موزد
این غریبه کوست!
او را نمی شناسد!
دستپاچه بدنبا عروسک ش موگردد
عروسک با لبانی سرس به او لبخند می زند
و کودکی اش را گوشزد می کند!
رامشی لحظه ای
لبخندی کوتاه
و
ده ها و سازها
چه بی رحمانه
غاز مرگ کودکی را جشن گراته اند
در گوشش نجوایی اندوه بار می گوید
اینبار نوبت توست
وقت راتن است
برای خرین بار همدم شب هایش را محکا
تر از هموشه
بغ می اشارد
و دستی زمخت مردانه و مردساالر
او را می برد
تا کودکی اش
را تارا کند!
تجاوز (ازدواج) کودکان ممنوع!
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"انقالب زنانه است" عبدهللا اوجاالن

ترجمه نرگس نسیمی و آرش دوست حسیخ
مقدمه مترجن
تز  :بدون زنان هوچ جنبش انقالبی نموتواند
وجود داشته باشد
تز  :بدون زنان هوچ انقالبی پوروز نخواهد
شد
تز  :اساس و بنوان انقالب زنانه است
این متن پوش در مدی است برای ترجمه
جزوه انقالب زنان اثر اوجاالن که به زودی
کرد
خواهوا
منتشر
اقط این مقدمه را الزم دانستوا چرا که
ترجمه این متن به معنی تائود تماموت این
بحث و موضع اوجاالن در جزیوات ن
نوست .اما در کلوت ن نه تنها تز انقالب
زنانه است را تایود موکنوا بلکه باور داریا
اساس و بنوان انقالب امری زنانه است
این امر را تاکود موکنوا که بر خالف
اوجاالن معتقدیا که انقالب اجتماعی
موبایست در زیربنا ,بنوانهای تولود و توزیع
اجتماعی\تضاد طبقاتی را دگرگون و نابود
کند تا در روبنا سواست ,ارهنگ ,علا...,
دگرگون شود .همچنون هر تغووری را بدون
دگرگونی این زیربنا تنها اصالحاتی در
روبنا مودانوا اما اینرا نوز انکار نموکنوا که
معتقدیا این اصالحات موتواند در نفی ای
انقالبی به طرف نفی زیربنا برود.اما جای
گفتن دارد که این تز را به عنوان یک اص
موگوریا
نظر
در
اساس
و
نه اینکه همچون امونوسا لوبرا معتقد به این
باشوا که در ساختار نظا سرمایه داری و
بدون نفی تضاد تولود و توزیع
اجتماعی\تضاد طبقاتی قادر به دگرگون
کردن و منقرض کردن نابرابری\تبوعن
جنسوتی هستوا .یا نه اینکه همچون پسا
ساختارگرایان و پست مدرنوستها معتقد به
این باشوا که ساختارهای سوستماتوک ستا و
سلطه سرمایه دارانه همچون نژاد پرستی,
تبوعن جنسوتی ,تضاد طبقاتی ساختارهایی
موازی و پارال با یکدیگر هستند که هر
کدام به عنوان یک بغرنج و تضاد ,جواب
منحصر به خود را دارند
نه اینکه همچون اوجاالن معتقد به کنفدرالوسا
دموکراتوک به عنوان لترناتوو باشوا بدون
جواب برای تضاد کار و سرمایه یعنی
چوستی موضع ما در برابر تضاد طبقاتی و
مالکوت خصوصی ,یا این توها را داشته

