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فراخوان شبکه همیاری و همبستگی زنان افغانستان و ایران

بازگرداندن طالبان به اریکه قدرت در افغانستاتان ب بترقترارا ا تارت ارات تا
اسال ی کار هر قدرت نطقه اا ب هانی که ببد ،اعالم نگ ا ام عتیتار بتا
زنان افغانساان براا باز پس گیرا آزادیهاا نیتم بتنتد ستطترتی دبران تیتبتت
طالبان است.
از آن ا که رقبق زن هانش بل است ب به برخبردارا از آن به بابرهاا هیچ
داربدساه ذهبی ب سنای ربطی ندارد .لذا سنگربتنتدیتهتاا تدیتدا در دفتا از
رقبق زنان ب براا عقب راندن ه بم ارا ا اسال ی ،یک ضربرت ااریتختی
است.

در پاسخ به این ضربرت ااریخی ببد که در نبا بر سال  2221ا چهار ان از فعالین رقبق زنان افغانساان ب ایران ،با
ااسیس "شبکه همیاری وهمبستگی زنان افغانستان و ایران" ب ادبین بیانیه ب سند ااسیس این نهاد یر دبلتاتی ب
یر انافاعی با اهداف زیر اقدام ن بدیم:
” شبکه ه یارا به بساگی زنان افغانساان ب ایران “  ،نهادا ساقل ( یردبلای) ب یرانافاعی است که براا دفا
از رقبق انسانی زنان در افغانساان ب ایران ،ااسیس شده است .ابلین قدم ب شرط در دفا از رقبق انسانی زنان در این
با ع ،خالصی از راک یت اسالم در هر شکل ب لتبتاس ب اترتت هتر نتام ب عتنتبان ،ب رهتایتی از آپتاراتایتد تنتستی
سیسا اایکی است که ارا ا اسال ی در این با ع راکم کرده است.
این شبکه دفار اازه اا از بارزه ااریخی زنان ب ردان آزادیخباه ب برابرا طلب گشبده است ،دفارا که با االش تاب
ش ا یاباند صفرات بعدا ااریخ را بنفع رهائی زنان رقم بزند.
به شبکه ه یارا به بساگی زنان افغانساان ب ایران بپیبندید در این ا ر خطیر ه راه ب یابر باشند.
از صفره فیسببک شبکه دیدار ب آنرا دنبال کنید
https://www.facebook.com/CSNWAI.org
از ببسایط شبکه دیدار کنید ،بیانه ب سند آنرا به اشاراک بگذارید
https://csnwai.org
دسااان را بگر ی یفشاریم ب با آ بش به اساقبال اعالم ه کارا ب ه یارا ش ا عزیزان یشاابیم.
هیئت بسس

2

جنس
علیه ربربیت ی معاصر رد تمام وجوه

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 101

شا ل در دارس خصبصی هم ررف
اعتراض به قتل بکتاش آبتین به اعتراضات فرهنگیان و بازنشستگان میپیوندد
یزنند ب آنها را دا ن یکند ب پیبندشان با
بازنشساگان ،ه ه اینها نشان یدهد که
انسانهاا شریفی هساند که یخباهند نبشی
را پیش ببرند اا ردم در ا عه هم به
طالبااشان برسند .این چیزا که ا ربز
یبینیم به یکباره نیا ده است .ایساادگی ب
قاب ت فعاالن صنفی در دب دهه است یعنی
ه ین االن در زندانها عل ان هساند که خیلی
ها پربنده هاا باز دارند ب هر ز ان
صدایشان یکنند .این ایساادگی ها ب این
اشکل ها به سادگی بب بد نیا ده است با
زندان ،اهدید ،رگ ه راه ببده است ا ا
نای ه اش را یابانند ببینند که عل ان در
سراسر ایران دعبت به اعاراض ب طرح
طالبات کنند ب الباه چیزهاا نگران کننده
اا هم هست که در ز ان ناسب صربت
میهمانان برنامه  :فرخنده آشنا از فعالین فرخنده آشنا :آن چیزا که براا ن ه یشه
خباهم کرد.
سرشناس کارگری  -دیانا نامی از فعالین بعنبان یک زن کارگر در هر اعاراضی
هم ببده این است که در در ه ابل نگاه
حقوق زنان
دیانا نامی عزیز تا آنجا که بدانم شما شخصا
کردم ببینم ایگاه زنان در این بارزات
مدیر و اجرای برنامه  :مینو همتی
نیز مشارکت در مبارزات معلمان کردستان
ا ع ب اعاراض عل ان ب بازنشساگان ک است ب چقدر فعال هساند ب چقدر در
را نیز تجربه کرده اید ،در گزارشها خواندیم
اص یم گیریها ب سیاست گذاریهاا آن
کشبرا در
که کانونهای معلمان تعدادی از شهرهای
 https://youtu.be/eT-vGzoBLk8اعاراضاای که پیش یربد دخیل هساند.
کردستان در مشارکت و حمایت از این
آذر ب دی اه  ۰۰۱۱فصل اازه اا در خبشبخاانه ریان اعاراضات عل ان ب
حرکت اعتراضی و سراسری بسیار فعاالنه
بارزات رق طلبانه ردم گشبد .در رکب ت دیدن زنان علم ش ا که شرکت کرده اند نه
عمل کردند ،حمایت مردمی از این کانونها
اسال ی زر ب زبر ب ازبیر که در پای ال بعنبان کسانیکه در اعاراض ایساادند بلکه
در کردستان چگونه است؟
کردن رقبق ابلیه شهربندان رابه ابل هان بعنبان کسانیکه بلندگبها را بر یدارند ب
ا ربه ن به سالهاا خیلی قبل بر یگردد ا ا
را دارد ،گرفان ابادائی ارین رقبق نیز طالبااشان را طرح یکنند ب نظرااشان را
فکر یکنم این ا ارب خیلی ارزش دارند اا
نیاز ند ررکاهاا اعاراضی سراسرا ب بیان یکنند ب اعاراض این عل ان گا ی
با کارگران ب عل ان به اشاراک بگذاریم.
اشکل ب اردانه یباشد .قبل از هر چیز لبار از ساله نبش کارگرا است.
الباه بگبیم که در کردساان ب بارزات
گشایش این فصل اازه را به کلیه دست خبشبخاانه زنان در اعاراضات عل ان با
بسیار باال ببده است ب زنان در اعاراضات
اندرکاران ب شرکت کنندگان در این ا عات بارزه ب قاب ت ابانساند نقش ب ایگاه
عل ان شارکت داشاند ب این خیلی هم
ابریک یگبیم ب دسااان را بگر ی یفشارم خبد را بطبر بثرارا ایفا کنند ب الباه در
ببده است .در خیلی اها دیدیم که دانش
ب ا یدبارم در این برنا ه بابانیم پژباک صدا آ بزش ب پربرش بخش زیادا زنان هساند
آ بزان از اعاراضات عل ان ر ایت کردند
ب اصبیر ش ا عزیزان باشیم .در ابادا سعی ب خبب ابانساه اند خبدشان را لب بیابرند.
ب این خیلی هم است که خانباده ها هم به
ی کنم بطبر خاصر در برد کانبن هاا ا یدبارم در اشکل هایی که در هر یک از
این اعاراضات بپیبندند .این انها شکل
صنفی عل ان ب «شبراا ه اهنگی اشکل این شهرها ااسیس ب ا را یشبد زنان
عل ان نیست بلکه شکل اقشار دیگر ا عه
هاا صنفی فرهنگیان ایران (به اخاصار بابانند نقش خبدشان را خبب ایفا کنند .زنان
هم هست .در کردساان ا ربه اا که از
شبراا ه اهنگی)« ابضیراای را بدهم ب بابانند برابر با ردان در سیاست گذاریها ب
سالهاا قبل داشاه ایم عل ان ب دانش
سپس به ا ع اعاراضات اخیر عل ان در اص یم گیریها براا بدست آبردن
آ بزان زیادا به صف بارزات عل ان
طالبااشان اکایب باشند .این ررکاها خیلی
خباهم پرداخت.
پیبساند ب صف بارزات بسیار زیاد ببد.
در برنا ه ا شب از دب یه ان عزیز فرخنده براا ن نبید دهنده ب خبشرال کننده است
کارگران کارخانه هاا کبچک ب افراد کم
آشنا از فعالین سرشناس کارگرا ب دیانا نا ی ب نشان یدهد که یک اشکل یابی شده است.
بضاعت شارکت داشاند ب این ا ربه خیلی
از فعالین رقبق زنان دعبت کردیم که ا را هم اینکه یابانند سراسرا ع ل کنند ب
هم ببده است چبن این اعاراضات در آن
در بازگب کردن طالبات ب بارزات طالبااشان را لبا رژیم بگذارند ب هم
ز ان رالت بسیعی داشت ثال در هر
فرهنگیان ب بازنشساگان ه راهی کنند .اینکه یابانند نشان دهند که چه کارهایی
درسه  022 ، 322اا  022دانش آ بز
فرخنده ب دیانا ا عزیز به برنا ه رهائی زن یخباهند ان ام دهند بخصبص اینکه
شرکت داشاند ب ه پچنین دانش بیان به
طالبات عل ان با طالبات ا عه پیبند
خبش آ دید.
صف بارزات عل ان ی پیبساند .ا در
یافاه است اینکه آ بزش ب پربرش باید
این دبره اعاراضات نیاز داریم اا بطبر
فرخنده اشنای عزیز با شما شروع میکنم ،رایگان باشد  .بقای یگبیند که آ بزش ب
بسیع از زنان در صف بارزات باشند ب
بنظر شما مهمترین ویژه گی مبارزات اخیر پربرش ارایاج به علم دارد ب چرا نباید این
در سطبح ا رایی در صف شبراا
علم ها رس ی نباشند .بقای درباره نیربهاا
فرهنگیان و بازنشستگان کدامند؟
ه اهنگی باشند .خیلی الب ببد که یدیدیم
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زنان بخشنا ه ها را یخباندند .شاید بیشار از
 %02عل ان زن هساند .از ه ین ا
فراخبان یدهم که در اعاراضات زنان بیشار
شارکت داشاه باشند رای کانبن دانش
آ بزان اشکیل دهند ب خانباده ها را نیز در
این اعاراضات شرکت دهند .ساله اا که
هم ببده الفیق بارزات عل ان با دیگر
بارزات است که باید با هم گره بخبرد،
قبیار شبد ثل پیبند با نبش کارگران،
اعاراضات زنان ،اعاراضات به ریط
زیست ب با لیت هاا دیگر در ایران .این
اعاراضات باید با هم ارد ب قبا شبد چبن
بی دسا زدا ب کم درآ دا ب بضعیت بد
عیشای که ه ه را در بضعیت فالکت بار
قرار داده است الزم است اا اقشار ا عه با
قدرت ب ااراد بیشارا به یدان بیایند.
آنچه سلم است شرایط اکثریت طلق ردم
ایران ارت راک یت اسال ی ب رااب از صدر
اسالم بدار است .در آنز ان برده داران
بظف ببدند که شکم برده گان را سیر
نگهدارند .در صبرایکه در برده دارا
ا ربز رکب ت اسال ی با ااکا به زبر ب
ازبیر ب براا زراندبزا صاربان قدرت
آنچنان فقر ب فالکای را به ردم ار یل کرده
اند که ز با بارزه ارد ب اشکل راهی
براا زنده اندن باقی ن انده است.
فرخنده عزیز با توجه به اینکه ،زنان حد اقل
نیمی از فرهنگیان و بازنشستگان کشور را
تشکیل میدهند ،آیا مشارکت زنان در این
مبارزات متناسب با وزن اجتماعیشان هست؟
فرخنده آشنا :ه انطبر که گفام به هر رال
زنان را در بارزات خبب دیدیم بخشی هم
بخاطر این است که در آ بزش ب پربرش
سائل نسیای است یعنی براا دخاران
عل ان زن یگذارند ا ا در سائل کارگرا
زنها را به بخشهاا یر رس ی کار
فرساادند  .زنان دارند کار یکنند ا ا در
راکز رس ی ب بزرگ زنان را ن یبینیم.
یدانم که نبش عل ان باید یک نبش
بزرگ باشد  ،باید در اص یم گیریها ب
سیاست گزاریها سهم برابر به زنان ب ردان
بدهیم .االن بیشار کسانیکه در شبراا
ه اهنگی هساند ،زنان را ک ار یبینیم این
ساله را باید دقت کرد ب دانست که بانع
چیست؟ از طرفی دیگر رژیم به زنان فشار
ی آبرد چبن یارسند که نی ی از ا عه
قدرا ند شبند .بنابراین اناظار این است که
در نبش کارگرا بابانند از کارگران
کارگاههاا کبچک یک اشکل درست کنند.
باید شرایطی فراهم کرد اا زنان پا یه پاا
ردان در این اص یم گیریها قرار داشاه
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باشند .اصال نباید به ذهن کسی این بضب
خطبر کند که زنان شاید نابانند در این افت
ب خیزها شرکت کنند .سل ا براا زنان
ار ل زندان سخت ار است ا ا چه چاره اا
هست ؟! اگر قرار است سرنبشت خبد ان
را در دست بگیریم باید در این افت ب خیزها
شرکت کنیم اا ه ه این ا ارب را بدست
بیابریم .این خانم هاا علم که اکنبن
بلندگبهها را یگیرند را ا در خانه هایشان
یک بارزه اا کردند ،را ا در ریط
درسه هم بارزاای کردند ب یاد گرفاند که
ا ربز بلندگبهها را بگیرند ب طالبه گر
باشند .یاد ان باشد که زنان در ا عه ا
بطبر ضاعف سرکبب شدند .باید این
سرکبب ضاعف را بابانیم با ک ک هاا
ضاعف در بارزه  ،با راه را باز کردن ب
ا کان بیشارا فراهم کردن ا ازه دهیم اا
این بخش از نیربها بارد بارزه شبند اا
نقش خبدشان را پیدا کنند .باید آ بزش
بگیرند اا ابانایی شان را به دست بیابرند.
از طرفی در شرایط ا ربز ایران که ردم
هر ربز در رال اعاراض هساند ب الباه
ردم ببرند که اعاراض کنند .بقای ن
گرسنه ام ببرم اعاراض کنم .بقای رقبق
علم اا  10ربز ابل اه کفاف ن یدهد باید
علم اعاراض کند بنابر این بضب قابل
پیش بینی است .آن گرسنگان ربزا ثل
یک سیل به بیربن خباهند ریخت  .رژیم هم
یداند براا ه ین خیلی سعی یکند با
سرکبب ب زندانی کردن عارضان  ،ا ا
عل ان باز اعاراض یکنند .از طرف رژیم
یک اشکل هاا بازا بب بد ی آبرند که
ا باید هشیار باشیم ب به ردم آگاهی بدهیم
که به س ت این اشکل ها نربند .بخصبص
این سیاست اصالح طلبان است که
یگبیند ":فشار از پائین ،چانه زنی در
باال"  .یعنی ش ا ررکت هاابن را بکنید ا ا
ا ابن باال ا ایاز را بگیریم .این بارزات
نشان یدهد که اکثر ردم از این رارل
گذر کرده اند .بقای رژیم ناباند لبا
بارزات ب اعاراضات رد ی را بگیرد
سعی در نررف ساخان آن دارد .این بظیفه
شبراا ه اهنگی است که دائ ا این هشیارا
را بدهد .ثال بقای یک اشکل بازا
درست کردند ،سریعا این آگاهی را بدهند که
چطبر باید به این اشکل ها بارد نشد ب این
اشکل ها را چگبنه یابان بایکبت کرد .ا
این ا ربه را داریم  .سال  01 – 02که
شبراهاا ا را اار ب ار کردند ب کارگران
را زندانی کردند یگفاند که ا ان ن هایی
ساخاه ایم که اساسنا ه دارد ب قانبنی است،
قدرت دارد ب یابانیم به درخباست هاا
ش ا رسیدگی کنیم  .به هر رال یک برا

