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اندر احواالت برادران ارتشی!

سعید محمدی

ارتش یکی از نهادهایی است که فلسفه ی وجودیش حمامایمت و
حفاظت از حاکایت در مقابل تهدیدات است .فرقی نای کند تمهمدیمد
خارجی باشد یا داخلی .حتی برخی دولت ها برای آنکه بهمانمه ای
برای اختصاص بودجه ی بیشتر به ارتش پیدا کنند ،خود دست بمه
تهدید آفرینی می زنند .مانندش را در یازده سمتمتمامم مر  ۱۰۰۲بمه
خوبی دیدیم .بهانه ای که بمه ارتمش ایمامت ممتم مده و ممتم مدانمش
اجازه ی دخالت در امور بسیماری از کشمور هما را داد .دخمالمت
هایی که حتی تا "تجاوز نظامی" به این کشورها هم پیش رفت.
در جریان زلزله ی اخیر در استان کرممانشماه شماهمد ح مور
نیروهای ارتش بودیم که "در کنار مردم" مشغول کمامر رسمانمی
به زلزله زدگان بود .اما آیا ارتش هایشه کنار ممردم بموده اسمت
آیا در کشوری مانند ایران تفاوتی بین ارتمش و نمیمروهمای مسملم
دیگر وجود دارد چرا برخی ارتش را مث ت می بینند و سمتماه را
منفی و آیا این تفکر درست است

در گذشته های دور وقتی جامعه به ط قات مختلف تقسیم شد ،ط قه ی حاکم (سرمایه دار) به این نتیجه
رسید که باید خودش را در مقابل شورش های احتاالی و اجتناب ناپذیر ط قه ی استثاار شده به نوعی
بیاه کند .مسلاا ً حصول چنین امری بدون توسل به زور و اسل ه امکان پذیر ن ود .پس قساتی از سود
حاصل از استثاار ط قات فرو دست را به ایجاد یر نیروی مسل اختصاص داد .نیرویی که به
صورت دائم آماده ی اجرای فرامین ط قه ی حاکم باشد ،بدون اینکه حتی بترسد "چرا به من چنین
برای این نیروی مسل هایشه بهترین امکانات با بهترین کیفیت مهیا بوده و برای دستوری داده شده".
سرکوب هرچه بهتر مردم ،پیشرفته ترین تکنولوژی ها را به خدمت می گیرد .یر ارتشی  -یا هر
شخص مسل ی ت ت هر نامی -در واقع یر کارگر است که مانند هاه ی کارگران دیگر نیروی
کارش را می فروشد . .اما برخالف بسیاری کارگران دیگر ،نتیجه ی استثاار شدنش یر چیز عینی
یا اُبجکتیو نیست ،بلکه یر پدیده است و آن هم حفاظت از موقعیت ط قه ی حاکم و ت این امنیت و
سود آن است .این ت این امنیت و سود هایشه با سرکوب و کشتار هاراه است .در اساس نامه ی
ارتش جاهوری اسالمی ایران  -که هاان اساس نامه ی ارتش پهلوی است به اضافه ی مسائلی مانند
ومیت فقیه و تعدادی تغییرات دیگر در زمینه ی ارت اطش با ستاه -در قسات وظایف این نهاد آمده
است:
آمادگی و مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامی علیه استقالل ،تمامیت ارضی،
نظام جمهوری اسالمی ایران و منافع کشور .همکاری با نیروهای انتظامی سپاه پاسداران در مقابله
با اشرار ،یاغیان ،قاچاقچیان ،تجزیهطلبان و جریانات براندازی در مواقع ضروری بنا بهدستور.
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فقر در حاشیه تهران؛ از کار میان اسید و
سوزن صنعتی تا تن فروشی در  ۰۱سالگی
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قت
اعدام ل عمد سازمان یافته دولتی ست
(قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران ،مااده
ی  ،۷بندهای "الف" و "ب")
بنابراین ارتش باید منتظر دستور مقماممات
بام باشد و برایش فرقی نکند کس یما کسمانمی
را که باید بکشد یا سرکوب کمنمد چمه کسمانمی
هستند .امتناع از اطاعت از دستور تمامرد از
خدمت دانسته ممی شمود و (ممخمصموصما ً در
شممرایممگ جممنممگممی) بمما مممجممازات هممای بسممیممار
سنگینی روبرو می شود .بسیارند کسانمی کمه
ابتدا و غال ا ً از سر فقر و نمداشمتمن دراممد بمه
این نوع استثاار تن می دهند اما درجایی کمه
به آنها دستور داده می شمود تما از قمدرتشمان
علیه افراد بی گناه استفاده کنند به هامه ی آن
تعهدات پشت پا می زنند و مجازات تامرد را
به جان می خمرنمد .امما اکمثمر ارتشمی هما بمه
تعهدشان م نی بمر اطماعمت کمور کمورانمه و
بدون سوال از مافوق خود پای ند می ممانمنمد و
و این پای ندی غال ا ً به قیمامت جمان افمراد بمی
گناه تاام می شود.
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خونینی داشت .پس از اعتمراضمات ممردم در
مقابل ت ریکات جریانات وابسته به حمکموممت
ممرکمزی ،تمامامممی یمر شمهمر "ضمدانمقممالب"
خوانده شد .نیروهای نظامی وارتش ،که ط ق
قاعده ،دفاع از "مرزها" را به عمهمده دارنمد،
موظف به سمرکموب ممردم شمدنمد .ارتمش در
انجام این وظیفه از همیمج جمنمایمتمی فمروگمذار
نکرد و شهر سنندج و ساکنان آنرا با بام ماران
همموائممی و پممرتمماب تممو و خمماممتمماره هممدف
قرارداد .بدینسمان حماکمامیمت نموپما ،از همامان
آغاز ،سرکموب همرگمونمه صمدای ممخمالمف و
نگاهی متفاوت با خودرا ،در دستور گمذاشمت.
(منصور بلوریان)

هاانگونه که می ینید نوع حاکایت و ممنم مع
دستور برای ارتش تفاوتی نایکند .کاا ایمنمکمه
که ملیمت ،طمرز فمکمر ،گمنماه و خمواسمتمه ی
سممرکمموب شممونممدگممان نممیممز بممرای ارتممش فمماقممد
اهایت است .بسیاری از ایرانی ها در جریان
اعتراضات داخلی (صرف نظر از ماهیمت و
دلیل اعتراض) ،هنگامی که نیروهای امنیمتمی
(در شممانممزده آ ر  ) ۲۳۳۱دانشممجممویممان را می ینند که در حال سمرکموب وحشمیمانمه ی
فعال به سخنرانی در کمالمسمهما پمرداخمتمنمد و
ناآرامی تاامی م وطه دانشگاه تهران را فمرا
گممرفممت .دولممت وقممت بممرای پممیممشممگممیممری از
هرگمونمه اقمدام بمعمدی تصمامیمم بمه سمرکموب
اعتراضمات گمرفمت .سمربمازان و نمیمروهمای
ویژه ارتشی پس از همجموم بمه دانشمگماه ،بمه
کالسهای درس حاله کرده و صدها دانشمجمو
را بمازداشمت و زخمامی نمامودنمد .نمیمروهممای
امنیتی در دانشکده فنی اقدام بمه شملمیمر تمیمر
کردند کمه مموجمر ممر سمه دانشمجمو شمد.
(کنفدراسیون ،تاریخ جن ش دانشجویی ایمران
در خارج از کشور  ،۲۳۳۱-۷۵افشین متمیمن
عسگری)
مردم هستند به این شایعه دامن ممی زنمنمد کمه
"این نمیمروهما ایمرانمی نمیمسمتمنمد .از لم منمان یما
یا در ناونه ای دیگر میخوانیم:
کشورهای عرب دیگر آورده شمده انمد" .ایمن
(مشممماهمممدات قممماضمممی آممممریمممکمممائمممی از افراد در واقع (آگاهانه یا نا آگماهمانمه) خمود و
آ ربایجان) ...زمانی کمه ارتمش دولمتمی وارد دیگران را فریر می دهند .نامیمدانمنمد کمه ایمن
آزربایجان شد سرو صدای نعره آوری ایمجماد سمربممازان هممامانممهممایممی هسممتممنممد کممه خممارج از
کرد .سربازان دولتی تاراج را آغماز کمردنمد ،یونیفُرمشان انسانهای "هم وطن" معاولی ای
غارت ممی کمردنمد و ممی بمردنمد همرچمه بمه هستند که حتی ماکن اسمت تموسمگ سمرکموب
دستشان می رسمیمد و بمه آن همم رحمم نمامی شوندگان شناسایی شوند ،تنها اگر مماسمر از
کردند( .در ...مقام مقایسمه) ارتمش روس هما صورت بردارند .پرداختن به هاه ی جمنمایمت
از رفتار و کردار بغایت بهمتمری بمرخموردار های هاه ی ارتش همای دنمیما در تموان همیمج
بودند .ارتش دولتی قشون درنده و اشمغمالمگمر نوشته و هیج نویسنده ای نیست.
بود( .سرزمین های شگفت انگیز و مردمانمی
در جریان زمین لرزه ی ماه نوام ر امسال
مهربان ٫نوشته ویلیام داگالس)
در استان کرمانشماه در غمرب ایمران ،شماهمد
جنایت های ارتش جاهموری اسمالممی در ح ور نیروهای ارتشی در فمرایمنمد همامیمشمه
کردستان نیز ناونه ی دیگری از ماهیت ضد ناکارآمد کمامر بمه بمازممانمدگمان ایمن فماجمعمه
بودیم .توجه به چند نکته در این زمینه اهایت
انسانی این نهاد مسل است.
بسیاری دارد .یکم ایمنمکمه همامانم مور کمه در
در"بهارآزادی“ ،سمنمنمدج امما" ،نموروز" عکس ها و فیلاهای مربوط به این حادثه ممی

دیدیم ،اکثر قریر به اتفاق کسانی که با لم ماس
ارتشی درحال کار به زلزلمه زدگمان بمودنمد
سرباز وظیفه بودند .کسانی که طم مق قموانمیمن
ایمران -مممانمنممد همر شممخمص مممذکمر دیممگممری-
مج ورند دو سال از بمهمتمریمن سمالمهمای عمامر
خود را در خدمت یکمی از نمیمروهمای مسملم
نظام جاهوری اسالمی باشند .ایمن هما همامان
هایی هستند که احتاال تارد از خدمتمشمان در
صورت دریافت دستمور سمرکموب ممردم بمی
گناه ،بامست .دوم اینکه نمیمروهمای ارتمش تما
زمانی میتوانند در چنیمن شمرایم می بمه ممردم
کار کنند که "بمه آممادگمی رزممی ارتمش"
آسی ی وارد نشمود (قمانمون ارتمش جمامهموری
اسالمی ،مماده ی  ،۵بمنمد "د") .در جمریمان
برف سمنمگمیمن فموریمه ی  ،۲۷۵۰ارتمش بمه
اص الح قدرتاند شاهنشاهی کاترین اهایمتمی
به وضعیت مردم گرفتار در برف نداد و ایمن
فاجعه با چهار هزار کشته به عنوان پُر تلفات
ترین برف تاریخ بشریت ثم مت شمد .فمقمگ در
شهرهای بزر و ممنماطمق ممرفمه اقمدامماتمی
صورت گرفت و ممابمقمی نمیمروهما یما ممنمفمعمل
بودند و یا در حال تمدار بمرای جشمن همای
سراسر دروغ دوهزاروپانصد ساله ی مم مامد
رضا پهلوی بودند.
نکته ی سوم ایمن اسمت کمه ممردم نمیمروهمای
واقعی ارتش را با اسم دیگرش می شمنماسمنمد،
یعنی "پلمیمس ضمد شمورش" .همامانمهمایمی کمه
هممنممگممام ح ممور ریممس جمماممهمموری اسممالمممی،
رییس مجلس و بع ی دیگر از ممقماممات در
کرمانشاه ،تا دندان مسل شمده بمودنمد و آممده
بودند که "بازماندگان زلزله" را در صمورت
لزوم (دریافت دستور) زیر چکاه هایشان لمه
کنند .در چنین شرای ی همامان افمراد نما آگماه
دائاا ً تمکمرار ممی کمنمنمد "بمرادر ارتشمی" بمه
یاری مان آمد در حالی که ستماهمی هما کماری
از دستشان بر نای آید .مقایسه ای احاقانه کمه
به خاطر کار چند جوان سرباز "صفمر" بمه
هانوعان و هاشهری هایشان ،کمل ارتمش را
از جنایت هایش ت رئه می کمنمد .ایمنمکمه سمتماه
یر نهاد زالو صفت است که با مکیمدن خمون
مردم بی گناه در ایران ،سوریه ،یان ،عمراق
و...تغذیه می کند ،ن اید باعث شمود کمه چشمم
از جنایتهای ارتش و ارتشیان بتوشیم.
در اینجا هم ال ته باید به ایمن نمکمتمه تموجمه
کنیم که بسیاری از کسانی کمه وارد ارتمش و
دیگر نیروهای مسل می شوند از سر فمقمر و
بیکاری تن به این بردگی می دهمنمد و نمه از
سر عالقه به سرکوب هانوعمانشمان .فمقمیمر و
بیکار نمگمه داشمتمن جموانمان یمر کشمور راه
مناسر و م ائنی است تا نظام های سمتمامگمر
تامین نیروهایشان را ت این کنند .اما باز همم
بسیارند کسانی که حماضمرنمد در همامان فمقمر
دست و پا بزنند و برای احقاق حقشان م ارزه
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کنند ،اما ل اس خون آلود نظام های دیکتاتوری و ضد بشری را به تن نکنند.

هاوارد زین در این راب ه می گوید :به صورت تاریخی ،وحشتنا ترین چیزها مثل جنگ ،نسل کشی و برده داری ،پیامد "نافرمانی" ن وده
اند؛ بلکه نتیجه ی فرمان ُرداری و اطاعت میلیونها نفر از دستور ابلهان خودشیفته ی جهان بوده اند.
درواقع نیروهای مسل (خود مفهوم این نیروها و نه افرادی که جزئی از آنها هستند) به مثابه یر حیوان درنده ی فاقد شعور ،قوه ی
تشخیص ،رحم و اراده هستند که به صورت دائم درحال تارین هستند برای روزی که اربابشان به آنها دستوری بدهد .و آنها بدون هیج
پرسشی آن دستور را اجرا می کنند و از رضایت اربابشان احساس خوشنودی می کنند و در اولین فرصت ماکن ،برای اجرای دستور بعدی
تجدید قوا می کنند .در این زندگی رقت انگیزی که در پیش گرفته اند برایشان فرقی نای کند اربابشان کیست .هرکس که افسار را در دست
"ربات"
دارد و غذا می دهد "ارباب" است! (با توجه به اینکه حیوان فاقد شعور ،قوه ی تشخیص ،رحم و اراده وجود ندارد ،شاید واژه ی ُ
مناسر تر باشد)
به مناسبت روز خشونت بر علیه زن
خواری و شکنجه داد
چی بودم و چی شدم
آیا عشق بود
مهرنوش معظمی گودرزی
وحشت از ق ول شکست بود
سنت ها حکم میداد که باید ت ال میکرد
شرم از فامیمل  ،دوسمتمان و ممردم کموچمه و
بازار بود
تربمیمت ،کمه زن نمجمیمر صمدای اعمتمراض
ندارد
چی بود
خشممونممتممی کممه بممر مممن وارد شممد یممکممی از
نادرترین خشونت ها در سوئد بود  .شایمد کمه
در ایران یر عال عادی بمود و یما هسمت .
ولی در این جوامع و بمه قمول رئمیمس پملمیمس
استکهلم غیر قابل پذیرش است .و بمرای ممن
تکرار و تکرار هر روز بود .
کنار میز ص انه از ترس پاهایم می لرزید و
او در لرزش حرکات من ترس را ممی دیمد و
لذت می برد  ،مست از شمراب تملمخ لمذت بمه
سویم می آمد  ،با نگاه مرا خلع سالح ممیمکمرد
 ،زبون و بی دفاع  ،وحشت زده و ملمتمامس ،
چه بر سرم آوردند که اینگونه شدم...
اثرات خشونت بی تعریف  ،بی کالم که بمر گاه بی ناله ،سری که بر تمیمزی ممیمز کموبمیمده
ممن وارد شمد ه اسمت آنممامنممان در اعممامماق می شد و جهش خونی که از من شرم را بمر
وجودم چنگ انداختمه و تماماممی تمار و پمود روی دیوار ها و زمین نقاشی می کرد!
وجودم را در بر گرفته کمه در خمواب و در
بیداری  ،در رویا و در حقیقت روز خود را
سازمان راهیی زن
با اشکال مختلف نشان میدهمد .گماه بمی آنمکمه
خود کنترلی داشته باشم در خلوت اتموبموس
م
ه
ش
اشر هایم فرو می ریزند  ،گاه فریادی و یما
ش
خ
خ
ن
سال و ی را ربای ما وا ندگان و رااهن
صدایی بلند مرا بر جای میخکوب ممی کمنمد
 ،بر خورد های تند مرد ها پیکرم را خمیمس
همی نش
شگی رهی راهیی زن آرزو دارد.
عرق می سازند..
می ترسم  ،از مرد ها می ترسم  ،از نگاه تند
 ،و حرکت های تند ان ها به هراس می افمتمم
که شاید قصد زدن مرا دارند.
هایشه پر خنده و پر گریه هستم .موجمی کمه
هم
مابین این دو احساس می چرخد و مرا به همر
مینو تی
دو سوی می کشاند.
می خواهمکه بخندم  ،امما یماد هما عمذابمم ممی
دهند  ،کابوس ها کمه دوبماره ان صم منمه هما
شراره رضائی
تکرار خواهند شد  ،بیداری و خستگی ،
از خودم پرسشی دارم کمه چمرا یمر دخمتمر
اگاه ،پرشور از زندگی ،عال تن به آن هاه