باشوا که سرمایه بر خالف ماهوت و منطق
درونی خویش قادر است به همزیستی در
کنار لترناتووهای دموکراتوک و لوبرا
همچون کنفدرالوسا دموکراتوک بدون ادغام
شدن نها درون سوستا تن دهد
حتی نه اینکه زادی و رهایی ,خواه جنسوتی
را بدون پوش شرط برابری اقتصادی\راع
تضاد طبقاتی محتم بدانوا و توهمی از
زادی قب از برطرف شدن این پوش شرط
اصلی داشته باشوا .یا بدون اینکه انضمامی
منظورمان را از مفهومی به عنوان
"دموکراسی" برای چه کسانی \طبقه ای,
مشخص تشریح کرده باشوا ,انتزاعی زادی
و رهایی را تعموا به کلوت اجتماعی دهوا که
نرا "کنفدرالوسمی" موناموا که دموکراتوک
معتقدیا
برعکس
است بلکه
از نجاکه سرمایه جهت هستوت داشتن خویش
نوازمند بنوان تضاد طبقاتی بر مبنای کار
مزدی>>تولود ارزش اضااه بر مبنای
استثمار نوروی کار>> سرمایه و انباشت ن
بر مبنای مالکوت خصوصی است و این
تضاد درونی سرمایه بنوان انقالبی علوه
خویش را درون خود حم موکند و در نتوجه
ی استثمار نوروی کار ,گورکن خویش را به
عنوان تضاد درونی اش تولود موکند و این
گورکن همانا طبقه ارودست کارگران و
زحمتکشان به مثابه اکثریت اجتماعی
استثمار و خلع ید شده در برابر اقلوت
استثماروخلع ید کننده سرمایه داران موباشند,
و در سوی دیگر منطق و ماهوت سرمایه,
مرد ساالری را به عنوان قدیمی ترین و
ابتدایی ترین ساختار استثمار و سلطه درونی
کرده است زیرا "اولون تقسوا کار بون زن و
مرد به خاطر تولود مث است و امروزه
موتوانوا اضااه کنوا که اولون تناقن طبقاتی
که در تاریخ به وجود مواید مقارن با تکام
تناقن بون مرد و زن در ازدوا یکتا
همسری است و اولون ستا طبقاتی مقارن
است با ستا جنس مذکر بر جنس مونث".
(منشا خانوده,مالکوت خصوصی و دولت؛
انگلس ) پس در تحلو نهایی اکثریت استثمار
شونده ,طبقه زنان کارگر و زحمتکش هستند
که با دیگر متحدان استراتژیک خویش
( .گ.ب.ت های طبقه کارگر ,پناهجویان
وغور قانونوها " ناشهروندان" ,بی خانمانها و

