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ما همه شارلی هستیم!
عزت ملکی
متن گفتگوی مینو همتی با
عزت ملکی در مورد وقایع
پاریس در برنامه تلویزیونی
رهائی زن از کانال یک)
پیشگفتار:
جهان بار دگر شاهد جنایت علیه
بشریت بود .طرفداران حکومت
اسالمی یا داعش در فرانسه
قلب آزادی بیان را نشانه رفتند
و در یورش مسلحانه به
کارکنان مجله فکاهی شارلی
ابدو ،دوازده نفر از جمله دو
محافظ پلیس این موسسه را بقتل
رساندند.
با اینکه تروریستهای حکومت
اسالمی در درگیریهای روز بعد
کشته شدند ،لیکن جامعه فرانسه
یکپارچه این عمل جنایتکارانه
را محکوم کردند .محکومیت
تروریستهای حکومت اسالمی و
القاعده نه تنها از طرف
سکوالرهای جامعه فرانسه بلکه

از طرف مسلمانان
مخالف تروریسم
راهپیمائی
در
میلیونها شهروند
درروز یکشنبه در
قلب پاریس بنمایش
گذارده شد.
در برنامه امشب
ضمن ابراز تسلیت
و همدردی با
های
خانواده
قربانیان جنایات تروریستی در
فرانسه با یکی از فعالین سیاسی
مقیم فرانسه به گفتگو مینشینیم
تا سیر وقایع را از نزدیک
مرور نمائیم.
عزت ملکی عزیز به برنامه
رهائی زن خوش آمدید.
مینو همتی :قبل از هرچیز ،آیا
روز واقعه حمله تروریستهای
حکومت اسالمی به کارکنان
مجله فکاهی شارلی ابدو را
چگونه بخاطر میآوری؟
عزت ملکی :با سالم به شما و
بیندگان تلویزیون رهایی زن.

مطالب
ما همه شارلی هستیم!
مصاحبه رهایی زن با عزت ملکی
گزارشی از برگزاری آکسیون حمایت از کوبانی
(آلمان -شتوتگارت) گزارش از :شراره رضائی
کودکان پیشاور ،قربانی سیاست های دولت پاکستان
سحر صامت
ترور روزنامه نگاران
افغانی ها ممنوع!

روز چهارشنبه هفتم ژانویه قبل
از ظهر دو برادر تروریست
اسالمی بنامهای سعید و شریف
کواشی ،به دفتر مجله فکاهی
شارلی ابدو با سالحهایی مانند
 AK-47و RPGو کالشنی ُکف
حمله کرده و دوازده نفر از
چهارکاریکاتوریست
جمله
برجسته و سردبیر چپ گرای
آن استِفان شاربونیه معروف به
این
شارب را ُکشتند.
تروریستها پس از این عملیات
در یک چاپخانه در نزدیکی
پاریس استقراریافته که روز بعد
توسط پُلیس ُکشته شدند.

آتنا در زندان

شراره رضائی
غالمرضا مصیری منجی

حفظ بهداشت روانی زنان درکشاکش برابری
مژگان حاصلی
خواهی
من چارلی هستم
مشکالت زنان در محیط کار

پریا مصیری منجی
میثم باریک رو

میزگرد بررسی سینمای زیرزمینی ایران
مصاحبه رهایی زن با بنیامین ،پردیس و آزاد
زنی از جنس من

بهاره شرفی

اخبار حقوق بشر

مرضیه آدمی

( Love is Loveعشق عشق است) مهدی زاغیان
گزارشی از برگزاری سمینار ساالنه تشکل های
مستقل زنان و زنان دگر -و هم جنسگرای ایرانی
گزارش از :شراره رضائی
در آلمان
نقد فیلم فریدا

سونیا راد

صفحه اجتماعی :تولید ساالنه دوهزار نوزاد در
ایران از مادران زیر  51سال (آسیب های مادر
شدن)

با نشریه رهایی زن همکاری کنید
برای نشریه رهایی زن مطلب و مقاال

شهره مالیی کنمی

” اجتماعی ،حقوقی ،روانشناسی ،جامعه شناسی ،بهداشتی  ،تجارب و گزارش های شخرصری از

زندگی زنان ( خودتان) و کودکان  ، “...شعر ،اخبار ،گزارش ،ترجمه ،معرفی کتاب و فیلم های خود را به آدرس ایمیر
کنید.

زیررارسرال

Markazi@RahaiZan.org

صفحه خبری
تماس با رهایی زن و اطالعات مربوط به روز،
ساعت و فرکانس پخش برنامه تلویزیونی از ایران

باتوجه به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظررا
مغایر با اهداف و سیاستهای رهائی زن نیز هستند ،اینگونه نظرا در ”ستون آزاد“ منتشر میشود و در همینجا از فعالین حقوق زنران و
بخصوص فعالین رهائی زن میخواهیم تا در پاسخگوئی به این نظرا کوشا باشند.

مینو همتی
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دست مذهب از زندگی مردم کواته
دههاهزارنفراز مردم پاریس در
چهارشنبه شب و پنج شنبه شب
در میدان جمهوری جمع شدند و
سرودخوانان یاد جان باختگان
آزادی بیان را گرامی داشتند.
دیروز هم یکی از سخنگویان
القاعده یمن مس ًولیت این جنایات
را به عده گرفت .هردو برادر
تروریست قبال" در یمن آموزش
دیده بودند اما امدی کولیبالی
همراه همسرش در سوریه و
عراق جزو تروریستهای داعش
بوده اند .حیات بومدین ،همسر
کولیبالی بعد از واقعه
تروریستی هفته گذشته از
طریق ترکیه به سوریه نزد
داعش برگشت( .دولت اسالمی
ترکیه که آشکارا به داعش در
سوریه و عراق کمک های
تدارکاتی و نظامی ارسال
میکند ،باوجود افشای هویت
حیات بومدین همزمان با
عملیات ترویستها از طریق
رسانه ها در سراسر جهان،
دولت اسالمی ترکیه براحتی
بوی اجازه داد که وارد فرودگاه
آنکشور شده و از طریق مرز
ترکیه به سوریه بگریزد.
پُررویی و عوامفریبی طیب
اردوغان تا این حد است که
دول غربی و اسرائیل را متهم
به دست داشتن در ترور
کارتونیستهای مجله شارلی ابدو
میکند!)
اقدام
دومین
مینوهمتی:
تروریستی در یک فروشگاه
مواد غذائی یهودیان اتفاق افتاد
که چهار تن جان خود را از
دست دادند .آیا این اقدام جامعه
یهودیان فرانسه را در منگنه
دست راستیهای فرانسه و
اسالمیون افراطی فرانسه قرار
نمیدهد؟
عزت ملکی :در بعداز ظهر
همانروز ،تروریست اسالمی
دیگری بنام امدی کولیبالی به
یک فروشگاه موادغذایی
یهودیان حمله کرد .این حمله
در هماهنگی با اقدامات دو
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تروریست مسًول حمله به دفتر
شارلی ابدو بوده و گویا امدی
کولیبالی از این تارگت برای
منحرف کردن جهت پُلیس
جامعه
استفاده کرده است.
یهودیان فرانسه تنها از طرف
اسالمیون مورد هدف قرارگرفته
اند و طی دوسال گذشته در
معرض چندین حمله تروریستی
از جانب اسالمیها بوده اند و
درچندین مورد کارکنان یهودی
یک موزه و یا کتابخانه ای در
فرانسه کشته شده اند .جنگ
تروریستهای اسالمی علیه جامعه
یهودیهای فرانسه تنها به ایجاد
تنفر از خود این تروریستها
منجر میشود .این جنایتکاران
میخواهند وانمود کنند که به انتقام
کشتار و آوارگی مردم توسط
ارتش ضدبشری اسرائئل دست
به چنین جنایاتی علیه مردم
عادی منتسب به یهودی را در
اروپا و فرانسه راه میاندازند ،که
بی اساس است .اما مردم
فرانسه و اروپا خوب میدانند که
این جنایتکاران ُمسلمان هیچ
ربطی به درد و رنج مردم
فلسطین ندارند .خود جامعه
یهودی فرانسه هم در مورد
سواستفاده جریانات اسالمی و
راست یهودی و مسیحی هوشیار
است .درست یکروز بعداز
راهپیمایی میلیونی مردم پاریس،
نتان یاهو در یک مجلس یادبودی
که در یک ُکنیسه یهودی در
نزدیکی همان فروشگاه ترتیب
داده شده بود ،حاضر شد و از
جامعه یهودیان فرانسه دعوت
کرد که به اسرائیل کوچ و
مهاجرت کنند! تمامی افراد
حاضردر آن ُکنیسه با خواندن
سرود ملی فرانسه ،جواب دندان
شکنی به نتانیاهو دادند.
مینوهمتی :عکس العمل افکار
عمومی به این فجایع در شکل
راهپیمائیهای پی در پی و با
شعار "من هم شارلی هستم" به
سراسر جهان مخابره شد،
مشاهدات و برداشت شخصی

شما از این تحرک اجتماعی
چگونه است؟
عزت ملکی :همانطور که
توضیح دادم ،در همان روز
حمله جنایتکاران تروریستها،
دههاهزار نفر از مردم پاریس،
عملیات
تداوم
باوجود
تروریستها ،به حمایت از آزادی
بیان و گرامیداشت یاد جان
باختگان آزادی ،در میدان
جمهوری تجمع کرده و از اینکه
ممکن است تروریستها به تجمع
آنها حمله کنند ،ترسی بخود راه
ندادند .در روز یک شنبه
یازدهم ژانویه هم بیش از
دومیلیون نفر از مردم پاریس در
راه پیمایی به طرف میدان
جمهوری شرکت کردند که اکثر
قریب باتفاق آنها شعارهایی در
حمایت از آزادی بی قیدوشرط
بیان ،کنترل و به زنجیر
درآوردن دین و مذهب وماهمه
شارلی هستیم و اینکه  ۷۱نفر را
کشتند اما میلیونها نفر را زخمی
و جریحه دارکردند ،را در دست
داشتند .البته در این تظاهرات
حاکمین ضدآزادی و تروریست
 ۰۴کشورجهان همراه رهبران
احزاب سیاسی اُلتراراست و
سواستفاده
ضدبشرنیزبرای
تبلیغاتی به نفع حاکمیت خود
شرکت داشتند .حاکمینی که
مستقیما" در تولید و رُشد
جریانات تروریستی در سراسر
جهان دست دارند .در اینمورد
یکی از طنز نویسان جان
بدربرده شالی ابدو طی مصاحبه
ای با لموند گفت که "خواب اش
را هم نمی دیدیم که روزی
ناقوس کلیسای نوتردام به یا ِد
شالی ابدو نواخته بشود! و زینب
الرهازویی یکی دیگر از
همکاران این مجله گفت :ای
کاش آنهایی که حاال مرده اند تا
وقتی که زنده بودند از چنین
حمایتی برخودار می شدند .حال
که اصال" چنین نبود .در هر
واقعه تروریستی که برایمان
اتفاق میافتاد ،همینها میگفتند که