پیکر ضعیف و بیجان از وحشت ساعت هما
زیر دست ها  ،لگد ها ممی چمرخمیمد .گماه ممو
های بلندم را در دست همایمش ممی گمرفمت و
دور خانه ممرا ممی کشمانمیمد .کمودکمانمم گمریمه
میکردند  ،گرسنه بمودنمد  ،پموشمر نمو نمیماز
داشتند و من زیر کتر بمه المتماماس بمودم کمه
رحم کن  ،بجه هایم  ،باه هایم و....
چرا
چرا
این سئوالی است که از یر مهرنوش بسیار ،
بسیار مهربان  ،عاشق و زبون می پرسم .آن
مممهممرنمموشممی مممرد  ،احسمماس او و سممادگممی
وجودش جمان داد .دیمگمر آن انسمان پما و
منزه از کینه در این دنیا وجود ندارد.
ای مرد ! حتی اگر شرایگ اجتااع  ،قمانمون ،
اقتصاد  ،فرهنگی هم به تو قمدرت ممیمدهمد و
در کنار تو ایستاده است ،
هرگز
هرگز
این عال را با همیمج انسمانمی  ،چمه زن و یما
کودکی انجام نده.
من یر احاق بودم که ت ال کردم.........
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سنج
آزادی زن معیار ش آزادی هر جامعه است
از خشونت علیه زنان خبرنگار در محیط
کاری ،تا تابوشکنی های بهار در جامعه ی
سنتی
مصاحبه سحر صامت با بهار جویا

افغانستان نام کشوری که در این سالهای
اخیر به خاطر تغییر بزر در نظام سیاسی
از فروپاشی رژیم طال ان از ص نه ی
سیاست این کشور و ح ور ناتو و آمریکا،
تا روی کار آمدن دولت انتقالی ،تا حوادث و
تغییر و ت ومت در این سرزمین بر سر
زبان جهانیان جاریست.زنان ،نیاه ی دوم
پیکر جامعه که به علت حکومتداری توسگ
احزاب سیاسی ضد زن و نامساعد بودن
امنیت جانی ،سالها مهر سکوت را بر لر
زده و خانه نشین شدند .این ار با روی کار
آمدن دولت جدید آن هم با زیربنای
دموکراسی ،فرصت را غنیات شارده و
بانوان افغانستانی فصل جدید از زندگی را
آغاز کردند.با آغاز این فصل زنان تا چه
میزان جرات تابوشکنی را به خود دادند آیا
واقعا در حکومتی که باز هم به نوعی بر
آنها ت ایل شد زمینه ی رشد و مصونیت
جانی و مالی زنان را در یر جامعه ی
کامال سنتی و مردسامر تامین می کند آیا
زنان خ رنگاری که با تهیه ی گزارش ها
صدای ده ها زن قربانی را رسانه یی می
کنند خود مورد خشونت قرار میگیرند
هاانان ده ها سوال دیگر که به علت سنتی
و مذه ی بودن بیش از حد افکار عاومی در
آن جغرافیا که برای زنان فعال چالش ساز
است در ا هان هاه ایجاد می شود .مصاح ه
یی با یر تن از دختران م ارز و تابوشکن
خ رنگار ،یر تن از چهره های م رح در
میان مردم افغانستان انجام دادم تا از
تجربیات خود برای ما سخن بگوید .نامش
بهار است ،تخلص اش جویاست ،بهار به
تاریخ  ۲۱ام ماه اکت ر سال  ۲۷۹۷در کابل
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چشم به جهان گشود .دختری که بارها در
جامعه ی به شدت سنتی و کهنه پرست
افغانستان که منجر به مردسامری می شود
تابو شکنی کرده است .از وی می پرسم از
چه زمانی آگاهانه تصایم گرفتی تابو شکنی
کنی بهار اینگونه به سوالم پاسخ می دهد :از
سن  ۲۹سالگی زمانی که وارد دانشگاه در
شهر هرات شدم و رشته ی شریعت را تا
مق ع لیسانس خواندم .از او پرسیدم چرا این
رشته را انتخاب کردی جویا :چون خواستم
در مورد حقوق زنان بیشتر بدانم و راه حل
قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان
یافته و آن را برای دولت و مراجع ق ایی
ارایه کنم .تابوشکنی های آشکار از دوران
دانشجویی ام آغاز شد .زمانی که دیدم
فشارهای اجتااعی بر زنان و دختران در
م یگ دانشگاه زیاد است و آمار خود کشی و
خودسوزی زنان در آن من قه بیداد می کند،
تصایم گرفتم تا صدای حنجره های بی
صدای زنان قربانی شوم .کارم را با رادیو
س ر آغاز کردم ،پس از مدتی احساس کردم
باید اقدامی اساسی تر کنم و به هاکاری خود
را با تلویزیون هری آغاز کردم .در آنجا
تصایم گرفتم که هر هفته روی پرونده ی
یر قربانی که مورد خشونت های گوناگون
علیه زنان مانند :لت و کوب ،ازدواج اج اری
و غیره با دعوت کارشناسان برنامه بگیرم و
به ت لیل ،تجزیه و ریشه یابی این پدیده
بترزادیم .یر سال کارم به هاین روال ادامه
داشت .اعتراضات از سوی تعدادی از برنامه
من زیاد شده بود ،در حدی که خود رییس
تلویزیون نزدم آمد و گفت من دوست ندارم
بیشتر از این برنامه ات تولید شود ،چون
چنین برنامه های انتقادی مخاط ان تلویزیون
من را کم می کند و ما یر تلویزیون تجاری
هستیم.هازمان با این اتفاق من یر بورسیه
ی ت صیلی به کشور هند گرفتم و در آنجا به
ت صیل علوم سیاسی پرداختم .تا سال ۱۰۲۱
در کشور هندوستان بسر بردم و هازمان با
ت صیل هاکاری خود را با سایت بی بی سی
فارسی آغاز کردم.در سال  ۱۰۲۱زمانی که
به افغانستان باز گشتم کارم به گونه ی رسای
به عنوان خ رنگار تلویزیونی در بی بی سی
آغاز شد .در آن زمان بیشتر هاکارانم روی
اخ ار سیاسی " جنگ ،انفجار ،روابگ بین
الاللی" و اقتصادی و غیره تارکز کرده
بودند و به بخش های دیگر و مسایل زندگی
روزمره ی مردم نای پرداختند ،یا شاید هم
عالقه نداشتند .زمانی که فرصت کارکردن
در رسانه ی گسترده و پر مخاط ی مانند:بی
بی سی برایم مهیا شد شروع کردم به
بازتاب مشکالت زندگی روزمره ی مردم و
از شاال تا شرق و غرب تارکز کردم روی
معرفی زنان فعال و چهره هایشان را به پرده

های تلویزیون کشاندم .به طور مثال تهیه از
باشگاه های زنان در افغانستان و یا زنانی که
در کارخانه های ابریشم بافی کار می کردند،
یا مجالس زنان که در آن قصه خوانی  ،شعر
یا فیلم سازی از تالش های زنان در جامعه
گزارش تهیه می کردم تا گزارش زنانی که
مورد لت و کوب قرار می گرفتند .زنانی که
در پغاان مورد تجاوز دسته جاعی قرار
گرفتند پرونده ی شان را تعقیر کردم و
هارایشان مصاح ه کردم و این حرکت من
باعث شد تا توجه دیگر رسانه ها به این
موضوع جلر شده و آنها هم به این موضوع
بتردازند .یر مثال دیگر میزنم تهیه ی
گزارش از زنان کااندوی افغانستانی که
توسگ نیروهای آمریکایی آموزش دیده
بودند .من با انها مصاح ه کردم و این
حرکات به ن وی چهره ی بی بی سی فارسی
را تغییر داد و یر چهره ی دیگری از
افغانستان را به مردم جهان معرفی کرد ،که
اگر در این کشور جنگ است انت اری و
انفجار است و یر سری مشکالت فرهنگی
وجود دارد ،در حین حال مردم این سرزمین
نیز نفس می کشند و زندگی می کنند.
موسیقی می شنوند ،ورزش می کنند و برای
رشد خود و جامعه تالش می کنند .جویا
گفتگوی خود را اینگونه ادامه می دهد :برای
اولین بار من گزارشی در مورد آزار و ا یت
زنان شاغل در م یگ کار گزارشی تهیه
ناودم .با چهره های سرشناس مانند دختر
ورزشکار " دونده" به نام تهاینه در مورد
چالش ها و موانعی که با آنها در م یگ کاری
و ورزشی خود ق ل از اینکه بتواند به
الاتیر راه پیدا کند گفتگویی داشتم ،یا
بانوانی که در ریاست جاهوری ایفای وظیفه
می ناودند ،مانند زبیده اک ر که از آزار و
ا یت های جنسی در م ل کار به تنگ آمده و
بامخره به علت فشار های زیاد مج ور شد
استعفا دهد .بهار راجع به داستان اک ر می
گویید :زبیده برایم تعریف می کرد که روزها
زمانی که می خواست کار خود را آغاز کند
اکثر مواقع با عکس های نامناسر روی
مانیتور کامتیوتر خود که توسگ هاکارانش
این کار صورت می گرفت مواجه می شد.
بهار این داستان ها را به عنوان مثالی از
تابو شکنی های خود به عنوان یر دختر آگاه
از حقوق انسانی و فردی که به عنوان یر
خ رنگار رسالت دارد تا حقایق جامعه را
بازتاب دهد و به خصوص در مورد آزار و
و ا یت زنان توسگ مردان در جامعه که
بازتابش به گونه یی برای مردم شرم پنداشته
می شود بیان کرد.
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مم
زن کاال نیست خرید سکس نوع
جویا از تابو شکمنمی روبمروی
دوربین همنمگمام تمهمیمه ی خم مر
سخن می زنمد :در حمیمن حمال
من به عمنموان نمامایمنمده ی زن
افغان که بدون حجاب روبروی
پرده ی تلویزیون ها ظاهر ممی
شود و گزارش تهیه ممی کمنمد،
این حرکت من بیانگر چهره ی
یر زن مدرن افغمانسمتمانمی در
یر جامعمه ی سمنمتمی بمود کمه
زنان افغان را به گونه ی دیگر
به جهانیان ممعمرفمی ممی کمنمد .بمه خصموص
برای هاوطنانی که سالها در این سموی آبمهما
زندگی کرده اند و یا هازبانان ایرانمی .از او
پرسیدم هدفت از اینگونه برخورد چمی بمود
بهار :خمواسمتمم بمه آنمهما نشمان بمدهمم کمه در
افغانستان به شمدت زنمان در تمالمشمنمد تما بمه
رفتار ها و اندیشه هایی که دوست ندارنمد نمه
بگویند ،از جاملمه پموشمیمدن چمادر و حمجماب
اج اری را نای خواهند بتوشند و ممن اولمیمن
خ رنگاری بودم که چادر اج اری را بمه سمر
نکردم ،این در حالیست که خیلی از زنان در
افغانستان بوده و هستند که تنها می تموانمد در
داخل استدیو چادر های خود را بمردارنمد .از
او پممرسممیممدم آیمما بمما ایممن رفممتممارت از طممرف
هاکاران و مرد ها در جامعمه ممورد آزار و
ا یت و خشونت های کالمی و رفتاری قمرار
نگرفتی بهار اینگونه پماسمخ سموالمم را داد:
کامال واض است که چنین رفتارهای که در
جامعه ی ما عرف تلقی نای شمود بما مموجمی
از واکنش ها روبرو می شود .به طور ممثمال
اگر زن همای آزادی خمواه و یما تمعمدادی از
مردان روشنفکر از این رفتار خوش مال ممی
شوند ،موج عظیم و گسترده ی از ممردم بمه
خاطر اینکه من بر خالف ارزش های سنمتمی
آن جامعه رفتار می کردم بما عصم مانمیمت و
تندی واکنش نشان می دادنمد .زنمی کمه حمق
سوال پمرسمیمدن را بمه خمود ممی دهمد و بمر
خالف میل جامعه چادر را از سمر بمرداشمتمه
است و بمه خمود حمق ممی دهمد تما راجمع بمه
مسایمل و مشمکمالت زنمان و جماممعمه سمخمن
بگویید .به طور مثال یکی از روسای ممن بمه
نام به شدت با من به رقابت ممی پمرداخمت و
در داخل دفتر کار گزارش ها را از دستم بمه
زور می گرفت و من اجازه نایداد کمه خمودم
کار را پیش ب رم .اگر بمه ممنم مقمه یمی بمرای
تهیه ی خ ر اعزام می شدم من را بمه کمنمجمی
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برده و تهدید می کرد که اینجا افغانستان است
" مممنممظممورش ایممن بمموده کممه ایممن کشممور
مممردسممامری حممرف اول را مممی زنممد" اگممر
بخواهی بیش از گلیات پمایمت را دراز کمنمی
مممن مممی تمموانممم حممتممی زنممدگممی ات را ت م مماه
کنم.پرسیدم واکنشت نس مت بمه ایمن بمرخمورد
چه بود بهار :من به او گفتمم کمار کماری کمه
دلت می خواهد انجام بده ،اینجما همر دوی مما
کارمند هستیم و برای بمی بمی سمی کمار ممی
کنیم و تو نای توانی به من زور بگویی .یمر
ح" کمه ممدیمر
تن از هاکماران بمه نمام "
بخش مالی نیز بود یر روز به ساتم آممد تما
به عنوان اینکه هم مدیر من است و همم ممرد
است و قدرت دارد ،گزارش ها را به زور از
مممن بممگممیممرد و کممار را بممه نممام خممود ث م ممت
کند.زمانی که من تسلیم نشدم و گزارش ها را
به وی ندادم ،این فرد به من حاله ی فیزیمکمی
کرد و من را مورد لت و کوب قرار داد .از
جویا سوال پرسیدم که آیا کدام مرجع قمانمونمی
ن ود که شاا به عنوان شاکی از واکمنمش ایمن
فرد مراجعه کنید و با گزارش دادن شمکمایمتمی
درج کنید مراجع وجود داشت به طمور ممثمال
وقتی این فرد به من حاله ی فمیمزیمکمی نمامود
من به بی بی سی اچ آر شمکمایمت کمردم ،امما
افرادی که در آن صم منمه بمه عمنموان شماهمد
عینی وجود داشتند اکثرا کسانی بمودنمد کمه بما
افکار زن سمتمیمزانمه در آن مم میمگ کمار ممی
کردند ،مانند کسی که خود را رقیمر ممن ممی
دانست و فردی کمه کماممال ضمد زن بمود .یما
کسانی که زیر دست مدیران بودند و از ترس
جان خود و مموقمعمیمت شمغملمی خمود سمکموت
اختیار می کردند و زمانی که بی بی سمی اچ
آر شروع به ت قیقات کرد ،شکایت بی نتمیمجمه
ماند و پرونده اینگونه ختم شد .این فمرد ادعما
کرده بود که من مشکل روحی دارم و زمانمی
که بهار با صدای بلند با من حرف زد ممن را