اهدید یکنند  .اینربزها خیلی از عل ان را
زندان بردند  ،اهدید کردند  ،اخطار دادند ب
به لراظ ربری ا کان به آنها ن یدهند .االن
ببینید بداقی چند سال است که بیکار شده بلی
خبشبخاانه آنقدر انسانی فکر یکنند ب
آگاهند که صندبق درست کرده اند .بارزات
ا به لراظ الی نباید بابساه باشد .این
ا ربه ن در سال  05هست که بقای به آن
فکر یکنم قلبم چاله یشبد .شرکت ا
اعاصاب کرده ببد ا ا بازاریها ببدند که
گفاند ا رقبق کارگران را یدهیم اا ش ا به
اعاراضات خبد ادا ه دهید .بقای شنیدند
خ ینی آ د دیگر به آن ها پبل ندادند ب
اعاراضات ناکام اند .در بارزه خیلی هم
است که اگر یک علم  12اب ان بدهد چبن
ربریه بارزاای باال یربد .ثل این است
که براا ساخان یک خانه هر کسی یک آ ر
بیابرد .اگر اشکل داشاه باشیم یابانیم
بارزه کنیم ب رق ان را از آنها بگیریم.
قدر شبراها را باید دانست  ،باید به آنها
گبش دهیم .االن اینا اااق فکر دارند ب
اص یم یگیرند که یک فرد عادا را که
سابقه بارزاای هم ندارد را علم کنند  .این
آگاهی باشد اا در پیچ ب خم هاا بارزات
نیربها را ارد کنیم ب به ه دیگر آگاهی
دهیم .بابانیم نیرب ندار پیش بربیم .یدانم
دب دهه است عزیزانی که زندگی آنها در
زندانهاست ب داهاست ارت اعقیب ب اهدید
قرار دارند ب بعضی ها فربانانه ررفی
ن یزنند .اگر رژیم بداقی را آزاد کرده چبن
یداند اب انرژا زیادا براا این بارزات
گذاشاه ب با انگیزه ببده ب از طرفی پشت
بداقی اشکلی است که رژیم خیلی ن یاباند
آنرا سرکبب کند .نکاه هم پیبسان اشکل ها
ریط
با ه دیگر است  .االن بضب
زیست بسیار هم است  .سیل آ ده ب زندگی
ردم ربا آب است .سریعا باید اطالعیه داد
ب از ردم خباست اا به هم یارا برسانند.
این آ ادگی ها باعث یشبد اا خبد ان را
پیدا کنیم ب دبساانی را پیدا کنیم که ثل ا
فکر یکنند  .عل ان باید به اهاا سیل زده
هم بربند .ا ربه عل ان باید به رله هاا
فقیر نشین هم بربد ب باید در این رله ها هم
اشکل زد.
دیانا نامی عزیز ،مردم کردستان در سطوح
مختلف از تجربه تشکل پذیری غنی تری
نسبت به مناطق دیگر برخودارند ،آیا ما
شاهد حرکتهای متشکل دانش آموزان
دبیرستانها و دانشجویان در حمایت از
خواستها و مطالبات برحق فرهنگیان و
بازنشستگان هستیم؟......ادامه در ص 31
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زانن علیه هرگوهن ارتجاع و قوانین زن ستیز
ترویج خشونت علیه زنان
مریم مرادی

هبرا اسال ی نزدیک به  03سال است
که با یک ایدئبلبژا ارا اعی ب ضد زن بر
ایران رکب ت یکند ب ربح هللا خ ینی از
ه ان ربزهاا نخست رکب ت خبد در سال
 1301بنیان گذار ب بزرگارین ربج
سرکبب ب خشبنت  ،ارقیر ،رذف ب سرکبب
ضاعف علیه زنان در ایران شد.
یک ربز پیش از ربز هانی زن ،ابلین اقدام
خبد را در هت سرکبب زنان برداشت ب
اعالم کرد ر اب براا زنان در ادارات
ا بارا است که ابسط اراذل ب ابباش
رکب ای ،با شعار عربف به" :یا ربسري یا
ابسري" ،كه به نشانه خفیف ش ردن زنان
آزاده ایراني ببد ب ب نقض رقبق انسانی
زنان آزاداندیش شد .در بهار سال  1301با
اصبیب یك قانبن زن سایزانه ،رق قضابت
از زنان سلب شد ب بسیاري از زنان قاضی
از كار قضابت بركنار شدند ب به ازائ
دادگاههاا ر ایت از خانباده  ،بضب
اخاالفات خانبادگی به دادگاههاا دنی خاص
باگذار گردید که رق طالق را به راكم شر
یسپرد .در سال  ،1301سن ازدباج براا
دخاران رس ا از  11سال به  9سال ق ري
اقلیل یافت .به بازات این قانبن ،ارصیل
دخاران ااهل نیز در دارس نب ب نبط
به ا ازه پدران یا ه سران شد .هبرا
اسال ی پس از ربا کار آ دن دش نی خبد
را با زنان به بضبح نشان داد ب اا ایی که
ی ابانست ،بندها ب ابصره هاا قانبنی را
علیه زنان بطبر شخص نهادینه کرد ب بر
زنان ایران ار یل ن بد.
در قد ه قانبن اساسی هبرا اسال ی که
در سال  1301اصبیب ب ا رایی شد،
ض ن ااکید بر نقش "خانباده عقیدای ب
آر انی" بعنبان پایه ا عه ،ب ااکید سر بساه
بر الازام ا بارا به هبرا اسال ی آ ده
است " :زن … ض ن بازیافان بظیفه خطیر

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 101

ب پرارج ادرا در پربرش انسانهاا
کابی پیش آهنگ ب خبد ه رزم ردان در
یدانهاا فعال ریات یباشد ب … ".بدین
ارایب ،زن از ابادا ،ب اا انسانی داراا
رقبق شخص ا ا اعی ،دني ب سیاسي،
فقط بعنبان یک ادر اعریف شد که
بظیفهاش ابلد کردن ب پربرش انسانهایی
نطبق با ایدئبلبژا رژیم راکم ی باشد.
ض نا ب بدا است در کنار رد ب نه
برابر با رد در فعالیت ا ا اعی ،بلکه در
خد ت "ریات"!
این ربزها در کشبر ان به طبر دابم
شاهد گسارش خشبنت علیه زنان هسایم با
صرنه هایی که هر ربز ف یع ار نیز ی
شبد .در این یان سخنرانی هاا زن
سایزانه قا ات رکب ای که بطبر آشکار
بلع ب ربج خشبنت علیه زنان در ا عه
یشبند بسیار اا ل برانگیز ب نگران کننده
است .عدم پیگیرا قضائی ب رها کردن
عا الن ب آ ران خشبنت علیه زنان نشان
ی دهد که رکب ت هبرا اسال ی از
این بضعیت سبد ی برد.
سید ار د علم الهدا ،ن اینده علی خا نه اا
در شهد ،در ن از عه ابل به ن اه
ارا ،چهره ضد انسانی ب زن سایزانه
خبد را با اربیج خشبنت علیه زنان بر
ه گان نشان داد ب آشکارا از زدبران ب
آاش به اخایاران بالیای خباست اا در
سرکبب زنان به قانبن اب ه نکرده ب
خبدشان دست به کار شبند .اب خباساار "
صیانت " از زنان شد  .اب گفت ":ا ربز
که ا نظام دینی داریم ،آیا باید ظاهر
ا ا اعی ا اا این رد اال ال از فاسد ب
بی عفای ب بی ریایی باشد ب ا هم بی
افابت باشیم؟ این شکالت باید به ک ک
ردم رل شبد ،یعنی یک خانم بدر اب ب
یک آدم الابالی ب بلنگار ،باید ارساس کند
ردم از اب بدشان ی آید ب از قیافه اش
انفرند .این اظهار نفرت براا ش ا ردم
یک اکلیف الهی در راه ان ام نهی از نکر
است .اینها باید به دست ردم رل شبد ،نه
ابسط نیربا اناظا ی".
چگبنه یابان عدم رعایت ر اب از نب
رکب ای را " بی عفای ب بلنگارا " زنان
خباند ب ربج ب بلغ خشبنت از سبا
ردم علیه زنان شد؟!
ا ربه چنین اظهارات سبعانه ب سخیفی را
در سالهاا گذشاه داشاه ایم ه چبن افزایش
اسیدپاشی زنان ب دخاران ب قال هاا رفلی
کر ان که عا الن ب قااالن این نایات ارت
پناه قبانین شرعی ب ضد انسانی هبرا
اسال ی هرگز ازات نشدند .این بیانات
یاباند فضایی ای اد کند براا افزایش رم

ب نایت ب خشبنت علیه زنان در ا عه که
با سب اسافاده هاا نسی ،اخاذا ب
با گیرا از سبا بعضی افراد سبد ب ب
فرصت طلب ه راه یشبد.
اسافاده از سرکبب یکی از ابزار اصلی
بقاا هبرا اسال ی است ب شبربخاانه
ه ه نارهاا رکب ای در برد سرکبب
زنان اافاق نظر دارند .هبرا اسال ی
کنبانسیبن نع هرگبنه ابعیض علیه زنان
را ا ضا نکرده است ب گسارده ارین بخش
سرکبب اب ه زنان ی باشد که
دیکااابرا راکم در ایران از این طریق کل
ا عه ایران را به بند ی کشد .هبرا
اسال ی یکی از بزرگ ارین اعدام کننده
زنان در هان است ب ابعاد خشبنت هاا
دبلای علیه زنان به بهانه هاا سیاسی یا
ر اب چندین برابر خشبنت هاا ا ا اعی ب
خانبادگی است.
با ب بد ه ه ظلم هایی که در قبانین
هبرا اسال ی علیه زنان شده است هنبز
فاباا نگ خبنین بین ردم ب زنان ایران
را یدهند .ثل ه یشه با افزایش سرکبب ،
اعدام ب افزبدن بر لبایح ب قبانین زن
سایزانه به یدان آ ده اند .الیره ر ایت از
آ ران به عربف ب ناهیان از نکر که در
خرداد اه  1393به اصبیب رسید .اع ال
ر اب ا بارا را فرا قانبنی کرد ب دست
هاا نایاکار رابط با رکب ت را براا
هر نایای علیه زنان باز ن بد .بالفاصله با
صدبر الیره زببر شاهد نایت اسیدپاشی
ب بعد چاقب کشی علیه زنان به بهانه
بدر ابي ببدیم .کل هدف رکب ت در قد ه
این الیره آشکار است:
" اصل هشام قانبن اساسی ا ر به عربف ب
نهی از نکر را بهعنبان یک اکلیف
ه گانی قرر ن بده ب شهربندان را در
قابل رفاار یکدیگر سئبل ب ناظر قرار
داده است" …".طرح راضر صرفا ً با هدف
ر ایت قانبنی از آ ران به عربف ب ناهیان
از نکر است ب به نظبر رفع خأل قانبنی
اهیه گردیده است".
این الیره در یک اده بارده بر ر ایت
دبلای ب قانبنی از چنین نایاای ااکید کرده
ب ی گبید" :هرگاه فردا در قام دفا از
شعائر اسال ی به شرط عدم اسافاده از الفاظ
رکیک اقدام به ا ر به عربف ب نهی از
نکر ن اید ب به این هت به اب صد ه
س ی ب انی بارد آید ،رسب برد
ش بل قبانین ب قررات رببط به
انبازان ب شهدا یشبد ".با ب بد آثار ب
عبارض انکاهی که از این الیره بر سم
قربانیان اسیدپاشی ب ربح ب ربان ه ه زنان
ب بانان …..ادامه در ص 31
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جنس
علیه ربربیت ی معاصر و قوانین ارتجاعی طالبان
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حمایت از دادخواهی بازماندگان فاجعه پرواز  257اوکراین به همراه فیلم مستند
"شکسته در باد" اثر یوسف اکرمی
Broken by the Wind In Memory of Flight 257

http://www.rahaizan.tv/2222/21/
Broken-By-Wind-in-memory-offlight-502.html
در ادبار ااریخی گذشاه ،نایات رکتب تاتهتاا
خبدکا ه ابسط ااریخ نگاران ساتقتل بترشتاته
ارریر در یآ د اا ربایت رکام اتنتهتا تر تع
بازنگرا به بقایع نباشد.
آنچه ااریخ نگتارا تعتاصتر را بتراترا تی
بخشد ب بد صنعت فیلم ب پدیده ستاتنتدستازا

است.
الباه قدراهاا راکم در این عرصته از اتاریتخ
نگارا نیز نفبذ کترده ب ربایتت ختبد را از
اصبیربقایع بخبرد ردم ی دهند اتا رتقتایتق
پنهان ب اند ب رکب اهاا زر ب زبر ب اتزبیتر
ادابم یابند .رکب ت استال تی از بتدب اتبلتدش
در این ز ینه فتعتالتیتاتهتاا ستیتستات تااتیتکتی را
ساز ان داده استت .هتر چتنتد دم ختربس از

البالا پربپاگاندهاا ایتن رتکتب تت تذهتبتی
اساث ارگر ،بربن زده ب از اعداد بابر تنتدان
به ازبیر رکب ت کاساه تیتشتبد ،ا تا بتراا
اسریع ایتن ربنتد ،نتقتش ب تایتگتاه ستاتنتد
سازان ساقتل ب ترد تی در ایتن بترهته از
ز ان بسیار بر ساه است.
در طی دب دهه فعالیت بترنتا ته اتلتبیتزیتبنتی
رهائی زن در کانال یک ،افاختار آشتنتائتی ب
ه راهی با ساند سازان ساتقتل ب ترد تی،
ببیژه یبسف اکر ی را داشاه ام.
ابلین بار در سال دب هزار ب پنتج از هت تیتن
کانال یک ،ساند "چند ن ایاا ساده" ستاختاته
یتتبستتف اکتتر تتی کتته پتتژباک دادختتباهتتی
زندانیان سیاسی دهه شست ببد ب از نتایتات
رکتب تت استال تی کته در پشتت دیتبارهتاا
زندانها ب بدبر از چشم ردم ایران ب تهتان
ی گذشت ،را پرده برداشت که از اسابدیتب
کانال یک ،براا ش ا بینندگان عتزیتز پتختش
کردیم.
با فا تعته تبشتک زدن ستپتاه پتاستداران بته
هباپیت تاا ستافتربترا اکترائتیتنتی ب کشتاتار
ا ا ی خد ه ب سترنشتیتنتان پترباز  502از
کتتبدک ب زن ب تترد ،کتتهتتنتتستتال ب تتبان.
هانیان شاهد ن بنه بارز انتکتار رتاکت تان ب
االش دساگاه پتربپتاگتانتد رتکتب تت استال تی
براا سرپبش گذاردن بر این نایت آشتکتار
ب پخش داساانهاا علی ببدند ،دیر نپائید که
بیدیبهاا شهربند خبرنگاران نبک کتبه یتخ
فریبکارا رژیم اسال ی را ن ایان کرد ب از
آن ائیکه هر سانره هبائی پاا بازرسان فنتی
بین ال للی را به پربنده باز تیتکتنتد ،کتم کتم
ا ا ی شت رژیم سراپا زرب زبر ب اتزبیتر
بر ال شد ب هانیان بتدرستاتی فتر تانتده کتل
قباا هبرا اسال ی را سئبل شلیک هر
گتتلتتبلتته ب تتبشتتک اتتبستتط نتتیتتربهتتاا اتترتتت
فر انش رسبب کردند بخصبص که ا تازه
پرباز به این هتباپتیت تاا تیتر نتظتا تی نتیتز
ابسط خبد قتا تات شتلتیتک کتنتنتده تبشتک
صادر شده ببده است.
بسرعت خانباده ها ب باز تانتدگتان قتربتانتیتان
این نایت ف یع به ریقت یابی ب دادختباهتی
ربا آبردند.
در ه ین ا دگربار ص ی انه ارین ه دردا ب
ه دلی خبد را بتا بتاز تانتدگتان پترباز502
اکرائین ابراز ی داریم از دادیخباهی اشتان
ر ایت ی ن ائیم.
اب هاان را به ساند "شکساه در باد" فیلت تی
از یبسف اکر ی لب یکنم.