تقصیرخودتان است!
این مجله طنزو فکاهی فرهنگی،
سیاسی واجتماعی یکی از
نادرترین رسانه ای در غرب
است که با زبانی طنز و تلخ
دست به ریشه می برد و در
جهان میدیای مزدور و نان بنرخ
روز خور که روزمره به تولید
جعلیات فرهنگی و سیاسی
پرداخته و به مهندسی
افکارجامعه به نفع سیستم موجود
دست میزند ،بایست قدر چنین
رسانه ای را دانست.
مینوهمتی :آیا در جامعه فرانسه
بحث پیرامون مبارزه با
سربازگیری جریانات تروریسم
اسالمی به کجا رسیده؟ آیا دست
به ریشه معضل اجتماعی برده
میشود ،تاریخچه مبارزه با
خشونت گرائی جریانات اسالمی
به چه سالی برمیگردد.
عزت ملکی :مردم فرانسه هم
مانند مردم تمام دنیا ،دارای
گرایشات سیاسی متفاوت و
گوناگونی هستند که رسانه های
گروهی ،دولت و احزاب و
جریانات سیاسی در شکل گیری
این گرایشات تاثیر بسزایی
دارند .در مورد سربازگیری
جریانات تروریست اسالمی،
حکومت فرانسه و تمام دول
غربی بیش از هشتاد سال است،
برای مبارزه با کمونیسم ،در
تولید و بازتولید آنها مستقیما"
دست دارند .تمامی دول غربی
برای تقسیم جامعه به ادیان،
فرهنگها و نژادهای مختلف،
نهادهایی مانند مالتی کالچرالیزم
(چندفرهنگی) و نسبیت فرهنگی
را بوجود آورده و ساالنه
بیلیونها دالر از طریق این
نهادهای ارتجاعی و ضد بشری،
به تاسیس مدارس اسالمی و
مساجدو دیگر نهادهای مذهبی و
فرهنگ ارتجاعی کمک میکنند.
جالب است بدانید که این
جریانات تروریست اسالمی را
میدیا و خود دول غربی
بزرگنمایی میکنند.
ادامه در صحفه ی 51
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مبارزات مردمی شکست انپذری است
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گزارشی از برگزاری آکسیون در حمایت از کوبانی همراه با عکس (آلمان -شتوتگارت)
شراره رضائی

گزارش

دیروز شنبه  01ژانویه  ، 5102از طرف سازمان رهایی زن و انجمن خلق هاای ایارانای
آلمانی در شهر شتوتگارت -آلمان در مرکزشهر آکسیونی طبق اطالعیه قبلی در حمایتتاز آوارگان کوبانی برگزار شد.
این آکسیون از ساعت  01تا  01در مرکز شتهتر بتا عتکتس هتایتی از متردم و متبتارزات
کوبانی و همچنین زنان و کودکانی که بی خانمان شده اند توجه عابران را بته ختود جتلتب
می کرد .هدف از برگزاری این آکسیون جمع آوری کمک های نقدی بترای کتودکتانتی بتود
که عالوه بر درد جنگ و بی خانمانی دیگر سرما و گرسنگی را متحمل نشوند و با آنتچته
که در توان داشتیم سعی کردیم توجه عابران را به این موضوع مهم جلب کنیتم و در ایتن
خصوص مسئوالن برگزاری این آکسیون با مردمی که از ایتن حترکتت مشتتتاقتانته ابتراز
خرسندی می کرند و مشوق ما بودند ،در اهمیت و ادامه ی حمایت از این مبارزات مردمی و کودکان و آوارگان شد.
همچنین لیستی برای امضاء در جهت محکوم کردن و فشار سیاسی بر دولت اردوغان که آشکارا از دولت وحشی داعش حمتایتت متی کتنتد در
اختیار مردم گذاشتیم که از استقبال خوبی برخوردار بود.
گزارش تصویری و فیلم آکسیون در برنامه رهائی زن از کانال یک ماهواره به سوی ایران ،خاورمیانه ،اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید .لینک:

http://youtu.be/NCKg1dZKE6Q
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دست مذهب از زندگی مردم کواته
کودکان پیشاور قربانی سیاست
های دولت پاکستان

سحر صامت
سال  ۴۴۷۰سالی پر از تنش و
چالش برای تمام جهان بود.در
این سال تعداد زیادی از مردم
بی گناه قربانی گروه های تندرو
اسالمی شدند .از گروه داعش
گرفته تا بکو حرام که تازه وارد
میدان شدند تا گروه طالبان که
سالهای سال جان تعداد زیادی
از مردم افغانستان را به بهانه
های مختلف پس از سقوط
رژیمشان توسط نیروهای بین
المللی جان انسان ها را گرفتند.
کشور پاکستان هم شاهد قتل
دسته جمعی شاگردان یک
مکتب نظامی ( مدرسه ی
نظامی ) در شهر پیشاور بود.
نگاهی می اندازیم به نقش
کشور پاکستان در تقویت و رشد
گروه وحشی و تروریستی
طالبان.در سال  ۷۹۹۰میالدی
دهم ماه اکتبر در اوج جنگهای
داخلی افغانستان گروهی وارد
منطقه سپین بولدک والیت
قندهار در جنوب افغانستان
شدند و نام خود را «تحریک
اسالمی طلبای کرام» نهادند .در
میان رهبران طالبان اعرابی
وهابی از عربستان سعودی
وجود دارد .حمایتهای مکرر
و پنهان عربستان سعودی از
طالبان ادامه داشت و آنها با
شعار جهاد با شرک و کفر و
اینکه هر کس کشته شود به
بهشت خواهد رفت به زودی
پیروان زیادی از افغانستان و
پاکستان پیدا کردند.پس از حمله
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ی  ۷۷سپتامبر به  ۴ساختمان
تجارتی شهر نیویورک آمریکا
برای مبارزه با تروریزم و ریشه
کن کردن آنها" شبکه ی القاعده"
به رهبری اسامه بن الدن به
افغانستان اعزام شدند و پس از
پیوستن نیروهای ناتو توانستند
قدرت را از طالبان بگیرند.
گروه طالبان نیز به کشور
پاکستان که پایگاه اصلیشان پس
از سقوط حکومتشان بوده و
همچنان جای مناسبی برای رشد
تفکرات و ایده هایشان بود پناه
بردند.نگاهی می اندازیم به
وضعیت سیاسی و فرهنگی
کشور پاکستان زادگاه این گروه
تروریستی .کشور پاکستان سال
 ۷۹۰۱استقالل خود را از شبه
قاره ی هند بدست آورد.این
کشور در طول سالها آنقدر روی
موضوع فراگرفتن دانش و
مساعد ساختن زمینه اینکه
چگونه نسل جدید پاکستان بتوانند
به صورت خوبتر از علوم
امروزی بهره مند شود توجه
نکرد.مناطق دور دست پاکستان
و بعضی ایاالت های پاکستان
کامال از نعمت سواد بی بهره
هستند همچنان مردم پاکستان با
اینکه از سواد برخوردار نیستند
به شدت از نظر مذهبی افراطی
هستند در حدی در این سرزمین
میان  ۴مذهب از یک دین
( شیعه و سنی ) به صورت
علنی جنگ جریان دارد و این ۴
گروه با یکدیگر در نبرداند که
این خود یک فاکتور برای رشد
گروه های تروریستی در این
خاک است و این سرزمین را به
پایگاه پایگاه دهشت افگنی مبدل
نموده است .مردم این سرزمین
تا حدی دید مذهبی و تفکر سنتی
دارند که در این کشور بیش از
هزاران مدارس ( مکاتب ) دینی
با مدیریت افرادی که در چند
جمله ی پیش ذکر کردم فعال
است و به آمار افزایش این گونه
مکان ها روز به روز افزوده می
شود .مثال در سال  ۷۹۱۷در

حدود  ۴۴۴مدرسه ( مکتب ) در
پاکستان وجود داشت اما در سال
 ۷۹۱۱این مدارس ( مکاتب ) به
 ۱هزارمدارس رسمی و در
حدود  ۴۴هزار مدارس غیر
رسمی می رسید ،شما حاال خود
قضاوت کنید که طی گذر این
سالها چه مقدار مدارس دینی
دیگر ایجاد شده باشد .این
مدارس اقلب کودکان را جذب
خود می کند و آنها را شستشوی
مغزی می دهد و آنها را برای
حمالت انتحاری و تروریستی با
وعده ی رسیدن به بهشت آماده
می کند البته دولت پاکستان و
همچنان استخبارات این کشور
نقش مهمی را برای پرورش
چنین افرادی ایفا می کنند.
طالبان آن قدر در پاکستان
صالحیت دارد که در برخی از
ایاالت این کشور گروه وحشی
طالبان حمایت خود را از گروه
وحشیتر از خود " داعش" اعالم
کردند .فیلمی از برخی اعضای
ارشد طالبان پاکستان منتشر شد
که در آن ،اتحاد و همبسته گی
طالبان به داعش اعالم داشته اند.
این فیلم که از صفحه توییتر
منتسب به گروه تروریستی
داعش نشر شده ،سخنگوی اسبق
گروه تحریک طالبان پاکستانی
‘شاهد هللا شاهد’ به همراه دهها
نفر دیگر از شبه نظامیان گروه
طالبان را نشان می دهد که
وحدت گروه طالبان پاکستانی به
داعش اعالم می کنند .پس از
گذشت  ۴ماه از نشر این ویدیو
در ماه میزان ( مهر) سال جاری
 ۷۳۹نیز با انتشار یک پیام
صوتی ،اعالم کرده :من با
‘ابوبکر البغدادی’ (رهبر گروه
اعالم
داعش)
تروریستی
همیستگی می کنم و از این پس
از همه دستوارت’ ابوبکر
البغدادی پیروی می کنم .که این
خود خبری بسیار تکان دهنده در
سطح منطقه بود با این حال
دولت پاکستان این خبر را
تکذیب کرد.