ت ریر کرد تا مورد خشونت قرارش بمدهمم،
در حالی کمه چمرا یمر فمردی کمه مم متمال بمه
بیااری روحی است در چنیمن دفمتمری ایمفمای
وظیفه ناایید و یا اینکه از دیدگاه شاا صمدای
بلند یعنی چه آیا من حق نداشتم واکنش نشمان
داده و از حق خود دفاع کنم
بهار آیا هاکاران زن تمو را بمه عمنموان یمر
زن شجاع و کسی که از حقوق انسمانمی خمود
دفاع می کند در مم میمگ کماری حمامایمت ممی
کردند می توانم با جمرات بمگمویمم بما تماسمف
روحیه ی زنان در م یگ کار بسیار ضمعمیمف
است .به چه دلیل ب ینید بمه طمور ممثمال یمر
تعداد از خانمم همایمی کمه ممزدوج هسمتمنمد بمه
خاطر اینکه از سوی هاسر مورد انتقاد قمرار
نگیرند و شوهمر ممانمع کمار کمردنشمان نشمود
بسیار بمی سمر و صمدا آهسمتمه ممی رونمد و
آهسته می آید و سعی ممی کمنمنمد خمود را در
چنین ق ایایی به هیج عنوان دخیل نسازنمد و
میااند دسته ی دختران آنها نیز با اینکه از تمه
دل می دانستند که حق با من است و ممن کمار
درست را انجام می دهم و بارها در این بماره
با خودم ص ت کرده بودند اما عاال بماز همم
به شدت ت ت تاثیر مدیریت به شمدت ممردانمه
در م یگ کاری و اجتااعی قرار می گیرند و
نای خواهند خود را ت دیل به بهار کنند که بمه
خاطر انجام کار با مدیران ممردسمامر سمر و
کله بزنند و یا اینکه بگویند این هاکارممان بما
اینکه حجاب ندارد اما با اخالق است و مما از
او حاایت می کنیم به گونه یی از دید سمنمتمی
خود را انگشت ناما سمازنمد .از دیمدگماه اکمثمر
مردم در کشور افغانستان نداشتن روسمری و
چادر یعنی بد اخالقی و بدین معناست که همر
انسان بی ادب و بی سواد همم ممی تموانمد سمر
افرادی که تابو شکنی می کنند نام همای غمیمر
اخالقی بگذارند .به یاد دارم زمانی کمه بمرای
تهیه ی خ ر به شهر آن همم در پمایمتمخمت کمه
مممردم نسم ممتمما چشممم و گمموش بممازتممری دارنممد
درمیان مردم می رفتم ،با وضوح می شمنمیمدم
که از میان جاعی که برای تااشمای تمهمیمه ی
خ ر آمده بودند ،حداقل یر نفر از میانشان بما
صدای بلند مرا فاحشه ی آمریکایی صدا ممی
زد ،زمانی که از او بترسی چرا چنین جماملمه
یی را به زبان آوردی چنین پاسخ ارایمه ممی
دادند چرا حجابت را رعایت نمامی کمنمی امما
من به عنوان یر زن در ممدت چمهمار سمالمی
که با بی بی سی در کار کردم تالش بر این
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ربرتین ژناد ،ژناد انسان است
داشتم تا موضوع " زن ها همم حمق انمتمخماب
پوشش را دارند" را نهادینه کنم .بهار در ایمن
گفتگو اشاره یی به قانون اساسمی افمغمانسمتمان
کممرد و چممنممیممن گممفممت :در قممانممون اسمماسممی
افمغمانسممتمان چممیمزی بممه نمام حمجماب اسمالمممی
مشخص را تعریف شده با تمایمیمد حمد و ممرز
نداریم که گفته شده باشد ،یر زن بایمد چمادر
داشته باشد یا نداشته باشد و یا تما چمه ممیمزان
از موی سر زن می تواند بیرون از حمجمابمش
باشد و دیده شود،چادرش در سرش باشد و یا
در گردنش.بنابمریمن ممن بما ایمن تمابموشمکمنمی
توانستم به تعداد زیادی از دخمتمران و زنمان
فعال در جماممعمه روحمیمه و جمرات بمدهمم تما
بمتمموانممنممد بمدون داشممتممن چمادر روی پممرده ی
تلویزیون ظاهر شوند و بگویند من یمر زنمم
و شاا باید به هویتم و تصمامیمم همایمم احمتمرام
بگذارید.
سمموالممی کممه هممنممم را درگممیممر کممرد واکممنممش
خانواده ی بهمار در ایمن زممیمنمه بمود ،بمهمار
خانواده تا چه میزان در این حرکت مدنی تمو
را حامی بودند بمهمار ایمنمگمونمه اظمهمار ممی
دارد :من از یر خانواده ی تم مصمیمل کمرده
هستم ،مادرم مدیر مکتر " مدرسه " و پدرم
نیمز بمه عمنموان یمر ژنمرال نمظماممی فمردی
قدرتاند ،روشنفکر و سرشنماس اسمت .بمرای
هاین اکثرا کسی به آن صورت جمرات نمامی
کرد من را ممورد آزار و ا یمتمی کمه دیمگمر
دختران و زنان فعال در جامعمه تمجمربمه ممی
کنند قرار دهد  .جویا در این زممیمنمه احسماس
خوش شانسی می کند و این را یمر فمرصمت
مناسر می داند که از چنین پدر و مادری بمه
دنیما آممده اسمت .او از حمامایمت بمرادران و
پسران عاوی خود در این زمینمه حمرف ممی
زند که در پست های نس تا مهای مشغمول بمه
کار هستند و با اینکه از طرف یمر تمعمدادی
به خاطر حرکت های ممدنمی ممن انمتمقماد ممی
شنیدند باز هم من را حمامایمت ممی کمردنمد.بمه
بهار گمفمتمم اع مای خمانمواده بمه گمونمه یمی
حماممیمان مسمتمقمیمم و غمیمر مسمتمقمیمامت بممرای
م افظتت در جاممعمه بمودنمد جموابمش را بما
کلاه ی دقیقا آغاز می کند و ممی گمویمد اگمر
خانواده ی من حامی من ن ودند نه شانس ایمن
را داشتم تا به کشور هندوستان رفته و بمرای
اخمذ مماسمتمری " کمارشمنماسمی ارشمد" عملموم
سیاسی ادامه ی ت صیل بدهم و نه این امکان
را داشتم تما ایمنمگمونمه سمنمت شمکمنمی کمنمم و
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هاانان زمینه ی ادامه ی ت صیملمم در یمکمی
از بهترین دانشگاه های جمهمان کمه آکسمفمورد
است هیاگاه میسر نای شد .ایمن خمانمواده ی
من بودند که با وجمود فشمار همایمی از سموی
مردم و گروه های تروریستی ممانمنمد طمالم مان
باز هم من را حاایت کردند و به ممن روحمیمه
ی م ارزه را دادند.

بهار اشاره ی به ح ور گروه های مخالف و
تروریستی مانند طال ان در افغانستان کمردی،
تا چه میزان وجود این افراد مسل چمالمش هما
و موانع و ترس ها را اوم به عنوان یر زن
فعال و دوما به عنوان یر خ رگار کمه بمرای
تهیه ی گزارش سمفمر ممی کمردی ایمجماد ممی
کرد و یا واکنششان نس ت به فعالیت همای تمو
چگونه بود
بیشترین سمفمر همای ممن بمه سمامت همرات و
جوزجان کندوز و سات شاال بود.بهار :یکی
از خاطراتم را بازگو می کنم ،برای تمهمیمه ی
خ ر بمه سمامت شمامال رفمتمه بمودیمم و گمروه
تروریستی طال ان راه را بر ما مسمدود و مما
یر شر در م اصره ماندیم ،قرار بود به مما
حاله کنند اما به کار یکی از دوستمان پمدرم
که دو عدد هلیکوپتر از شمهمر ممزارشمریمف
برایاان فرستاد توانستیم از طریق راه هوایمی
آن من قه را تر کنیم و جان خود را نمجمات
دهیم.اگر آن شر دوسمت پمدرم مما را نمجمات
نداده بود اکنون مدت ها از کشته شدنم تموسمگ
این گروه گذشته بود.اما جالر تر از برخمورد
مردم بود ،به یاد دارم زمانی که من به سمامت
شاال برای ماموریمت تمهمیمه ی گمزارش ،از
حممادثممه ی سممیممالب در ومیممت سممرپممل سممفممر
کردم،وقتی کمه مما بمه روسمتماهمای سمرپمل و
جوزجان سفر می کردم با واکنمش ممردان و

زنان روبرو می شدم که حیرت زده بمه یمر
زن سممر لممخممت کممه روبممروی یممر دوربممیممن
ایستاده و حرف میزنه نگاه می کمردنمد .دیمدن
این واکنمش هما از سموی ممردم از یمر سمو
برایم جالر بود و از سوی دیگر آن نگاه های
عجیر احساس ترس و وحشت را در ممن بمه
خاطر امنیتم در من ایجاد می کمرد .بمنمابمریمن
مخالفان من به عنوان یر بانموی فمعمال تمنمهما
گروه های مخالف با دولت افغانستان نم مودنمد.
تعداد خیلی زیادی از این افراد کسانمی بمودنمد
که در داخل دفاتر دولتی مشغول به کار بودند
یا قسای که از خاطراتم در اول ایمن گمفمتمامان
اشاره داشتم هاکاران خمودم در دفمتمر از بمه
شدت مخالفین چهره ی مدرن زن در جماممعمه
بودند .یر مثال دیگر یر تمعمداد افمرادی را
میمزنمم کمه بما کمراوات و کمت و شملموار در
وزارت خارجه ی افغانستان و دیمگمر اممکمان
مشغول به کاراند و به ظاهر ادعمای دفماع از
برابری جنسیتی در جامعه می کنند ،اما پشمت
سر به شدت مخالف زنی هستند که فعال است
حرف میزند ،سوال می پرسد و از هاه بمدتمر
تابوشکنی می کند.بهار ل ظه یی به یماد چشمم
دید خود از جزای یر دختر بی گمنماه بمه نمام
فرخنده ،که توسگ هزاران مردی کمه ظماهمرا
هیج وابستگی به گروه های مسملم نمدارنمد و
پایتخت نشینند افتاد و اینگونه بم مث را اداممه
داد .من خودم شماهمد زجمر دادن و شمکمنمجمه
کردن فرخنده ،توسگ یر مشمت پسمر جموان
که تعداد خیلی زیادی از آنها تم مصمیمل کمرده
هستند بودم .روز پنجشن ه بود و پمس از یمر
روز کاری دفتر کار را به قصمد خمانمه تمر
کردم .با ماشین راه برگشت به خانه بمودم کمه
با ص نه یی عجیر روبرو شمدم ،یمر دسمتمه
از مردان دور هم جمامع شمده و فمریماد زنمان
عالی را انجام می دهند .متعجر و گمیمجمم از
روی کنجکاوی از ماشین پمیماده شمدم و دیمدم
یر دختر در زیر پماهمای ممردان ممی لمولمذ،
مثل تو پاس کاری می شمود و در حمال لمه
شدن و کتر خوردن است .نتوانستم خودم را
کنترل کنم ،فریاد زنان به ساتش دویدم  ،دو
تن از پلیسانی که آنجا ح مور داشمتمنمد ممانمع
نزدیر شدن من به جاع شدند من :ل ظمه یمی
هنم به سات پلیسانی رفت که در م ل وقوع
حادثه ح ور داشتند اما به جای ایفای وظیفمه
خمودشمان نمیمز تم مت تماثممیمر شممایمعمه ی مممرد
دعانویس قرار گرفتند و به عنوان یر
ادامه در صفحه ی 08
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جم
جان زندانیان رد سیاه چال اهی هوری اسالمی ردخطراست
مصاحبه رهایی زن با سولماز اسکندری
فعال سیاسی
در حمایت از زندانی عقیدتی سهیل عربی

سهیل عربی در حال حاضر چهمارممیمن سمال
ح مس خمود را در زنمدان اویمن ممیمگمذرانمد.
عکاسی که به خاطر چند پست فیس بوکی در
دادگاه بدوی م کوم به اعمدام شمد.در دادگماه
تجدید نظر این حکم شکسته شمد و بمه همفمت
سممممال و نممممیممممم حمممم ممممس تمممم ممممدیممممل شممممد
در این گفتگو بما یمکمی از فمعمالمیمن سمیماسمی،
سولااز اسمکمنمدری در خصموص وضمعمیمت
سممهممیممل عممربممی بممه گممفممتممگممو نشممسممتممیممم
مینو همتی  :با سالم بسیار گرم خمدممت شماما
سولااز اسکندری .خموش آممدیمد بمه بمرنماممه
رهایی زن
سولمازاساکانادری :سمالم بمه شماما ممیمنموی
عزیز و هاکاران م ترممتمان در تملمویمزیمون
رهایی زن و بینندگانی که این برنامه را ممی
بینند.
مینو همتی  -م لع هستیم که شاا با خمانمواده
سهیل در ظرف این مدت چهارسالی کمه او
در زندان و به طور مشمخمص در بمنمد 053
زندان اوین در ح س اسمت در ارتم ماط بموده
اید ،ل ف کنید بمرای بمیمنمنمدگمان مما درممورد
وضعیتی که سمهمیمل در حمال حماضمر بما آن
دست به گری ان است توضی دهید
سولمازاسکندری _ ق ل از اینمکمه وضمعمیمت
حال حاضر سهیل را توضی دهم مزم میدانم
یر تموضمیم کموتماهمی در ممورد وضمعمیمت
دگراندیشان در ایران که در واقع سهیل یمکمی
از قربانیان این مساله است بدهم.سهیل عربی
قممربممانممی احممکممام قممرون وسم ممایممی در ایممران
است،سهیل را به جرم چند پست فیمس بموکمی
ند بوکی دستگیر کردند کمه صمرفما چمنمد نمقمد
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ساده بوده و به اتهام "سر الن ی" مم مکموم بمه
اعدام شد .این حکم در دادگاه تجمدیمد نمظمر بما
فشارهایی که جامعه فعمالمیمن ممدنمی خمارج و
داخممل ایممران بممه قمموه ق ممایممیممه وارد کممردنممد
شکسته شد و به هفت سال و نیم زنمدان و دو
سال ت قیقات دینی ت دیل شد که در ایمن ممدت
سهیل عربی باید  30جلد کتاب در حوزه دیمن
شناسی  ،مذهر شناسی و رفع شم مهمات دیمنمی
بخوانمد در ممرحملمه بمعمد بمایمد از همر کمتماب
 35_33صف ه خالصه نمویسمی کمرده و در
ارت اط با موسسه راه حق و پمژوهشمکمده اممام
خاینی پاسخ ش هات خود را بگیمرد.همامه ایمن
کارها باید زیر نظر "مصم ماح یمزدی" انمجمام
شود و طی این دو سال باید هر سه ماه یک مار
گزارشی از ت قیقات خود را به دادگماه ارائمه
کند و به دادگاه ثابت کنمد کمه از عمقمایمد خمود
برگشته و دیمگمر بمر سمر عمقمایمد قم ملمی خمود
نیست .ق ل از سهیل عمربمی " ،اممیمرمم مسمن
اصالنی" به علت ایمنمکمه بماور نمداشمت یمر
انسان میتواند در شکم مماهمی زنمدگمی کمنمد و
زنمممممممده بمممممممامممممممانمممممممد اعمممممممدام شمممممممد.
در حممالممی کممه ایممن اجممکممام قممرون وسم ممایممی
هاانان در ایران حاکم است ریس جمامهموری
کنونی ایران در اجالس سازمان ملل از یمر
پیشینه تاریخی سخن میگوید که کشور ایمران
در  0533سال پیش از اقلیمت همای قموممی و
مذه ی حاایت کرده است و روی پرونده تاام
دگراندیشانی که در حال حاضر در زندانهمای
ایران زیر ضمرب و زور و شمکمنمجمه و در
ممعممرض اعممدام هسمتممنممد سممرپموش مممیممگممذارد.
در حال حاضر سهیل عربی چمهمارممیمن سمال
ح س خود را بدون یر روز مرخصی پشمت
میله های زندان ممیمگمذرانمد .ممرداد مماه سمال
گذشته تالش زیادی کردیمم تما سمهمیمل بمتموانمد
برای تولد دخمتمرش یمر روز بمه ممرخصمی
بیاید اما با کارشکنمی همای سمتماه کمه ضمابمگ
پرونده سهیل است و قرار وثیقه  033میلمیمون
تومانی که از توان مالی ایمن خمانمواده خمارج
اسممممممممممت ممممممممممموفممممممممممق نشممممممممممدیممممممممممم.
طیق حکم عفو ره ری که در پمرونمده سمهمیمل
عربی است باید در شهمریمور مماه امسمال از
زندان آزاد میشد امما نمه تمنمهما از آزادی وی
جمملمموگممیممری بممه عمماممل مممی آورنممد کممه اخممیممرا
هاسرش را هم به اتهامات واهی دسمتمگمیمر و
حدود  03روز در انفرادی نگه داشتمنمد و در
نهایت با قید وثیقه  333ممیملمیمون تموممانمی در
حال حاضمر آزاد اسمت  .از کمار اخمراجمش
کرده اند  .خود سهیل همم در زنمدان تمدریمس
زبان میکرد تا کار ناچیمزی بمرای خمانمواده
اش از زندان باشد اما از زندانیان خواسته شد
که با سهیل عربی ارت اطی بمرقمرار نمکمنمنمد .
انممواع و اقسممام شممکممنممجممه هممای روحممی و
فشارهای مالی ممخمتملمف را بمه ایمن خمانمواده
وارد مممی کممنمنممد .سممهمیممل در حماضممر سممی و