ض ن اسلیت دد به باز اندگتان ب شتاهتیتن
قدم که خاطره عزیزانش شکیبتا فتقتاهتاتی ب
راساین قدم را بتا رضتبر در ایتن ستاتنتد
براا هانیان ابدانه کرد سپاس گذاریم .بتا
سپاس دد از یبسف اکر تی کته ایتن فتیتلتم
ارزش ند را براا پتختش از کتانتال یتک در
اخایار ا گذاشاند.
بتتا هتتم از طتتریتتق ایتتن فتتیتتلتتم بتته هت تتدلتتی بتتا
بتتاز تتانتتدگتتان ایتتن تتنتتایتتت نتتزدیتتکتتاتتر ب در
دادخباهی آنان سهیم شبیم.
http://www.rahaizan.tv/2222/21/
broken-by-wind-in-memory-offlight-502.html
پس از هفت سال مقاومت آتنا دائمی از
زندان آزاد شد  .آتنا دائمی فعال حقوق
کودکان وفعال مبارزه علیه حجاب است که
با مقاومتش رژیم را به زانو در آورد
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خشونت علیه زانن را متوقف کنید

ت غیرت در سایۀ مذهب
هوی ِ
حامد شفاعتی

انسان از دبران پارینگی با ساخت سنگ
افزار پا به عرصه دگردیسی ساخاارا
گذاشت.
با گذشت ز ان که الباه ه راه با ا ربه
اندبزا ببد ربر بازخبردهاا بدبا به
دانش فنی بشر افزبد اا گام به گام به ار یم
ضعف هاا خبد در عرصه هم آ یزا با
طبیعت نزدیک ار شبد.
علم به آرا ی دربن ایه هاا بر ب اخایار
را باز اعریف ی کرد ب این ب بد ا ربه
اندبز هر عنبانی را براا قدرا ندار شدن
ی آز بد.
اخارا چرخ،ساخا ان سازا،کشابرزا ب
دست افزارهاا صنعای ا عه بشرا را هر
لرظه از قبیله هاا ابادایی به لراظ سبک
زندگی دبرار ی کرد
ن ی ابان از نظر دبر داشت "ابزارسازا"
به اندازه "عبارت سازا" الزم ی ن بد.
بشر در رال
عنصر گسست ناپذیر با زیست ِ
پیشرفت راال نیاز به دربن ایه اا داشت که
قدم ه ی را بردارد اا ربطه بشرا صارب
یک کشف بزرگ باشد،قانبن!
ا عه انسانی نبزادا زایید ب نا ش را
"قانبن" گذاشت ب اب را اکلیف کرد که
نزلت انسان را پاسدارا کند.
ناظر بر ربایات ب ز فبق از ااریخ نگارا
ا عه بشرا با اشاره به نبه ها ب نای ه هاا
نبزاد ذکبر یک فرزند ذکبر را برد نقد
قرار ی دهم.
ت فرا
با پیشرفت با ع ب ای اد اراباطا ِ
سرز ینی ز ینه ابلد ادیان ب عصبیت هاا
شبه دینی پدیدار گشت.چه سرز ینهایی که
ا ربزه خابر یانه نا یده ی شبد در زایش
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فلسفه یگانه پرسای پیش دساانه اعاقاداای را
به دنیاا سکبنی ربزگار خبیش صادر
کردند که اا ا ربز بنیان ر یت هایی شده که
سرز ین هاا ذکبر را به لراظ اعاقادا
زم اندیش ار نشان ی دهد.
از عبارات در هم پیچیده اا که ذهبیبن از
ادیان ابراهی ی اسایفاد کرده اند به ایغی دب
لبه ی رسیم که صارب ب صربب این
ش شیر را ی درد!
 "".یرت بلفه اا است که این ربزها با
فلسفه دنیاا پیشرب به شدت در اقابل است
یرت از ریشه " یر" ب برآ ده از فلسفه اا
فقهی است.
در اعاریف فقها یرت به عناا رسد ی
باشد این رشک پیش نیاز عرفی شرایطی
است که الزا ا یک " رد" در هت اصارب
نب بس(نا بس) این عبارت "فقه ساخاه" را
به آبرب،ش اعت ب ر یت خبد پیبند ی زند
ب در نهایت یرت را دست ایه دفا از
دارایی هاا خبد قرار ی دهد.
ا ا یرت از ک ا آ ده است ب چرا اکنبن با
زم اندیشی پیبند خبرده ب چرا با اعاریف
پیشربا بشرا در اعارض است؟
ُ
ربح
رلبل
که
رسید
انی
ز
انب
این
عقیده
به
ِ
اقادارگرایی در کالبد ابلیان دین،آنها را به
ساخت ب سازا دید در بناا قدی ی دار
االی ان شان با داشت.
نگاه دارنده اا قدرا ند با کارکردا بسیع
الطیف شکل گرفت.ش شیرا ب ُّران در دساان
نس قبا ار براا اخطئه نس دبم آن
با ع ب در نهایت اصارب هر دبا آنها
در دام گ ِه یک گفا ان الهی.

اهلیت ب فر ان بردارا ایت ازریق این
سرر الدر ان به رگ هاا ا عه اا ببد که
ربز به ربز به یل خبیش در آ بش
ابلیان سبران گبا ارسان اخدیر شده اند.
در ربزگارا که ا در آن زندگی ی کنیم
گفا ان هاا بسیارا در ز ینه رق اصارب
بدیهیات انسانی شکل گرفاه که رقانیت
" یرت" را بیش از پیش برد سبال قرار
ی دهد.
ت سهل ب سرعت ابادل
در ز انه اراباطا ِ
اطالعات ،رزبندا ها در قالب فقه دسابرا
رلی از اساطاعت اساداللی ندارند.
ت ال رم ،ناصبان
در
عبض این خرق عاد ِ
ِ
به البهیت یرت را از نیام کشیده ب به نبرد
با ا رد ی فرساند .ا ردان را فرشاپسند ب
ربج بی بند ب بارا عرفی ن بده ب یرت
را براا ردان صفای عالیه نقش ی کنند.
نزدیک به سه یلیارد رد در دنیا نه خبد را
الک نا بس که خبد را لزم به ارارام ی
ِ
دانند چرا که الازام به قانبن اعریفی را
انسانی ار از ارارام به خرافه اشریعی ی
دانند.در هیچ کدام از کاب ادیان ابراهی ی هم
رای دسابرا بنی بر اعاریف اصبیبی
یرت ابسط زم اندیشان عرفی ن ی
یابیم،الباه افسیر به راا بهارین فر اینان
است.
ا ربز نه یرت بلکه اعلق انسانی راهگشاا
عدم دخبل ا یار است.ه باره اگر خندیدیم ب
رارم ش ردیم پیربز ببده ایم بگرنه به هر
خانه اا بی شک این ببف زشت است که
ی خباند.

برگذاری نشست نروژ با گروه وحشی و قرون وسطائی طالبان از بهر چه بود؟
http://www.rahaizan.tv/7077/03/what-was-behind-oslomeeting-with.html
هنبز هانیان از شبک صرنه هاا دلخراش فرار ردم برشتت زده در فتربدگتاه کتابتل
خارج نشده اند که ناگهان با پربازا اخاصاصی از کابل با ه یشبنتد کته ،نت تایتنتدگتان
طالبان ،این دارب دساه اسالم پناه ،ابرش ب زن سایز را بته پتایتاتختت نتربژ تیتبترد اتا
یه ان دبلای شبند که پن اه ب یک درصد کابینه اش از زنان اشکیل شده است.
براا بررسی پیش ز ینه ها ب قاصد آشکار ب پنهان این نشست ب سیر بقایع آن ،یه ان
عزیزا را در برنتا ته داریتم اتا بتر
صتترتتنتته هتتا ب پشتتت صتترتتنتته ایتتن
ن ت تتایشتتنتتا تته بتتغتتایتتت اتتاریتتک ،نتتبر
بیافکند.
توضیح:
ختبانتتنتتدگتتان عتتزیتتز تتی اتتبانتتنتتد در
یبایبپ دنبال کنند ب تاتن کتا تل در
نشریه آینده ناشر ی شبد.
5
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قصاص قتل عمد ،قانونی ارتجاعی ،که متناسب با نیاز بشر امروزی نیست
رضوان مقدم
هی دهم خرداد اه  ،1022سد سبخاه گتاللته
شیخی ،پس از گذشت چهارده ربز در ستیتر
اده ستنتنتدج-ستقتز اتبستط ختانتباده گتاللته ب
ا بران آگاهی این شهرساان ،کشف شتد.ایتن
چهارده ربز بترختانتباده گتاللته ب دبستاتانتش
چگبنه گذشت ،شاید قابل ابصیف نباشد .قااتل
کسی نببد زکیب رث ضر ا ی نا زد گتاللته
شیخی که آخرین بار گالله را بته شتام ترگ
دعبت کرده ببد.

برخی اصبر یکنتنتد کته در قتاتل نتا تبستی
صرفا سالته رابتطته زن بتا تردا تطترح
است ،انند عاشق شدن یا رابتطته ختارج از
ازدباج .در رالیکه قاتل نتا تبستی نتاشتی از
هرگبنه رفاار کنارل آ یز که ن تر بته قتاتل
یشبد را شا ل یشبد .انند رق انتاتختاب
شغل ،اقاضاا طالق ،خارج شدن از تنتزل
بدبن ا ازه ردان خانباده از له هت تستر،
پتتدر ،بتترادر ب رتتاتتی عت تتب .تتیتتاتتبان گتتفتتت
"نا بس" بعنبان یک بترستاختت ا تات تاعتیا
فرهنگ ردساالرا ب تالتکتیتت بتر زن را
بارد ساخاار ا ا اعی کرده ب ایتن ظترفتیتت
را دارد اا به رفاارا آنی ،از خشبنت گرفاه
اا قال ن ر شبد.

کیب رث قصد فرار بته ختارج از کشتبر را
داشت ،ا ا بفق نشد .پتس از بتازداشتت ،در
اداره آگاهی سقز اعتاتراف کترد کته عتلتت ب
انگیزه اصلی اب براا کشتاتن نتا تزدش ،عتدم
رضایت اب با کارکردن گالله ببده ب ستر ایتن
سئله با گالله درگیر شده ب سپس پیکر نتیت ته بسیارا از قالهاا نتا تبستی در پتردهاا از
ابهام باقی ی اند .ببیژه بقایتکته قتااتل ختبد
ان گالله را به آاش کشیده است.
"بلی دم"هم باشد .ا ا در ا رایی چبن قتاتل
گالله فارغالارصیل رشتاته رتقتبق ب شتابر گتتاللتته ،ختتانتتباده پتتیتتگتتیتترا تتیکتتنتتنتتد ب
رقبقی دفار قضائی بتبد .شتغتلتی کته آرزبا تتیختتباهتتنتتد "،قتتااتتل را بستتزاا ع ت تتلتتش
بسیارا از بانان است .پتس چترا کتیتب ترث برسانند" .پس از گذشت هفت تاه سترانت تام
خالف کار کردن گالله بعنبان یک رتقتبقتدان رتتکتتم دادگتتاه صتتادرشتتده ب در شتتبتتکتتههتتاا
بتتبد؟ پتتاستتخ ربشتتن استتت ،تتردانتتی چتتبن ا تتات تتاعتتی پتتختتش تتیشتتبد .ختتانتتباده گتتاللتته
کیب رث به رض اینکه با زنی عقتد کتردنتد ،آ ادگی خبد را بتراا پتذیترش رتکتم دادگتاه
خبد را الک اب یدانند بالباه قبانتیتن شتر اعالم یکنند .رال با بتررستی رتکتم دادگتاه
هم چنین رقی را به آنتهتا تیدهتد .کتیتب ترث باید دید آیا براسای قتراراستت عتدالتت ا ترا
فرض را برایتن گتذاشتاته بتبد ،کته گتاللته بته شبد؟
عنبان بکیل ،را عین رد خباهد داشتت .از
آن ا کته چتنتیتن تردانتی ،زنتان ختانتباده را رکم دادگاه نشان یدهتد کته ضتر تا تی بته
"نا بس " خبد اعریف تیکتنتنتد ،نت تیاتبانتنتد رم قال گالله رکبم به قصاص شده است،
بپذیرند که زن رق اناخاب شغل برد عتالقته با این شرط که پیش از ا راا رکم ،ابلتیتاا
خبدش را داشاه باشد .بنابرایتن نتا تزد گتاللته دم باید ابادا نصف دیه کا ل را به قتااتل نتاز
خبد را رقق تیدانستت کته ا تازه نتدهتد اتا شست بدهند اا رکم قصاص ا را شبد!
گالله رقبقدان از اخصتصاش استاتفتاده کتنتد،
پس انها راه چاره را لبگیرا ازاشاغتال با الزم است ربشتن شتبد کته رتکتم قصتاص،
ی بیند .چبن با ختالتفتت گتاللته تبا ته تی اربیج خشبنت عتریتان ،بتازاتبلتیتد بافتزبدن
قاال دیگرا به آ ار قااالن است .قصاص نه
شبد ،برارای ابرا ی کشد.
از اکرار نایت لبگیرا تی کتنتد بنته بته
"قاـلهاا نا بسی" ،به قالهاا ع دا ه تراه هیچ ب ه نبه آ بزشی دارد .ا تا از تایتی
با اص یم از قبل گرفاه شده ،بتبستیتلته یتک یتا که در قبانیتن استال تی ،قتانتبنتی تایتگتزیتن
چند نفر از اعضتاا ترد ختانتباده یتا فتا تیتل قصاص نتیتستت ،ختانتبادههتا را بتر ستر دب
اشتتاره داردا ا تتر “نتتا تتبس” ریشتته دررتتس راهی قصاص یا بخشش قرار یدهد ،یتعتنتی
الكیای دارد كه البا برخی از ردان نستبتت قانون همه یا هیچ  .بدیهی استت ختانتبادهاا
بـه زنان ب کنارل سم ب تان آنتهتا دارنتد .کتته تتگتتر گتتبشتته ختتبد را از دستتت داده،

ن یاباند ار ل کند کته قتااتل فترزنتدش آزاد
شبد ب راست راستت تلتب ختانتباده تقتاتبل
بهچرخد ب به ریش آنها بخندد.
به ه ین دلیل ،خانباده قاتبل ختبدش را بته
آب ب آاش یزند اا نصف دیه را اا ین کند.
رال در این یان چه فشار ربرتی ربانتی ب
الی به دیگر اعضاا خانباده قابل ار تیتل
ی شبد ،کته هتم عتزیتز ختبد را از دستت
دادهاند ب هم براا تازات تقتاتبل ت تبتبر
یشبند به قاال هدیه هم بدهنتد .ایتن یتعتنتی
سام ضاعف به خانباده تقتاتبل ،یتکتبتار از
طرف قاال ب بار دیگرابستط قتانتبن کته هتم
باید زیر بار فشار تالتی بتربنتد بهتم بتدلتیتل
رضبر در صرنه اعدام ب شارکتت در یتک
قال ع د براا هت تیتشته آرا تش از ختانتباده
قابل گرفاه شبد.
ا ا داساان قبانین ابعیض آ تیتز عتلتیته زنتان
بابهیتن بته ب تبد زن بته هت تیتن تا ات تام
ن یشبد .به بخش دیگرا از این رکم که بته
ااریخ  10دا اه  1022صادر شده استت،
یپردازیم ،اا قضیته بتراا هت تگتان انتدکتی
ربشن ار شبد که چگتبنته قتبانتیتن اتبتعتیتض
آ یز علیه زنان رای پس از رگ نیز دست
از سر زنان بر ن یدارد.
در ادا ه رکم تیختبانتیتم «:در خصتبص
ااهام اهم دایر بر نایت بر یت از طتریتق
سبزاندن سد قابل (گالله شیخی) ،رکبم
به پرداخت تعتا هتفتده صتدم در صتد دیته
کا ل بابت ارش کز خبردگی کا ل با سر
ب ابربها ب ده ب سی ب پنج صدم درصد دیته
کا ل بابت ارش اعضا ستبختاته بتاقتی تانتده
شا ل پبست ب زبان قابل!»
این ا براا اینکه قایسه اا بین ارزش تان
یک زن در قایسه با ارزش تان یتک ترد
داشاه باشیم راسبه ریاضی بر تبتنتاا نترخ
دیه سال  1022ی اباند فید باشد .ابلتیتاا
دم گالله شیخی بتایتد نصتف دیته کتا تل یتک
رد یعنی بلغ دبیست ب چتهتل تیتلتیتبن بته
اقاا کیب ترث ضتر تا تی (قتااتل) پترداختت
کنند.
 .1ا راا اده  ۹۰۵قانبن ازات اسال ی ،صبب
 ۰۹۵۱ب با اب ه به بررسیهاا بع ل آ ده قی ت دیته
کا له در اههاا تیتررترام از ابتاتداا ستال ،۰۰۱۱
بلغ چهار یلیارد ب هشاصد یلیبن لایر اتعتیتیتن شتده
است ..
1
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 090222اتب تان