نگاهی کوتاه می اندازیم به ابعاد
مختلف و دالیل رشد گروه
تروریستی طالبان
پس از روی کار آمدن دولت
چدید افغانستان ،کشور پاکستان
انتظار داشت را سربازان ملی
افغان را تعلیم دهد اما زمانی که
دید چنین فرصتی برایش مساعد
نمی شود شروع به تغذیه ی
گروه طالبان کرد .از سوی دیگر
هم دولت هندوستان دست دوستی
به سوی افغانستان دراز کرد که
این خود باعث مضطرب شدن
کشور پاکستان و کینه ی که از
هند به دل داشت شود .از سوی
دیگر افغانستان که از نظر
جغرافیایی و استراتژیکی به ۰
راه میان کشورهای ابرقدرت
معروف است از نظر اقتصادی
با پذیرفتن کمک های و
همکاری های مالی کشور چین
و همچنان هم سرحد بودن با این
کشور و کشورهای شوروی
سابق خار چشمی برای پاکستان
شده است.برای همین تا جایی که
امکان داشت این گروه وحشی
را در خود برای رسیدن به
اهداف سیاسی خود پروراند اما
غافل از اینکه روزی همین
گروه جان صدها کودک بیگناه
را در شهر پیشاور مرکز ایاالت
خیبر پختونخواه که یکی از
محروم ترین مناطق این کشور
است صورت می گیرد .در این
منطقه مردم از سطح سواد و
اقتصاد پایینی برخوردارند و این
منطقه که با افغانستان هم مرز
است .قبل از یک صد سال پیش
این خط مرزی در زمان
حکمرانی امیر عبد الرحمان
خان در افغانستان ،طی
معاهدهای با هند تحت استعمار
بریتانیا تعیین شد .اما بعد از به
وجود آمدن کشور پاکستان،
حکومت وقت افغانستان ،این
خط را به رسمیت نشناخت و
هنوز بین  ۴کشور افغانستان و
پاکستان بر سر مسایل مرزی
(خط دیورند) اختالفاتی وجود
4

کسانی هک ح کرت نمی کنند زنجیراهی خود را حس نمی کنند
دارد که گاهی باعث بروز
مشکالت جدی بین این  ۴کشور
گردیدهاست .روز سه شنبه ۴۲
ماه قوس ( آذر ) حوالی ساعت
 ۷۴ظهر  ۱تن از این
تروریستان با لباس نظامی بر
تن با شلیک گلوله به یک مکتب
( مدرسه ) نظامی حمله کرده و
جان دست کم  ۷۳۷نفر را که
کودکان زیر  ۷۱سال بودند را
گرفتند همچنان تعدادی از
معلمین نیز جان خود را از
دست دادند .گزارش ها می
رساند در این حادثه بیش از
 ۷۴۴کودک بیگناه دیگر
مجروح شدند .زمانی که این
گروه وحشی به این مکتب
( مدرسه ) حمله کرد بیش از
 ۲۴۴کودک مشغول درس
خواندن بودند .کودکانی که با
هزاران آرزو و امید برای
ساختن آینده یی روشن برای
خود و کشور خود برای درس
خواندن رفته بودند .باز هم
مردم بیچاره قربانی سیاست
های نادرست دولت ها می شوند
این بار هم کودکان قربانی این

ترور روزنامه نگاران
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حادثه شدند .زمانی که تصاویر
ویدیوی اجساد کودکان در شبکه
های اجتماعی منتشر شد هیچ
دلی طاقت دیدن آن همه جنازه ی
کفن شده ی کودکان را نداشت.
آخر گناه کودکان چیست که
اینگونه قربانی بازی های کثیف
و شوم سیاستمداران و دولتمردان
شوند .زمانی که اخبار این حادثه
را از طریق تلویزیون دنبال می
کردم تعداد زیادی از والدین با
حالتی مضطرب دنبال کودک
خود می گشتند و امیدوار بودند
کودکشان از این حادثه جان سالم
بدر برده باشد .تعداد زیادی از
پدران و مادران بر سر جنازه
های کودک خود گریه و ناله
می کردند .در این حادثه دولت
پاکستان و مهاجمین  ۹ساعت با
هم جنگیدند .تا جایکه دیده می
شود در کل می توان گفت این
در حقیقت این حادثه یک جنگ
استخباراتی و یا جنگ نرم است
که توسط خود کشور پاکستان
طرح و روی دست گرفته شد.
پاکستان به منظوراینکه ،بتواند
منافع خود را در کشورها منطقه

تامین نماید و دولت های
کشورهای منطقه تحت اثر
مستقیم پاکستان قرار گیرد در
این  ۴دهه اخیر بیشتر توسط
طرح ها ی "ای اس ای "تمرکز
نموده و این سازمان را خیلی ها
دست آزاد داده است ،من به چند
موضوع می خواهم به صورت
خالصه اشاره کنم در این حمله
نه تنها استخبارات کشور
پاکستان بلکه دست استخبارات
کشورهای بیرونی که از سیاست
های پاکستان دارند در چندین
دهه متضرر شده اند دخیل است.
بارها دولت افغانستان به پاکستان
که هم نیروهای نظامی این
کشور به مناطق شرقی افغانستان
موشک پرتاب می کند و در
جنوب افغانستان طالبان مسلح را
برای بهم ریختن امنیت افغانستان
گروه طالبان را اعزام می کند.
افغانستان بار ها از پاکستان
خواست تا برای مبارزه با
تروریزم دست دوستی به
سویشان دراز کند اما پاکستان
بارها این حرف را پشت گوش
انداخت تا اینکه خود پاکستان

شاهد چنین حادثه ی بود .پس از
این حادثه هیاتی از این کشور به
افغانستان سفر کرد تا راجع به
پروژه ی مبارزه با تروریزم
همکاری های الزم را داشته
باشند.دوم اینکه پاکستان خود
حامی اصلی دهشت افگنی و
طالبان در این چند دهه اخیر
بوده است و حاال همین حامیان
یکبار دیگر بخاطر اینکه بتوانند
منافع خود را در داخل خاک
پاکستان به دست بیاورند به گونه
یی و با طرح همچو عملیات ها
دولت پاکستان را تحت فشار
خود قرار میدهندواین در حقیقت
زور آزمایشی آنها است ،سوم
اینکه یک عده افراد بومی و
سنتی و قبیله گرایی پاکستان که
در وزیرستان زندگی می کنند
توسط طیاره های بی پیلوت
امریکا چندین مرتبه مورد
حمالت قرار گرفتند و این
تروریستها برای کشور پاکستان
این ادعا ها را ناشی تخطی و
تجاوز باالی خاک پاکستان می
دانستندبازهم مردم بیگناه گوشت
دم توپ سیاستمداران هستند.

مجله هفتگی شارلی هبدو یک مجله فکاهی است که از سال  ۷۹۹۹شروع به کار کرده و هر هفته
روزهای چهارشنبه اقدام به انتشار کاریکاتورهای مختلف از موضوعهای و شخصیتهای مختلف
مینماید .بعد از دههها فعالیت  ،برای اولین بار سال  5100با انتشار کاریکاتوری از محمد پیامبر
مسلمانان به این مجله حمله و دفتر مجله آتش زدند.

این نشریه طنز در آخرین شماره خود  ،به مناسبت پیروزی حزب اسالمی در تونس  ،در یک حرکت
طنز گونه  ،حضرت محمد را به سردبیری این شماره ویژه منصوب کرده بود تا از نگاه او پیروزیهای
بنیادگرایان را واکاوی کند
این بار افراط گرایان اسالمی در اقدامی وحشیانه دست به کشتار دوازده انسان زدند با فریاد هللا اکبر با
تعصب خشک خود به خون کشیدند و پاسخ قلم را با گلوله دادند.
این گونه است احکام اسالم در خصوص مخالفانش .یک نفر مانند سهیل عربی به اعدام محکوم میشود و
یکی به دستور شریعت مرتد خوانده میشود و عده ای روزنامه نگار در فرانسه اینگونه غم انگیز کشته
میشوند به جرم آزادی بیان.
همانطور که نخست وزیر فرانسه هم به درستی اشاره کرده است ،اگر مسلمانان احساس میکنند که کاری
شهره مالیی کنمی
غیر قانونی صورت گرفته است ،میتوانند به دادگاه شکایت کنند و کار را به شکل متمدنانه پیش ببرند
وگرنه چماق به دست گرفتن و به خیابانها ریختن و آتش زدن دفاتر و یا کشتن مخالفان و منتقدان اسالم
عملی مذبوحانه است و با معیارهای انسان نوین ناسازگار
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مردم افغان بساط تان را
افغانی ها ممنوع!
جمع کنید و بروید! .رژیم
اسالمی ایران دیگر به شما
نیاز ندارد .دیگر خبری از
روزهای سازندگی بعد از 8
سال جنگ و ویرانی ببار
آمده نیست تا دولت
بورژوازی ایران به نیروی
کار شما نیازداشته باشد.
شما حتی از زندگی در
حاشیه ای ترین منطقه ی
شهر درآلونک های که
بجای در ،پتوی کهنه ای
برای محافظت از گرما و
شراره رضائی
سرماست آویزان است ،از
زندگی در آلونک های بدون آب شرب و حمام حتی از تنفس
هوای پراز دود و خاک کوره های آجرپزی ممنوع شده اید.
به همت دست های پینه بسته ی شما پارک هایمان آباد شد و
به لطف شهردار راسیست تهران ،بر در ورودی پارک ها با
بی شرمی تمام نوشتند":ورود سگ ها و افغانی ها " ممنوع!.