چهارمین روز اعتصاب غذای خود را پشمت
گمممممممممممممذرانمممممممممممممد
ممممممممممممممی
سمممممممممممممر
چند روز اعتصاب غذای خشمر بمود کمه در
حالت بیهوشی او را به بهداری منتقمل کمردنمد
به وی سرم وصل کردند و وادارش کردند که
آب بنوشد و اعتصاب غمذای خشمر خمود را
بممممه اعممممتممممصمممماب تممممر تمممم ممممدیممممل کممممنممممد.
تنها خواسته سهیل این است کمه طم مق قمانمون
آزاد شود و هاسر سهیل هم از اتهامات واهی
کممه بممه او نس م ممت داده شممده ت م ممرئممه شممود.
تاام اتهاماتی که به ایمن خمانمواده نسم مت ممی
دهند اتهامات واهی اسمت و دلمیملمش همم ایمن
است که معتقدند سهیل هاانان بر سر عمقمایمد
خود پافشاری میکند و ندامت و پشمیمامانمی او
بممممرای دادگمممماه اثمممم ممممات نشممممده اسممممت.
در نامه های که سهیمل در دوران اعمتمصماب
غذای خود به بیرون از زندان داده بمود یمکمی
از نامه ها را مستقمیماما بمه فمرممانمده قمرارگماه
ثارهللا نوشته است و ضان اینکمه شمرحمی از
پرونده خود را در این نامه داده علت مخاطر
قرار دادن فرمانمده قمرارگماه ثمارهللا رو عمدم
استقالل قوه ق اییه و دخالت قرارگاه ثمارهللا
در پممرونمده همای زنمدانممیمان عمنمموان مممیمکممنممد.
و بیان می کند در صورت بروز همر اتمفماقمی
برای او در دوران اعمتمصماب غمذایمش سمتماه
ثارهللا مسئول مستقیم جان او خواهد بود.
زمانی که سهیل به اتهمام "سمر المنم می" زیمر
حکم اعدام بود رسانه های حکموممتمی وی را
"متجاوز به عنف" معرفی کمردنمد اخمیمرا همم
در نامه ای که سهیل از زندان اویمن ممنمتمشمر
کرده و عنوان میکند که " من یر آنارشیست
هستم و مانوعیت بمرای ممن ممامنموع اسمت"
سایت های منتسر به حکموممت جماملمه " ممن
یر آنارشمیمسمت هسمتمم" را از نماممه سمهمیمل
عربی سمانسمور ممیمکمنمنمد و حمتمی در چمنمیمن
شرای ی سمعمی بمر سمانسمور ایمدئمولموژی او
دارند.
در این مدتی که سهیل در اعتصاب غذا بموده
چند بار با وی وارد مذاکره شده اند ،بمار اول
وی را تهدید کرده اند که اگر اعتصاب غمذای
خود را نشکنی ما تو را بمه انمفمرادی ممنمتمقمل
میکنیم و تامام تماماس همای تملمفمنمی تمو را بما
بمممممیمممممرون قممممم مممممع خمممممواهمممممیمممممم کمممممرد
در این مدت مادر سهیل عربی تمالش زیمادی
بممرای آزادی فممرزنممدش بممه عمماممل آورد  .بمما
رسانه های زیادی مصاح ه کرد و سعی کمرد
که صدای پسمرش را بملمنمد کمنمد و بمه گموش
جهانیان بمرسمانمد و ایمن تمرسمی را بمه جمان
مسئولین انداخته بود چون سروصدای خم مری
زیادی در ممورد وضمعمیمت سمهمیمل در اکمثمر
رسانه های خارجی اتفاق افتاد و باعث شد که
دوباره با سهیل عربی وارد ممذاکمره بشمنمد و
این بار از وی خواستمه شمد کمه در صمورت
موافقت برای انجام یر مصاح ه تلویزیونی
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فعالین حقوق کودک سعید شیرزاد و آتنا دا ی را آزاد کنید
که از رسانه ملی ایران پخمش خمواهمد شمد و
در آن اعالم ندامت و پشیاانی کنمد مموجم مات
آزادی اش را فراهم خواهند کمرد امما سمهمیمل
عربی ضان موافقت نکردن با ایمن خمواسمتمه
اعالم کرد که بر اعتصاب غذای خود خواهمد
ماند تا زمانی که از زندان آزاد شود.
مینو همتی  :من اطالع دارم کمه شماما بمرای
نممجممات جممان سممهممیممل عممربممی در ارت م مماط بمما
نهادهای بین الاللی و سازمان عفو بین الالل
بوده اید و پتیشنی در این راب ه تهیه کرده و
در آن درخواست داده اید کمه همامگمان ام ما
کنند ،شماما و دیمگمر فمعمالمیمن حمقموق بشمری
فعالیت های زیادی انجام داده اید ،ل ف کنمیمد
از این فعالمیمت هما و آنمامه کمه دیمگمران همم
میتوانند به آن بتیوندند و کاکی کنند صم م مت
کنید و اطالعات مزم را در اختیار ب یمنمدگمان
ما قرار دهید.
سولمازاسکندری _ ممن بمه تمنمهمایمی کماری
انجام نداده ام .تیای از دوستان سهیل تشکمیمل
شد و ما از زمانی که وصیت نامه سهمیمل در
سی امین روز اعتصاب غذای تر و سموممیمن
روز اعتمصماب غمذای خشمکمش بمه بمیمرون
منتشر شد در کنار هادیگر تمالش کمردیمم تما
صدای سهیل عربی را به گموش همامه ممردم
برسانیم .فایل صوتی وصیت نامه سمهمیمل را
در اختیار تمامام رسمانمه همای حمقموق بشمری
قرار دادیم که در ایمن وصمیمت نماممه سمهمیمل
قرارگاه ثارهللا را مسئول مستمقمیمم جمان خمود
می داند و اعالم کرد تا زمانی که آزاد نشمود
دست از اعتصاب غمذا بمرنمامی دارد و بمیمن
مر و آزادی یکی را انتخاب میکند و همیمج
راه سممموممممی بمممرای وی وجمممود نمممدارد.
یکی از دوستان روزنامه نگار به نام" شماهمد
علوی" زحات کشمیمد و اولمیمن مصماحم مه بما
مادر سهیل عمربمی را انمجمام داد و ممنمتمشمر
کردیم که این مصاح ه به سرعت مورد توجه
خمممیممملمممی از رسمممانمممه هممما قمممرارگمممرفمممت.
ستس ما از خیلی از رسانه های معت ر حقوق
بشری خواستیمم کمه صمدای سمهمیمل را بملمنمد
کنند.با عفو بین الالل و جوامع حقوق بشمری
تااس گرفتیم و از آنمهما خمواسمتمیمم کمه بمرای
نجات جان سهیل عربی وارد عال شوند و بما
فشار وارد کردن بر حکموممت ایمران وی را
از مر نجات دهند .سمهمیمل در یمر قمدممی
مر قرار داشت و ما این تمرس را داشمتمیمم
که هر آن سهیل را بمرای همامیمشمه از دسمت
بدهیم.
سهیل با افت فشار خون و قند و کاهش شمدیمد
وزن مواجمه شمده اسمت وزن وی از 335
کیلو به  05کیلورسیده  ،فشمار  5روی  0و
قند 05رسانه های خ ری را مجاب کردیم کمه
اخ ار سهیل را به طمور طمور کماممل پموشمش
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دهند ،نامه های سهیل را در اخمتمیمار رسمانمه
هممای خمم ممری قممرار مممیممدادیممم،ویممدیمموهمما و
پوسترهای ممخمتملمفمی در حمامایمت از سمهمیمل
درست کردیم و منتمشمر سماخمتمیمم  ،چمنمد بمار
فراخوان طوفان تویتری دادیمم ،و ممجماموعمه
هاه اینها باعث شد که توجه افکار عاومی به
سات وضعیت اسمفم مار سمهمیمل عمربمی جملمر
شود .و در نهمایمت تموانسمتمیمم بما تم مت فشمار
قراردادن مسئولین زندان ،وضعیت سهیمل را
کمممممماممممممی ثممممممابممممممت نممممممگممممممه داریممممممم.
حداقل این وعده به سهیل عربی داده شمده کمه
اگر اعتصاب خود را بشمکمنمد بمه وی کمامر
خواهند کرد تا آزاد شود یا دست کم او را بمه
ممممممرخصمممممی خمممممواهمممممنمممممد فمممممرسمممممتممممماد.
سهیل با شکستن اعتصماب غمذایمش تما زممان
آزادی خود از زندان موافق نیسمت امما قم مول
کرده به خاطر مادرش و دوستانی که نمگمران
سالمت او هستند اعتصاب غذای خمود را در
حالت تر نگه دارد .پتیشن حاایتی کمه بمرای
سهیل عربی آماده شد توانست در ظرف مدت
کوتاهی ام ای زیادی را حاع آوری کند
مینو همتی  :ل فا برای تاام بیننمدگمان مما کمه
این تصویمر را ممیم میمنمنمد تموضمیم دهمیمد کمه
چگونه میتوانند حاایت و پشمتمیم مانمی بمکمنمنمد
سولمازاسکندری _ مورد سهیل از این اق ال
برخوردار بمود کمه کسمانمی کمنمارش ایسمتماده
بممودنممد و صممدای او را بممه بممیممرون مممنممتممقممل
میکردند .سهیل عربی مادری دارد که خمیملمی
م کم کنار پسرش ایستاده و صمدای او شمده،
حممتممی در تممجمماممع اعممتممراضممی مممعمملمماممان و
بازنشستگان و در ها ستگی بما آنمهما شمرکمت
کرد و عکس سمهمیمل را در دسمت گمرفمت و
حاایت خود را از این تمجمامع اعمالم داشمت
یر فراخوانی هم در چند روز گذشته تموسمگ
مادر سهیل عربی داده شمد کمه در آن اعمالم
داشت که برای رسیدگی به وضعمیمت پمرونمده
فرزندش مقابل ساختاان مجلس خمواهمد رفمت
و از مردم خواست که وی را تنها نگذارنمد و
کنارش باشند این فراخوان به سرعت منمتمشمر
شد و جاعی از فعالین و مردم عادی در کنمار
مادر سهیل در این تجاع اعمتمراضمی شمرکمت
کردند و صدای سهیل عربی و دیگر زندانیان
سمممیممماسمممی و عمممقمممیمممدتمممی در بمممنمممد شمممدنمممد.
به هر حال سهیل عربی این اقم مال را داشمت
که کسانی کنارش باشمنمد و صمدای او را بمه
بیرون برسانند اما تعداد زیادی زندانی هستنمد
که گانام هستند و سالهای سال زیر ضمرب و
زور و شکنجه به سر می برند.خیلی از مردم
گاان میکنند فشارهمایمی کمه از بمیمرون وارد
میشمود تماثمیمری در وضمعمیمت حمال حماضمر
زندانی ندارد .این تصور اشت اه است چون مما
از خیلی از خانمواده همای زنمدانمیمان یما خمود
زنممدانممیممان ایممن را شممنممیممده ایممم کممه فشممارهممای