بحث آزاد
حاشوه نشونان) که تحت ستا سرمایه در
متکاملترین مرحله باالیی ن یعنی گلوبا
امپریالوسا هستند؛ برای نفی و منقرض کردن
تمام ساختارهای ستا و سرکوب طبقاتی,
جنسوتی و نژادی و برای رهایی خویش
راهی جز رهایی ک اجتماع ندارند و در این
راه چوزی جز زنجور های خویش برای از
دست دادن ندارند.
اینچنون اساس انقالب سوسوالوستی را در
بنوان زنانه مودانوا .زیرا اگر معتقد باشوا که
در رابطه سوژه با ابژه ,انسان نگونه اکر
موکند که زندگی موکند و نه بر عکس در
نتوجه اجتماع که متشک از انسانها موباشد
نوز تفکرش همانگونه است که زندگی موکند
پس انقالب به دلو ذات و ماهوت رادیکا
خویش نموتواند توسط نورویی (مردان) که
حام و عام اینرسی امکانات و منااع
اراداستانه درون خویش هستند متحقق شود.
زیرا رابطه مردان(خواه طبقه کارگر) با
انقالب همچون رابطه خورده بورژوازی با
انقالب است
انقالب زنانه است ”عبدهللا اوجاالن“
http://rojaciwan.eu/die-revolutionist-weiblich/?lang=de
عموق اکر کردن و نوشتن در مورد مساله
زن به این معنا است که ک تاریخ و جامعه
را مورد سوا قرار داد .علت این مورد
سوا قرار دادن تاریخ و جامعه در موزان بی
سابقه استثمار زنان نهفته است .از این نقطه
نظر تاریخ تمدن به عنوان یک تاریخ  ,بدون
در نظر گراته شدن تاریخ زنان تعریف
موشود .در طو این تاریخ خدا و بندگانش ,
ارمانروایان و ارمانبرداران  ,اقتصاد و علا
و هنر  ,نقش و شخصوت مرد ساالر
(پاتریاش) مرد تثبوت شده است .به این علت
ک جامعه از دست راته است و جامعه
جنسوت زده (سکسوستی) نتوجه داده شده
است.
تبعون جنسوتی به عنوان ابزار قدرت و
سالح برتری همزمان در طو ک تاریخ در
تمام سوستمهای تمدن به طور دائمی مورد
استفاده قرار گراته است .در واقع هوچ گروه
اجتماعی از نظر اوزیکی و روانی مث زنان
مورد استثمار قرار نگراته اند .تنوع بهره
برداری و استثمار زنان به طور وضوح
شکار است .زن کودک را بدنوا مواورد ,به
عنوان نوروی کار مجانی خدمت موکند و
کارهایی را انجام مودهد که هوچ کس دیگری
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راهیی زن معیار راهیی جامعه است
مو به انجام ن ندارد و یک برده مطوع است .او
به طور مداوم ابژه جنسوتی اموا است .او وسوله
ای برای تبلوغات است .او یک کاالی با ارزش
است و در حا حاضر نقش پادشاهی در بون کاال
و اشوا را دارد .او اساس و بنوانی را موسازد که
روی ن ,قدرت مردانه به طور مداوم به عنوان
ابزار ستا و تجاوز تولود و بازتولود موگردد .به
همون علت تاریخ  ۱۱۱۱ساله تمدن بشری را در
مسور خویش به عنوان ارهنگ تجاوز بازنویسی
موتوان کرد .
در دوره سرمایه داری جنسوت زدگی به عنوان
ابزار ایدئولوژیک به طور خاص و مکارانه ای
استفاده گردیده است .از زمانی که سرمایه داری
جامعه جنسوت زده را به دست گرات  ,به این
اکتفا نکرد که زن اقط به مثابه نوروی کار مجانی
در خانه استفاده شود ,بلکه از این ها اراتر رات
و زن را به یک ابژه جنسی و یک کاال مبد کرد
که او را در بازار برای اروش عرضه موکند.
در حالوکه مرد اقط نوروی کار خود را به اروش
مورساند ,زن از لحاظ جسمی و روحی به طور
کام به کاال مبد موگردد و به این شک
خطرناک ترین ارم و شک برده داری به وجود
مواید .از طریق سلطه بر زنان ,سوستا یک نقش
استراتژیک در ارتباط با توسعه استثمار و سلطه
را تثبوت موکند .سوستا هر مردی را تبدی به
دارنده بخشی از قدرت کرده است و این تقسوا
قدرت بون مردان را به روش توسعه ستمها و
سرکوبهای سنتی بر زنان انجام مودهد و به
جامعه به این شک ارمان سندروم توسعه کام
سلطه داده موشود ؛ یا به عبارتی جامعه به این
روش مجبور به تمکون به سلطه کام سوستا
موشود .مقام و جایگاه زن ها حس و ها مفهوم
بدون مرز سلطه را به جامعه مردساالر اهدا
موکند
زن را به عنوان جنسوت ناقص بوولوژیکی در
نظر گراتن به معنای یک ایدئولوژی خالص و
یک ذهنوت مردساالرانه است .این دکترین
متشک از تالش همه بخشهای علمی  ,اخالقی و
سواسی است که مقام زن را یک مقام طبوعی به
نمایش بگذارند.غا انگوز این است که خود زن به
این جایگاه عادت داده شده و این الگو را به
عنوان الگوی وجود داشته پذیراته است .طبوعت
و تقدس غورقاب لمس بودن این مقام کا ارزش
پنداشته شده که هزاران سا است در موان
خلقهای مختلف پذیراته شده است اراتر مورود و
راتار و تفکر زنان را نوز تحت تاثور قرار
مودهد .به این ترتوب باید مطلقا بپذیریا و به این
حقوقت قائ شویا که هوچ خلقی ,هوچ طبقه ای´و
هوچ ملتی به اندازه زنان سوستماتوک به بردگی
گراته نشده است .به این ترتوب موتوان گفت
تاریخ به بردگی کشودن زنان هنوز نوشته نشده
است و همچنون تاریخ رهایی و زادی همچنان
منتظر نویسندگان به بردگی گراته شده است.
به علت عادت داده شدن زن به بردگی  ,سلسله
مراتب (هوراشی) تثبوت شده و راه را برای برده