می شوند .کودکانی که بخاطر
نداشتن شناسنامه ،از رفتن به
مدرسه محروم هستند و آنهایی هم
که با هزاران بدبختی و نداری
موفق به دریافت کارت شناسایی
شده اند تا با آینده ای مبهم حداقل
سوادی داشته باشند و درس
بخوانند باید سه برابر دیگر دانش
آموزان شهریه بپردازند.
مدیران و معلمان درمانده و
مستعصل از مشکالت و فشار
زندگی که جمهوری اسالمی بر
آنان تحمیل کرده بجای پرورش
انسان هایی برای ساختن آینده ی
بهتر و جامعه ای انسانی تر ،درس
نژادپرستی ،حقارت ،تحقیر را
آموزش می دهند و مدرسه های
ایران تبدیل به شکنجه گاه و خالی
کردن عقده های روانی و محیطی
ناامن برای این کودکان است.

رفتارهای ضد انسانی رژیم اسالمی به همینجا ختم نشد و هر
روز زندگی را برای مردم بی پناه افغان مقیم ایران سخت تر
میکند .جوانان و کودکانی که هرگز کشوری بنام افغانستان را
ندیده اند و در ایران متولد شده اند ،تهدید به اخراج از کشور

جمهوری اسالمی سازماندهی شده
با ایجاد تنفر کودکان ازهمکالسی
ش ،از هم طبقه ای کارگر
بافشردن گلوی خانواده های افغانی

آتنا در زندان

غالمرضا مصیری منجی
آتنا فرقدانی ،نقاش و فعال
حقوق کودک،که چندی پیش به
خاطر طراحیهایش و دیدار با
خانوادههای زندانیان سیاسی و
خانوادههای شهدای سال ۱۱
بازداشت شد بود .روز شنبه
بیستم دي ماه به زندان قرچک
ورامین فرستاده شد

به نوشته سایت جرس ،فرقدانی
دو ماه در بند دو الف سپاه
نگهداری شد و طی این مدت
تحت فشارهای روحی قرار
داشت .علی رغم اتمام
بازجوییهای طاقت فرسای
یکماه و نیمه اما از آزادی او
ممانعت به
آمد،
عمل
موضوعی که
باعث شد آتنا
فرقدانی دست
به اعتصاب
غذا بزند .او
از
بعد
وخامت
وضع
جسمیاش به دستور قاضی
صلواتی با قرار وثیقه بسیار
سنگین تا برگزاری دادگاه از
زندان آزاد شد.
آتنا فرقداني كه افشاگریهاي
اخیرش درباره اعمال خشونت

و ناامن کردن زندگی آنان می
خواهد بحران اقتصادی ،گرانی
های سرسام آور ،بیکاری و بی
کفایتی و بی لیاقتی ش را به گردن
محروم ترین شهروندان که حتی
حق اعتراض به هیچ دادگاهی را
ندارند ،بیاندازد.
وظیفه ی تمامی شهروندان و طبقه
ی کارگری ست تا در مقابل این
تبعیض و تعرض کثیف و آشکار
نژادپرستی و رفتار غیرانسانی
اعتراض کنیم .در دنیایی مدعیان
تمدن امروز چنین رفتارهای شرم
آور و تحقیرآمیزی علیه کودکان،
جرم بزرگی تلقی شده و باید
مجریان اصلی چنین رفتارهای
شنیعی محاکمه شوند  .باید علیه
حکومت راسیست ایران اعتراض
کرد تا دست از آزار و اذیت
شهروندان افغانی برداشته و حق
زندگی و برخورداری از امکانات
شهروندی یکسان برای آنان را به
رسمیت بشناسد.

ها در بند زنان اوین بازتاب
گسترده اي در سطح جهان یافت،
روز شنبه بیستم دي ماه با
حضور در شعبه  ۷۲دادگاه
انقالب به ریاست قاضی صلواتی
فراخوانده شد تا به اتهامات
«تبلیغ علیه نظام»« ،اقدام علیه
امنیت
ملی»
و

شدیدا مورد ضرب و شتم قرار
داده اند.
طبق آخرین گزارش ها ،آتنا
فرقداني به زندان قرچك منتقل
شده و با توجه به افشاگریهاي
اخیرش و همچنین انتقاد از علي
خامنه اي ،جانش در خطر است.
محمد نوریزاد در فیسبوک خو
نوشت« :بعد از ضرب و شتم
آتنا فرقدانی در دادگاه انقالب،
وی را به زندان قرچک ورامین
فرستادند! امروز با پدرش
صحبت کردم .صدایش گرفته
بود .شاید میگریست .پدر است.
میگفت :جلوی چشم من و
مادرش کتکش زدند«.

«توهین به نمایندگان مجلس از
طریق مهارت نقاشی» پاسخ
گوید.
طبق گزارش هاي دریافتي
"جمهوریت" و "پیام دانشجو"،
نیروهاي امنیتي آتنا فرقداني را

ربای آگاهی و راهیی هب
سازمان راهیی زن ویپبندید
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رافه و شادی و آسایش حق تمام انسان اهست
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حفظ بهداشت روانی زنان در کشاکش برابری خواهی
پیش از این از نقش مهم آگاهی
مژگان حاصلی
برای احقاق حقوق انسانی و
برابری بشری صحبت کردیم.
نکته مهمی که همواره سطح
آن با ابزارهای مستقیم و غیر
مستقیم مخالفی ِن آزادی هدف
گرفته می شود.
اما یکی ازعمده عواملی که
بشر را در فرآیندهای اجتماعی
و سیاسی سپری شده به حرکت
وا می دارد ،درک تضادها،
نابرابری ها و همچنین تداوم
کج رفتاری هاست.
کج رفتاری ها و نابسامانی هایی که ریشه در بینش های
فردی تا جبر فرهنگی جامعه یا سیاست حاکم دارد ،مواردی
که بوجود آورنده ضعف ها یا شکاف های بزرگ و کوچک
انسانی می شوند و برابری های ذاتی بشر را نشانه گرفته اند.
وضعیت دنیای کنونی آشکار کننده واقعیتی ست که انسان ها
را مجاب به انتخاب مسیر می کند شرایطی که دیگر نمی توان
به هر اندیشه ای که بر ستون های نابرابری بنیاد نهاده شده
است احترام یک جانبه گذاشت.
زنان آسیب دیده ای که از دختر بودن خود در بدو تولد
سرزنش می شوند تا اجبارهای فرو رفته در بلوغ و جوانی
شان ،زنانی که اسباب مسلم گناهان کبیره شمرده می شوند و
محکوم به پوشش های اندیشه ای و زبانی هستند و در وقت
لزوم مثال خوب حوریان جورکشیده ی لمیده در بهشت
خواهند بود.
دختران کوچکی که از اشک های خلوت کودکی خود به زنان
من چارلی هستم

پریا مصیری منجی
من چارلی هستم فریاد انسانهای
آزاده سراسر جهان است پس از
وقوع حادثه دلخراش و تکان
دهنده روز چهارشنبه

خیابان های پر دود و رنگ مبدل
می شوند یا فرزندان آسیب دیده
ت حقوق اجتماعی
ایی که قلم بدس ِ
خود می شوند .تمامی آنان قدرت
حرکت های بزرگ را دارند،
قدرت اشاره ای هر چند کوچک
برای تکان ها و دگرگونی های
بزرگ .ایستایی و یا سفر برای باز
گرداندن حقی که قطعه قطعه شده
و هر تکه آن به گوشه ای از جهان
پرتاب شده است ،می تواند تمامی
باورهای برابری را معنا کند.
اما بهانه نبودنت گاهی مشغله
زندگی ست و گاهی آسیب های
ناشی از آن که در بسیاری از
موارد تاثیر تخریب دایمی خود را
امن سکون نیز
حتی در وضعیت ِ
در پیش می گیرد.
نکته ای که هشدار دهنده سالمت
روحی فرد ست ،حرکت و حیات
او را ُکند می کند و اندیشه او را
پریشان می سازد و به راحتی
تمرکز که از رموز آگاهی ست را
نشانه می گیرد.
پناه بردن به درمان های موقت از
اعتیاد به داروهای روان پزشکی تا
حتی اعتیاد به مواد مخدر و
مشروب عالوه بر رساندن آسیب
های جدی جسمی ،سالمت روح و
پایداری فرد را در مبارزه نشانه

فاجعه ای که در آن تروریست
های جنایت کار اسالمی با
فریادهای هللا اکبر...
چارلی هبدو را میکشیم...انتقام
پیامبر را گرفتیم به دفتر نشریه
چارلی هبدو حمله کرده و دوازده
انسان را از جمله چهار
کاریکاتوریست برجسته و سر
دبیر ارشد این روزنامه را به
قتل رساندند.
کشورهای فرانسه و مردم
سراسر دنیا در شوک بزرگی به
سر میبرند.
حادثه ای تلخ که نتیجه رفتارهای
ددمنشانه و ستیزه جویانه
تروریست های اسالمی میباشد.
ریشه این فاجعه تلخ که حمله ای

می گیرد .فراموش نکن سالمت
روان من باید برایم قدرت حرکت
ایجاد کند تا نسخه داروهای آرام
بخشم ،چرک نویس مقاله های
آزادی خواهانه ام باشد.
توجه به خود و تکان خوردن تنها
یک لحظه را می طلبد و آن درنگ
خواستن است و در آمدن از پوسته
بی حرکتی و کرختی که جان را
فرا گرفته یا گذر از اندیشه و
خاطره ی ظلمی که روح را چنگ
می زند ،می تواند لحظه رهایی
بخش باشد.
سکون هیچ گاه پیروزی به همراه
نخواهد آورد چرا که با بی رمقی
اش مغز و اندیشه را به افول می
کشد و جسم را به سراشیبی نابودی
سوق می دهد.
از همین روست که قدرت تغییر و
نفوذ بیان یک ورزشکار یا هنرمند
می تواند صد چندان باشد؛ در چنین
شرایطی ست که افراد حتی می
توانند قانون های نا برابر مکتوب
شده و مسلم دولت ها و حکومت ها
را جابه جا و محو کند.
و این چنین خواهد شد که زنانی که
نامالیمتی های بسیار دیده اند ،می
توانند ذات زنانگی خود را در
زایش عشق و زندگی به جهان
بچشانند.