بیرونی باعث شده که وضعیت مما نمه ایمنمکمه
بهتر شود اما حداقل وضعیت قابل ت الی شده
یا بدتر از این نشده یا هر بالیی را به راحتی
نمممامممیمممتممموانمممنمممد بمممه سمممر مممما بمممیممماورنمممد.
زیرا مسئولین زندان مجریان قمانمون نمیمسمتمنمد
آنها خود قانون گمذار هسمتمنمد آنمهما تشمخمیمص
میدهند که چه کسی چه زمانمی بمه ممرخصمی
برود یا نرود .چه کسی چه زمانمی آزاد شمود
یا نشود و در واقع اختیار عال خیملمی زیمادی
به مسئولین زندان داده میشود .ق ل از سمهمیمل
عربی وضعیت خیم زندانیان رجایی شهمر را
شاهد بودیم کمه در یمر یمورش شم مانمه و بما
ضممرب و شممتممم و بممعممد از تممخممریممر وسممایممل
شخصی آنمهما تمعمداد  53نمفمر از زنمدانمیمان
سیاسی را به بند فوق امنیمتمی (بمنمد ده زنمدان
رجایی شهر) منتقل کمردنمد کمه بمیمش از 03
دستگاه شنود و دوربین های مدار بسته در آن
تع یه شده ،دستگاه تهویه هوا وجود نمدارد در
گممرمممای تممابسممتممان از داشممتممن کممولممر و آب
آشامیدنی تصفیمه شمده مم مروم بمودنمد تمامام
پنجره ها با میله های آهنمی جموش خمورده و
حتی حق برخورداری از همواخموری را همم
نداشتند .
نممزدیممر بممه  03نممفممر از ایممن زنممدانممیممان در
اعتراض به این وضعیت دست بمه اعمتمصماب
غذای گروهی زدند و نزدیر به  03روز در
اعتصاب غذا به سر می ردند و تنهما خمواسمتمه
آنها برگشتن به بند قم ملمی بمود امما چمون ایمن
صدا خیلی رسا نشد و نتوانسمت تموجمه ممردم
را آنانان که باید علیرغم تاام تالشمهمایمی کمه
برای شنیده شدن این صدا کمردیمم جملمر کمنمد
زندانیان نتوانستند به خواسته هایشان بمرسمنمد.
غالم سین اژه ای دادستان تهران اعالم کمرد
که ما تسلیم اعتصاب غذای زندانی نمخمواهمیمم
شد .و در نمهمایمت بمعمد از رسمیمدن صمدممات
جسای زیادی بمه ایمن زنمدانمیمان ممجم مور بمه
شکستن اعتصاب غذایشان بدون رسمیمدن بمه
نتیجه شمدنمد .از همامان جمامع فمردی بمه نمام
"م اد نظری"در حال حاضر وارد هفتادمیمن
روز اعتصاب غذای خود شده است زنمدانمیمی
که شاید خیلی ها اسمم او را نشمنمیمده انمد 00
سال است که بدون یر روز مرخصمی پشمت
میله های زندان است  .هاه خانمواده خمود را
از دست داده و هیج کس را ندارد کمه صمدای
او را بلند کند  .در سن  31سمالمگمی بمه اتمهمام
هاکاری با یکی از احزاب ُکرد دستگیر شمده
و به وی اتهام م اربه داده شد و حمکمم اعمدام
به وی ابالغ شد این حکم دردادگاه تجدید نظر
به ح س ابد ت دیل شد .در یمکمی از مصماحم مه
همایمی کمه از زنمدان بمه صمورت نموشمتمماری
بمیممرون داده اعمالم کمرده کمه ممن خمیمملمی از
چیزهایی کمه زنمدانمیمان در ممورد آن حمرف
میزنند را نایفهام .ممن نمامیمدانمم ایمنمتمرنمت یما
پراید چیست.زمانی که خیلی از ما تازه به
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دنیا آمده بودیم یر فردی را دستگیر کرده اند و در حال حاضر که خیلی از ما ازدواج کرده ایم باه دار شده ایم و به یر وضعیت ثمابمتمی از
زندگی رسیده ایم این فرد به جایی رسیده که دست به اعتصاب غذا زده تا پرونده اش را مجدد بازبینی کنند.
م اد نظری هیج کسی را ندارد تا صدای او باشد .نه مادری که برایش ضجه بزند نه خواهری که بتواند با رسانه ها مصماحم مه کمنمد انمتمظمار
جامعه فعالین حقوق بشری از مردم این است که این مسائل را ب ینید تا جایی که میتوانید صدای این زندانیان را بلند کنید بمالاخمص زنمدانمیمان
گانام .تصور نکنید که این کار هیج تاثیری در وضعیت زندانی نخواهد گذاشت .در مورد "حاید بابایی" فشارهای عفو بین الماململ و جماممعمه
فعالین حداقل باعث شد که وقتی وی را به اج ار به بند زندانیان عادی منتقل کرده بودند مج ور شوند او را به بند زندانیان سیاسی برگردانمنمد.
منظور ما این نیست که اتفاق خیلی بزرگی در راب ه با این زندانیان خواهد افتاد اما هر صدا یر پژوا خواهد شد هر صدا منعکس خواهمد
شد و مجاوعه این صداها با هم می تواند قدمی باشد در به ود شرایگ اسف ار زندگی زندانیان هاان طور که در گذشته در خصموص سمهمیمل
عربی به عنوان مثال این اتفاق افتاد و موفق شدیم حکم اعدام سهیل را تغییر دهیم .انتظار من این است که این را بدانید که این انسانها ممجمرم
نیستند هر کدام ما میتوانستیم سهیل عربی باشیم .سهیل عربی اولین فردی نیست که به جرم انتقاد به دین دستگیر شده .هر کدام از ما روزانمه
در ف ای مجازی در صف ات شخصی و در م افل دوستانه و خانوادگی این کار را انجام می دهیم و هر کدام از ما میتوانستیم سهیل عربمی
باشیم .حق آزادی بیان و عقیده از ابتدایی ترین حقوق هر انسانی است به عنوان سخن پایانی دوباره تاکید میکنم خمواهمش ممی کمنمم در کمنمار
زندانیان باشید هر متن هر جاله دیده می شود خوانده و شنیده میشود و هاه اینها فشاری است بر آن سیستم که به وضعیت زندانیان رسمیمدگمی
شود.
کودک آزاری
سحرباباسلجی

کود آزاری شماممل رفمتمارهمایمی اسمت کمه
توسگ افراد دیگر  ،خصوصما بمزرگسمامن ،
نس ت به کودکان انجام می گیرد و بمه نموعمی
به سالمت جسای و روانمی آنمان آسمیمر ممی
رساند .اخیرأ دررسانه ها در ایمران اخم ماری
م م ممنممی بممرایممنممکممه کممود دو سممالممه ای در
رشت،بدست ناپدری خود مورد آزار جمنمسمی
قرار گرفمتمه و سمتمس بمه قمتمل ممی رسمد.در
جمممامممممعمممه کممممنمممونممممی ایممممران کمممه دم از
آزادی،وبرابری میزنند چگونه است که روز
به روز بمه آممار کمود آزاری،قمتمل و آدم
ربممایممی،افممزوده مممی شممود .آتممنممای ۹سممالممه
ستایش،و به تازگی اهورای ۱ساله رشتی کمه
همممر ۳کمممود قمممربمممانمممی اهمممداف شممموم و
جنایتکارانه قاتلیمن خمودشمدنمد.افسموس وصمد
افسوس ٬درجامعه ایی که فقر فرهنگمی بمیمداد
می کند،کودکان از آسمیمر پمذیمرتمریمن گمروه
های جامعه هسمتمنمد و خم مر تمعمرض افمراد
گوناگون در خانواده یا اجتااع ،هامواره آنمهما
را تهدید می کمنمد.روشمن اسمت بمی مم مامتمی

والممدیممن،قصممور وکمموتمماهممی در مممواظ م ممت و
نممگممهممداری،از فممرزنممدان بمماط م ممع مممی تمموانممد
صدمات ج مران نماپمذیمری،بمر کمودکمان وارد
آید.که حتی آزار جنسی کود اگر منمجمر بمه
ممر آنمان نشمود،مممی تمموانمد بماعممث ضممربممه
روحی و جسای شدید در بزرگسالی شمود.کمه
ماکن است به افمرادی خشمن ،وپمرخماشمگمر
بشوند .برخی از والدین به فرزندان خود ممی
آموزند که هایشه حق با بزرگتمرهماسمت .ایمن
امر غلگ است.
نه گفتن را به کود خود بیاموزید زیمرا در
غیر اینصورت کمود خمود را در ممعمرض
آسیر افمراد بمیمامارگمونمه قمرار خمواهمیمد داد.
باتوجه به ت قیقات انجام شمده،کمودکمی دوران
رشد و شکل گیمری شمخمصمیمت اسمت .انمواع
کود آزاری در این سالهای حسماس و ممهمم
به رشد و سالمت آنان آسیر همای جمدی ممی
رساند .کودکان آزار دیده در هاه جنم مه همای
رشد مانند جسای ،هنیت روانی و اجتماماعمی

با مشکالت و نارسایی های فمراوانمی روبمرو
خواهمنمد شمد .بسمیماری از کمودکمانمی کمه در
دوران کودکی قربانی آزار و بدرفتاری بموده
انمد ،در بممزرگسممالمی خممود بممه آزار کممودکممان
پرداخته اند و ایمن بمزرگمتمریمن زیمان کمود
آزاری است که س ر تداوم آن می شود .
پس نتیجه می گیریمم کمودکمی دوران رشمد و
شکل گیری شمخمصمیمت اسمت .انمواع کمود
آزاری در این سالهای حساس و مهم بمه رشمد
و سالمت آنان آسیر های جمدی ممی رسمانمد.
کودکان آزار دیده در همامه جمنم مه همای رشمد
مانند جسای ،هنیت روانمی و اجمتماماعمی بما
مشکالت و نمارسمایمی همای فمراوانمی روبمرو
خواهمنمد شمد .بسمیماری از کمودکمانمی کمه در
دوران کودکی قربانی آزار و بدرفتاری بموده
انمد ،در بممزرگسممالمی خممود بممه آزار کممودکممان
پرداخته اند و ایمن بمزرگمتمریمن زیمان کمود
آزاری است که س ر تداوم آن می شود.

نقاشی از مریم (رونیا) رمضانی

علیه ازدواج کودکان
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دست مذهب و دین از زندگی مردم کواته
به مناسبت  ۵۲ام نوامبر روز جهانی منع
خشونت علیه زنان
معصومه توکلی ،فعال حقوق بشر در
کمیته ی دفاع از حقوق زنان

موضوع تراژدی تن )خشونت خانگی )
به سادگی میتوان گفت انسمان بمدون بمدنمش
تعریف نایشود و بدن انسمان و تصمامیمامات
انسممان دربممارهی آن از یممکممدیممگممر تممفممکممیممر
ناپذیرند؛ حق آزادی فردی نمیمز بمدون تسملمگ
انسان بر بدنش قابل در نیست .در نمتمیمجمه
حق مالکمیمت بمر بمدن در زممرهی حمق بمر
آزادی و امنیت شخصی تع یر میشود
مادهی سوم اعالمیهی جهانی حقوق بشر ممی
گوید:
هر فردی سزاوار و م ق به زنمدگمی ،آزادی
و امنیت فردی است.
از مفهوم امروزی این حمق چمنمیمن اسمتمنم ماط
میگردد که ،هامهی انسمانهما حمق دارنمد تما
دربارهی سالمت شخصی ،تاامیت جساانمی،
روابگ جنسی و فرزند آوری با آزادی تصایم
بگیرند .هیجگونه ترس ،نگرانی ،خشمونمت و
تم معمیما نم مایمد نسم مت بمه انسمانهما در ایمن
موقعیت برای ایجاد م دودیت در حق تسملمگ
بر بدن خود اعاال گردد
در دیدگاه سنتی ت ت تاثیر آمیزههای مذه ی،
فرهنمگمی و سمیماسمتهمای بمرتمری طملم مانمه،
نژادپرستانه یا ت عیا آمیمز همامواره گسمتمره
تعریف اممروزی دربمارهی ایمن حمق را بمر
نایتابد .از زمانیکه کسر آزادیهای فمردی
و اجممتممامماعممی از عممرصممهی نممظممری وارد
سیاستهای دولتها و قموانمیمن مملمی و بمیمن
الاللی حقوق بشر شده است ،به تدریج مفهموم
تسلگ و مالکمیمت بمر بمدن نمیمز وارد ادبمیمات
حقوقی گردید.
مصادیق متعددی از اعمامال تم معمیما عملمیمه
انسانها ،به ویژه زنان ،میتوان برشارد کمه
منجر به عدم تسلگ آنها بر بدنشان ممیشمود؛
ناونهی روشن آن را ممیتموان بمردگمی ،کمار

نش
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اج اری ،قاچاق انسان و اندام انسانی ،ازدواج
در کودکی ،ازدواج اج اری ،همچنین ممهممتمر
دانستن نقش مادری از ماهیت وجودی زن تما
عقیم سازی اج اری و اعاال ممجمازات بمرای
سقگ جنین را برشارد.
حق انسان بر بدن خویش بدین معنا اسمت کمه
هر انسانمی ایمن حمق را دارد کمه در آزادی
کامل راجع به وضعیت بدنی خویمش تصمامیمم
گیری نااید .به موجر این حمق ،همر انسمانمی
میبایست از هر نوع فشمار خمارجمی (وارده
از سوی افراد دیگر) که بدن او را ت ت تاثیر
قرار میدهد ،مصون باشد .حق بمر بمدن ایمن
اجازه را به شخص میدهد تا او نس ت به بدن
خویش حس استقالل داشته به طوری که بمدن
به عنوان حریم خصموصمی فمرد درآممده واو
احساس کمنمد بمر ایمن بمدن ممالمکمیمت دارد و
احساس نکند که دیگری ویا حتی حکومت بمر
این بدن مالکیت دارد ،متاسفانه در کشورهای
با اکثریت مسلاان به نظمر ممیمرسمد کمه فمقمگ
مردان نیستنمد کمه ممالمر بمدن زنمانمنمد بملمکمه
حکومت هم ناایندگی دارد از طرف شوهر ،
پدر ،برادر ..که مالکیت مردان خمانمه را بمر
تاام زنان آن خانه کامال مورد حمامایمت قمرار
دهد  ،وبه هیج وجه مالکیت زن بر بمدنمش را
م ترم نای شاارد  .هرگونه تعمرض بمه ایمن
حریم ،نقما یمکمی از حمقموق بمنمیمادیمن بشمر
شناخته میشود .حق بر بدن بمه صمورتهمای
گوناگون در اسناد بین الاللی اشماره شمده کمه
از ماحصل آنها میتوان چنین نتیجمه گمرفمت
که هر نوع تغمیمیمر در وضمعمیمت ظماهمری و
داخلی بدن انسان میبایست با رضمایمت خمود
شخص باشد .
موضوع حق زن بر بدن  ،موضوع گسمتمرده
ایست یکی ازمهاترین مسمایمل مم مروحمه در
حی ه حق بر بدن  ،خشونت خانگی اسمت در
این مقاله من به ریشه یابی خشونت خانگی و
انواع و پیامدهای آن میتردازم .
برای ریشه یابی خشونت خانگی مزم ممیمدانمم
ابتدا اشاره کنم که در بافت سمنمتمی و ممذهم می
جامعه ایران از دیر باز زنان مورد خشمونمت
خانگی بوده اند ،با روی کار آمدن جمامهموری
اسالمی و انقالب مردسامرانه ایمران کمه بمر
تفاوت های جنسیتی و نمقمش زن در خمانمواده
پافشاری میکمنمد فمرودسمتمی زنمان از سموی
حاکایت جدید تث یت شد  ،ستم جنمسمی کمه در
عرف و شرع وجود داشت  ،شکل قانونی بمه
خود گرفت .
ت قیقات و بررسی های آسیر شناسان مسائمل
اجتااعی نشمان ممی دهمد ،خشمونمت خمانمگمی
پیامد ت عیا جنسیتی است .ال متمه اسمنماد بمیمن
الاللی در این باره ساکت نیست  ،کنوانسمیمون
رفع هاه اشکال ت عیما عملمیمه زنمان در بمر
گیرنده هامه انمواع ایمن خشمونمت هماسمت کمه
ناشی از ت عیا جنسیتی است.