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 52

داران در جامعه باز کرده است .برده شدن مرد
پوامد اصلی به بردگی کشاندن زن است .تفاوت
برده داری مبنا شده با اساس جنسوت با برده
داری طبقاتی و یا ملوتی (نژادی) در این است که
در کنار سرکوب اشرده  ,با یک دقت و ظراات
خاصی توسط دروغهای به باور رسانده شده
احساسی تضمون موشود .توسعه به بردگی گراته
شدن زن در ک جوامع زمونه را برای انواع
دیگری از سلسله مراتب و ساختار های دولتی
ماده موکند و این نه تنها برای زنان ویرانگر
است بلکه به استثنائ یک گروه کوچکی که
نوروهای سلسله مراتبی را در دست دارند و
نوروهای دولت گرا هستند ,برای ک جامعه
ویرانگر است
بنابرین نقد عموق ایدئولوژی مردساالری و
سازمانهای مبتنی بر ن هوچ راهی به پوش نموبرد
چرا که یکی از مهمترین تکوه گاههای این سوستا
نهاد خانواده* ۱است .خانواده به عنوان یک
حکومت کوچک برای مرد طرح ریزی شده
است .معنای خانواده بر خالف تمام تاریخ تمدن
در قدرتهایی نهفته است که به ارمانروایان و
دستگاههایی حکومتی ارزانی داشته شده است.
ساختار بنا شده خانواده بر مبنای سلطه مردان و
از این طریق بدست ورده شدن کارکردهای بطن
جامعه دولت گرا تضمون موکند که زن بدون هوچ
محدودیتی کار بدون مزد را به انجام برسانند.
همزمان بچه را بزرگ کند ,نوازمندیهای دولت را
برای داشتن جموعت کاای تامون کند و به عنوان
الگو برای توسعه برده داری درک جامعه حفظ
گردد
بدون اها نهاد خانواده به عنوان یک مد بسوار
کوچک از دولت ,یک نالوز مشخص و دقوق از
تمدن خاورموانه ای امکان پذیر نوست .یک مرد
خاور موانه ای که همه امکانها را از دست داده,
این شکست را بر علوه زن جبران موکند .هر چه
او بوشتر در محاا عمومی تحقور گردد ,بوشتر
منجر به تهاجا او نسبت به زن موگردد .این مرد
بوچاره و خشمگون ,که یارای دااع از جامعه
خویش نوست ,همانند یک ظالا در خانواده راتار
موکند و خشونت او شدیدا به زن و ارزند
برموگردد .مرد با انجام قت به اصطالح
"ناموسی" و تخوله خشا خود روی زن سعی
موکند که در محاا اجتماعی ,ارزش از دست
راته خود را به جامعه بپذیراند
در این ارتباط باید اضااه کنا که جامعه خاور
موانه ای متأثر از سنتهای جامعه مردساالر و
دولت گرا با هوچ سنتزی از ارمهای مدرن مدنوت
غربی متأثر نشده است .بلکه خولی بوشتر یک
اختالط ایجاد کرده که این اختالط با یک گره
گوردیش*( ۶مکارانه ) قاب مقایسه است
مفهوم قدرت و حاکموت به واسطه مرد خولی به
سختی قاب نالوز است .یک زن خولی کمتر از
یک مرد تغورات را راد موکند چرا که برای یک
مرد کنار گذاشتن نقش حاکموت مردانه اش این
حس را به او مودهد که وی حاکمی است که