به تمامی اهل قلم در سراسر
جهان میباشد باید در جایی دیگر
جستجو کرد.
در فتوای خمینی علیه رشدی
نویسنده کتاب آیات شیطانی و یا
فتوای فاضل لنکرانی آخوند
شیعه در خصوص رافق تقی
روزنامه نگار اهل جمهوری
آذربایجان که به مرگ ایشان
منجر شد .ترویج خشونت با
استفاده از آیات و با فتوای این
افراد هر بار در گوشه ای از
جهان قربانیانی را به کام مرگ
برد.
امید است که همبستگی پس از
این حادثه سپری باشه برای
مقابله با این گونه رفتارهای

خشونت آمیز.

از سایت راهیی زن  ,و آرشیو
نشرهی اه دیدن کنید :
http:/
rahaizanorg.blog
spot.com
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قدرت رد دست شماست ،کافی ست بیدا رش کنید
مشکالت زنان در محیط کار

میثم باریک رو
امروزه اهمیّت بهداشت کار بر
هیچ کس پوشیده نیست .افزایش
کیفیت محصول ها ،پیشگیری
از حوادث،جلوگیری از به هدر
رفتن انرژی مادی و انسانی و
کم کردن فشارهای روانی برای
استفادهٔ بهینه از نیروی انسانی .
در جامعه بدون در نظر گرفتن
بهداشت حرفه ایی در محیط
کار و تالش برای ایجاد محیط
کاری سالم اصالً امکان پذیر
نیست .در سازمانی که همهٔ
افراد در ان با همدیگر بر اساس
یک مجموعه ایی از هنجارها و
ارزشهای مشترک و یک
محیطی پر از اعتماد همکاری
بکنند واضح است که بهترین
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فرصت برای ابداع و پیشرفت
وجود دارد .
بر هیچ کس پنهان نیست که با
مشکالت معیشتی و شرایطی که
حکومت کثیف اسالمی برای
مردم بوجود آورده ،شرایط
پیچیده و نقش های جدیدی را
برای مردان و زنان رغم زده که
در این میان زنان شاغل را می
توان بی تردید یکی از
موضوعاتی دانست  ،که در اکثر
موارد نه بخاطر رفاه و جایگاه
سر
اجتماعی بهتر بلکه با هدف ِ
پا نگه داشتن بنیان اصلی خانواده
و رفع ابتدایی ترین نیازهای
انسانی صورت می گیرد .
حال با افزایش حضور زنان در
محیط کار مسائل آنها نیز ابعاد
دیگری به خود می گیرد .از
نظر قانونی مسائلی مثل حقوق
مزایا ومرخصی که در هنگام
زایمان دارند بسیار حائز اهمیّت
است اما گرفتاری زنان در
محیطهای کاری فقط محدود به
این موارد نمی شود.
آنها عالوه بر دست و پنجه نرم
کردن با تبعیض و بی عدالتی در
پرداخت دستمزد و یا ارتقای
جایگاه شغلیشان در معرض
انواع آزارها نیز قرار دارند،
یکی از این مزاحمتها

،مزاحمتهای جنسی است.
خشونتهای جنسی در محلهای
کار به رفتارهای کالمی،روانی
و فیزیکی که منجر به آزار
جنسی زنان شود اطالق می
شود .
تعریف جکهای مستهجن ،
تعریف از زیبایی ،تماس های
بدنی ظاهراً تصادفی ولی آگاهانه
،تماس های بدنی با وقاحت
بیشتر مثل بغل کردن و بوسیدن
 ،تماس تلفنی آزار دهنده و
تجاوز جنسی که پیامدهای آن
شامل متهم شدن  ،اخراج
،احساس نا امنی و به خطر
افتادن سالمت روانی،کاهش
اعتماد به نفس،از دست دادن
شغل چشم پوشی از ارتقای
شغلی و مزایای شغلی باشد
نمونه هایی از خشونتهای جنسی
است که بر زنان در محیطهای
شغلی اعمال می شود .
کم نیستند هنجارهای زشت و
ناپسندی که در دوران حکومت
اسالمی در درون جامعه و در
دل خانواده ها ریشه دوانده ،که
صد البته خود جامعه نیز بی
تقصیر نیست .از جمل ٔه انها
تربیت غلطی است که به مرد در
هر موقعیتی اجازه می دهد به
همکار زن خود نگاه جنسی

داشته باشد .متأسفانه در این
میان ترس از بیکاری جسارت
زنان را کمتر و سطح اختیارات
مدیران و نبود حمایتهای قانونی
از زنان این آزارها را دامن می
زند.
اشتغال زنان در محیطی خارج
از خانه اغلب با انجام وظایف
خانه داری و غیره در داخل
منزل نیز همراه است .
با توجه به وظایف و مسئولیّت
چند گان ٔه زنان که موجب ایجاد
فشار کاری و استرس های
مضاعف بر آنان می شود .
من به عنوان عضوی از فعاالن
حزب کارگری و همسو با
بسیاری از فعاالن جنبش زنان
معتقدم که در کنارتالش هرچه
بیشتربرای وضع قوانین حمایتی
از زنان  ،در دوران بار داری و
شیر دهی باید به طور خاص ،بر
روی راهکارهای اجتماعی
مقابله با خشونت نصبت به زنان
در محیط کار تمرکز کرد.
و همچنین باید تأکید کرد که در
تالش برای از بین بردن
خشونت بر علیه زنان مستقیماً
در محیط کار،آگاه سازی زنان
به حقوق اجتماعی  ،اقتصادی و
جنسی آنها از الویّت بر خوردار
است .

میزگرد بررسی سینمای زیرزمینی ایران
متن میزگرد مینوهمتی با بنیامین ،پردیس و آزاد در مورد سینمای زیز زمینی ایران که
بهمراه پخش فیلم "عق زدن" از برنامه رهائی زن تلویزیون کانال یک پخش گردید.
پیشگفتار:
سانسور اسالمی ،همزاد حکومت اسالمی در عرصهی سینما نیز تاثیرات مخرب خود
را به نمایش گذاشته است .بازگوکردن واقعیتهای تلخ اجتماعی ،خط قرمزی است که
توسط رژیم اسالمی ترسیم شده است تا زندگی طاقت فرسای مردم و به ویژه زنان و
کودکان به تصویر کشیده نشود .بسیاری از استعدادهای جوان روزنهی دیگری را برای
مبارزه با سانسور گشودهاند .در این برنامه پای صحبت سه تن از صاحب نظران
سینمای زیرزمینی مینشینیم و در خالل برنامه فیلم کوتاهی را به نمایش میگذاریم که
اولین بار از کانال یک در برنامهی رهایی زن شاهد آن خواهید بود.

رهایی زن :بنیامین ،پردیس و آزاد عزیز به برنامهی «رهایی زن» خوش آمدید.
در ابتدا لطفا به اختصار بینندگان ما را با فعالیتهای خودتان آشنا کنید.
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هن هب اعدا م ،هن هب کشتار سازمان یافته دولتی
بنیامین احمدی :من فعالیت
های هنری خود را از سال ۱۹
در زمینهی کارگردانی و
بازیگری تئاتر شروع کردم.
عضو انجمن سینمای جوان
تهران بودم و از سال ۹۴
ساخت فیلمهای تجربی و مستند
کوتاه و بلند را شروع کردم و با
همکاری پردیس در کارنامه ی
خود دو فیلم مستند و دوفیلم
کوتاه را دارم.
پردیس شهرابی :من هم
همانطور که بنیامین گفت از
سال  ۹۴تدوین فیلمهای مستند
کوتاه و بلند به کارگردانی
بنیامین را شروع کردم.
آزاد عزیزیان :من از سال
 ۷۳۱۱کارم را با تئاتر شروع
کردم که بیشتر کارها خیابانی
بودند .پس از آن در دانشگاه
تبریز در کمیتهی ادبیات و هنر
کانون زاگرس به ادامهی
فعالیتهایم پرداختم .پس از
خروجام از ایران و آمدن به
ترکیه به طور جدیتر به
برنامهسازی و نویسندگی در
حوزهی سینما پرداختهام.
در آغاز
رهایی زن:
تاریخچهی مختصری از پیدایش
سینمای زیرزمینی را برای
بینندگان ما تشریح کنید.
بنیامین احمدی :در مورد اینکه
سینمای زیر زمینی از چه
تاریخی آغاز به کار کرده،
مناقشاتی وجود دارد .به
واسطهی اینکه این تاریخ در
مورد سینمایی است که امکان
دیده شدنش وجود ندارد و
کارگردانان این فیلمها نتوانستند
فیلمهای خود را به نمایش
بگذارند .به همین دلیل تاریخ
دقیقی برای آن وجود ندارد.
ولی بر اساس فاکتورهای
سینمای زیر زمینی میتوان به
فعالیتهای «سینمای آزاد
ایران» از سال  ۰۱تا  ۲۱اشاره
کرد .همچنین فیلمهای آقای
«امیر نادری» در سالهای
جنگ که به نوعی سینمای ضد
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جنگ بود مثال زد .اما به
صورت رسمی در سال ۴۴۴۰
«مسلم منصوری» برای اولین
بار از این واژه استفاده کرد.
ایشان در دههی  ۱۴چند فیلم
ساختند و به همراه خانم «لیال
قبادی» ،رنگ و روی تازهایی
به سینمای زیرزمینی دادند.
پس از روی کار آمدن احمدی
نژاد در سال  ۱۰موج جدیدی از
این سینما آغاز شد .در آن دوره
و به خصوص پس از وقایع ۱۱
حساسیتها بیشتر شدو این
مصادف بود با قویتر شدن
سینمای حاکمیت و افزایش
بودجه فیلم های حکومتی .این
موضوع سبب شد فیلمسازهای
جوان به حاشیه رانده شوند و
ناخواسته به جنبش سینمای زیر
زمینی بپیوندند.
من هم به واسطهی سن و سالم به
این گرایش جدید تعلق دارم .از
سال  ۱۱به بعد علی رغم
افزایش حساسیتها و به حداکثر
رسیدن جرایم قضایی ،سینمای
زیر زمینی هم به لحاظ تکنیکی
و هم از لحاظ خالقیت بسیار
پیشرفت کرد .هر چند با
سیاستهای حاکم از آن زمان
تاکنون و اتفاقاتی که برای خانه
سینما افتاد ،این فیلمها کمتر به
معرض نمایش درآمدند و در
جشنوارهها شرکت کردند .اگر
بخواهیم فیلمهایی را نام ببریم که
اکران شدهاند شاید به تعداد
انگشتان دست هم نرسند.
به طور کلی باز تاکید میکنم که
نمیتوان تاریخ دقیقی یا نقطهی
شروعی برای این فیلمها در نظر
گرفت زیرا از آنها اطالع دقیقی
در دسترس نیست.
سینمای
عزیزیان:
آزاد
زیرزمینی دارای ویژگیهایی
است که به ما کمک میکنند
وجود یا عدم وجود آن را در
دورانهای مختلف تشخیص
دهیم .اولین ویژگی این سینما
استقالل مالی آن است .در این
سینما «بنیاد فارابی»ای وجود