درماده ۱این کنوانسیون آمده است:
دولتهای ع و ،ت عیا علیه زنان را بمه همر
شکل م کوم میناایند و موافمقمت ممینمامایمنمد
بدون درنگ ،به طرق مقتم میسمیماسمت رفمع
ت عیا علیه زنان را تعقیمر نمامایمنمد و بمدیمن
منظور ،بر امور زیر تعهد میناایند:
الف :گنجاندن اصل مسماوات زن و ممرد در
قانون اساسی یا دیگر قوانین متنماسمر داخملمی
خود ،اگر تا کنون چنین کاری انمجمام نشمده و
حصول اطاینان از ت قق عالی این اصل ،از
طریق وضع قانون و طرق مناسر دیگر.
ب :اتخا تدابیمر قمانمونمی و غمیمره از جماملمه
وضع ضاانت اجراهای منماسمر بمه ممنمظمور
جلوگیری از اعاال ت عیا علیه زنان.
ج :حاایت قمانمون از حمقموق زنمان بمراسماس
تساوی با مردان و حصول ت این و اطاینان
از حاایت مؤثر زنان علیه هر نوع ت معمیما،
از طریق دادگماهمهمای صمالم مملمی و دیمگمر
مؤسسات عاومی.
د :خودداری از انجام هر گونه اقمدام و عمامل
ت عیاآممیمز عملمیمه زنمان و ت مامیمن ایمنمکمه
مقامات و موسسات عاومی بر ط ق این تعهمد
عال ناایند.
ه :اتخا هر گمونمه اقمدام ممنماسمر بمرای رفمع
ت عیا علیه زنان توسگ هر فرد ،سازمان یما
مؤسسه.
و :اتممخمما تممدابممیممر مزم ،از جممامملممه تممدابممیممر
قانونگذاری ،بمرای تمغمیمیمر یما لمغمو قموانمیمن،
مقررات ،عادات و عالکردهایی که نس ت بمه
زنان ت عیاآمیز هستند.
ز :نسخ کملمیمه ممقمررات کمیمفمری داخملمی کمه
ت عیا علیه زنان را در بردارند.
مزم میدانم به دو مموضموع در ایمنمجما اشماره
کنم :
- ۲ضان ت قیق در زمینه خشمونمت خمانمگمی
به ندرت به خشونت علیه دختران در خانمواده
اشاره شده بود و همر جما در ممورد خشمونمت
خمانمگممی مم ملم ممی نمموشمتمه شمده بمود مممنمظممور
خشممونممت شمموهممران بممر همماممسممرشممان بممود در
حالیکه من فکر میکنم اغملمر زنمان ابمتمدا در
خانه پدر مورد خشونت واقع میمشمونمد و بمعمد
از ازدواج گمماهمما خشممونممت شمموهممران عمملممیممه
خودشان را ط یعی میتندارند ).بنمابمر ایمن در
هر جا واژه زنان را به کار می رم  ،منمظمورم
کل جماممعمه زنمان اعمم از دخمتمران و زنمان
متاهل است)
- ۱آمارهایی که درصد خشونت خانگی علیه
زنان در ایمران را  ۱۰تما ۱۱درصمد اعمالم
میکرد در حالی که درصد بسمیمار زیمادی از
زنممان قممربممانممی هممیممج وقممت در آمممارهمما دیممده
نایشوند .آنها به عنوان زنان «سمازشمکمار »و
«ص ور »لر به بیان مشکل باز نای کنند.
خشونت رفتاری است که با هدف آسیر
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ل جاب ا باری ،ربد ی و اسارت ا ت
آسیر رساندن بمه دیمگمری  ،بمه گمونمه همای
جسای  ،روانی  ،ت ایل م دودیت های مالی
 ،ماانعت از پیشرفت های شغملمی و ارتمقمای
توانایی های فردی  ،بی اعتنایی به دیگری _
در صورتی که میدانیم او به توجه و حمامایمت
ما نیازمند است  -و غیره گفته می شود.
*خشمونمت خمانممگمی کمه تمقممسمیممم مممیمشممود بممه
خشممونممت هممای زبممانممی ،روانممی ،فممیممزیممکممی،
حقوقی ،جنسی ،اقتصادی  ،فکری ،آموزشمی
و مخاطرات که در خانه به زنان و دخمتمران
ت ایل می شود.
در ت قیقات به عال آمده خشمونمت روانمی و
کالمی در رت ه نمخمسمت و خشمونمت جمنمسمی
رت ه آخر را دارد  .خانواده هایی که از نمظمر
فرهنگی  ،اجتااعی در س بامتری هستمنمد
اعاال خشونت بر علیه زنان در آنها در رت ه
پایین تری وجمود دارد و خمانمواده همای کمه
درس فرهنمگمی  ،اجمتماماعمی پمایمیمن تمری
هستند درصد اعاال خشونت بر عملمیمه زنمان
به شدت بامست.
قوانین در جاهوری اسالمی ایران متاسمفمانمه
بع ی از این خشونت ها را ممورد حمامایمت
قرار میدهد .
خشونت خانگی در نوع خشونت فیزیمکمی آن
انواع مختلف دارد که متاسفانه اوم بمه عملمت
اینکه زنان عالقه ای ندارند که وارد ممراکمز
انتظامی و دادگاهی شونمد کمه بمه ممهمامتمریمن
دلممیممل آن اشمماره کممردم ) زنممان ص م ممور و
سممازشممکممارو بممع م مما تممرس از بممدتممر شممدن
وضعیت و ق ماوت اطمرافمیمان کمه تمرجمیم
میدهند سکوت کنند( و ثانیا به ایمن دلمیمل کمه
میدانند گوش شنوایی وجود نمدارد و بمه ایمن
خشونت نیروی انتظامی و حتی بع ا دادگماه
ها چندان اهایت نای دهند به این دمیل زنمان
اغلر ترجی میدهند این خشمونمت هما کمه از
طممرف شمموهممر  ،پممدر  ،بممرادر ویمما افممراد
کورخانواده به آنها وارد میشود پنهمان کمنمنمد
ال تمه ایمن پمنمهمان کماری در ممورد خشمونمت
خانگی خاص ایران نیست در هاه دنیا زنمهما
گاهی این خشونت ها را پنهان می کنند
ولی در ایران ایمن پمنمهمان کماری بمیمشمتمر از
دیگر جوامع است چون در عرف و سمنمت و
مذهر اغلر این خشونت ها ط یمعمی اسمت و
هاانین اتکایی به م افل پملمیمسمی و ق مایمی
ندارند و در قوانین هم کنترل خاصی در نظر
گرفتمه نشمده واز زنمان در بمرابمر خشمونمت
خانگی حاایت نایکند.
خشونت خانگی گاهی ممنمجمر بمه ممر ممی
شود ،جنایات و قمتمل همای نمامموسمی از ایمن
دسته اند که قانونگزار نس ت به جانی بسمیمار
مهربان است.
خشونت خانگی از نوع عاطفی کمه درقمانمون
جاهوری اسالمی وجود دارد و به ممرد حمق
چند هاسری ممیمدهمد کمه عمواطمف زنمان را
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جری ه دار می کند
وهاین ور حق صیغه کردن زنان دیگر برای
مردان در قوانین ایران پذیرفته شده است.
خشونت جنسی از دیگر نوع خشونت خانمگمی
است که متاسفانه قوانین ناظر بر این خشونت
هاست اصل تاکین زن بمه ممعمنمای فمرممان
برداری بی چون و چرای زن از شوهمر ممی
باشد.
درممماده  ۲۲۰۹قممانممون مممدنممی جمماممهمموری
اسالمی اشاره میکند  ،،هرگاه زن بدون ممانمع
مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ،
مست ق نفقه نمخمواهمد بمود در حمقمیمقمت زن
مجازات می شود
اگر زنمی کمه همامسمرش را دوسمت دارد در
مواردی که آمادگی جسای و روانی برای همم
آغوشی ندارد  ،احساس میکنمد بمه او تمجماوز
شده و مورد خشونت قرار گرفته است.
میتوان با اطاینان گفت  ،ت معمیما جمنمسمیمتمی
باعث خشونت میشمود و خشمونمت چمون بماز
تولید میمشمود انمواع دیمگمری از خشمونمت را
بوجود می آورد به عنوان مثال دختمرانمی کمه
در خانمه ازشمدت خشمونمت و مم مدودیمت از
سمموی پممدر  ،بممرادر و افممراد کممور فممامممیممل
روبرومی شوند زمانی که خانه را تمر ممی
کنند تا به وضعیت خود سر و سامان دهند ،بما
برچسر دختران فراری که هم ت قیر آمیمز و
هم مجمرممانمه اسمت بسمیماری ازاممتمیمازات و
احممتممرامممات زنممدگممی فممردی و اجممتممامماعممی را
ازدست می دهند  ،این دختران یا به اج ار بمه
خانه پدری یعنی مم مل خشمونمت بمازگمردانمده
میشمونمد بمدون ممددکماری بمرای رفمع عماممل
خشونت یا در جامعه رها میشوند که با انمواع
دیگری از خشونت مثل بیکاری  ،جذب شمدن
به گروه های فساد  ،اعتمیماد و غمیمره درگمیمر
می شوند .
و باز بمه عمنموان ممثمال زنمی ممتماهمل کمه از

خشونت خانگی خسته شده اگر طالق بمگمیمرد
یا مج ور شود خانه را تمر کمنمد  ،ممجم مور
میشود انواع دیگر خشونت را ت امل کمنمد بمه
عنوان یر زن بیوه در جامعه ای که ح مور
این زنان قابل احترام نیست زنمی کمه بمعمد از
طالق احتاام منابع مالمی و اغملمر سمر پمنماه
خود را از دست داده انمد ودر مموارد بسمیمار
زیادی حتی فرصت دیمدن فمرزنمدانمش را بمه
بهانه های مختلف از او سلر کرده اند و چتمر
حاایت اجتااعی او را در بر نای گمیمرد او
مج ور میشود با خشونت های بسیماری دسمت
و پنجه نرم کند  .اگمر بمدون طمالق خمانمه را
تر کند مج ور میشود برخوردهای خشونت
بار هاسایه  ،خویشاوندان و آشنایان را ت امل
کند و یر زندگی اجتااعی بسیار مم مدود را
تجربه کند
در پایان  ،اینکه جاهوری اسالمی ایمران در
قانون اساسی اصل  ۱۲ماده  ۲میگوید ایمجماد
زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و
احیا حقموق ممادی و ممعمنموی او و در همامه
مواردی که به زنان مربوط میشود با کملمامات
زی ایی مثل،احیای جایگماه واقمعمی زن  ،زن
راچون فرشته ای معرفی میکنند کمه جمایمگماه
وامیی دارد و از این دست  ،با آن چیزی کمه
عاال بر سر زنان ممی آیمد ممنمافمات دارد ،بما
مشماهمده نمرس آسمیمر پمذیمری زنمان واعماممال
خشونت علیه زنان علی رغم اینکه به دمیملمی
که گفته شد آمار واقعی وجود ندارد ممیم میمنمیمم
که زن هیاگونه احترامی در ساختار قموانمیمن
کنونی ایران ندارد آناه واقعی اسمت همنمیمت
بیاار و زن ستیزاست که خشونت را بر زنان
روا میدارد و ریشه در نگاه ت عیا آممیمز در
قوانین اسالمی  ،عرف و سنمت عملمیمه زنمان
در ایران دارد به قمولمی خمانمه از پمای بسمت
ویران است  ،خواجه در بند نقش ایوان است

جان رضا شهابی فعال و رهبر کارگران در خطر مرگ است
تا رهایی رضا شهابی و دیگر زندانیان دربند از مبارزه و تالش دست نکشیم
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از خشونت علیه زنان خبرنگار در محیط کاری ،تا  ......ادامه صفحه ی 6
شممهممرونممد بممه تممامماشممای آن ص م ممنممه ایسممتمماده
بودند.بهار ادامه داد:هاکارانم آمدند و من را
در آغوش گرفتند .آنقدر به شمدت فمریماد ممی
زدم که هاانجا از هوش رفتم .فرخنده را چمه
کس یا کسانی کشتند یر مشت مردی که نمه
وابسته به گروه طالر و نه داعش بودند و نمه
از جنگل و پشت کوه آمده بودند .تعداد زیادی
از آن مرد ها کسانی بودنمد کمه سمالمهما بمرای
ت صیل پشت میز همای ممدارس و دانشمگماه
های افغانستان نشسته بودند یا حتی یر تعداد
از آنها افرادی بودند که در جامعمه همر روز
بمما آنممهمما بممه عممنمموان یممر مممغممازه دار یممر
دستفروش یا حتی راننده ی تاکسی بمودنمد کمه
هر روز با من در یمر مم میمگ زنمدگمی ممی
کردند .با وجود چنین رخدادها خمودتمان ممی
توانید تصور کنید که جمان ممن و اممثمال ممن
تنها با موجودیت گروه های تروریستی تهدیمد
نای شود .حتی وجود یر انسمان زن سمتمیمز
مردسامر در هاسایگی می تموانمد جمان یمر
زن را در افغانستان به شدت تهدید کمنمد .اگمر
فرخنده را که یر شهروند عمادی و دخمتمری
که ط ق دستورات سنمتمی و دیمنمی آن همم بما
حجاب را اینگونه تکه تکه کردند .اگر به ممن
هم دسترسی پیدا ممی کمردنمد بما ممن نمیمز بمه
عنوان یر زن خ رنگمار سمر لمخمت وشمنمت
شکن بدتر از فرخنده برخورد می کردند .من
نیز سکوت را شکستم و گمفمتمم بمه نمظمر ممن
داستان فرخنده ناادی از طرز فکر مردان آن
جامعه است که بیانگر اوضاع اممنمیمتمی زنمان
در جامعه می باشد.
من :دولت افغانستان که در طول این شمانمزده
سال در اجالس و کنفرانس های بیمن الماململمی
داد از دفاع حمقموق زنمان را ممی زنمد و بمه
کشورهای تاویل کننده ی اقمتمصمادی بمرای
م ارزه با خشونت عملمیمه زنمان پمروژه ارایمه
می دهد ،یما نمهماد هما و سمازممان همایمی کمه
پممروژه هممایممی را بممرای بممهم ممودی وضممعممیممت
امنیتی زنمان در بسمتمر جماممعمه روی دسمت
میگیرند ،چقدر در زمینه ی ایمجماد اممنمیمت و
مصممونممیممت زنممان خم ممرنممگممار در افممغممانسممتممان
دسمتمماورد داشممتممه انممد جمویمما :در رابم مه بمما
مصونیت زنان خ رنگار برایت می گویمم کمه
افغانستان هیج نموع پمروژه ی خماصمی و یما
حاایتی وجمود نمدارد .خمود شمخمص ممن از

گروه های مسل سیاسی است را بازتماب ممی
دهممنممد نممجممات دهممنممد و امممنممیممت را بممرای
خ رنگاران تامین کنند از سوی دیمگمر چمون
کم کاری،فساد ها و زد و بند های سمیماسمی و
اقتصادی خود دولتاردان توسگ خم مرنمگماران
به پرده های تلویزیون و بملمنمدگموهمای رادیمو
نشر می شود ،هیاگاه عالقه یی به م افمظمت
این دسته از قشر جامعه ندارند.

سوی گروه طال ان ،گروه های تنمدرو و یمر
سری افراد قدرتاند و مسل  ،عامال بمارهما تما
خانه مورد تعقیر قرار گرفتم و حمتمی تمهمدیمد
شدم و پس از فرخنمده بمه ممن در خمیمابمان و
جلوی مال عام حاله ی فیزیکی شد .امما همیمج
کسی ن ود تا از من حاایت کند .ما کامیمسمیمون
امنیت خ رنگاران در افغانستان را داریم نهماد
نَی " دفاع از خ رنگاران " را داریم و تمنمهما من :در طول این سالها فمعمالمیمت گمروهمی از
افمراد بممه نممام فمعممالممیممن جمماممعممه ی مممدنممی در
افغانستان نس تا پررنمگ بموده تما چمه ممیمزان
زنان فعال از حقوق مدنی زنان خ رنمگمار در
دفاع کرده انمد و خمواهمان ایمجماد اممنمیمت در
م یگ کار و مصونیت جانی در ممقمابمل افمراد
مسل و گروه های تندرو در افمغمانسمتمان شمده
انممد حممقمموق زنممان در افممغممانسممتممان بممه یممر
موضوع بسیار کلیشه یی م دل شده اسمت .بما
تاسف یر تعداد از افمرادی کمه بمه صمورت
غیر مسلکی در این زمینه فعال شده اند باغث
شده تا آنها کدام پالیسی خاصی را برای دفماع
از حقوق زنان نداشته باشند تا بتوانند دونر ها
کاری که این سازمان ها و نهاد ها می کمنمنمد ،را قانع کنند .می توانم بگویم که در افغانستان
ترتیر و ارایه ی گزارش سالیانه است که در پدیده ی دفاع از حقوق زنان اکثرا به صورت
آن تعداد خ رنگارانمی کمه در طمول آن سمال آماتور پیش می رود برای هاین فعالین هنموز
کشته می شوند ،یا مورد حاله قرار میگمیمرنمد درگیر دفاع از حقوق زنمان خمانمه نشمیمن کمه
و حتی به دمیلی از کار اخراج می شمونمد را ممورد خشمونممت قممرار گمرفممتمه انممد هسممتمنممد و
ارایه می کنند .این نهاد ها به هیج وجمه تموان تاکنون برنامه ی خاصی برای دفاع از حقوق
اجرایمی نمدارنمد و حمکموممت افمغمانسمتمان همم زنان خ رنگار و دادخواهی برای امنیت آنمهما
هممیممامموقممت عممالقممه یممی بممرای مصممونممیممت در م یگ کار صورت نگرفته است .فمعمالمیمن
خ رنگاران نداشته است و این پمروژه همم در در حال حاضر توانسته اند فقگ یر سری از
در کنار صمد هما پمروژه ی مسمخمره یمی کمه خانه های امن و امکانات اولیه را ایجاد کمرده
دارند اسمت .وقمتمی کمه تمو بمه عمنموان یمر اند .از دیدگاه من مشکل فمقمگ بما راه انمدازی
خ رنگار مورد آزار و ا یت قرار ممیمگمیمری ،خانه های امن حل نای شمود .بمایمد تمالش هما
می گویند خر بی بی جان " خمانمم جمان " یما بیشتر از این باشد زیرا طیف خشمونمت عملمیمه
کارت را تر کن و یا هر چه که مخالفیمن و زنان بسیار گسترده است و ایجاد امنیت برای
قدرتاندان و راسا و مردان می گویمنمد گموش زنان خ رنگار را نمیمز دربمر ممیمگمیمرد.نمهماد
کن ،زیرا ما توانمایمی مم مافمظمت از خمود را هایی که در عمرصمه ی زنمان فمعمال هسمتمنمد
نداریم ،چگونه از تو م افظت کنیم پمس ممی تاکنون نتوانسمتمه انمد کمدام دسمتماورد بمنمیمادی
توان گفت ،مرجعی که بتواند از خم مرنمگماران داشته باشند .به طور مثال تا کنون کدام قانون
آن هممم زنممان خم ممرنممگممار دفمماع کممنممد در ایممن بسممیممار قمموی و مصممون از سمموی آنممهمما در
سرزمین وجود ندارد و همیمج فشمار خماصمی ،پارلاان ارایه و تصویر نشده است تا بتموانمنمد
برای تامین امنیت جان خ رنگاران بمه دولمت در نهاد ها ایجاد و به اجرا گذاشته شمود .ممن
افغانستان وارد نمامی شمود .دولمتمامردانمی کمه به عنوان یمر زن خم مرنمگمار فمکمر ممیمکمنمم
قدرت ایجاد امنیت برای شهروندان عمادی را کارکرد های این نهاد ها زیاد مفید واقمع نمامی
ندارند ،چگونه می توانند جان خ رنگاران را شود .بهار به داستان س ر گل یر دختر ۲۱
که مسایل و رویدادهای سیاسی را که بانی آن ساله ی بغالنی که اوج خشونت علیه زنان
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زندگی بهتر و حقوق ربارب حق همه انسان اهست
در این سرزمین را بازگو می کند اشماره یمی
کرد .تنهای کاری که از سوی نهاد هما بمرای
این دختر بیااره شد  ،درمان و پنهمان کمردن
آن در خانه های امن بود .افرادی که به س ر
گل خشونت وارد کرده بودند به زندان افتادند
و یر تن از آنها خوشو " مادرشوهر" سم مر
گل بود کمه در زنمدان افمتماده بمود و ممن بما
چشاان خود دیدم که چمگمونمه ایمن زن بمرای
خود در زندان یر امتراتوری ساخته بود.
ق ال به عروس خمود خشمونمت ممی کمرد امما
حال به زنانی که در آن زندان بسر می برند