بحث آزاد
دولت خویش را از دست داده است ,بنابرین ما
موبایست به او نشان دهوا که در حا حاضر این
ارم حاکموت پوچ و تو خالی است و خود این
ارم ,زادی را از او موروباید و او را متحجر
موکند
اینچنون نالوزهایی خولی بوشتر از تحقوقات
تئوریک هستند ,چرا که این تحقوقات معنای
وجودی برای مبارزه رهایی بخش کوردها را در
اختوار مودهد .رهایی خلق کورد را ما در ارتباط
جدایی ناپذیرش با رهایی زن موبونوا .پس به
همون خاطر ما بر این اساس خود را سازماندهی
کرده ایا .اگر امروز با وجود تمام حمالت قدرت
های امپریالوستی و نوروهای واپسگرای منطقه
ای ,اهداف رهایی بخش ما نابود نشده است ,در
برگورنده جنبش رهایی بخش زنان و سها بزرگ
و غور قاب ارزشگذاری خود گاهی ایجاد شده
توسط نان است .بدون رهایی زنان برای ما یک
کوردستان زاد امکان پذیر نوستاین نظریه السفی
و اجتماعی راهی برای مانورهای تاکتوکی و
سواسی که زنان را در مبارزه وارد کند نوست.
هدف ما تاسوس کردن یک جامعه دموکراتوک
است که در چارچوب ن ,مرد متحم تغور
اساسی گردد .من اکر موکنا که ما در نالوز
پراتوک مبارزاتی مان تا به امروز مفهوم مرد
نازپرورده شده ,حکومت کننده ,ظالا و استثمار
گر را در جامعه مرد ساالر درک کرده
باشوا.جواب مناسبی که من در اهداف راهی
بخش زنان توانستا پودا کنا ,این است که مرد
مردساالر درک شود ,نالوز شود و کشته شود.
من جسارت موکنا و موخواها یک مرحله به
جلوتر بروم و این مرد را به مثابه یک شخصوت
صلح جو دوباره از نو ترسوا کنا .این مرد
کالسوک نالوز موشود ,کشته موشود و راه عشق
و صلح هموار موگردد.بر این اساس من خودم را
به عنوان یک کنشگر در مبارزه رهایی بخش
زنان در نظر موگورم تضاد جنسوتی تاریخی به
درازای  ۱۱۱۱سا دارد و در قرن  ۶۱تضاد
اصلی و اساسی را نشان مودهد .زنان شدیدا
مقاومت موکنند و اینکه امروز پروبلماتوکها قاب
رویت هستند مدیون این مبارزه و مقاومت است.
همچنون در تاریخ بودند زنان عالی مقامی که با
زندگی  ,ااکار  ,و راتار خویش بسوار تاثور گذار
بوده اند .این مقاومت زنان به ما یک چوز را
نشان مودهد و ن اینکه بدون مبارزه علوه
ایدئولوژی مردساالر و اخالقی و تاثوراتش بر
روی جامعه و همچنون علوه اردگرایی مرد
ساالرانه نموتوانوا زندگی رها را کسب کنوا ,و
همچنون یک جامعه دموکراتوک واقعی را بنا
نهوا .هچنون قادر به تحقق بخشودن به سوسوالوسا
نموتوانوا باشوا .خلق ها خواستار نه اقط یک
جامعه دموکراتوک ,بلکه یک جامعه دموکراتوک
بدون تبعون جنسوتی هستند .بدون برابری
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جنسوتی هر مطالبه ای برای رهایی و برابری
بی معنی و توها زده است .همچنان که خلق ها
باید حق تعوون سرنوشت خویش را داشته باشند,
زنان نوز موباید حق تعوون سرنوشت خویش را
داشته باشند .این جایی برای سوا ندارد و
نموتواند به تاخور بوااتد و به عقب انداخته شود,
بلکه به عکس برای شک دادن به یک مدنوت
جدید ,رهایی زنان برای مهوا کردن برابری
بنوادین است .بر خالف تجربه های سوسوالوسا
موجود و مبارزات رهایی بخش ملی معتقدم که
رهایی زنان بسوار مها تر از رهایی طبقاتی یا
ملی است
از تجربوات به دست مده در مبارزاتمان مودانا
که مبارزه رهایی بخش زنان ,به محن اینکه در
زمونه های سواسی وارد شود با مقاومت های
خولی شدیدی مواجه موشود .مسلا است که بدون
تصرف اضای سواسی امکان مواقوت های پایدار
وجود ندارد .یک پوروزی در بخش سواسی به
معنای این نوست که زنان قدرت را بدست بگورند
بلکه کامال بر عکس مبارزه بر علوه ساختار
های دولت گرا و سلسله مراتبی به این معنا است
که ساختارهایی خلق کنوا که خودشان را به
سوی دولت شدن جهت گوری نکنند ,بلکه به
سمت جامعه ای دموکراتوک و اکولوژیک با
زادی و برابری جنسوتی جهت گوری کنند و
اینچنون است که نه اقط زنان بلکه تمام انسانوت
پوروز موشود
توضوحات ترجمه
*۱
برای درک منظور استفاده از این مفهوم در این
متن و همچنون برداشت ما از این مفهوم الزم
است بنوان زبان شناسی و هستی شناسی بوجود
مدن این کلمه مطرح شود
کتاب “منشا خانواده” در یک تحلو دیالکتوکی
از تاریخ مساله ستا بر زن را مطرح موکند .
انگلس در ن کتاب به تشریح اوائ دوران
مالکوت خصوصی پرداخته و توضوح می دهد
که مالکوت خصوصی باعث از بون راتن زندگی
قبوله ای شد .در زندگی قبوله ای زنان و مردان
به طور مساوی در کار تولود اجتماعی و بهره
برداری سهوا بودند ،اما با پودایش مالکوت
خصوصی ،در درجه او پدیده خانواده شک
گرات“ .خانواده” برای این به وجود مد که از
مالکوت خصوصی دااع کند .در روند شک
گوری خانواده به شکلی که ما می شناسوا ،زن
حضور مستقوا خود را در تولود اجتماعی از
دست داده و تبدی به “ملک” شوهر گردید.
پوش از پودایش مالکوت خصوصی ،این مادر بود
که در رأس خانواده (در شک قبوله ای ن) قرار
داشت و ارزندانش نام او را به ارث می بردند.
با پودایش خانواده در دوران مالکوت
خصوصی ،زن این نقش خود را نوز در جامعه
از دست داد و ارزندانش با به ارث بردن نام
پدر ،اموا او را نوز به ارث می بردند و مادر