در عبض کیب رث بابت شکن ه دادن گالله ببه آاش کشیدن سم نی ه ان اب بلغی تعتادل  1312222اتب تان
 110222+اب ان که با نرخ ا ربز دالر ،ک ار از  02دالر یشبد ،به ابلیاا دم باید پرداخت کند.
اب ه کنیم این رک ی است که در قرن بیست ب یکم صادر شده  ،بادا اصبر شبد رببط به  3222سال پیش است .آیا چنتیتن رتکت تی بته
سخره گرفان ان زنان به عنبان انسان نیست؟ آیا خانباده گالله شیخی یپذیرند که دساگاه قضایی این چنین به ان گالله عتزیتز اتبهتیتن
ربا دارند؟ کاش انها به فکر اناقام ن یببدند ب به اا پذیرفان چنین رک ی ،خباهان ا راا عدالت یشدند.
قصاص ،ا راا عدالت نیست .کدام عدالت یگبید باید اابع قانبن ه ه یا هیچ ببد ،قصاص یا بخشش؟ کاش خانباده شیخی ب خانبادههایی
که ا ربه شابه دارند ،نیرب بانرژا خبد را صرف اغییر قبانین اقبل ااریخ کنند .قبانینی که ببیی از رقبق بشر نبرده اند.
بدیهی است قانبن قصاص ،قال ع د ب قانبنی ارا اعی بناکار آ د است ب اناسب با نیاز بشر ا ربزا نیست .ب اا اایید ارکام قصاص ب
اعدام ،به ا راا عدالت در برد کسی که بقال رسیده بپردازیم ب براا یک ا عه انسانی اعادل ب قانب ند در هتت کتاهتش خشتبنتت بته
هرشکل آن ،ه راه به گام شبیم.
ک پین ابقف قال هاا نا بسی در راسااا فرهنگ سازا ب اغییر قبانین ابعیض آ یزپیشنهاد ی کند ،براا پتیتشتگتیترا از افتزایتش ترم ب
نایت رکم  02سال زندان براا قااالن ایگزین رکم قصاص ب اعدام شبد.
باد قانبنی انند اده 329 ،322 ، 321ب  032قانبن ازات اسال ی شبق اراکاب نایتاند ب باید قبانین ارقی ایگزین آنها کرد.
قبانین رببط به خانباده به ردان رقبقی داده که عالبه بر اینکه ابعیض آ یز است ،به خشبنت علیه زنان دا ن یزند .یتکتی از راهتهتاا
پایهاا براا کاهش خشبنت در ا عه ،بضع قبانین براساس اصل برابرا بین انسانهاست .قبانین ت تهتبرا استال تی بته بیتژه قتبانتیتن
رببط به ازات اسال ی ب خانباده نیاز ند اغییرات دا است.
 .2ارش در اده  009قانبن ازات اسال ی صبب  1392به این ارایب اعریف شده است  " :ارش ،دیه یر قدر است که یزان آن در شر اعیین نشده استت ب
دادگاه با لراظ نب ب کیفیت نایت ب ااثیر آن بر سال ت نی علیه ب یزان خسارت بارده با در نظر گرفان دیه قدر ب با لب نظر کارشناس تیتزان آن را اتعتیتیتن
ی کند .قررات دیه قدر در برد ارش نیز ریان دارد گر اینکه در این قانبن ارایب دیگرا قرر شبد.

تا یحق قیبش!یت یقگ
ها هیشفی

پنتتاه ب کتتسی استتت کتته بتتبر تتی شتتبد از
سردیبارخانه خبدش بپرد ب فرار کند .
ِ
ا ید را ی پیچد دبر اعلقااش اا شتاید در یتک
ستترز ین دیگتتر شتتانس ایتتن را داشتتاه باشتتد اتتا
خانه اا بسازد.
خانه اا شبیه به خانه اش در سرز ین ادرا
ا ا با پن ره هایی کته آن طترف اش ربشتنایی
باشد.
ه یتتن ا یتتد پنتتاه ب را از ستتیم ختتاردار لتتب
رزهتتا ،از دریاهتتاا تتباج،از اع یتتل فتتشنگ
هاا رزبانان ب از قایق هتاا فرستبده عبتبر
ی دهد.
ه ین ا ید ی اباند اب را بُ ُکتشد درستت بقاتی
که خطرها از ا ید بزرگ ار ی شبند.
بقای ان از ا ید کبچتک اتر تی شتبد ب در
اتتتضاد بتتتا تتترگ ب زنتتتدگی آدم هتتتاا زیتتتادا
صندلی عبض ی کنند .

رد یان نبشان با ارکتم تی گبیتد :هر تاه
نیا بپرس خبرا بشبد ا اس ی گیریم.
زنی که در صتندلی کنتارا در اناظتار آ تدن
ا برا که براا چاا ب سیگار رفاه نشتساه
ببد ،با لبخندا الخ تی گبیتد پنتج ستال استت
که قرار است ا اس بگیرند ب خبر بدهند.
در این بین ا براداره ها رت رب بته ترد
افغان کرد ب گفت اب بگب ...
رد افغان :آقا ! نتازه بترادرم را ربان تی
کنید افغانساان پیش خانباده ام؟
ا بر اداره ها رت:دست ا نیست دبلاتت
ه کارا ن ی کند.
ردافغان:آخر این ا هم دفنش نکترده انتد پتس
اکلیف نازه چه ی شبد؟
دیگر صدایی ن ی آید ...
صتتتتداا ضتتتتعیفی را تتتتی شتتتتنبم کتتتته تتتتی
گبید  :ادرم چشم به راه است.
تتا بر در تتباب تترد افغتتان تتی گبیتتد :آقتتا
پاشب اگر چیز دیگرا ندارا بگی پاشب...
رباب ها رت در سرم ی ارکد.
دلم ی خباهد برگردم به اب نگاه کنم ب بته اب
بگتتتبیم :برادر تتتان دیپل استتتی دلانگتتتی ن تتتی
فه د.
پاشب برادر ان...
کار ن ا ام شده ببد.
بتتدبن ایتتن کتته نگتتاه اش کنتتم پتتا شتتدم آ تتدم
بیربن...

ِستتت ارریتتر ربا یزشتتان را تتی چیننتتد ب
خبدنبیس برد عالقه یشان را ستفارش تی
دهند ب ا ضا ی کنندا اتدابم انتدبه رد انتی
را که ا یدشان هرگز به قد قتبانین اتازه ن تی
رسد.
رق ی شبند ،کشاه ی شبند ،دساگیر ی
شبند ب باز عرفت بج ها که الشته آنهتا را
به یک سرز ین ا ن ی رسانند.
...
رب به تا بر اداره هتا رت بتراا اعبیتض
کارت شناسایی ام نشساه ببدم.
پشت سرم ردا نشتساه بتبد بتا گتبیش درا
که از صدایش بر ی آ د هم سن ب ستال تن
باشد.
ی گفت:
خانباده اش ارت فشار طالب ها ببدند.
دب بتترادرش بتتاهم کتتب کتترده ببدنتتد بتتراا
خبشتتبخای یکتتی در راه آ تتدن قربتتانی گلبلتته
رزبان ها شد .
بتترادرا کتته هفتتت ستتاله بتتبد ب بتترادر دیگتتر
خبدش را رسانده ببد به اندبنزا...
بتتتا رتتتالای سااصتتتل رب بتتته تتتا بر اداره
هتتتا رت کتتترد ب ادا تتته دادا نتتتازه بتتترادر
کتتتبچکم را آبرده انتتتد این تتتا  ،تتتی خباهتتتم
برگردد افغانساان پیش خانباده ام.
تتا بر اداره هتتا رت کتته بتتا ستترعت تتی
نبشت ب صداا فتشار دادن صتفره کلیتد لتب
ااپ اش ه ه سالن را پر کترده بتبد بتا لرنتی
کتته پتتر از اع یتتل بتتبد تتی گفتتت :بگتتب بگتتب حاال تو بگوو آقوای حقووق بوشر مون سووالی
هرچه ی خباهی بگب ن سبالی ن ی پرستم نمی پرسم ،تو بگو...
اب بگب...
زن دیگرا ی آید ب ی گبیتد پربنتده ام در
چه رالی است؟
9
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دخارا پانزده ساله هسام  .اندا تهتاا بتدنتم اتا
ردبدا شکل زنانگی بخبد گرفاته استت ،بتا
چهره اا که در عنفبان بانی به شکفاه شدن
یک گل ی انست  .ن از طرفی خبشرتال
ببدم ،چرا که نگاه ب اب ه پسران هتم ستن ب
سالم را نسبت به خبدم تی دیتدم ب ارستاس
بزرگ شدن داشام ،ا ا از طرف دیگر باعتث
عذاب یشد به این دلیل که الکهاا تنتستی
ب یا ل س قس تهایی از بدنتم در ااتببتبس یتا
ااکسی ب یتا تاهتاا عت تب تی اتبستط تردان
هبسران  ،را از خبدم بیزار یکرد ب به ن
رس قربانی ببدن ب انفعال ی داد .هربقت
هم اعاراضی یکردم قصر شناخاه یشدم ب
نگاهها نشان از آن داشت که ن باعث ب بانی
این آزار ب اذیت ها هسام.
آخرین ربز از آخرین اه پاییز بتبد .هتبا در
رال سردشدن ببد ب ختانتباده تن در اتدارک
شب یلدا ببدند .قرار شد ن بعد از تدرسته
زبد بتته ختتانتته بتترگتتردم اتتا تتراقتتب بتترادران
کبچکارم باشم ب ادرم بتاتبانتد بته کتارهتایتش
برسد .ن سر خیابان از دبساانم خدارافظی
کردم ب بسبا خانه رفتاتم .در آن ستاعتت از
ربز خیابانها شلبغ ببد ا ا کبچه پتس کتبچته
ها کم کم خلبت ی شدنتد .تثتل هت تیتشته بتا
سرخبشی نب بانی در رالتیتکته بته رترفتهتاا
دبساانم در برد دبست دیدم فکر تیتکتردم
ب لبخند یزدم  ،براا ه انتی شتب یتلتدا هتم
هی ان داشام  .ا ام پسرها ب دخارهاا فتا تیتل
در خانه ا ع یشدند .خاله ها ب دایتی هتا
با بچه هایشان ی آ دند چبن پتدر تن بترادر
بزرگار ببد  .یکی از پسردایتی هتاا تن کته
ک ی از ن بزرگار ببد  ،ب ن اتب ته ختاصتی
نشان یداد ،سام  ...بتراا دیتدن اب اشتاتیتاقتی
بصف ناشدنی داشاتم ب اتا رستیتدن بته ختانته
سرازپا ن یشناخام  .در هت تیتن رتال ب هتبا
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ببدم کته نتاگتهتان یتک تباتبرا کته پسترا
بان بر ارک آن نشتستاته بتبد را رببتربا
خبد دیدم .از ارس خشکم زد.
بقای اب ه خطر شدم قصد فرار کتردم کته
دبنفر از پشت سر را گرفاند که تن اصتال
اب ه رضبر آنها نشده بتبدم ،یتکتی از آن
دب با یک دست دهانم را گترفتت ب بتا دستت
دیگر رکم از پشت بغلم کرد .صتداا تیتغ
زدن هاا ن در دستت آن ترد ختفته شتد.
سپس با زبر ب فشتار ترا ستبار تاشتیتنتی
کردند ب دیگر چیزا نفه یدم.
چش هایم را که باز کردم ختبد را در ااتاقتی
دیدم که ببا نا تی داد .چتنتد لترتظتهاا اا
طبل کشید اا بفه م چه ااتفتاقتی افتاتاده استت.
رس برشت ا ام ب بدم را پر کترده بتبد ب
دربنم ی لرزید  .این ا ک است ب چه بالیتی
قراراست سر ن بیاید؟ قلبتم اتنتداتنتد تیتزد ب
رالت اهب داشام .به اطتراف ختبد نتگتاهتی
انداخام  .چتنتد دستت رختاتختباب در گتبشته
اااق ،یک قالیچه پاره در بستط کته بترربا
بکای چرکین انداخاه شده ببد .ربا طاقچه
گلدانی پراز گلهاا صنبعتی بتد رنتگ ب
خاک گرفاه ب ربا دیبار عتکتستی بتبد از
ا ام ابل شیعیان علتی بتا شت تشتیتر ذبالتفتقتار
دردست .هیچکس هم در ااتاق نتبتبد ا تا از
بیربن صداهایی ی آ د .بلند شدم ،سرم گیج
یرفت دسام را به دیبار گرفتاتم ب ختبد را
به درا که باز ببد رساندم.
سرم را بیربن آبردم  .تاتب ته ختانته هتاا
خرابه اا شدم که گبیی در بتیتابتانتی ستاختاته
شده اند .ه ه ا خاک ببد  .چشت تم بته چتنتد
زن افااد که در رال ناسزا گفان به یک ترد
ببدند .را که دیدند به شخصی اشاره کتردنتد
ب فریاد زدند بیدار شد! بتیتدار شتد! تن از
ارس به سر اا قبلی ختبدم بترگشتاتم ب در
کن ی نشسام .یک رد ب دب زن بارد شتدنتد
ب در را بساند.
ابادا رد با صدایی خش دار ب سترفته هتاا
پیاپی صربت کرد  .اب گتفتت «:اتب نتبتایتد
بارسی  ،این ا خانه دید ابست ب با آد هتاا
زیادا آشنا یشبا » .بقع ررف زدن بتبا
گند سیگار ب الکل در فضا پخش یشد .تن
با شنیدن این ررفها بی اخایار اشتک ریتختاتم
ب با بغض پرسیدم :ش اها که هستاتیتد؟ چترا
را دزدیدید؟ پدر ن پبلی ندارد که به ش تا
بدهد .ن بتایتد بته ختانته بترگتردم  .ترد بتا
شنیدن ررفهاا ن قتهتقتهته زد ب دنتدانتهتاا
زرد ب زشاش ن ایان شد.
آن دب زن بس ت ن آ دند .آنها بان بنظتر
یرسیدند بلی پیر ب شتکتستاته شتده بتبدنتد.
بیشار دندان هایشان ریتختاته بتبد ب ال تر ب
نریف ببدند .کنار ن نشساند ب بتا صتدایتی
پرازخشبنت که سعی یکردند آرام باشد ب ن