خشونت می کند .در کل میتوان گفت پدیده ی
خشممونممت عمملممیممه زنممان در افممغممانسممتممان یممر
موضموع پمذیمرفمتمه شمده از سموی ممردم بمه
خصوص زنان اسمت .اگمر شموهمرت تمو را
مورد لت و کموب قمرار دهمد و تمو سمکموت
اختیار کنی بدین معناست که تو زنمی نمجمیمر
هستی .وقتی این موضوع را از دید من بمیمش
از  ۷۰درصد زنان پذیرفته اند پس زنانی کمه
در این زمینه فمعمالمنمد را شماممل ممی شمود و
وقتی که زنان بدون آگاهی دقیق و به گونه ی
آماتور نهاد ها و سازمانها را ایجاد می کمنمنمد
،چگونه می تواننمد ایمن پمدیمده را ریشمه کمن
کنند اما از یمر سموی دیمگمر بمه نمظمر ممن
فعالیت زنان آماتور هم غنمیمامت اسمت .جمای
خوش الیسمت کمه زنمان افمغمانسمتمان در یمر
جامعه ی کامال زن ستیرز این جمرات را بمه
خود داده و در این راسمتما گمام بمرداشمتمه انمد
زیرا اگر زنی مورد خشونت قرار بگیرد باز
هم یر امیدی برایش باقی مانده که نهاد ها و
خانه همای اممنمی در آنمجما وجمود دارد و یما
وزارت امور زنان ایجاد شده که از من دفماع
می کند اما موضوع اینجاست کمه کمامر هما
خیلی بنیادی نیست.
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این موضوع را حتی خانواده های روشنمفمکمر
چه در موردش حرف بزنمنمد یما چمه سمکموت
اختیار کنند ،از سوی اطرافیان بمه خماطمر بمه
دنیا آمدن فرزند دختر کنایه ها و حرف همایمی
می شنوند .زمانی کمه در یمر خمانمه صمدای
گریه ی نوزاد پسر بعد از به دنیا آمدنمش ممی
پیاد ،هاه ی اع ای خانواده به خود افتخمار
می کنند و صدای خنده و جشمن و سمرور بمه
گوش می رسد.دوستانشان برای ت ریر گفتمن
به خانه ی آنها می روند و مراسم شر شش و
نام مانی برگزار می کنند.امما زممانمی کمه در
اکثر خانه ها دختمر بمه دنمیما ممی آیمد از ایمن
خ رها نیست .من از زمانی شش یا هفت ساله
بودم هایشه عالقه داشتم تا با برادرانم به شنما
بروم ،اما از سوی مادرم ایمن جماملمه را ممی
شنیدم که تو به عنوان یر دختر نمامی تموانمی
ایممن کممار را انممجممام دهممی ،مممن احسمماس
سرخوردگی کردم حس بدی داشتمم یما ایمنمکمه
زمانی که به مدرسه می رفتم و دوست داشمتمم
ورزش کنم به من میگفتند ،دختر اجازه نمدارد
که ورزش های سمخمت و ثمقمیمل انمجمام دهمد.
چون تو ن اید پاهایت را خیلی همنمگمام ورزش
کردن باز کنی ،وقتی می پرسیدم چرا به من
می گفتند چون دختر پاره می شود ،در حمالمی
که به عنوان یر دختر  ۲۱ساله در کملمامه
ی پارگی برایم سخت بمود .تما ایمنمکمه بمزر
شدم و فهایدم که دختران یر ماهیاه بمه نمام
پرده ی بکارت دارند که باید از آن م افمظمت
کنند .احساس ناخوش آیمنمدی بمه شمنمیمدن ایمن
حرف ها داشتم .آن زمان کود بودم و دقیمقما
نای توانستم برای حسم که به من میگفمت زن
یعنی سرخورده و ت عید شده ،واژه های دقمیمق
را نس ت به آنها استفاده کنمم .بمعمد هما کمه در
موردش فکر کردم به این موضوع پی بمردم.
من دختری بمودم کمه در خمردسمالمی در تمیمم
فوت ال مدرسه ام اشمتمرا کمردم و یمکمی از
بازیکنان بودم اینجا بود که تابو شمکمنمی همای
من آغاز شد .

بهار در گفتاان ما خیلی از فرهنگ ضمد زن
و تمابمو شمکمنمی همای دوران نموجموانمی ات
حرف به میان آمد ،آیا این حس از چه زمانمی
در تو به عنوان یر موجود از دیدگاه جامعمه وقممتممی در دانشممگمماه درس مممی خمموانممدیممم و
ضعیفه و جنس دوم شکمل گمرفمت و واکمنمش استادمان پرده ها را پایین می کرد و یما روی
شیشه های کمالس کماغمذ ممی چسم مانمد تما مما
هایت از چه سنی آغاز شد
نتوانیم به بمیمرون اشمراف داشمتمه بماشمیمم ،تما
س ر من می خواهم بمرایمت بمگمویمیمم کمه بمه پسران را دید نزنیم من از جایم بلند ممی شمدم
عنوان یر دختر وقتی تو در یر جماممعمه ی و کاغذ ها را می کندم و میگفتم من نمیماز بمه
سنتی به نام افمغمانسمتمان بمه دنمیما ممیمایمی ،تمو نور آفتاب دارم ،من نمیماز دارم تما پمار را
شرمی بیش بر پیکر خانواده و جامعه نیستی .ب ینم و اگر احیانا پسری هم آنجا ایستاده اسمت

او را هم ب ینم .تو حق نداری ایمن حمق را از
من بگیری .من امن که یادم می آید به عنموان
یر دختر افغان از روزی کمه خمود را ممی
شناسم تما اممروز تمامام رفمتمارهمای ممن تمابمو
شکنی بوده است .اگر من ط ق میل فمرهمنمگ
و عمرف جماممعمه رفمتمار ممی کمردم احمتمامام
تاکنون مادر  ۱تا  ۷کود بمودم و همر روز
هم شوهرم ممن را ممورد لمت و کموب قمرار
میداد.

از او در مورد تابو شکنی هایش در دنیای
مجازی پرسیدم.
من فکر میکنم در دنیای مجازی که خیملمی بما
دنیای پروفشنال من نزدیر اسمت ،چمون ممن
در دنیای مجازی کارهای را انجام میدهم کمه
مربوط به پیشه ی من می شود از جالمه نشمر
گزارش هایم و یا نشر عکمس همایمم در حمیمن
انجام وظیفه من هفمت سمال پمیمش یمعمنمی در
 ۱۰۲۰از جاله م دود دختران در افغانستمان
بودم در دنیای مجازی فیس بو  ،با عکس و
هویت خمودم آن همم بمدون حمجماب کماربمری
ساختم .به راحتمی خمودم و همویمتمم را اعمالم
کردم که نام من بهار است و این هم حرفمه ی
ممن اسمت .ایممن در حممالمیممسممت کممه بسمیممار از
دختران خ رنگار در آن زمان از ترس اینمکمه
مردان در دنیای مجازی از عمکمس شمان سمو
استفاده نکنند و دردسر برایشان اینجاد نشمود،
از سوی مردان فامیمل ممورد لمت و کموب و
بازخواسمت قمرار نمگمیمرنمد ،جمرات بمه نشمر
عکس خود حتی با حجاب را هم نمداشمتمنمد .بما
نام های مستعار برای خود کاربری ایجاد می
کردند .آخرین ت قیقاتمی کمه در سمال ۱۰۲۱
برای دانشگاه آکسفورد انجام دادم ،در ممورد
تاثیر دنیای مجازی در تابو شمکمنمی زنمهما در
افغانستان بود .اینکه زنان در افغانستان چقدر
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از این فرصت برای تابو شکنی ها و حاایت از یکدیگر استفاده می کنند تا بتوانند با هم مت د شوند .در این ت قیق من با یکصد خانم و دختر
گفتگو کردم و نتیجه ی جال ی که به دستم آمد این بود که از این صد زن فقگ  ۲۰درصد زنان با نام واقعی و عکس خود در دنیای مجازی
ایجاد کاربری کرده اند و علیه فرهنگ هایی که ایجاد تابو می کند جنگیده اند و عاال به صراحت در مورد این مسایل در کاربری های خود
نوشته اند.
به طور مثال در مورد بکارت ،پریود و اینکه می خواهند دوست پسر داشته باشند .در مورد اینکه دوست دارند حق انتخاب داشته باشند یا
اینکه می خواهد ازدواج مجدد پس از فوت هاسر و یا طالق داشته باشند ،و اینکه زن نیز نفس می کشد و حق دارد برای زندگی خود
انتخاب های داشته باشد و این موضوع شرم که در جامعه ی ما شرم و از دیدگاه جهانیان عیر نیست م ارزه هایی صورت گرفته است.
وقتی ما در دنیای مجازی با یکدیگر ارت اط داریم فکر میکنیم که تعداد زیادی از دختران برای دریافت آزادی و حق انتخاب در افغانستان
تالش می کنند ،اما وقتی شاا در این زمینه شروع به ت قیق کنید با تعداد بسیار کای از چنین دختران شجاع در سراسر افغانستان مواجه می
شوید.فعالیت های چشاگیر از زنان و دخترانی است که در داخل افغانستان با هویت اصلی خود راجع به خیلی از مسایل بی پرده سخن می
گویند.

به عنوان آخرین سوالم از بهار پرسیدم تا چه میزان به نتیجه ی این م ارزات خوش بینی و فکر میکنی فعالیت زنان امروزی در دنیای
مجازی تا چه میزان به زنان و دختران در آینده برای تابوشکنی ها در فرهنگ انگیزه می دهد از دیدگاه من با تاام چالش هایی که تا
امروزه با آن مواجه شده ایم و انتظارش می رود که این موانع از جانر یر تعداد در آینده بیشتر هم شود .ف ا برای رشد زنان بهتر می
شود برای اینکه از سال  ۱۰۰۵تاکنون تعداد دخترانی که از اینترنت استفاده می کردند که تنها  ۱الی  ۷درصد زنان در افغانستان بود اکنون
پس از گذشت  ۲۰سال تعداد زنانی که در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند به  ۳۰درصد افزایش یافته است که این آمار نشان دهنده ی
به ود وضعیت اقتصادی زنان در جامعه است و این ضعیت رو به به ود است.
داستان ”تقدیم به همه میخک های عاشق“
مهرنوش معظمی گودرزی
میخر ها گریستند
معدوم معدوم
چشاانش که باز شدند ،شاخه های گل میمخمر
سرس و سفید گلدان کنار پنجره اولمیمن تصمویمر
از زندگی دوباره ای را به فری ا هدیه دادنمد و
با گرمای دسمتمهمای عملمی بمه اندر زیم ما از
بازگشت به ص را رسید .
عشق و مقاومت !
چرا فقگ گل میخر
و دیگر هرگز این سئوال را از علی نترسیمد .او
یاد گرفت کمه گمل سمرس نشمانمه عشمق عملمی بمه
او است و گل میخر سفید پاکی و شفافی عشمق
آنها بود  ،استواری و توانایی ....
به علت اغتشماش و  ................ممعمدوم گشمتمه
است .
و گل میخر هر روز در گلدان میز آشمتمزخمانمه
به فری ا سالمی می گفت  .حتی در آن روز همای
سخت بیااری هم ارمغانی از دست های علی بود
که باید بمخمواهمد کمه بمرخمیمزد و روز را بمرای
شوهر و دخترش معنی دهد  .زندگی زیم ماتمر از
آن است که به آسانی بیااری ها و ض ا های
خونخوار آن را از تو .بگیرند .
معدوم معدوم
چرا بمایمد بمه ممعمنمای ممعمدوم فمکمر بمکمنمد آنمجما
که زی ایی خاطره های گمل ممیمخمر در همنمش
نشسته است
این را شوهر شاا خواسته اسمت کمه بمه شمخمص
شاا بدهیم
فری ا در غوغای اض راب آن تماریمکمی چشمامان
زیر چشم بندها ساعتمی را در دسمتمهمای لمرزان

خود لاس کرد ...
گی لی لی گی لی لی لی
گل زدن زن ها در جشمن عمروسمی و عمقمد اوج
شادی رسیدن دو یار است  ،آن انتظار بمه خملموت
رفممتممن و لمماممس پممیممکممر مممعممشمموق و از فممردا همما
گفتن .....
گی لی لی لی لی لی
مادرش ساعت را به دست داماد خود کرد  ،زن
و مرد بدور سفره عقد بمرقمص بمودنمد .فمریم ما بمه
ره بمیمن تمعمصمر پمدرش
آرامی و در مقابمل
دست علی را فشرد و زمزمه کرد
برای من هایشه باقی باان  ،حتمی اگمر در کمنمار
من ن ودی..
و علی ل خند زد .چه سکوتی و چمه داسمتمانمهمای
در آن چشاهای معشوق بمه نمگمارش بمود .چمرا
هیج گاه به زن قمول ممانمدن را نمداد ممگمر او.
عاشق ن ود
شر عروسی خملموت بما شمکموه زوج اسمت کمه
تصویر ل ظه هایش تا آن آخرین ثانیه های عمامر
در دیواره دل میخکوب می شود .امما بمرای ایمن
وصال شرط ت ال انجام سنت هما و بمودن در
سرور و پایکوبی مزم بود ،شتابی ن ود  ،عامری
طممومنممی بممه انممتممظممارشممان آواز مممیممخممر همما را
میخواند .اما حال در پاییمز  ۱۵در خمزان بماور
ها او را تنها با یمر سماعمت و سما از زنمدان
بیرون انداختند  ،خیملمی دور از آن جمهمان پمر
تمماممنممای از بممرای یممر دیممدار و آن پممرسممش همما
بممی جممواب کممه بمما تممارهممای دل چممنممگ زده
بودند تا آن نوای شر در اعااق درون آشمفمتمه
او موج بزند.
فقگ دو جاله  ،دو سخن سرد بر امده از ظالامات
وحشت !
دیگر در بیرون زندان بمود  ،بمی چشمم بمنمد  .او
جاعیت را خیلی بی سو و در یر مه خماکسمتمری