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 52
در این موان نقشی نداشته و چون برده ای اسور
زندان خانواده گشت و به این ترتوب کلوه حقوق
انسانی و اولوه خود را از دست داد .پدر به خاطر
اموا خصوصی اش ،خود در رأس خانواده
قرار گراته و به این ترتوب پدرساالری غاز و
گردید
تبعون نسبت به زن اعما
به این دلو ستا بر زن کارگر را ستا
“مضاعف” می ناموا ،زیرا این که در جامعه
سرمایه داری ،طبقه کارگر (اعا از زن و مرد)
مورد ستا طبقاتی قرار می گورد که بحثی ندارد،
اما زنان کارگر عالوه براین تحت ستا جنسی ها
قرار می گورند .به عبارت دیگر ،زنان عالوه بر
ستا طبقاتی ،به صرف زن بودن خود ،یک بار
دیگر ها تحت ستا اقتصادی قرار می گورند و
برای کار مساوی از دستمزدی پایون تر
برخوردار می شوند و یا کار در جوامع سرمایه
داری (به خصوص جوامع عقب نگه داشته ای
مث ایران) ،برحسب جنسوت تقسوا و دستمزد ها
برحسب جنسوت تعوون می گردد
منشا خانواده انگلس  ..... :پوش از مالکوت
خصوصی ،روابط مردان و زنان زاد بود و
زنان از همان زادی و حقوقی برخوردار بودند
که مردان “«…ادبوات کالسوک کهن مملو است
از اثرات شرایطی که در حقوقت قب از یکتا
همسری در موان یونانوان و سوایی ها وجود
داشته است که در ن شرایط ،یک مرد نه تنها با
بوش از یک زن مقاربت می کرد ،بلکه یک زن
ها با بوش از یک مرد مقاربت می کرد ،بدون
این که رسوم مقرر را نقن کنند…” و “به
همون ترتوب ارزندان مشترکشان موان تمام ن ها
مشترک بودند.
سپس در دوران مالکوت خصوصی“ :بدین طریق
ازدیاد ثروت ،از یک جانب به مرد موضعی
برتر از زن در خانواده می داد و از جانب دیگر
انگوزه ای برای استفاده از این موضع مستحکا
شده به مرد می داد تا ترتوب سنتی توارث را به
نفع ارزندان خود عوض کند .اما این امر ،تا
زمانی که نسب بر مبنای حق مادر بود،
غورممکن بود .از این رو ،این ترتوب باید منسوس
می شد و منسوس ها شد .و تشخوص نسب از
طریق خط زن و حق توارث از طریق مادر،
منسوس شده و تبار مرد و حق توارث از طریق
پدر برقرار گشت
برااتادن حق مادری ،شکست جهانی -تاریخی
جنس مونث بود .مرد ارمانروایی خانه را نوز به
دست ورد؛ زن تنز مقام یاات ،برده شد ،بنده
شهوت مرد و ابزاری صراا ً برای تولود
ارزندان ،این موضع تنز یااته زن که به
خصوص در موان یونانی های عهد نوا خدایان و
از ن ها پوشتر عهد کالسوک به چشا می خورد،
به تدریج بزرگ شده و راسته گشته و تا اندازه
ای در لفاف شک های مالیا تری پوچوده شد ،اما
به هوچ وجه از بون نرات.
اولون اثر حکومت مرد در خانواده پدرساالر
نشان داده می شود .و صفت اصلی نچند همسری