ندارد که با بودجههای سپاه
پاسداران به حمایت مالی چنین
فیلمهایی بپردازد .فیلمهای این
سینما با کمترین هزینه ساخته
میشوند و این مقدار از طرف
سازندگان تامین میشود .دومین
ویژگی این سینما این است که
این سینما منتقد وضعیتی است
که بر جامعهاش حاکم است.
امروزه سینمای زیرزمینی ایران
به مسائلی میپردازد که در
سینمای دولتی به هیچ وجه
مطرح نمیشوند .ویژگی بعدی
این سینما این است که نرم

متفاوتی از نرم سینمایی حاکم چه
در فرم و چه در محتوا ارائه
میدهد .این سینما غیرمجاز
دانسته میشود و مجوز قانونی
ندارد و بر همین اساس
سازندگان این فیلمها با مشکالت
متعددی روبهرو هستند .از دیگر
ویژگیها این است که بیشتر
افرادی که در این عرصه فعالیت
دارند جوانان هستند و تولیدات
بیشتر تجربیاند .این ویژگیها
میتوانندمشخص کنندهی سینمای
زیرزمینی در دورانهای مختلف
باشند.
همچنین به این دلیل که تاریخ
نوشته شدهای برای این
سینماوجودندارد ،ارائهی یک
روند مشخص و تاریخچهی این
نوع از سینما کار مشکلی است.
رهایی زن :در مورد فیلمی که
در اختیار «رهایی زن»
گذاشتهاید تا برای اولین بار از
این طریق پخش شود ،کمی
توضیح دهید.

پردیس شهرابی :اولین چیزی
که در مورد این فیلم میتوانم
بگویم این است که ما با جیب
خالی شروع کردیم .یعنی با
حداقل بودجه شروع به ساخت
این فیلم کردیم .همچنین بدون
داشتن هیچ مجوزی .این مسئله
استرس زیادی را به گروه
سازنده تحمیل کرد .اکثر
لوکیشنها خارجی و شهری
بودند و ما زمانی که در حال
ضبط فیلم بودیم استرس این
موضوع را داشتیم که پلیس
دوربین کرایهایمان را از ما
نگیرد ،تصویرهای ضبط شده را
از بین نبرد و یا هر اتفاق
دیگری که در پی این دستگیری
میتوانست پیش بیاید .اما این
اضطراب همدلی و تعاونی را
بین اعضای گروه به وجود آورد
که باعث شد پروژه به خوبی
پیش رود .نکتهی دیگری که
میخواهم به آن اشاره کنم این
است که تقریبا  ۱۴درصد
فیلمنامه نوشته شده بود و ۳۴
درصد آن به صورت مستند از
اتفاق هایی که در هنگام ضبط
در کنارمان میافتاد ثبت شد.
رهاااایااای زن :ایتتتن فتتتیتتتلتتتم بتتته
معضالت اجتماعی از قبیل فقتر،
عدم تامین اجتماعی و متوقتعتیتت
زنتتان تتتحتتت حتتاکتتمتتیتتت استتالم
پتترداختتتتته استتت .چتترا بتته ایتتن
سوژهها پرداختید و به چته دلتیتل
رژیم با اینگونه کارها حساسیتت
دارد؟
پردیس شهرابی :رژیم به این
نوع کارها حساسیت دارد و حتی
ما را متهم به سیاهنمایی میکند.
حقیقت این است که سیاه در بطن
جامعهی ما موجود است و باید
به تصویر کشیده شود .سوال این
است چرا جمهوری اسالمی نباید
با چیزی که واقعیت جامعه را به
تصویر میکشد مخالفت کند.
واقعیتهایی مانند فقر ،استثمار
زنان با حداقل دستمزد ،حجاب
اجباری ،تضادطبقاتی موجود در
جامعه وهر چیزی که حکومت
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نمیخواهد باز شود و به تصویر
کشیده شود .حتی حکومت
فیلمسازان این سینما را به
همکاری کردن با رسانههای
بیگانه و بودجه گرفتن از
سازمانهای ضدحکومتی برای
ساخت این فیلمها متهم میکند.
بنیامین احمدی :در انتخاب
سوژه در استوریبردی که
داشتیم ،کاراکتراصلی یک زن
کارگر بود که به هر شیوهایی
تحت تاثیر سیاست ،اقتصاد و
عوامل دیگر استثمار و از او
بهرهکشی میشد .اما دغدغهی
تکنیکی ما در ساخت ،این بود
که زاویهی دوربین شکسته
شود .بین این دو مقوله پیوندی
ایجاد شد .اینکه خود
فیلمسازانی که اکنون در حال
ساخت فیلم چه به صورت
مستند و چه داستانی هستند ،با
یک پیشداوری و قضاوت این
کار را انجام میدهند و ما
میخواستیم نشان دهیم آنهایی
که دوربین را به درون جامعه
میبرند نیز از این قاعده
مستثنی نیستند و به راحتی در
این قرار دادها حل میشوند .به
همین ترتیب سعی کردیم به
دوربین کاراکتر بدهیم و به این
شیوه کاراکترها شکل گرفتند.
درباره ی این سوژه باید بگویم
قبل از شروع این فیلم چند اتود
راجع به خشونت زنان در سر
داشتیم که احساس کردیم باید به
شیوهای غیر مستقیم به این
مقوله بپردازیم و از اغراق و
فشار اضافی دوری کنیم.
موضوعهایی وجود دارند که
خشونت در آنها به گونهایی
مخفی است .بنابراین تصمیم
گرفتیم فیلم را با روایتی ساده و
به مستندترین شکل ممکن
بسازیم تا از قضاوت و
برخوردهای شعارگونه با این
پدیدهها دور بمانیم.
رهایی زن :سازندگان و
بازیگران این نوع فیلمها با چه
مخاطراتی روبهرو هستند؟
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بنیامین احمدی:از جرائم قضایی
گرفته تا در محاق رفتن این
فیلمسازان و دور شدن آنها از
فعالیت هنری .شخصا تا زمانی
که از ایران خارج نشدم حتی
جرائت صحبت کردن از وجود
اینچنین گروهی را نداشتم .به
هر شیوهایی مجازات میکنند.
محرومیت تحصیلی ،جریمه
مالی،ممنوع تصویر شدن،
ممنوع خروج شدن و غیره.
همانطور که اشاره کردم پس از
جریانات  ۱۱حساسیتها شدت
گرفت .به گونهایی که حکومت
اقدام به پروندهسازی به اتهام
جاسوسی و ...میکند .به نحوی
که زندان در پی دارد.
آزاد عزیزیان :قبل از پرداختن
به این مساله خوشحال میشوم تا
حدودی در مورد فیلم به صحبت
بپردازم .در فیلم «عق زدن»
آنچه که من را جذب میکند،
کاراکتر اصلی فیلم است .به نظر
من انتخاب بازیگر اصلی فیلم
بسیار ماهرانه بوده است .اولین
تصویری که ما از این کاراکتر
دریافت میکنیم یک نگاه مبهوت
است .نگاهی که از تمام آنچه
در جامعهاش وجود دارد ،دچار
تعجب گشته است .در این ۴۲
دقیقه به بسیاری چیزها پرداخته
میشود .کاراکتر اصلی فیلم در
چنین شرایطی گیج است و انگار
از خود میپرسد که باید به
کدامین دردش بپردازد .آیا باید به
مسالهی فقر بپردازد یا ...در
یکی از دیالوگها اشاره میشود
که دستمزد پدر وی برای تامین
مخارج آسایشگاه روانیای که
برادر وی در آنجا است،کافی
نیست .این کاراکتر در
لوکیشنهای مختلف شهر در جلو
دوربین ظاهر میشود و این پیام
را با خود دارد که چنین
مشکالتی تنها مربوط به این فرد
نیست و در تمام جامعه وجود
دارند و یک کارگردان متعهد
میخواهد که این سوژهها را
بیابد .چنین ویژگیهای سبب

میشود «عق زدن» در
کاتاگوری آن سینمای دستهبندی
شود که دردش درد جامعهاش
است .با چنین نگاهی به جامعه،
حاکمیت در مقابل چنین سینمایی
میایستد .در زمان حکومت
نازیها در آلمان ،گوبلز ،وزیر
تبلیغات آلمان نازی اوضاع
جامعه آلمان آن زمان را خوب
توصیف میکرد و سینما نباید
تصویری بد از جامعه ارائه دهد.
سینماگر با حاکمیت در جمهوری
اسالمی نیز چنین کاری انجام
میدهد و در چنین شرایطی
سینمای زیرزمینی آلترناتیوی در
مقابل این سینماست.
همانطور که گفتم یکی از
ویژگیهای این سینما مجوز
نداشتن است .زمانی که بدون
مجوز به ساخت فیلم در سطح
شهر پرداخته میشود ،نیروهای
امنیتی اجازه دارندکه به
شیوههای گوناگون با سازندگان
چنین فیلمهایی برخورد کنند .این
برخوردهازمانی جدیتر خواهند
شد که سینماگر زیرزمینی به
مسائلی بپردازد که حاکمیت و
سینمای وابسته به آن به
الپوشانی آن میپردازد و از
نمایش آن جلوگیری میکند.
درچنین شرایطی سینماگران
جوان این عرصه با انواع
مشکالت جدی روبهرو خواهند
بود.
پردیس شهرابی :در اینباره از
تجربهی شخصی خودم در
ساخت این فیلم میگویم.
همانطور که در یکی از پالنها
مشاهده کردید .چندین بار توسط
پلیس دوربینمان را ضبط شد و
حتی حراست در دانشگاه کارت
دانشجویی یکی از عوامل ساخت
را گرفت که خوشبختانه مسئله
را با هر شیوهای که می شد حل
و فصل میکردیم.
رهایی زن :پیامتان برای
همکارانتان در سینمایزیرزمینی
و همچنین برای بینندگان ما
دربارهی این نوع فیلمها چیست؟