گفاند« :بتبتیتن دختاتر تان شتلتبغ بتازا در
نیابر این ا آنقدرها هم که فتکتر تیکتنتی بتد
نیست کلی به ابخبش یگذرد ،».ب با ختنتده
اا چندش آبر بته هت تدیتگتر ب ستپتس بت تن
نگاهی انداخاند.
یکی از آنها دسام را گرفت ،ا ا ن دستاتش
را پس زدم ب با یغ ب فریاد بس ت در فترار
کردم بلی آن رد را گرفت ب به داخل اااق
پرت کرد .با صتداا تیتغ ب داد تن ترد
دیگرا هم بارد اااق شد ب شرب بته کتاتک
زدن ن کرد .بته سترب صتبرت ب شتکت تم
یزد ب بهایم را یکشید .آنتقتدر ترا زد
که بیهبش بر کف اااق افاادم.
ا ام آن شب ه ان ا ب ه انطبر ببدم رای بتا
اصرارهاا زیاد آنها  ،نابانسام ذا بخبرم .
اا اینکه فرداا آنربز خان ی قد بلند ب زیبا ب
خبش عطر ب بب با یک سینی ذا بارد اااق
شد .صدایی آرام ب لتبتختنتدا تلتیتح داشتت.
آنقدر افابت ببد که درد را فرا بش کتردم.
از ن پرسید اس ت چیست؟ گفام پریا .گفتت
اسم قشنگی است ثل ختبدت ب صتبراتم را
نبازش کرد  ،دساانی نرم ب لطیف داشت ،ب
بتتعتتد گتتفتتت استتم تتن تتر تتان استتت .بتتبتتیتتن
پتتریتتا تتان ،ایتتنت تتا تتاا ختتببتتی نتتیتتستتت ا تتا
ببرهسای ب انی ب کارهایی که آنها بته اتب
تتیتتگتتبیتتنتتد انت تتام دهتتی اتتا کتتاتتک نتتختتبرا.
ه انطبر که ن ب زنان دیگر ان ام یدهیم.
ن بی بقفه اشک تیتریتختاتم  .پترستیتدم چته
کارهایی باید ان ام دهتم؟ هترکتارا بتگتبیتنتد
یکنم ،ب با رالای لا سانته پترستیتدم کته آیتا
پس از آن ا ازه یدهند ن به خانه برگردم؟
آن زن دیگر لبخند ن یزد چش انش پر از تم
شد .دسای به تبهتایتم کشتیتد ب گتفتت دختاتر
بیچاره! ب دیگر هیچ نگفت ب رفت .پتس از
رفان ر ان  ،تردا بارد ااتاق شتد ب بتا
صدایی خشن گفت دنبالم بیا .گفتاتم ترا کت تا
ی برید گفت سؤال نکن فقط دنتبتال تن بتیتا
بگرنه باز هم کاک یختبرا .تن کته ات تام
بدن ب صبرام از آن کاک هتا برم کترده ب
هنبز درد داشت ،بتلتنتد شتدم ب دنتبتالتش راه
افاادم .
نگاهم به خانه هایی افااد که هت ته از رتلتبتی
ببدند  .زنانی هم که هیچ کارا بتراا انت تام
دادن نداشاند  ،دم در ختانته هتایشتان ایستاتاده
ببدند ب باهم دعبا یکتردنتد .بت ترتض دیتدن
ن  ،ستاکتت شتدنتد .بته تن ختیتره شتدنتد ،
نگاهشان پر از تم ب رسترت بتبد ،گتبیتی
بانی شان را به یادشان ی آبردم  .کت تی
آنسبار بچه هایی کثیف با لباستهتاا پتاره در
رال بازا کردن با یک شت آشغتال بتبدنتد
ب آنها را بس ت یکدیگتر پتراتاب تیتکتردنتد،
بچه هایی که علبم ببد  ..ادا ه در ص10
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نشست سران دولت نروژ به همراه گروه
طالبان سحر صامت

است کته تبتارزات زنتان بتایتد بته صتبرت زنان ب برابرا نسیای نیست.
رادیکال ب طتالتبتات آنتهتا کتا تال شتفتاف ب
باضح باشد .اب عاقد است کته بتراا ایت تاد سلی ان در کابل چشم به تهتان گشتبد ب در
یک ا عه سالم ب برابر باید زن آن تا تعته دبران کبدکی به علت افزایش ناا نی بر اثتر
آگاه ،آزاد ب ساقل باشد .صا ت کته تعتاتقتد تتنتتگ تتانتتنتتد هتتزاران کتتبدک هتتم نستتلتتش
است افکار ع ب ی ردم افغانساان طابقتاتی افغانساان را ارک کرد .خانباده ل ر پتس از
با این عصر که اکنتبلتبژا ب اطتالعتات را پشت سر گتذرانتدن تنت تال هتاا تهتا ترت
دربر ی گیرد فاصله ا کهکشتانتی دارد ب کشبر آل ان را براا بدا اناخاب کرده ب در
ه ین بضب باعث شتده اتا ستیتاستات تداران ستتپتتس ستتاکتتن ایتتن کشتتبر شتتدنتتد .ستتلتتی ت تتان
دیگر کشبر هتا بتاتبانتنتد رارتاتاتر بته ختاک ارصیالت ختبد را در آلت تان ادا ته داده ب
افغانساان ر له کرده ب لت را به خاک سیاه بارد دنیاا هنر شد .ارصیالت با در رشاه
بنشانند .اب ی گبیید زن در رشد یک ا عه ا سین ا ب ایاار است .سلی ان ل ر ه تچتنتان
ب ابسعه یک کشتبر نتقتش بستزایتی را ایتفتا بتته عتتنتتبان ختتبتترنتتگتتار آزاد فتتعتتالتتیتتت هتتاا
بیش ارا در این عرصه داشاه است .

نشست ستران دبلتت نتربژ بته هت تراه گتربه
طالبان ب رضبر ن ایندگان زنان عاترض در
این نشست ،بسار برث در تبرد ایتن ربیتداد
هم در برد یک کشبر بی نظام ب ه چتنتان
آینده ا قشر عاترض تا تعته افتغتانستاتان را
فراهم کرد .با اینکه دبلت نربژ اعتالم کترد
که دعبت طالبان براا این نشست به تنتظتبر
به رس یت شناخان آنها نیست ا ا بتا ایتن رتال
اضطراب ب اشبیش هاا زیتادا در دل یتک
اعداد از فتعتالتیتن رتقتبق زن را ایت تاد کترده
است.سران دبلت نربژ به رسانه ها گفاند کته
علت این نشست ،راه رلی براا ارسال ک تک
هاا بشردبساانه براا ردم بتی بضتاعتت ب
ساضعف در افغانساان است .ا ا یتک اتعتداد
از ناقدین این سفر را به گبنه اا دریچته اا
براا به رس یت شناخان طالبان ی دانند.

سلی ان به ادبیات ب اشعار فارسی عالقته یتی
دارد ب در فرهنگ سازا به خصبص تیتان
نسل بان کبشاست .سلی ان ل ر به گبنه ا
افاخارا به دت چهار سال ه راه بتا پتلتیتس
آل ان نیز ه کار ببده است .اکنتبن ستلتیت تان
ل ر برنا ه هاا ادبتی ب فترهتنتگتی ختبد را
ازطریق فتیتستبتبک بته صتبرت زنتده ا ترا
یکند .با اظهتار تی دارد کته بابستاته بته
خاصر اطالعاای در برد سلی ان ل ر اهیه کننده هتیتتچ نتتهتتادا نتتیتتستت ب ات تتام کتتارهتتایتش بتته
ب گرداننده این برنا ه .
صبرت دابطلبانه بتراا ختد تت بته تا تعته
یکنتد .تادران ستاتقتل ،زنتان آزاد ب آگتاه افغانساان چه در داخل ب چته در ختارج از
نسبت به زنان بی سباد ب سرکبب شتده در کشبر است .
کبدک پربرا بقتت اتر انتد ایتنتگتبنته تی
اتبان نستل هتاا بتتعتدا را از تنتتگ فتقتتر ،با را عه به لینک زیر ی ابانید برنا ه را
آبارگی ب بدبخای ن ات داد .انها راه نت تات که به صبرت زنده در فیسببک ابستط آقتاا
تتردم افتتغتتانستتاتتان را ایت تتاد یتتک رتتکتتب تتت سلی ان ل ر ا را شد را ا اشا کنید .
سکبالر ی داند ب به گفاه اب اتا ز تانتی کته
https://www.facebook.com/
دین ب ستنتن کتهتن بتا ستیتاستت یتک کشتبر
sullaiman.askarzadeh.12/
درآ یخاه شبد آن کشبر نطقته ا تنتی بتراا

در این ز ینه سرر صا ت خبرنگار البیزیبن
رهایی زن ب ه چنان یکان از بسسان شبکته
ه یارا ب ه بساگی زنان افغانساان ب ایتران،
در برنا ه یک ان از خبرنگاران آزاد بته نتام
آقاا سلتیت تان لت تر در تر تنتی دعتبت شتد.
ربر این گفا تان تربرا بتر اتاریتختچته ا
سرکبب کردن ب رذف زنان از ا عته اترتت
نام دین ،فرهنگ ب سننی کته اتبستط ارتزاب
اسال گرا رهبرا ب به ربر ز ان بته تردم
دیکاه شد .ه چنتان دیتدگتاه بته فتعتالتیتت هتاا
ارا زنان عارض در افغانساان ب ه چتنتان
زنان فعال در بیربن از رز هاا افتغتانستاتان
برث در برد ابلین سفر ب بربد طالبان بته
اربپا پس از فربپاشی دبلت بردت لی.

بکتاش آبتین درگذشت
بکااش آباین ،شاعر ،فیل ساز ب عضب کانبن نبیسندگان ایران به عتلتت عتدم رستیتدگتیهتاا
پزشکی در زندان که چند ربزا در ک اا صنبعی رفاه ببد ،ا ربز کشاه شد.
بارها ان هاا عزیزا از اعضاا کتانتبن نتبیستنتدگتان ایتران در راه آزادا ب تقتابتلته بتا
سانسبر به قالگاه رکب ای رفاهاند .ا فرا تبش
ن یکنیم! ا که ا ربز این تقتاب تت ب تبتارزه
براا رفاه ب برابرا ب آزادا را یبینیم
ا ص ی انه به باز اندگان ب دبساداران بکتاتاش
اسلیت یگبئیم ب اعتدام بتیتبلتبژیتک زنتدانتیتان
سیاسی ابسط رژیم اسال ی را رکبم تیتکتنتیتم
ب یادآبر یشبیتم ایتن اعت تال پتربنتده تنتایتات
رژیم اسال ی را در هتنتگتام دادختباهتی تردم
سنگیار یکند.

سرر به عنبان یک فتعتال رتقتبق زن تعتاتقتد
11

منع خشونت علیه زانن رد تمام وجوه زندگی
چرا قاچاق زنان

سحر بابا سلجی

بااب ه به سابقه طبالنی قاچاق زنان ب
دخاران یا بهار بگبیم برده دارا عصر
دید ،در دنیاا درن ا ربزا ااسفانه کم
نیساند افرادا که با اشکیل باند هاا خالف
سعی در سب اسافاده نسی از زنان ب دخاران
بان کرده ب اقدام به بهره بردارا نسی ب
خرید ب فربش در این بارد یکنند .چه بسا
در کشبر ایران هم این اقدام یر انسانی باند
هاا قاچاق زنان به این کار بادرت یبرزند
ب براا ا ارت ب بهره کشی از بقعیت
هاا نا به هن ار این قبیل زنان براا کسب
درا د ب یا بهار بگبییم پبل کثیف سعی در
اشاعه هر چه بیشار این عظل بیرانگر
ین ایند بعضا در طی سالهاا اخیر
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ازدخاران بین  ۰۹اا  ۰۱سال در کشبر یکنند اا بعد از چند سال که بزرگار شدند،
ایران بادرت به ان فربشی ا بارا بخاطر به لراظ س ی آ اده براا رابطه نسی
فقر ب گرسنگی هنبز که هنبز است،این ا بارا شبند .
قبیل نا هن ارا ها در ا ا ا رباج دارد.
سالیان سال هست که باند هایی که در ااسفانه دبلت نایاکار هبرا اسال ی،
صنعت سکس فعالیت دارند با قاچاق زنان ب در این چند سال هیچگبنه اعانایی به
دخاران از ایران به کشبرهاا خلیج از
له ،دبی براا ا ارت این کار ی ن ایند ناهن ارا هاا ا ا اعی نکرده ب کال در این
چه بسیار دخارانی که در سنین خالف نا ز ینه ع لکرد ضعیفی داشاه است چرا که با
خباساه ان به رابطه نسی ا بارا یدهند ربا آ دن این رکب ت سفاک طی این چند
که فقط ب فقط براا ک ک الی براا خبد ب سال نه انها کشبر را به رشد ب شکبفایی
خانباده باشند .ا ا افسبس ب صد افسبس ،اقاصادا ب ا ا اعی نرساندند بلکه با
بقای چنین زنان ب دخارانی که قربانی سبد سرکبب ب کشاار ا عه را هر بیشار به
بیی این قبیل باند ها یشبند قبح فا عه ناببدا ب سقبط سبق دادند چراکه اگر با
دیگه از بین رفاه ب اا خبد را به بی بند ب
بارا نسی یدهد که فقط ب فقط به کسب ای اد بسار هاا شغلی ناسب براا ا عه
پبل ب در آ د ،براا انان هم است ب بس ،اا انند ایران که نصف بیشار عیت آن
باینکه در بسیارا بارد کبدکان کار که در را بانان اشکیل دادهاند دیگر هیچ زن ب
سنین پایین هساند اعم از پسر ب دخار آنان دخارا از سر فقر ب ناچارا ربا به ان
نیز از این برران بی بهره نیساند ب ه باره فربشی نیابرده بیا قربانی باند هاا
برد ر له ب سب اسافاده این باند هاا خطرناک قاچاق زنان ن یشدند ب ثال آن زن
خطرناک یشبند .
ایرانی که فقط بخاطر یک ساندبیچ فالفل در
که بعضا در بسیارا بارد بسیارا از این
گبر خباب ها انش را به سه اا رد
کبدکان قربانی بهره بردارا نسی شده .،ب
فربخت ،اا شکم گرسنه اش را سیر کند
ظلب انه انشان را از دست یدهند،
ب ......بسیارا بارد دیگر ب خرب که
در بسیارا بارد رای دخارانی که در سنین هنبز ک اکان در کشبر ایران پا بر است.
خیلی پایین به کشبرهاا ربزه خلیج فارس این دبلت ننگین فقط به فکر سر پبش نهادن
قاچاق یشبند ،ابادا به ساکن پس از سکبنت بر ه ه نایات چهل ب چند ساله خبد است.
در آن ا فقط به کارهاا خانگی بادرت