بحث آزاد
نوست ،بلکه در سازماندهی تعدادی ااراد تحت
تقود و زاد ،در یک خانواده تحت قدرت
پدرساالرانه رئوس خانواده است .این رئوس
خانواده ،در شک سامی ،به صورت چند
همسری زندگی می کند .ااراد تحت تقود ،یک زن
و چند ارزند دارند و هدف تمام سازماندهی ،نگه
داری رمه و گله در یک منطقه محدود است.
ویژگی های اساسی ،ترکوب ااراد تحت تقود و
قدرت پدرساالرانه است .به همون سان خانواده
دومی شک کما یااته این نوع خانواده است.
لغت اامولوا در موان رومی ها در ابتدا حتی به
یک زو مزدو و ارزندان ن ها اطالق نمی
شد ،بلکه اقط به بردگان اطالق می گشت.
اامولوس به معنای برده خانگی و اامولوا به
معنای تماموت بردگانی است که متعلق به یک
ارد هستند .حتی در زمان گووس ،اامولوا (یعنی
ارثوه) برمبنای وصوت واگذار می شد .این
اصطالح توسط رومی ها اختراع شد تا یک
ارگانوسا اجتماعی نوین که رئوس ن زن و
ارزندان و تعدادی غالم تحت قانون پدرساالرانه
رومی با قدرت مرگ و زندگی بر تمام ن ها در
اختوار داشت را تشریح می کند .مارکس اضااه
می کند که« :خانواده نوین نه تنها نطفه بردگی
(بندگی) بلکه نطفه سرواژی را نوز در خود
دارد .زیرا از همان ابتدا به خدمات کشاورزی
مربوط است و در خود به صورت مونواتور،
شام تناقن هایی است که بعداً در یک سطح
وسوع در جامعه و دولتش تکام می یابد.
یکتا همسری به هوچ وجه ثمره عشق جنسی
اردی نبود و به ن مطلقا ً کاری نداشت .این اولون
شک خانواده است که نه بر شرایط طبوعی ،بلکه
بر شرایط اقتصادی مبتنی بود .همون غلبه
مالکوت خصوصی بر مالکوت اشتراکی است
*۶
گره گوردیش ااسانهای مرتبط با اسکندر کبور
است .این عبارت به مشکلی اشاره دارد که
بهظاهر الینح است ولی با راهحلی زیرکانه و
یا با تقلب راع میشود
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***
جلسه رسیدگی به اتهامات جدید آتنا دائمی برگزار شد
خبرگزاری هرانا – روز جاری ،جلسه رسودگی به اتهامات تنا دائمی ،اعا حقوق بشر زنردانری ،در
پرونده جدید با شکایت سپاه پاسداران ،در دادسرای شهود مرقردس زنردان اویرن بررگرزار شرد .در ایرن
جلسه ،تعدادی از اتهامات خانا دائمی حذف و پرونده از باب اتهامات “توهون به ماموران و ممانعرت
از اجرای حکا” مورد رسودگی قرار گرات.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه اعاالن حقوق بشرر در ایرران ،در جرلرسره روز
جاری بررسی اتهامات تنا دائمی در پرونده جدید ،اتهامات »توهون به رهبری ،توهون به مسئولون و
نشر اکاذیب «که پوش تر طرح شده بود از پرونده برداشته شد و تنها دو اتهام »توهرورن بره مرامروریرن
هنگام بازداشت و ممانعت از اجرای حکا «در پررونرده مرانرده اسرت .ایرن ترغرورورر در پررونرده درپری
»احضار و شهادت دادن ماموران نوروی انتظامی ،دااعوه وکو و انکار ویدئوی ضبرط شرده هرنرگرام
بازداشت «روی داده است.
یک منبع نزدیک به خانا دائمی در باره چگونگی کوفت این جلسه دادرسی به گزارشگر هرانا گرفرت:
“ قاضی از تنا خواسته است دوباره شکایت خرود را مرطررح کرنرد و وی نرورز مرورگرویرد چررا وقرتری
احضاریه دارم ماموران سپاه با صورت پوشوده و دو روز زودتر مرا بازداشت و اقدام به استفاده از
اسپری الف کرده اند .قاضی نوز گفته است باید برای این ادعاها اثباتی نوز وجود داشته باشد .از سوی دیگر مامور زن سپاه خودش در گزارش به ضررب و شرترا ترنرا
اعتراف کرده است ،به این صورت که مامور زن نوشته است موخواسته حکا را به تنا نشان دهد و تنا خواسته است حکا را پاره کند و او تنا را مورد ضرب و شرترا
قرار داده است”.