آزاد عزیزیان :قطعن دوستانی
که در جامعه حضور دارند و به
این کار میپردازند بیشتر از من
از آنچه در جامعه میگذرد
آگاهی دارند .فقط میخواهم
بگویم که خسته نباشید و مرسی
که هستید .این بودن شما است که
سبب میشود در جامعهای که
«چمران»
«حاتمیکیا»ها
میسازند و سینمایی وجود دارد
که نمایندگانش «مخملباف»ها
هستند و در نهایت «اصغر
فرهادی»هایی که نمایندهی
در
اسالمی
جمهوری
جشنوارههای خارجی هستند،
این دوربین شماست که در
نهایت به مشکالت و دردهای
موجود درجامعه میپردازد.
بودنتان هر لحظه به ما امید
میدهد و خوشحال کننده است.
پردیس شهرابی :خسته نباشید و
به کارتان ادامه دهید .کار ما
ثبت واقعیتهای موجود در
جامعه است .این کار باید انجام
شود به هر طریقی و با به جان
خریدن هر خطری.
بنیامین احمدی :بدون شک تنها
راه برای دیده شدن کارهایتان
جشنوارههای خارج از ایران که
هر ساله برگزار میشوند
نیست  .کارهای بسیاری میتوان
کرد .هزینههای زیادی پرداخت
کردهاید و مشکالت بسیاری
داشتهاید .ولی باز هم همان
فراخوانهای غیرعلنی در سطح
شهر و شهرستانها راه بسیار
شرافتمندانهتری است.
سیاستهای موجود برای رسیدن
فیلمهایتان به این جشنوارهها
مشکوک است .شاید آنها دوست
دارند نام زیر زمینی را از شما
بگیرند و پسوند سینمای مستقل
«شهاب حسینی»ها را به شما
بدهند .دور بمانید از این قضایا
همانطور که دور ماندید.
http://
rahaizantv.blogspot.com/51
02/10/underground-cinema
-in-iran-roundtable.html
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زنی از جنس من  -بهاره شرفی

دنیا برای ما طور دیگریست...
این نقاب را بردار و ببین...
دختری که گرم میگیرد ،بین تو و یک سکوت سرد...
براستی که دور دنیا را دیوارهای کوتاه گرفته است،از هر طرف که بروی خواهی افتاد!!...
این نقاب را بردار و ببین...نترس جلو بیا...
من هم یک زنم...
از همان زنهایی که بین زن بودن وآزادی معذب مانند،از همان زنهایی که بین عشق و مادر شدن خط فاصله ای نمی گذارند...
از همان زنهایی که فاصله یشان از زنیت تا فاحشگی،یک همخوابگی است...
همان زنی که هیچگاه میان بازوانت تلخ نبود...
زنی که وراجی های عاشقانه ات همیشه در گوشش نشست...
زنی که ساده دل بست و بوی تن تو را به تمام عطرهای دنیا ترجیح داد...
زنی که معصوم است در پردۀ بکارتی که باکرگی را در یک ظهر شنی،در صخره ای تو در تو،به امید یک صدف
مروارید دار باخت،که شاید با تو یکی شود...
و تو فاتحانه لبخند می زنی،گویی عطشت را در تن او سیراب کرده ای و برایش نقطۀ پایان را میگذاری،غافل از این که برای او
خطی نگذاشته ای تا از سر شروع کند...
شاید یک بی پروایی کال،شایدغفلت و سادگی!!...
نطفه ای از زندگی را در وجود زنی ببندد که قبل از این برایت لیال بود...
او خیال میکند یک کوه پشتش ایستاده است و تکیه گاهش ابدیست ،او تمام اراجیف عاشقانه ات را باور کرده است!!...
و میخواهد تو هم حس پدر شدن را لمس کنی...
کافیست بفهمی او دچار حس مادری شده است ،ابرو در هم خواهی کشید و او را سرزنش می کنی...
تو از پدر شدن،یک شکم قلمبه و دست و پایی باد کرده می بینی و اصرارهای مکرر برای از بین بردنش در مقابل یک صورت
خسته و رنگ پریده که زیر آوار آرزوهایش به نفس نفس افتاده است...
تو گریزانی،تو گریزانی از مسئولیتی که هرگز بر گردن نخواهی گرفت...
او درد می کشد و تو گله می کنی،گله می کنی که نمیخواهی پای در بند این احساس دهی و می خواهی عطشت را در تن دیگری
با عطرهای تازه تر سیراب کنی...
واگر خیلی مهربان باشی نامت را بر کودکش میگذاری و می روی...
و هرگز از خود نخواهی پرسید کودکت چه خواهد شد در مقابل نام پدری که دستهایش را لمس نکرده است...
چه بر سر زنی می آید که بعد از تو روسپی گری به او نسبت داده می شود...
این ها همه درد است...دردی که واژه ها هم برای توصیفش به نفس نفس می افتند...
زنی که حرفها بر خود می خرد و در کلنجارهای شبانه اش محکم می گوید کودکش را نگه می دارد...
و پشت به آیندۀ خود،فردا را برای کودکش می سازد و دردهایش را پنهان می کند و نقاب بی دردی را بر چهره می زند و هرگز
نمی گذارد کسی بفهمد که او هم یک زن است...زنی که بین عشق ومادر شدن خط فاصله ای نگذاشت...
زنی از جنس من ، ...اما مر ِد مرد...

متاسفتانته ایتن روزهتا شتاهتد ستیتر صتعتودی اعتدامتهتای ظتالتمتانته در رژیتم جتمتهتوری
مرضیه آدمی
اسالمی هستیم و درست از زمان روی کار آمدن دولت روحانی که وعده های زیتادی بته
زنان
و
مدافع حقوق بشر
ملت داده که نه تنها به هیچ کدامش عمل نکرده بلکه اعدامها و دستگیریها بیشتر از پتیتش
شده که بشرح مواردی از این اعدامهای غیرعادالنه و ناقض حقوق بشر میپردازم.
امید که روزی ریشه ظلم و ستم و دیکتاتوردر ایران خشکانده گردد و ایرانیان به آزادی و استتتقتالل دستت یتابتنتد .و ایتن
دست یافتنی نخواهد بود مگر با کنار گذاشتن اختالفات .واتحاد و یکپارچگی.
حکم اعدام دو محیط بان تایید شده است
هماکنون دو تن از محیط بانان کشور در زندان به سر میبرند که برای آنها حکم قصاص در نظر گرفته شده است و ایتن
احکام در مسیر تایید دیوان عالی کشور است.
https://hra-news.org/fa/execution/edam-4
اعدام سه زندانی با اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه
صبح روز سهشنبه  ۷۹دی ماه سه زندانی متهم به قتل در محوطه زندان مرکزی ارومیه از طریق چوبه دار اعدام شدند .یکی از این زندانیان بته دالیتل
سیاسی به  ۲سال زندان نیز محکوم شده بود.
https://hra-news.org/fa/execution/b-413
گفت و گو با یک مامور اجرای حکم اعدام
وقتی طناب دار پای منبع و درهای پلمپ شده هواخوری را میبیند ،پی میبرد که قرار است مراسم اعدام در زندان برگزار شود اما اصال به مغزش هم
خطور نمیکند کسی که باید چهارپایه را از زیر پای متهم بکشد ،خود او است.
https://hra-news.org/fa/interviews/edam
حکم اعدام یک متهم به قتل در قزوین اجرا شد.
https://hra-news.org/fa/execution/ghatl-3
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هب سازمان راهیی زن ویپبندید
love is love
عشق عشق است

مهدی(عرفان) زاغیان
به همین سادگی...مثل ۴+۴=۰
این جمله معرفی رو بخاطر دارید؟
نه مطلقا ما در ایران چیزی بنام
همجنسباز به ان شکلی که در
کشور شما هست نداریم.
و صدای هو و خند ه ی حاضرین.
رئیس جمهور یک کشور که در
اصل به ظاهر حداقل رئیس دولت
و منتخب کشور هست در مورد
یک اقلیت انگونه صحبت میکند.
بعد از این صحبتها همجا پر شد از
فریادهای حمایتی از همجنسگرایان
ایرانی.
ولی در داخل چه؟
در دل جامعه ایرانی چه بود و چه
شد.عمق فاجعه اینجاست در دل
جامعه ایرانی جامعه با دیدی هزار
رنگ که ادم به هر رنگ هم در
بیاید باز هم متوجه رنگ اصلی
بسیاری از این جماعت نمیشود.
جامعه که متاسفانه از معدود هم
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خوانیها وهم فکر بودن انها با
دولت و حاکمیت در این مورد
میباشد.
نگاهی کامال زنده و زشت به
جامعه اقلیت جنسی
جامعه که خود به خود با این
موضوع مشکل دارد و این
موضوع رو نمیتواند هضم
کند.موضوعی که حتی وقتی در
موردش بحث میشود حتی کسانی
که هیچ گرایش مذهبی و سنتی هم
ندارند در مقابل ان واکنش منفی
دارند .بدونه انکه توجهی کافی
داشته باشند.
کسانی که در سخنان خود بسیار
زیبا و با لطافت از برابری و ازادی
اندیشه صحبت میکنن و درمقابل
همه چیز با عینک خوش بینی نگاه
میکنن به نا گاه زمانی که موضوع
همجنس -گرایان به میان می اید
تبدیل به یک انسان کر کور میشود
و چشمانش را به روی همه چیز
میبندد.
و زمانی که از اوعلت را جویا
میشوی دالیل محکمی ندارد.مگر نه
انکه علم این موضوع رو شفاف
سازی کرده پس چرا مابه علم و
مسائل علمی که خود دوست
داریماحترام میگذاریم ولی به چیزی
که خوشمان نمی اید وصلی ناجور
میزنیم.
مشکالت همجنسگرایان ایرانی در
حال حاظر نه حاکمیت است و نه
مذهب.
بلکه صلیغه مردم و جامعه
است...انها هستن که باید این تابو