ن فکر یکنم این شدنی است ب خیلی هم الزم است  .ا در طبل
اعتراض به قتل بکتاش آبتین به اعتراضات  ...ادامه ص 4
این بارزات دیدیم که خیلی از دانش آ بزان در اظاهرات عل ان
شرکت کردند ب این الزم است که ربا آنها کار شبد ب ساز ان پیدا کنند چبن خیلی از شکالای که عل ان دارند به دانش آ بزان ربط
دارد ب در نای ه به ک ک ه دیگر نیاز دارند .این بظیفه شبراا ه بساگی است که شارکت ها را بر ساه ار کنند  .هم دانش آ بزان را
الفیق کنند ب هم زنان را فعاالنه ار ب عا دانه در این برنا ه ها شرکت دهند .ه انطبر که فرخنده عزیز گفاند براا زنان ارایاج داریم که
بطبر برابر در این اعاراضات باشند براا دانش آ بزان هم این ابقع را داریم .فکر یکنم شبرا باید این برد را در کارش قرار دهد .در
کردساان با اب ه به شرایطی که سالهاا سال بارزات در آن ا فرق یکند ،اشکل یابی در آن ا رارت ار ببده ب رژیم هم سعی کرده در
آن ا بیشار سرکبب کند .بارزات خیلی آشکارارا هست ب ردم براا پشایبانی از این بارزات خیلی آ اده ارند .این را بگبیم که یک
علم کرد بنام زارا ر دا به دلیل انکه با زبان کردا در دبساان درس یداده به  0سال ربس زندان رکبم شد ا ا زارا انها نببد ب ردم
ه راه اب رفاند .این اشکل یاباند قبیار باشد .ه انطبر که شعار ببد " اا علم زندان نیست "  ،باید این شعار اکرار شبد که " :اا
علم درسه است  ،زندان نیست" .ا ا الزم است در ا ام نبش ها ثل ریط زیست  ،نبش دانش بیی ب نبش عل ان در سراسر کشبر
ساز ان یافاه باشد اا براا نبش هاا بزرگ ار ب خباست هاا بزرگ ار خبدشان را آ اده ار کنند ب این ا کان ب بد دارد اا این شرایط
پیش بیاید.
فرخنده عزیز ب دیاناا عزیز ایلم در این ا به نببه خبد از کلیه انسانهاا شریفی که صدا ب اصبیر ا را دارند اقاضا کنیم بهر نربا که
خبد یدانند از خیابان ب یدان ب رل ارصیل ب کار به ر ایت ب شارکت در ا عات اعاراضی فرهنگیان ب بازنشساگان اقدام کنند .در
این ز ینه صربای دارید بفر ائید.
فرخنده آشنا :ن ابلین خباهشی که دارم این است که نبش عل ان باباند ا ربیات خبد را به نبش کارگران نیز ناقل کند چبن خیلی
خبب آ دند ب طالبااشان را طرح کردند ب ه ه آن کسانیکه در آ بزش ب پربرش درگیر هسااند را در نظر گرفاه اند ( رس ی  ،یر
رس ی ،پی انی ب عل ان خد اای)  .برخبرد دیگر رژیم این است که این ه ه علم دارید ب در نببت اساخدام رس ی ایساادند انبقت طلبه ها
را ی آبرید  ،بدبن نببت  .بارزات عل ان با این نب سائل هم برخبرد یکند ب هم طالبااشان را طرح یکنند .الباه در نبش
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کارگران شرکت نفت گام ها را به لب دیدیم ا ا آنطبر که ن اناظار داشام طالبات بطبر سراسرا در بخش نفت در نیا د اا باباند
سراسرا ار شبد .ا ا عل ان این ا ربه ها را دارند .بخش بهداشت ب در ان هم ارت فشار کارا اند که رای رقبق عبقه آنان نیز
پرداخت نشده است  .عل ان ب کارگران باید هباا ه دیگر را داشاه باشند .ا ه ه باید رباس ان به بچه هاا کار ب خیابان باشد  .بچه ها
نباید در کبچه ب خیابان به دنبال نان باشند ،آنها باید رق ارصیل داشاه باشند .به یر از اینکه هر صنفی در رال ساز ان دادن خبدش
هست باید رلقه ااصال به یکدیکر را نیز داشاه باشند .بخصبص نبش زیست ریطی که در آینده ا شکالت زیادا خباهیم داشت ب
ا ازه ندهیم فعاالن در نبش ها را سرکبب کنند .فردا اگر نبشی را بیفاد اینها هساند که به ردم ابضیح یدهند که چه بالا سر
اکبسیسام ب ریط زیست آ ده است .ز انیکه نبش ها انند زن یر به هم بصل شبند یابانند قبا ار ع ل کنند .اینطبر نباشد که نبیسنده
را در زندان با سبزاندن بقت طالیی براا در ان اب را از بین ببرند آنبقت شانه هایشان را باال بیاندازند که اب از کربنا رده است .
هزاران نفر از آن ارری ی رده اند که آن کله پبک گفاه ببد ":دارب ب باکسن بارد نکنند" .ا فرصت عزادارا نداریم  .باید زبدار
ساز اندهی کنیم اا ک ار قال عام کنند.
دیانا  :یکی از نقاط قبت این بارزات عل ان که خیلی الب  ،خیلی پرشبر ب خیلی هم ببد ااراد آنها ببد که در چندین شهر ه ز ان در
سراسر کشبر صبرت گرفت .اینها باید گسارش یابد ب ن از ردم کردساان هم یخباهم که فعاالنه در این بارزات شارکت کنند .براا
ش ا آرزبا بفقیت یکنم ب دساان ش ا را به گر ی یفشارم.
سرز ین ان باقی گذاشاه است ا ا زنان ش ا ب آزاد اندیش ایرانی در برابر قبانین
ترویج خشونت علیه ....ادامه صفحه ی 5
زن سایزانه هبرا اسال ی سر فربد نیابردند .از این رب ،لس هبرا اسال ی
بالفاصله الیره دیگرا با عنبان طرح صیانت از عفاف ب ر اب را در دسابر کار گرفت که در  13دا  1390به اصبیب رسید.
این طرح عالبه بر ااکید بر باردا که در قبانین ب لبایح قبلی آ ده ببد بدر ابی را بعنبان یک اخلف رانندگی نیز رسبب کرده ب براا
زنان عالبه بر ابهین ب ارقیر ب ازات هاا قضایی نظیر شالق ،در عرض اخاذا هاا الی نیز قرار ی دهد.
"طبق اده یک طرح عفاف ب ر اب ،أ بران راهن ایی ب رانندگی یابانند با آن دساه از رانندگانی که در خبدربا خبد اقدام به کشف
ر اب ب … یکنند ،برخبرد کرده ب ری ه  122هزار اب انی براا آنها لراظ کنند .الباه براا این دساه از رانندگان ،عالبه بر ری ه
نقدا ،در صبرت اکرار این اخلفات  12ن ره نفی ،طبق بضب اده  5قانبن رسیدگی به اخلفات رانندگی نیز لراظ شده ب بسیله نقلیه
آنها نیز به دت  52ساعت ابقیف خباهد شد".
بر اساس اده دبم این طرح نیز ،کارکنان دبلت در صبرت عدم رعایت ر اب ا بارا با اببیخ کابی ب درج در پربنده اساخدا ی با ه
ی شبند ب در صبرت اکرار ،به کسر رقبق فبقالعاده شغل ب یا عنابین شابه ب کسر یک سبم از رقبق یک اه رکبم یشبند ( .در
ابصره این باد ااکید شده که این قبانین انع از اعقیب قانبنی خاطیان نخباهد شد).
اده  ۹این طرح ،اشاغال زنان در باردهاا صنفی را به افکیک نسیای در ریط کار ب ردبده ز انی ساعات  ۱صبح اا  ۰۱شب
ردبد یکند.
عدم رعایت از این اده اخلف صنفی رسبب یشبد ب بارد صنفی اخلف از طریق نیربا اناظا ی به دت یک هفاه ب در صبرت
اکرار به دت یک اه اعطیل خباهد شد.
طبق اده سه این طرح ا ا ی دساگاه هاا ش بل قانبن دیریت خد ات کشبرا بظف هساند ارایبی ااخاذ کنند که بربد ب رضبر
بانبان را عه کننده با رعایت ر اب شرعی باشد.
اینها گبشه اي از خشبنت هاا آشکارا است كه بصبرت نبشاه ،قانبن  ،صببه ب قررات یا بصبرای نانبشاه بر ا عه بعلیه زنان
سرز ین ان ربا شده است.
به راسای اگر به ردم رق آزادا نفرت ب انز ار داده یشد آیا ردم از زنان بدر اب بیشار انفرند یشدند یا از انعقاد قرادادهاا فربش
کشبر به چین ب ربسیه ؟!
انفر از زنان بدر اب بیشار یشد یا از رکب ای فاسد ب نایت کار که علیه ردم ب کشبر یر سئبالنه رفاار یکند؟!
انفر ب انز ار از بدر ابی بیشار یشد یا از بی ادبیرا راک ان ناالیق ب اخاالسگر ب فریبکار که هر ربز ا عه را به دره نیسای ب
فالکت بیشار سبق یدهد؟!
انفر از بدر ابی بیشار یشد یا از کسی که در برران پاند ی کربنا با دسابر نع بربد باکسن ب دارب به کشبر ،باعث رگ هزاران نفر
شد؟!
باضح است که گفاه هاا سخیفانه سید ار د علم الهدا علیه زنان انها به خاطر نافع خبد ب رفظ نظام است  .اناشار گبشه هایی از فقر ب
فالکت ا عه ب انفر ع ب ی نسبت به ربرانیت ب این رکب ت  ،نشان از طبفان در راه است.
برران عیشت ،اعاراضهاا رد ی ب ابصیه هاا یر ساقیم از دربن رکب ت بیانگر آن است که که ب بد زنان خطر دا براا
رکب ت شده ب براا ه ین اربیج خشبنت ب نفرت پراکنی نسبت به زنان را اشدید کرده اند .
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داستان دختری به نام  ...ادامه ص 30
هیچبقت ذاا خبب ب اا ا یز ندیدند.
از آنه ه ببا اعفن راب عق یزدم ب یخباسام باال بیابرم .دت زیادا راه نرفاه ببدیم
که رد ایسااد ب نهم پشت سر اب ایساادم .رد گفت این ا ر ام است ،برب ب خبدت را ا یز کن .ن با اکراه به داخل رفام .ببا رطببتت
با کثیفی ریط درهم آ یخاه ب فضاا اعفنی را بب بد آبرده ببد.
د ا م را گرفاه ببدم ب به لب یرفام که در آن نیم ربشنایی ،در گبشه اا زن سنی را دیدم که نی ه برهنه ربا یک صندلی نشتستاته
ببد ببر ربا یک عبه یبه هم اعدادا شا پب ب صاببن گذاشاه ببد ،ب رض دیدن ن یک شا پب ب یک صاببن بترداشتت ب بتدبن ایتنتکته
کل ه اا بر زبان آبرد ،با اشاره سر آن را بس ام گرفت .نهم نزدیک شده آنها را از اب گرفام .
اب اااقی را ب ن نشان داد انند اااقهاا ن ره در ر ا هاا ع ب ی که ادربزرگم برایم اعریف کرده ببد .بارد یکی از ه ین اااقهتا شتدم کته
در هم نداشت .دیبارهایش از چربی کبره بساه ب زرد ب قهبهاا شده ببد .ب اا دبش هم اا ایع ظرفشبیی آبیزان کرده ببدند .آب را
باز کردم  ،گر ی آب انها چیز خببی ببد که در آن ا ب بد داشت .دردهاا بدنم زیر این آب الایام پیدا کرد .دای زیر آب بتبدم  ،چشت تانتم
را بسام  ،ا ا سنگینی این اافاق که سیر زندگیم را اینچنین اغییر داده ببد نگذاشت ن به درد فکر نکنم .به رتال ب ربز ختبدم زیتر دبش
هق هق یزدم ،درد را فرا بش کرده ببدم ب فقط ازاین شرایط یرقابل بابرا که در آن قرارداشام تی اترستیتدم  .درد زیتادا در سترم
ارساس کردم .دررالیکه سعی یکردم بدنم با هیچ چیز ا اس نداشاه باشد ،باشا پب بصاببن بدببیی که ب ن داده ببدند سریع خبدم را شسام.
بقای آب را بسام آن زن را دیدم که در چارچبب درر ام ایسااده ب یک ربله ب لباس در دست گرفاه ببد .بته ستراتاپتاا تن نتگتاه شتهتبت
آلبدا انداخت ب لبخند زد  .ن بالفاصله لباسها را از اب گرفام ب اشکر کردم .با ه ان لبخند کشدار ب ش ئزکننده  ،بعتد از ایتنتکته ختبب
را برانداز کرد از آن ا رفت.
به اااقم که رسیدم ا ام بدنم یخ کرده ببد  .یک بخارا نفای در اااق گذاشاه ببدند .ن بهایم را خشک ب خبدم را گرم کردم .ربب شده
ببد ب ه ه داخل به اصطالح خانه هاا خبد رفاه ببدند .بدنم از گر اا بخارا کم کم داشت سست ی شد  .بعد از آن ه ه فشار ب اسارس
سعی کردم چرای بزنم .در ه ین رال ردا بارد اااق شد .خبدم را ع کردم ب نشسام .با صدایی به ظاهر آرام ب تهتربتان گتفتت رارتت
باش عزیزم!
بازهم ارساس هبل ب هراس در دلم افااد .نزدیک ن نشست ب دسام را گرفت ،ن دسام را کشیدم .صبرام را ل س کرد ،با ضربه اا بته
صبراش اب را دبر کردم ،که ناگهان با عصبانیت ب خشم ب ن ر له برشد ،ب خبدش را ربا ن انداخت .هترچته دستت ب پتا تیتزدم بتی
نای ه ببد ،لباسهایم را از انم پاره کرد ب بدنم را ل س یکرد .بقای سینه هایم را با یک دساش گرفاه ببد ب با دست دیتگترش رانتهتایتم را
ی الید به سرب صبرت اب چنگ یزدم ب ابرا کار یگرفام که ناگهان از ربا ن بلند شد ب از اااق بیربن رفت .
با ا ام ب بد ی لرزیدم ب ارساس یکردم دررال ردن هسام .نفس نفس یزدم ب قلبم داشت از اپش ی ایسااد که ترد دببتاره بارد شتد
این بار با یک طناب .یخباسام بیربن از اااق فرار کنم ا ا بد برا گیر افااده ببدم ،قاب ت یکردم بلی اب بفق شد دساانم را ببنتدد.
لباسهایم را کا ل از انم بیربن آبرد ب خبدش را ربا ن انداخت.
ن ابادا به اب ناسزا یگفام ا ا بقای با شت به صبرام یزد ،شرب کردم به گریه ب الا اس ،زدنهاش رب تاتبقتف کترد  .اب بتا شتهتبت
سیرا ناپذیرا لبها ب سینه ها ب ا ام بدن را یخبرد ب ن دیگر رای ابان گریه کردن هم برایم ن انده ببد .اسلیم اسلیم شده بتبدم .تانتنتد
یک انسان سخ شده فقط نگاه یکردم .بدنم در اخایار یک رد اقریبا پن اه ساله ببد که بهایش را شکی پرکال ی رنگ کترده بتبد اتا
بان بنظر برسد ،با ببا بد دهان که سعی کرده ببد ببسیله آدا س آنرا از بین ببرد .ن شاهد ا ابز برشیانه ا ردا ه سن پدرم ،بته
خبدم ببدم .را برربا شکم خباباند ب در رالی که با ا ام ب بد یغ یزدم ب بدنم را پیچ ب ااب یدادم  ،با خشبنت هر چه ات تاماتر ختبد
را برربا کپل ن انداخت  .ناگهان درد در سرااسر اندا هایم پیچید .اب بهایم را در دست گترفتاته بتبد ب گتردنتم را فشتار تی داد .بتا
صدایی بلند شانه ام را گاز گرفت ،نعره اا زد ب باالخره را رها کرد ب بیربن رفت.
رال خیلی بدا داشام .بخاطر فشارهایی که به ن آ د باژنم ،پشام  ،رانها ب ه ه اندا م بشدت درد یکرد ب انگار پریبد شتده بتاشتم ختبن
از ن سرازیر ببد . .این ابلین سکس ن ببد ،اا آن ز ان به اینکه اینگبنه سکسی خباهم داشت فکر هم نتکترده بتبدم .از درد تیتغ تی
کشیدم ب ک ک ی خباسام ،ا ا هیچکس ب ن اب هی ن ی کرد .در آن ا این بتراا هت ته یتک ا تر طتبتیتعتی بتبد ،فتقتط بتراا تن بستیتار
یرطبیعی است که دخارا چنین برد ا ابز برشیانه قراربگیرد ب انها رها شبد .صداهایی دبر ب نزدیک ی آ د که یگفت خفته شتب.
بعضیها هم ی خندیدند  .ناگهان صداا ر ان را از بیربن شنیدم که یگفت این دخار بیچاره فقط پانزده سال دارد .اب ن ی داند چه باید
بکند .ا ا به اب ا ازه ندادند ب ن ک ک کند .ن الا اس یکردم ر ان خباهش یکنم ک کم کن! ا ا از دست اب هم کارا بر نتیتا تد .اب هتم
خبد قربانی خشبنت ببد انند بسیارا از زنانی که آن ا ببدند ب دخارانی که هرچند بقت یکبار به آن ا آبرده یتشتدنتد .هت ته تا قتربتانتیتان
خشبنت در آن ا عه هسایم ،هرکس به نبعی!
به این اا داساان که رسید ساکت شد ب اشکی از گبنه هایش به پایین لطید .بقای ابلین بار اب را دیدم در گبشه خیابان گدایی یکرد .زنی
که در اندگی ب رنج اب را پیر کرده ببد ،با لباسهایی ندرس ب پاره ،بلی با ارارام ب ؤدبانه رفاار یکرد.
ادا ه دادا چند سال پیش با کا یبنی که از آن ا به شهر بسیله اب ا یکرد فرار کردم .ا ا نابانسام با این بضع به خانه بترگتردم ،ب چتبن
ایی نداشام در خیابان یخبابیدم ب گدایی یکردم ب الباه بناچار خیلی کارهاا دیگر....
از آن بقع اا برال سی سال یگذرد! نهم انند آن زنانی که ابلین ربز بربدم به آن هنم دیدم  ،با چهل ب پنج سال سن ه چبن پیر زنتی
هفااد ساله بنظر ی آ یم .سی سال است خانباده ام را ندیده ام .سی سال است یتک فتارشته هستاتم  .دلتم بتراا پتدرب تادرم ب ختباهترب
برادرانم انگ شده .دلم براا ه کالسی هایم انگ شده  .خشبنت این ا عه کبدکی ب نب بانیم را از ن گرفت  ،زندگیم را اباه کترد  .االن
به ک ا شکایت ببرم؟ چه کسی ب ن رق یدهد؟ چه زندگی از این ببعد در اناظار نست؟ تن هتبیتت ب شتختصتیتاتم را از دستت داده ام ب
ه چبن رده اا اررک هسام.
خشم ب بغض اب درهم آ یخت ب با سکبای اد خیره به افقی بی نبر ،باقی اند/.
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جدایی مذهب از دولت و کواته کردن دست اسالم و دین از زندگی زانن
حقوق بشر؛ فرش سرخ اسلو زیر پای
تروریستها
رویکرد نیمرخ