***
آذربایجان شرقی؛  ۰۰۳۳دختر کمتر از  ۵۱سال عروس شدند
برگزاری هرانا ـ مدیرک ثبت احوا ذربایجان شرقی از ازدوا سه هزار و هفتصد دختر کرمرترر
از  ۱۱سا در استان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نق از ایسنا ،احد جودی در جرلرسره شرورای ثربرت احروا اسرتران
موانگون سنی ازدوا قایان در استان را  ۶۲سا اعالم کرد و ادامه داد“ :مرورانرگرورن سرن ازدوا
قایان تبریزی در حدود  ۶۹۸۱سا و بوشتر از موانگون استرانری اسرت و مرورانرگرورن سرنری ازدوا
دختران نوز  ۶۶سا است”.

***
یک زن بدنساز در ایران راهی زندان شد
خبرگزاری موزان از زندانی شدن یک زن بدنساز که قادر به پرداخت وثوقه خرود نربروده ،خربرر داده
است .اتهام او انتشار عکسهای "برهنه" خود در اضرای مرجرازی اسرت .اردراسرورون پررورش انردام
ایران این رشته را برای زنان ممنوع کرده است.
نگونه که در خبر منتشرشده در همون خبرگزاری مده ،در اواخر شهریورماه امسا نوز دو زن
ورزشکار دیگر که در مسابقات برونمرزی در این رشته شرکت کرده بودند ،همراه با چهار مربی
خود به شعبه دوم دادسرای ارهنگ و رسانه احضار شدند.
در مورد این زنان پروندهای تشکو شد .اتهام نان در این پرونده شرکت در مسابقه علورغا
"ممنوعوت" و انتشار تصاویر "به صورت نومه عریان" در شبکههای اجتماعی ذکر شده بود.
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید
تلوزییون راهییی زن از ”کیاانل یی

“ روی میاویواره ”اهت ربد” رههیتیتیه

پ یخ ی
دوشنبه ساعت 02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربان

هب

وقت تهران می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.
رفکانس ماوواره:
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11541 vertical
Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 5.6

مخ
هم
ربای کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
و د-ا کهلم :رعنا ریم زاد
لفن ماس 0046739286842 :

ن دیگو جنوب الیفرنیا :یروز ر ی
لفن ماس858-531-1344 :
ایمی firouzeh.farrahi@yahoo.com :

دیگر نقاط و د :

االر رداری

تلفن تماس0046700194503 :
و نبر

:

اق و یلی

لفن ماس0046762518188 :
ایمی rahai_zan@yahoo.com :
لمان :شرار ر ا ی
لفن ماس 555214584511401 :
ایمی Shararehrezaei.p@googelmail.com :

Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
جلسا کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از طریق فالیر و
ایمیق به اطالع همگان خواهد رسید.
انگل ان :دیانا نامی
لفن ماس 55557162733511 :
ایمی :
دیگر نقاط مریکا  :مینو م ی
ایمی MinoHemati@GMail.com :

نروژ :شادی و رو اک مطیعی
لفن ماس555525555515 :
ایمی motiei_rojan@yahoo.com :
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