رنگ می دید که پریشان  ،پرپر کنان  ،افتاده و
سممر در سممیممنممه داغ فممرو بممرده در آغمموش
های یکدیگر تسکین می جستند .فری ا یمکمی از
آنانی بود که ماه ها در پشت دیوار ها ی زنمدان
اویممن خممود را بمما یممر تممفممکممر دروغ و یممر
فریر ارامکرده بود که یر زندانی با حکم
ح س گمرفمتمه را همرگمز بمه ممقمابمل جموخمه دار
نخواهند برد .اکنون فمریم ما بمود در ممیمان کموه
های شرمنده  ،درخت هما ی بمه زوزه وی وی
کممنممان و مممردم عممزا دار و بمما دنممیممای از
گمریممه .اممما دیموار همای زنممدان اویممن او را از
گمریسممتممن ممنممع مممیممکمردنممد .پشممت آن دیمموار همما
در تاریکی شر و در خواب غفلت شهر صمد
ها ل خند گلوله ها را در سینمه سمرود همای خمود
جای داده بودند  .جای برای گریستن ن ود .
فری ا میدانست و نای دانست .که به کمجما آراممش
ر ا جسممتممجممو خممواهممد کممرد .شممایممد آن مممغممازه
کوچر و بمهمم ریمخمتمه گمل فمروشمی مم ملمه کمه
صاح ش آن پمیمرممرد قموزی همر سمتمیمده دم بما
ل خندی از کنار فروشگاه بزر گل فروشی سر
خیابان رد می شد و بی اعتنا به آن همامه شمکموه
زرق و برق فروشگاه رقیر میرفت که گمل هما
ی خود را به علی ها بفروشد و فمریم ما همای کمه
سممممال همممما بممممرای زنممممده مممممانممممدن عشممممق
میخر ها را می خریدند .
و فری ا تهی از جان به پمای ممیمخمر هما افمتماد.
نگاهی به پیرمرد که از قوز کمامرش بمیمشمتمر خمم
شده بود کرد .پیرمرد از نگاه زن بمیمشمتمر خمامیمده
شممد و خممود را روی تممنممهمما صممنممدلممی شممکممسممتممه
انداخت .فری ما سمر را بمه نمرممی در گمل همای
میخر فرو برد که زی ایی های آنها نایرد.
پیرمرد نای دانست که ان شیونی که در خمفمگمی
م له جیغ کشید ا ز سینه زن بمیمرون زد و یما
هق هق میخر هما بمود کمه بسمخمتمی بمه گمریمه
بودند.
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با سپاس از ارسال مطلب برای درج در ماهنامه رهائی زن توجه شما را به نکات زیر جلب مینمایم

سیاست ماهنامه رهائی زن در قبال مقاالت و مطالب دریافتی به قرار زیر است

 .3صرفا م الر و مقامتی برای درج در نشریه بررسی میشوند که بن وی به مسئله بی قوقی و م ارزات زنان و
کودکان مرت گ باشد.

 .0فقگ مقامت اُرژینال برای انتشار پذیرفته میشوند و نویسنده متعهد میشود تا پس از انتشار نشریه ،م لر مورد
نظر را در سایت ها و یا نشریه های دیگری به چا نرساند.
 .0انعکاس م الر و مقامت در سایتها یا نشریات دیگر صرفا با کر ماخذ  .نویسنده مقامت نیز شامل این تعهد می
شود.
 .0از آنجا که نشریه رهایی زن مستقل و در راستای آزادی و رهایی و برابری است و برای آزادی و رهایی هر
انسانی تالش می کند .چا مقامتی که ت لیغ مذهر ،ملیت  ،قومیت را می کند  .در نشریه منتشر نخواهد شد.
 .5مقامت دریافتی ن اید از یر صف ه  A0با فونت  30کاتر باشند.
 .0م الر و نوشتارها تنها در فرمات مایکروسافت وورد Wordپذیرفته میشوند.
 .7نشریه رهائی زن بنا به تشخیص خویش مقامت و م الر منتشره دیگر رسانه ها را با کر ماخذ منتشر خواهد
کرد.
با ستاس از مشارکت شاا در غنی بخشیدن به ماهنامه رهائی زن

سردبیر

مدیر مسئول نشریه

مینو هاتی

شراره رضائی
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فقر در حاشیه تهران؛ از کار میان اسید و سوزن صنعتی تا تن فروشی در  ۰۱سالگی

پناه گودنشینان :فاطاه در  ۹سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و… به کارگاه چوب بری کشیده میشد و آنجا مورد تجاوز قرار
میگرفت.
گندمهای طالیی در کنار جاده ای فرعی که س پر دست انداز آن چیزی میان آسفالت و خاکی است ،تکان تکان میخورند و بامی آنها ابری تشکیل شده است .هاه
چیز در آن سوی گندمزار کوچر در هالهای از غ ار به چشم میآید .مردی سوار بر کا این در میان گندمها حرکت میکند و دروی م صول ،ابر کوچکی را در
نزدیکی شهری با زندگیهای غ ارآلود ایجاد کرده است .کای جلوتر از آن ،جاده به سات خاکی شدن میپیاد و تا جایی پیش میرود که تا چشم کار میکند ،خا است
و خا و دخاههای آجری.
هاین حوالی تهران ،چند سال پیش مددکارها در کارگاهی را کوبیدند ،مردی از کارگاه چوببری
بیرون آمد و گفت هیج کس اینجا نیست ،اما کای بعد از آن  0دخترباه کاتر از  ۲۰سال با گریه و
چهرههایی مستأصل به دو فرار کردند ،بیرون آمدند و به مددکارها پناه بردند .آن طرفتر هم باغی
است که پای دنیا دخترکی  ۵ساله را به خاطر تجاوز سرایدار به او به دادگاه باز کرد و پروندهاش
را به دیوان عالی کشور رساند.
دختری که از  ۱تا  ۱سالگی به طور مستار در هاین باغ ،به جسم ن یف و روح ل یفش تعرض
میشده است .هاین حوالی دختری زندگی میکند که پدرش افغان و مادر معتادش ایرانی است۲۰ .
ساله است اما شناسنامه ندارد .چند وقت پیش مادر او برای دریافت مواد تالش میکرد تا کودکش
را به مردی اجاره دهد ،مردی که کارش هاین و در م لههای فقیرنشین معروف است .رویا هم
حتی پیش از آنکه به سن بلوغ برسد به هاین ترتیر ،تجربه تجاوز را از سر میگذراند.
اینجــــا ،فقر و اوضــــاع نابسامان اقتصادی ،کارهای سخت انجام دادن و تجربه خشونتهای
جنسی و جسای خاطرهای مشتر میان باههایی است که بع ی افغان هستند ،بع ی ایرانی و
بع یها نیز یکی از والدین شان ایرانی و دیگری افغان است .مدیرعامل سازمان خدمات اجتااعی
شهرداری تهران به تازگی با اعالم نتایج یر پژوهش درباره  ۱۰۰کود کار گفته است«:ثابت
میکنیم که به  ۷۰درصد کودکان کار تجاوز میشود».
تجاوز میان زبالهها
بامتر از این من قه ،شهرکی از توابع جنوب تهران ،در کنار کورههای آجرپزی بیغولههایی ساخته شده و چند خانوار آنجا کنار هم زندگی میکنند .دخترباههای
مغراندام با پیراهنهایی بلند در میان خا ها روزگار میگذرانند و به صاحر کوره «ارباب »میگویند .هوای عصر پاییز در این بیابان سرد است و آتشی روشن
کردهاند .خاطره ،دختر  ۵ساله آجرهای کوچکی برمی دارد ،روی من ع آتش پرت می کند تا آن را خاموش کند ،با مهارت دست هایش را برای نشان دادن ن وه کارش
تکان میدهد و میگوید«:ما هم آجر می زدیم .آجرها را برمی داشتیم اینجوری اینجوری ،خانه به خانه کنار هم میچیدیم .سخت بود .سنگین بودند» .رکود ساختاانی
دامن کودکان کار در کوره های آجرپزی را نیز گرفته است و کسر و کار دیگری در این جغرافیای بیابانی رونق گرفته است.
یکی از اع ای جاعیت امام علی میگوید«:ق الً باهها در کورهها یا واحدهای صنعتی کار میکردند ،اما مثل تاام بخش های اقتصاد ،این کار هم به رکود خورد .امن
باهها زبالهگردی میکنند و پول در میآورند» .حام کورهها به گاراژی از ضایعات که حکم پول را برای کودکی باهها دارد ،ت دیل شدهاند .باهها زبالهها را به
کورههای مترو میآورند ،آنها را دپو و تفکیر میکنند و به پیاان کارهای بازیافت شهرداری میفروشند.
الهام فخاری ،ع و شورای شهر تهران چند وقت پیش گفته بود«:سوءاستفاده جنسی بزر ترین آسیر برای باههای زبالهگرد است».
اینجا ،یکی از م لههای حاشیه است که از درد فقر ،هاه نوع آسی ی در آن جریان دارد .هر بار که خ ری از قتل ،تجاوز ،کود آزاری و… منتشر میشود ،موجی از
درد را هاراه خود میکشاند ،چند وقت بعد فراموش میشود تا کار به حادثه بعدی برسد .اما در سکونتگاههای فقیرنشین درد روایت هر روزه آن هاست .باههایی که
در میان خانوادههایی معتاد ،کار میکنند و گاه نیز در کودکی بعد از تجربههای تجاوز کارشان به اعتیاد جنسی و تنفروشی میرسد.
کار میان اسید و سوزن صنعتی
رعنا ،دختر  ۲۷سالهای است که از نخستین سال های نوجوانی خود کار کرده است .نه دستفروشی ،نه گلفروشی و نه پا کردن شیشههای ماشینها سر چهارراه ،او
روزهای  ۲۲تا  ۲۷سالگیاش را در کارگاه ق عهسازی خودرو گذرانده است .حام سیاای او نه دختر جوان  ۲۷ساله ،که زنی استخوان ترکانده با نگاهی رنج دیده
است .او در این شهر زندگی کرده ،روستایی که تا چند وقت پیش حاشیه بوده و حام بدون هیج زیرساخت و تأسیساتی ،به شهر ت دیل شده است .رعنا با حواسپرتی
از روی زمان و سالها میگذرد و کارش را چنین روایت میکند«:در یر کارخانه خیلی بزر کار میکردم .سوله  ۵۰۰متری بود .طاقاه و باکس ماشین میزدیم.
برای هاه جور ماشینهایی هم بود ،پرشیا ۱۰۱ ،و… خیلی سخت بود و خ ر داشت .یک ار داشتم طاقاهها را منگنه میزدم ،دو تا انگشتم سوزن خورد و چس ید بههم.
دو ساعت فقگ گریه میکردم .نای دانستم باید چه کار کنم .دست یکی از هاکارهایاان هم ق ع شد .از آنجا بیرونم کردند ،پولم را درست ندادند ».او بعد از آن سر کاری
رفته که اساش را «آبکاری »میگذارد«:این چیزهای فلزی را که از آن لیوان و ظرف آویزان میکنند ،آبکاری میکردیم.
در اسید میگذاشتیم که زنگ زدگیاش برود .خیلی وقتها اسید میپاشید و صورتم را میسوزاند .خیلی سخت بود .شرها هم که خانه میرفتم ،نایتوانستم بخوابم.آدم
است دیگر ،میترسد» .ترس او نه از زندگی فقیرانه در م له موادفروشها ،بلکه از پدرش بوده است .پدری معتاد که به دخترهایش دست درازی و تعرض میکرد.
تن فروشی در  ۲۰سالگی ،برای  ۷هزار تومان
رعنا حام در خانه علم جاعیت امام علی زندگی میکند و کارهای ساختاان را انجام میدهد ،او میگوید«:امن خواهرم مشکلی دارد که نایتوانم بگذارم خانه بااند،
بزر ترین خواستهام این است که او را پیش خودم بیاورم» .دو تا از خواهرهایش در بهزیستی زندگی میکنند اما خواهر  ۲۳ساله دیگرش را از بهزیستی بیرون
کردهاند .او ابا دارد از مشکل خواهرش بگوید ،اما روایت مددکاران از فاطاه که در ۹سالگی تجربه تجاوز صاحر کارگاهی چوببری را از سر گذرانده ،روشن
است.
مسعود ،یکی از مددکاران این خانواده چنین روایت میکند«:پدر خانواده حتی قرص تقویتی میخورد که شرها به باههایش تعرض کند .باهها از او میترسیدند و به
آدمهای دیگر راحت اعتااد کردند .فاطاه در  ۹سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و… به کارگاه چوب بری کشیده میشد و آنجا مورد تجاوز قرار میگرفت.
کار به جایی رسید که او به این وضعیت عادت کرد ۲۰ .سالش بیشتر ن ود اما حتی بالل فروش و کله پز م ل نیز به او دست درازی کرده بودند و با دریافتهای ۱
هزار تومانی و  ۷هزار تومانی ،این کار هر روزش شده بود» .مسعود درباره وضعیتی که به آن اعتیاد جنسی میگویند ،ادامه میدهد«:کار به جایی رسید که خودش
آمد پیش ما و گفت از این وضعیت خسته شدم ،از خودم بدم میآید.
او را بهزیستی بردیم ،اما آنجا هم به خاطر مشکالت روان شناختی زیادی که برایش پیش آمده بود ،ا یت میکرد و بعد از دو ماه خودشان او را به خانه برگرداندند.
یکی از وقتهایی که پدرشان میخواست باه ها را ا یت کند ،دخترها با آجر به سر او زدند .ما با پلیس تااس گرفتیم ،گفتند ساعت  ۲۱شر حکم ورود به منزل نداریم و
مج ور شدیم با کارهای تر اعتیاد تااس بگیریم» .بعد از آن ،دو ماه طول می کشد تا مددکارها بتوانند به کار وکیل ،با جرم پرداخت نکردن نفقه و کود آزاری که
خود پدر به آن اعتراف کرده بود ،حدود دو سال مرد معتاد را به زندان بیندازند .مددکار این خانواده میگوید « :حام نیز دوران ح سش تاام و آزاد شده است .اما در این
مدت ،مادر خانواده هم دیگر از هاه چیز ع ور کرد و آنقدر وضعیت شان با فقر هاراه بود که خانه را به پاتوقی برای کارهای خودش ت دیل کرد».
چهره فاطاه با وجود قامت کوتاهش ،ش اهتی به دخترکان نوجوان ندارد ،کم حرف است و در نگاهش تشویش زنان رنج کشیده و میانسال میگذرد .زندگی در م له ای
فقیرنشین ،تنها کودکی و نوجوانی را از او دریغ نکرده است؛ درد روایت هر روز باههایی است که روزها و شر هایشان را با فاصله نیم ساعتی از پایتخت در
م لههای فراموش شده میگذرانند و در هیاهوهای رسانهای نیز جایی ندارند.
زندگی در اوضاع بد اقتصادی کار را به جایی رسانده است که مع الت اجتااعی به روندعادی زندگی باهها ت دیل شده است .پسرباهای  ۵ساله میگوید«:اینجا پسر
بزر ها با ما کاری میکنند که ما هاان کارها را با دخترهای کوچرتر میکنیم».
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تلوزییون راهیی زن از ”کاالل یا

“ روی مااواواره ”اهت ربد” هارفاهاتاه

پخ
دوشنبه ساعت 02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربلمه هب
وقت تهران می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.

نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می
توانید از طریق آردس اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

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

فرکانس ماوواره:

آرشیو مقاالت
http://rahai-zan.blogspot.de/
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 4.9

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

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

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 0009726249402 :

تلفن تماس000760070027 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس0009704427442 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

0009704427442

تلفن تماس444-421-1200 :

ایمیل verya.1290@gmail.com

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

تلفن تماس0009700066442 :
ایمیل sara_tina2002@yahoo.com

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

تلفن تماس 000614229242442 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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