در نزدیک به شش اه گذشاه ،هرچه از
پانزده آگبست بیشار فاصله یگیریم،
پهلبهاا ااریک فا عۀ سقبط افغانساان
بهدست گربه اربریسای طالبان بیشار از
پیش ربشن یشبد .ابعاد پیچیدۀ بازاهاا
سیاسی ،اساخباراای با ارزشهاا رقبق بشرا
در افغانساان بیشار بر ال یگردد .ا را
شدن کارنابال اطهیر گربه طالبان در اسلب
یکی از ه ین اافاقات فاشکننده ببد .این
نشست سه ربزه نشان داد که دبلت آ ریکا
در ق ار کثیف سیاست ب عا لۀ ارزشهاا
عی ردم
رقبق بشرا ب سرنبشت
افغانساان ،انها نببده است.
بقای ناربا به عنبان یک کشبر اربپایی
سئبل در قبال ارزشهاا ندرج در اعال یۀ
هانی رقبق بشر ب کشبرا که به ا ام
کنبانسیبنهاا بینال للی رقبق بشر ،بنیاد
الراق کرده ،پیشگام ربند اطهیر سیاسی،
اساخباراای گربه اربریسای طالبان یشبد،
اازه اب ه ابعاد فا عۀ راکم شده بر ردم ب
به بیژه بر زنان افغانساان یشبیم .دبلت
ناربا دررالی پیشگام این ربند شدهاست که
در قبال الراقاش به کنبانسیبنهاا رقبق
بشرا اعهد الزامآبر ب اعریف شده دارد .بلی
اأسفانه بدبن رعایت رداقلی شکلیات
سئبلیتاش در قبال ارزشهاا رقبق
بشرا ،به طالبان یدان انبردهی دیپل اایک
یدهد ب ربند اساخباراای رس یت شناسی
رکب ت این گربه در یان کشبرهاا اأثیر
گذار اربپایی را اسهیل یکند.

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 101

کرده است در قبال ارزشهاا رقبق بشرا
اعهد الزم را نداشاه ،قصر اصلی اعا ل
سیاسی ،اساخباراای با گربه اربریسای
طالبان است .بلی آنچه در اسلب به ا را
گذاشاه شد ،شبربخاانه نشان داد که آ ریکا
در بازا کثیف عا له با ارزشهاا رقبق
بشرا ب سرنبشت ردم ب به بیژه زنان
افغانساان انها نیست ،بلکه کشبرهاا
قدرا ند اربپایی نیز در یک ه سبیی
نا رئی ا ا فا عهساز با دبلت آ ریکا،
ارزشهاا رقبق بشرا را در افغانساان
رراج گذاشاهاند.
کارنابال اطهیر طالبان در اسلب نشان داد که
عالبه بر دبلت آ ریکا ،ش ارا از
دبلتهاا به ظاهر ارزشگرا در اربپا نیز
چشم ب دان بر پربندۀ سیاه ب اع ال
نایتکارانۀ طالبان بساهاند ب ه ه در یک
همنبایی شرم آبر ،در پی رس یت بخشیدن
به یک رکب ت اندرب از سبا گربه
اربریسای طالبان بر ردم ب سرز ین
افغانساان هساند.

ستون آزاد

قابل
ارزش ند زنان افغانساان در
گربه اربریسای طالبان است .زنان
افغانساان ه انگبنه که در نزدیک به شش
اه گذشاه با رضبر اعاراضیشان در
ادههاا کابل ب دیگر شهرهاا بزرگ این
کشبر ،علیه طالبان قد علم کردهاند ،با
فرساادن یک ن اینده در نشست اسلب،
عارضانه ب
همز ان که رضبر
ارزش ندشان علیه طالبان را به درسای
ا ثیل کردهاند ،ع لکرد کشبرهاا هان به
بیژه دبلت ناربا ب دبلت آ ریکا در قبال
ربیکرد سؤال برانگیزشان در خصبص
اطهیر گربه اربریسای طالبان را به چالش
کشیدهاند.

اینکه در نهایت االشهاا شرمآبر دبلت
ناربا ب سایر کشبرهایی که براا رس یت
بخشیدن به رکب ت اربریسای طالبان به
ک ا یان ا د هنبز علبم نیست .ا ا آنچه
دارد به عنبان یک باقعیت یر قابل انکار
در پربندۀ سیاست ب سرنبشت افغانساان به
اذعان عی یرسد ،سألۀ زنان این کشبر
است که به پشابانۀ رضبر اعهدانۀ زنان
این ه ه دررالی است که طالبان چه در افغانساان در رال رقم خبردن است.
گذشاه ب چه در نزدیک به شش اه پس از
راکم شدنشان در افغانساان از هیچکدام از راال در بضعیای که آ ریکا ب دبلتهایی
رفاارهاا خشبنتبار ب نایتکارانهاش چبن ناربا که خبد را دعی پاسدارا از
دریغ نکرده است .صدها اسیر ب سرباز که ارزشهاا رقبق بشرا قل داد یکنند،
پس از فرار شرمآبر اشرف نی افنگ بر ربند اطهیر سیاسی ،اساخباراای طالبان را
ز ین گذاشاه ببدند را در رک ۀ صررایی کلید زدهاند ،بر زنان افغانساان است که یک
به گلبله بساهاند .خالفان سیاسی یر اعاراض هانی براا پاسدارا از رقبق
نظا ی را با سرکبب به سکبت باداشاهاند .بشراشان راهاندازا کرده ب نهادهاا دافع
زنان افغانساان را با رذف رضبر ا ا اعی رقبق بشر ب سایر نهادهاا دنی در
سیاسی با ه ساخاهاند .در نزدیک به شش کشبرهاا اأثیرگذار در آ ریکا ب کشبرهاا
اه گذشاه ،دهها بار اظاهرات دادخباهانۀ اربپایی را با خبد همسب بسازند ب از این
زنان را در خیابانهاا کابل ،زار ،هرات طریق بر دبلتها فشار سیاسی بضع کنند ب
ب ننگرهار ،با خشبنت ،ایراندازا ب گاز انع به رس یت شناخاه شدن طالبان شبند/.
اشکآبر سرکبب کرده ب ش ارا از فعالین
زنان عارض کابل را بازداشت کردهاست.
هم اکنبن این بانبان ارت شکن ۀ گربه
طالبان قرار دارند.

از آن ا که زنان افغانساان قربانیان رفاار
خشبنتبار ب نایتکارانۀ طالبان هساند،
چشمپبشی آ ریکا ب دبلتهاا اربپایی بر
نایتهاا این گربه در باقع ،صداق بارز
خیانت این دبلتها به ارزشهاا رقبق
بشرا ب به بیژه خیانتشان به سرنبشت
زنان افغانساان است.

اا قبل از ا را شدن کارنابال اطهیر طالبان
در اسلب ،بابر الب این ببد که دبلت آ ریکا
ا ا آنچه در این یان ا ید به ارزشها را
به عنبان قدرت برار هان ب دبلای که ثابت
زنده نگه داشاهاست ،رضبر عارضانه ب
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متن مطالبات و دادخواهی جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان که توسط هدا خموش
ارایه شد؛

به نام آزادا ب برابرا!
خانمها ،آقایان ب ه انان گرا ی ،دربد بر
ش ا!
ن هدا خ بش هسام .زنی از یان یلیبنها
زن افغانساانی ،که هیچ گربه ب ناح سیاسی
دیگرا را ن ایندگی ن یکنم ،با ا ربهٔ دست
ابل از زندگی پنج اه ب هشت ربز زیر
سلطه ساقیم طالبان ،بنا به دعبت دبلت
ناربا با دل ناخباساه آ دهام ،اا پیام زنان
عارض در خیابانهاا افغانساان بر ضد
سرکبب ب اربر که هان قصر در ه یک
آن است برسانم .زنی که از زیرسایه شالق ب
گلبله اا این ا زنده رسیدهام.
آنچه را ن این ا یگبیم سخن یلیبنها
شهربندا است که در دل فا عه ب بیرانی
گیر اندهاند .یلیبنها زنی که ه ین اکنبن
از سبا طالبان اپارااید نسیای بر آنها
اع ال یشبد .زنانی که ربزانه به طبر
نظا ند رذف ب انکار ،ابهین ب ارقیر
یشبند.
طالبان با گرفان کابل یک رژیم ناری ب یک
دست را با اربر ب زبر ب با به راشیه بردن
ب رذف عی یک بخش بزرگ افغانساان
ای اد کرده اند .در طبل  ۹اه پسین طالبان
رقبق اساسی شهربندان را انکار کردند،
زنان را خانه نشین ساخاه آنان را از آ بزش
رربم کردند ،خالفان شخصی شان ب
نظا یان پیشین را سرکبب ،قال ب شکن ه
ن بده اند ،ابعیض نظا ند را علیه اقبام ب
لیت هاا یرراکم به راه انداخاه اند ب
دساگاه افایش عقاید ب رفاار را به نام ا ر به
عربف ب نهی از نکر ای اد کرده اند.
راال اب ه اان را به چند برد کبچک ب ا ا
شخص از فهرست طبالنی اربر ب نایات
که در طبل پنج اه پسین به بقب پیبساه

بذبل ی دارم.
 1.راضی ص دا ،عکاس در ۱سپاا بر
 ۱۱۱۰در ریان یک اعاراض دنی در
هرات ابسط طالبان بازداشت ب شکن ه شد.
2.عالیه عزیزا رئیس سابق زندان زنان
هرات بیش از پنج اه یشبد که ناپدید است
3.اقی دریابی ب نع تهللا نقدا خبرنگاران
ربزنا ه اطالعات ربز ،هنگام پبشش
خبرا اظاهرات  ۱سپاا بر  ۱۱۱۰زنان در
شهر کابل ابسط طالبان دساگیر ب به شدت
برد شکن ه قرار گرفاند.
0.دهها ان از بانان به ااریخ  ۱ب ۸
سپاا بر در بلخ براا اعاده رقبق ب آزادا
شان اظاهرات را به راه انداخاند .طالبان ۱۱
ان از عارضان از له  ۰۱دخار عارض
را بازداشت کرده ب به کانی نا علبم اناقال
دادند .آنها شکن ه شدند ب بر عدهاا از
آنها ا ابز شد .یک هفاه پس از این ا را،
ا ساد هشت نفر از بازداشتشدگان در
خیابانهاا این شهر پیدا شد .ش ارا از
زنان بازداشت شده بعد از آزادا از زندان
اربر شدند .ا ا از سرنبشت  ۵ان از
دخاران بازداشتشده هنبز هیچ اطالعی در
دست نیست ب آنان ه چنان ناپدیدند.
0.ه ین چهارشنبه گذشاه پنج ان از
ه رز ان را هر یک ا نا زریاب پریانی با
سه خباهرش زر ینه ،شفیقه ب کری ه ب یک
فعال دنی دیگر به نام پربانه ابراهیمخیل که
علیه سیاستهاا طالبان عارض ببدند ،در
ااریکی شب ،پس از شکسان دربازۀ
خانهشان با خبد به اا نا علب ی بردند که
از سرنبشتشان هیچ خبرا نیست.
ن درد آنها را از کیلب ارها راه با
یکنم ب صداا
اساخبانم ل س
ض ههااشان را زیر شکن ٔه طالبان

ستون آزاد

یشنبم .پرسش این است که چرا طالبان ا
را در کابل به بند یکشند ب در اسلب با ا
پشت یز گفاگب ینشینند؟ ا عه هانی در
برابر این ه ه شکن ه ب سرکبب چی کار
ی کند؟ این سرکبب ب اربر در پیش چشم
ش ا صبرت ی گیرد .با سکبت ب یا اسا ح
با طالبان ،ش ا سئبل یک بخش از نایات
ب سرکببی هساید که بر زنان ب ردان
افغانساان ربا داشاه یشبد .ن به
افغانساان بر ی گردم ا ا ن ی دانم که چی
چیزا ناظر است .از بزیر خار ه ناربا
یپرسم که چیگبنه قبانین هانی را دبر
زده افرادا که خبد در لیست سیاه قرار داده
ببدید به کشبراان دعبت کردید؟ آیا این به
فهبم رس یت بخشی یر ساقیم نیست؟
به ن ایندگی از زنان عارض چهار برد را
براا برگشت به رالت عادا ب اعاده نظم
دنی در افغانساان پیشنهاد ی کنم :
 1آقاا ا یرخان اقی! ه ین اکنبن الفنشرا بردارد ،به کابل زنگ بزند ب دسابر بدهد
که ا نا زریاب پریانی با سه خباهرش
(زر ینه ،شفیقه ب کری ه) ،پربانه
ابراهیمخیل ب عالیه عزیزا را فبراً آزاد
کنند ب دربازه هاا کااب بدبن قید ب شرط
باز گردد.
طابق اعال یۀ هانی رقبق بشر ب
یثاقهاا رقبق دنی ب سیاسی ،هر انسانی
رق دارد در ا ا اعات سال تآ یز ،علیه
قبانین ضدانسانی برقبق بشرا شرکت کند.
ا زنان عارض ،فقط رقبق خبد را با
شعار نان ،کار ب آزادا طالبه کردیم .ا ا
گربه طالبان ا را به دلیل ه ین کار
دساگیر ،شکن ه ،ارقیر ب ابهین کردند.
. ۱زنان افغانساان رقبق برابر یخباهند.
اا ای اد قانبن اساسی دید ،براا اعاده ب به
رس یت شناخان رقبق اساسی شهربندان،
فصل دبم قانبن اساسی قبلی باید اعاده ب
راعات گردد .طالبان ب هیچ گربه دیگر
صالریت ردبد کردن رقبق اساسی ا را
ندارد .هر نب بازاعریف رق ب آزادا باید
از طریق گفاگبا بزرگ لی ب ابافق
عی صبرت بگیرد.
 .۹شبراا با صالریت ب ساقل از سبا
ساز ان لل اشکل از خانباده اضرران ب
قربانیان ،ن ایندگان ردم ،نهادهاا ساقل
بینال للی رقبق بشر هت نظارت ب
بررسی رفاار ،سیاستهاا طالبان اشکیل
شبد .این شبرا زندانهاا طالبان را بررسی
ن بده ،زندانیان عقیدای ،سیاسی ب نسیای
را فبرا آزاد ن اید .این شبرا در ررله بعد
به ا ام رایم نگی که در بیست سال
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گذشاه صبرت گرفاه است بپردازد.
 .۰براا اعاده نظم ب ادابم ثبات سیاسی ،افغانساان نیاز ند یک نظام شرب است که بر بناا رضایت ه ه شهربند شکل بگیرد .ا
نیاز ند ابافق دد ا ام ناح سیاسی ب اقشار خالف ردم ربا یک نقشه راه ،براا رل سیاسی ساله افغانساان از راه رد ی ب
د بکراایک هسایم .راه رلهاا سنای ه چبن برگزارا لبیه رگه ن یاباند اا راههاا د بکراایک براا ای اد شربعیت سیاسی را
ای اد ن اید.
فصل دید بارزه ا براا افغانساان که رقبق ب برابرا ه ه شهربندان به بیژه زنان را ارارام کند ،پنج اه ب هشت ربز پیش آ از شده
است ب ا یک راه طبالنی در پیش داریم .ا عه هانی نباید چشم هایش را به ربا ا ببندند.
به امید آزادی و برابری
هدا خ بش
معترض ربوده شده
زنان
ت نامعلوم
معترض افغانستان ،در پیوند به
زنان
خودش
جنبش
قطعنامهی گردهمآیی
دوام اسارت و سرنوش ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
توسط رژیم طالبان؛

ؤرخ -۹ام دلب ،برابر با -۱۹ام نبرا سال یالدا  -۱۱۱۱سهشنبه کابل:
عارض افغانساان ،ا ربز بار دیگر گردهمآیی اعاراضی خبدرا در پیتبنتد بته «دبام استارت ب
زنان
بش
ِ
نبش خبد ِ
ِ
ِ
سرنبشت نا علبم زنان رببده شده ابسط رژیم سا گر ب اباالیاار گربه طالبان »برپا یدارد .بیشار از هشت ربز از
ب ب اهدید زنان
زنان عارض که
سرنبشت نا علبم
ِ
ابسط گربه قب ی-اباالیااریسای طالبان رببده شده اند یگذرد .اعقی ِ
ِ
عارض به گبنها بسیار دا ادا ه دارد ،ب این گرب ِه بیگانه با ردم ه ه ربز در پی ارقق سا گرا ب دبام ستلتطتها
ایدیبلژیک خبد ،ه ها صداهاا برابراطلب ،قاب تگر ،بارز ب عارض را که اتنتهتا ختباستت شتان
نارباا قب ی-
ِ
ت ه هگانی ،نان ،رفاه ،کار ب آزادا استا به گبنها برشاناکی برد شکن ه ،رذف ب سترکتبب قترار
شارک
برابرا،
ِ
یدهند .به بیژه رذف ،اربر ،رببدن ب شکن ها زنان را در نخساینهگی هاا خبد قرار داده اند.
سخنگبا این گربه در گفتبگب با خبرگزارا «فرانسپرس »با صرارت اعالم کرد که به خبد رق یدهنتد تختالتفتان
خبدرا سرکبب کنند .به هران اما
عارض افغانساانی هنبز نا شخص است ب این ربند اشدید خباهد یافت .ه ین رتاال تعتلتبم
سرنبشت زنان رببده شده
ِ
نیست با سرنبشت ا چه صبرت ی پذیرد .این دررالیست که هان اعم شرق ب رب نظارهگر است ،چته بستا بتراا
این گربه بیگانه ب ناربا با هان ا ربز یز شربعیت یگذارند .نشست اسلب ن بنها بارز نظارهگرا هان نسبت به
بضعیت ردم ب زنان افغانساان است.
خباستهاا ا:
زن افغتانستاتانتی ب قتاطتبته ا تردم
 از برگزارکننده گان ب طرفهاا خار ی نشست اسلب یخباهیم که با سرنبشت ِافغانساان با طالب عا له نکنندا
 زنان گربگان گرفاه شده ،به ش ب ِل عالیه رضایی که بیشار از سه اه ی شبد سرنبشاش ربشن نیست ،باید بیهیتچقید ب شرطی رها گردند.
ستببالن دبلتت ب رتاکت تیتت بتراا
عنتبان رتکتب تت ب
ت الخ آرا ،ا ا به
 این گربه ناخباساه ،بهعنبان یک باقعی ِ
ِ
ِ
ِ
افغانساان ،هرگز ب هرگزا دنیا رساسیت ارا در این پیبند نادیده نگیردا
برداشان این گربه از شکن هگرا ب آدمربتایتی
ت ا رایی رهایی زنان ،ب دست
 یزبانان نشست هاا بین ال للی ض ان ِِ
را ،بگیرند.
 ا این گربه بیگانه با باقعیتهاا افغانساان را به رس یت ن یشناسیم ب قابل گفتبگب ن یدانیما با این ان ام ،از ه هاهانیان براا کنار گذاشان این گربه قب ی-ایدیبلبژیک از سرنبشت افغانساانیها ،طلب ه کارا ب هم صدایی داریم.
نبش خبد بش زنان عارض
با هر ژبلیا پارسے
Laila Basim
به سازمان رهایی زن بپیوندید ،ماهنامه ی رهایی زن را برای دوستان و آشنایانتان ارسال کنید
سایت نشریه رهایی زن

https://rahaizanorg.blogspot.com
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مبارزه بی وقفه علیه ارتجاع و قوانین زن ستیز
هدا خموش در گفتوگو با نیمرخ؛ هیچ
اعتمادی به طالبها ندارم
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هراس زیادا دارم که به ن صد ه بارد
کنند ا ا ن یخباهم ک ر بارزات به خاطر
نرفان ن بشکند ب این ا به خاطر خبدم
نیا دهام ،آ دهایم اا صداا  ۰۸یلیبن زن
افغانساان باشیم.

نیمرخ :از آخرین اخبار نشست چی دارید
براا ا بگبیید؟
پاسخ :آخرین نشسای که ا داشایم با سران
رکب تها ببد ،بزیران ب بکالا کشبرهاا
خالف اربپایی ،ایاالیا ،انگلساان ،فرانسه،
آل ان ب قطر .آنچه را که ا در یان
گفاگبها ان ام دادیم با طالبان ب ایشان،
خباساههاا شربعی ببد که یابانیم براا
آبادا افغانساان ،براا صلح افغانساان گفاگب
کنیم ب به نای ه برسیم.
گفتوگو با هدا خموش نماینده زنان
افغانستان در نشست اسلو
وزیر خارجه ناروی مسؤل نشست اسلو با طالبان
است

ویدا ساغری

عا الت اقاصادا ،ستیتاستی ب استاتختبتارااتی
زیادا در پس در هاا بساه با ااالبان صبرت
گرفت که طبق ع بل ب سنت دیپلب اایک این
نتب نشتتستت هتتا ،بتا تردم هتترگتز در تیتتان
گذاشاه نخباهد شد.
 .1انس رقانی ابسط طتیتاره نتظتا تی بزارت
دفا ناربا پنهانی به قطر انتاتقتال داده شتد ،
این در رتالتیتستت کته ربز گتذشتاته یتکتی از
خبرنگاران آزاد بر علیه انتس رتقتانتی اتبستط
بکیل به پبلتیتس نتاربا ب داد گتاه عتالتی آن
کشبر شتکتایتت درج کترده ب صتدهتا شتاکتی
افغان دیگر به آن سترته گتذاشتاتنتد .چتبن در
کشبر هاا اربپتایتی هتیتچ کستی تانتع رتکتم
دادگاه شده ن تی اتبانتد  ،انتس رتقتانتی را از
اربپا به آسیا بردند.

سخنرانی داشاه باشید؟
پاسخ :ا ربز انها نای ۀ دب ربز گذشاه
شخص یگردد ب ه ه شاید برگردند.

نه! ا دب نشست هم داشایم که برگزار شد
ب صربتهاا ان را ان ام دادیم ب نای ۀ
آخرا که باید گرفاه شبد بر یگردد به
کشبر نربژ که یزبان ا یباشد ب
اص یمگیرا خباهد کرد.

نیمرخ :بسیارا از عارضین در کابل
عاقدند بانبان راضر در نشست ن یابانند
ا ام ب ک ال ،ن ایندۀ آنها باشند .ش ا با این
صربتها بافقید؟
پاسخ :عدهاا شاید .ا ا االش زیاد ن ایتنتدههتا
براا آزادا زنان افغانساتان ،رتق ب رتقتبق
آنهتتا ب صتتدایتتی کتته بتتلتتنتتد کتتردنتتد بتتراا
رقخباهی زنان افغانساان قتابتل قتدر استت.
نیمرخ :ا ربز قرار است بر سر چه
بضبعاای برث شبد آیا قرار است ش ا نیز اب ه دا ا عۀ هانی ب سران رتکتبتهتا
را به ردم خباساند /.
به ز هدا خ بش که با درخباست ضت تانتت
ا نیای آ اده برگشت به افغانساان شده استت،
ه ه گربپ بته اصتطتالح نت تایتنتدگتان تردم
افغانساان ب زنان عارض در اربپا انتدگتار
شده اند  (.کن خانم ربببه ستراج بتعتد از
دعبت هاا سیاسی در سه یز دیتگتر باپتس
افغانساان بربد).
 .2هیچ یک پاسخی به ختباستاته هتاا زنتان
عارض کابل که از سبا هتدا تطترح شتد،
ابستط اتاالتبتان ب تیتزبتان تذاکترات بقتعتی
گذاشاه نشد .برعکس به رد رسیدن گتربه
ااالبتان بته افتغتانستاتان زبتیتح هللا ت تاهتد بتا
اهدیدات اازه خطاب به ن اینده هاا زنان در
نشست اسلب ب آ ریکا نشان داد که انتگتار بته
گبش کر یاسین خبانده اند.
 .3برخالف نشست هاا قطر ،اتعتداد زیتادا
از فتتعتتالتتیتتن رتتقتتبق زنتتان ،ستتیتتاستتیتتبن ب
خبرنگاران با عصبانیت ب اظتهتار پشتیت تانتی
از شرکت در ذاکرات بدنام ب درب ین قطر
ابتا برزیتده بتتبدنتد انتتاتقتتادات شتدیتتدا عتلتتیتته
اشاراک بی راصل ب رافظه کارانه اکثریت
زنتتان بتته نتتام ن ت تتایتتنتتده گتتان زنتتان ب تتردم
افغانساان ،نبشاه یا بیان کرده اند.
 .0اعاراضات گسارده ،اردانته ب تنتطتقتی
ردم خصبصن زنان از قشر هاا خاتلتف
به طرفدارا از خباستاته هتاا گتربپ هتاا
زنان عارض که ابسط هدا خ بش در تیتز
اسلب طرح شد به ن تایتش گتذاشتت کته دگتر
هیتچ کستی دبستت نتدارد ایتن ختاک ب ایتن
سرنبشت در گرب افیتاا قتدرت ،پتربژه ب
البی گران بیشرف ااالب باشد.

 .0زنان افیاا قدرت ب طیف سنت ب اتربر
اینبار نیز به دخاران پاک ب آزادا ختباه از
راه فضاا ازا ،یبایتبب ب تیتبتت هتاا
پنهانی ب آشتکتار بترچستپ هتاا اختالقتی ب
قب ی زده چهره کتهتنته اتربریستاتی شتان را
دبباره به یاد ه ه آبردند.
اب ه :اراباطات الفبنی شکبک هت ته ربزه
از طرف ات تنتا زریتاب پتریتانتی بتا بتعتضتی
دبساان از آدرس نا علبم با شت تاره ختبدش،
که نشان یداد زیر فشار خاصتی آن هتا را
برقرار یکند نیز ا ربز قطع شده است/.
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اعتراض زنان در پنجشیر؛ تمنا و پروانه را آزاد کنید

نیمرخ-کابل  :ش ارا از زنان در بالیت پن شیر در پیبند به بازداشت دب عارض زن در کابل از سبا طالبان اعاراض کردهاند.
آنان در یک ررکت اعاراضی ،در بالیت پن شیر ،ربز (شنبه ۵ ،دلب) خباهان آزادا ا نا زریاب ب پربانه ابراهتیتمختیتل دب تعتاترض زن
هساند.
آنان در یک ررکت اعاراضی ربا دساان خبد نبشاهاند« :ا نا ب پربانه را آزاد کنید».
ا نا زریاب ب پربانه ابراهیمخیل ده ربز پیش از سبا طالبان بازداشت شدند ب ااکنبن از سرنبشت آنان خبرا نیست.
طالبان با آن که بازداشت این دب عارض زن را رد نکرده است ا ا باب بد خباستهایی هانی  ،این دب ان ااکنبن ازاد نشدهاند.
اخیرا نابعی به نی رخ گفاهاند که نیربهاا طالبان این دب عارض زن را به شدت لت ب کبب کردهاند.
آدرسهاا سایت فارسی ب انگلیسی رسانه #نی رخ:

https://nimrokhmedia.com
https://nimrokhmedia.com/en

قطع یارانه و سایل پیشگیری از بارداری با تصمیم وزارت بهداشت ،افزایش زگیل تناسلی و ایذر در انتظار مردم
دکتر شهریار ناطق متخصص ارولوژی و جراح کلیه ،مجاری ادراری و تناسلی با
اشاره به مشکالت سالمتی و بهداشتی حذف یارانه وسائل پیشگیری از بارداری،
عنوان کرد :با وجود اینکه به دفعات توصیه شده هنگام برقراری روابط زناشویی از
وسائل پیشگیری استفاده شود ،حاال در صورت استفاده نکردن از این وسائل ،انتقال
بیماری هایی نظیر؛ زگیل تناسلی ،ایدز ،هپاتیت و  ...شیوع پیدا می کند.
وی با اشاره به اینکه حذف رایگان وسائل پیشگیری از بارداری آمار بارداری نا
خواسته را افزایش می دهد ،گفت :وقتی افراد به هر لحاظی برای فرزندآوری آمادگی
نداشته باشند ،برای سقط جنین اقدام خواهند کرد و در نتیجه آمار سقط جنین غیر
قانونی نیز افزایش خواهد یافت .همچنین در صورتی که این سقط ها در مراکز زیر
زمینی و غیر قانونی و غیر بهداشتی صورت گیرد ،سبب بروز مرگ و عفونت مادر
خواهد شد.
کاریکاتور از :علی شافعی
هر دانشآموز اگر مرد  ۵۱میلیون تومان پرداخت می کند!
واکنش عجیب آموزش و پرورش در واکنش به نگرانی خانوادهها از شیوع کرونا در
مدارس :نگران نباشید؛ دانش آموز اگر بیرد  ۵۱میلیون غرامت میدهیم!
مدیر کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش:هزینههای بستری دانش آموزان مبتال به
کرونا تا سقف  ۵۱میلیون تومان پرداخت میشود.
آموزش و پرورش همچنین هزینههای درمانی سرپایی و بیمارستانی ناشی از هر حادثه
برای دانش آموزان را تا سقف شش میلیون تومان پرداخت میکند.همچنین خانوادههای
دانش آموزان متوفی ناشی از هر حادثه در داخل و یا خارج از مدرسه تا سقف ۵۱
میلیون تومان غرامت فوت دریافت میکنند.
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید
تلوزییون راهیی زن از ”کاانل یک“ روی ماهواره ”اهت ربد” هرهفته دوشنبه ساعت
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نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می توانید از طریق آردس

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

اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

تلوزییون راهیی زن باشید.

سایت نشریه رهایی زن

https://rahaizanorg.blogspot.com

فرکانس ماهواره:
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HoT BIRD
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Symbol Rate: 77000
Pol V
FEC 5.6
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