زشته همجنسگرا ستیزی را از
درون ذهن خود پاک کننن..مگر نه
انکه در دها مورد مردم ما با پشت
پا زدن به قوانین دیکته شده
دیکتاتوری حاکمیت مرکزی ایران
انها را پس زدن...
پس چگونه است که در مورد
مشکالت همجنسگرایان انگونه بی
انصافا و بدون دلیل قضاوت
میکنند.
یک همجنسگرا یک پسر یا دحتر
کامال معمولی از همه جوانب
انسانی میباشد فقط و فقط گرایش
عاشقانه اش با سایر افراد جامعه
متفاوت است..وه بیمارست نه
خالفکار .بلکه فقط و فقط یک
عاشق به همجنس خود است.کدام
همجنسگرا به یک فرد غیر
همجنسگرا حمله میکند بخاطر نوع
گرایشش..کدام همجنسگرا به عشق
و گرایش غیر همجنسگرایان توهین
میکند..کدام همجنسگرا با الفاظ
زشت دیگر ان را خطاب میکند...
هیچکدام...هیچ همجنسگرای این
کارها را انجام نمیده ولی جالب
انجاست که جامعه او را بیمار و
دارای اختالل روانی می نامد...
ولی افرادی که بی مهابا و بدون
هیچ منطق و انصافی این افراد
را ..کتک میزنن ..تحقیر میکنن
،تهدید مکنن ،شکنجه میکننن ،و
حتی به قتل میرسانند را افرادی
معمولی و سالم خطاب میکنن..
سوال من از شما مخاطبین این دل
نوشته این است ایا من بیمار هستم
یا این نوع افراد...ایا من دارای

اختالت روانی هستم یا این
اشخاص..
بیایم منصف باشیم  ،بیایم با برداشن
عینک زشت تعصبات نا بجا و
سنتی به من ودیگر دوستان هم
هویتیم نگاه کنین..بیایم به علم و
دانش روز به همان شکل با دیدی
باز و زیبا به ایفون سیکسش نگاه و
اطمینان داریم به نوع نگاه و
تعریف منو دوستانم هم توجه
کنیین.بیایم منصف باشیم.
بیاین خانوادها با بهتر شناخت
هویت فرزندان خود اینده بهترو
روشن تر از این را برای انها
فراهم سازیند.
ما هستیم و خواهیم بود بیاین با
مطالعه بیشتر و بدونه تعصب نا بجا
در مورد منو یگر همجنسگرایان
ایرانی قضاوت کنین..بیایم در کنار
هم ایرانی اباد و ازاد بسازیم...بیایم
حداقل در خارج از کشور بستر
بهتری برای همه ایرانیان از هر
نژاد و هر گرایش بسازیم..همه ما
بخاطر یک درد مشرک غربت
نشین شده ام درد عدم داشتن ازادی
پس زیبا نیست همجنسگرایان اینجا
هم مورد سرزنشو و توهین دیگر
هموطنان قرار گیرند.
و فقط و فقط یک جمله را یاد اور
میشوم...
برای درک همجنسگرایان لزوما
نباید همجسگرا باشی تنها
کافیست انسان باشی...
به امید داشتن یک ایران اباد و ازاد
برای همه ایرانیان از هر گروه و
هر نژاد و هر گرایش..

هرکسی که از جهان اسالمزده به این ممالک قدم میگذارد ،ولو کمونیست و آتئیست هم باشد ،بر
ما همه شارلی هستم
طبق آمارهای رسمی دول غربی "مسلمان" محسوب میشود .در همین فرانسه که رسانه های
مزدور و سیاستمداران دولتی ،جمعیت مسلمان کشور را نزدیک به پنج میلیون قلمداد میکنند ،در اعتراضات سیاسی اسالمیست ها ،در همین
پاریس و باوجود مسافرت و گردهم آیی دههانفراز آنها از لندن و شهرهای دیگر اروپا ،تعداد نفرات شرکت کننده در این اعتراضات به
هزارنفر نمی رسد .حال شما قیاس بکنید هزارنفر را با آمارجعلی رسمی منوط به پنج میلیون مسلمان! با این آمارهای جعلی است که
اسالمیستهای فاشیست و ضدزندگی احساس قدرت میکنند و دست به عملیات تهاجمی میزنند.
من میتوانم ادعا کنم که پس از غصب انقالب ضد استبدادی و آزادیخواهانه و برابری طلبانه ایران در سال  ۷۳۲۱ایران توسط فاشیسم
اسالمی ،تروریسم در سراسر دنیا ترویج و نهادینه شدُ .کشتار دههاهزارنفر از آزادیخواهان و کمونیستهای ایران توسط جمهوری اسالمی و
سکوت دول غربی و جامعه باصطالح جهانی در مورد تروریسم دولتی جمهوری اسالمی ،چه در داخل ایران و چه در خارج ،و همینطور
سرمایه گذاری سازمانهای مخوف جاسوسی و جنایتکاری مانند اسکاتلندیارد انگلیس و سیای آمریکا درسازماندهی جریانات و باندهای
آدمخوار اسالمی در افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای اسالمزده برای مقابله با بلوک شرقی رقیب خود به باز آفرینی این جنایات کمک
کرده و میکنند.
عزت ملکی عزیز با سپاس از اینکه نظراتت را با بینندگان ما در میان گذارد
عزت ملکی :من هم متشکرم و با سپاس از دعوت شما و آرزوی موفقیت.
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گزارش برگزاری سمینار ساالنه تشکل های مستقل زنان و زنان دگر -و هم جنسگرای ایرانی درآلمان
( -1151گزارش از  :شراره رضائی)
سمینار طبق اطالعیه ی قبلی از روز جمعه  01تا یکشنبه  08ژانویه در شهر شتوتگارت – آلمان برگزار شد.
جمعه 51ژانویه:
توسط میزبانان سمینار خانم ها آمنه بامدی ،فریده فرگوسن و فائزه متنتزی ختوش
آمدگویی طنزگونه ای که بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت .در ابتدا از حضار
خواسته شد تا یک دقیقه ایستاده و با کف زدن های مکرر به یاد جان باختگان زنان
راه آزادی آنان را گرامی بدارند.
اولین سخنران خانم اعظم بهرامی با موضوع رویکردی به گفتمتان فتمتنتیتستتتی در
بستر دانشگاه برگزار شد .خانم بهرامی در صحبت هایشان با تجربیات شخصی و
آمار و ارقامی به میزان تبعیض جنسیتی در دانشگاه هتای ایتران پترداختت .ایشتان
اظهار داشتند که دولت (سپاه) با بودجه های کالنی کته در اختتتیتار دارد دانشتگتاه
هایی در موازی با دانشگاه های دولتی تاسیس کرد تا افکار و اندیشه هایتی کته در
راستای تفکرات دولت است بوجود آورد .ایشان اشاره کردند که بسیاری از رشته های دانشگاهی چون مطالعات زنان ،فلسفه و رشته هتایتی
که مرتبط با علوم انسانی و با اندیشه و پویایی دانشجو مرتبط است از دانشگاه ها حذف گردیده است همچنین بحث گتزیتنتش هتای اختالقتی و
گزینشی عمل کردن برای اعضاء هیئت علمی یکی از معضالت دانشگاه امروز در ایران برشمرد که  %01از آن هم به مردان اختتتصتاص
داده شده است .در ادامه اختصاص سپاه و دانشگاه به دروس قرانی و عترت و تبعیض مذهبی و محترومتیتت دانشتجتویتانتی کته اقتلتیتت هتای
مذهبی در ایران هستند اشاره کردند.
خانم بهرامی در یک مقایسه ی آماری در سال  31اختصاص بودجه های کالن به بنیادها فرهنگی و هنری مذهبی کردند درحالی که بتودجته
های تحقیق و تفحص و اختراعات دانشگاهی بودجه ی کمی را به خود اختتتصتاص
داده است .همچنین از حدود  16هزار نفر اعضاء هیئت علمی تنها  %05آنتان زن
هستند .طبق آماری 31از هر  011هزار نفر  2هزارو 211نفردانشتجتو هستتتنتد و
در مجموع در این سال  6میلیون و  611هزار نفر دانشجوهستند.
ایشان در پایان صحبت هایشان لزوم ارتباط جنبش زنان با دانشجویان را ضروری
دانستند .همینطور خواستار کمک به دانشجویانی شدند که برای چاپ تتحتقتیتقتاتشتان
دچار مشکالت اقتصادی هستند.
بعد از پایان سخنرانی بحث و گفتگو و انتقادات و سواالتی از سوی حضار متطترح
گردید.
در آخر توسط افرادی که کتاب و نشریه ای در ستمتیتنتار آورده بتودن بته متعترفتی
کتاب ها و نشریات خود پرداختند.
شنبه  51ژانویه:
اولین بحث با عنوان نقد پویا ،بنیاد پژوهش های زنان ایران میز گردی توسط خانم ها شهین نوایی ،جمیله ندایی ،هما مرادی و شادی امایان
برگزار شد که ایشان به رفع ابهامات و مشتکتالت متوجتود در جتلتستات ستال هتای
گذشته پرداختند و همچنین توضیحاتی درخصوص شفاف سازی و تشکیل جتلتستاتتی
آتی برای بازسازی مشکالت موجود شدند.
بعد از نهار واستراحت دومیان ساخاناران خاانام ماژده ارسای بتودنتد بتا متوضتوع
”فمنیسم و مقابله با قدرت -خشونت“ که ایشان با ارجتاع بته کتتتاب هتانتا آرنتت بته
اختالف بین دو مبحث فمنیسم برابری طلب و فمنیسم تفاوت طلب پرداخت .در ادامه
در بخش بحث و گفتگو ،پیشنهادات و سوال هایی از سوی جمع شرکت کننده مطرح
گردید که خانم ارسی به آنها پاسخ داد.
در بخش دیگر سمینار ،گروه هایی کاری متشکل از  1گروه تشکیتل شتد کته شتامتل
 -0رویکردی به گفتمان فمنیستی در بستر دانشگاه  -5فمنیسم و مقتابتلته بتا قتدرت –
خشونت  -1نقد پویا میزگرد بیناد پژوهش  -6گتروه کتاری پتیتش نتویتس تتوافتقتنتامته
سیمنار زنان  -2توانمندی برای توانمند سازی  -1بحث درباره باز کردن دریهای
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سمینار به روی جنسهای گوناگون .افراد شرکت کننده می توانستند بنا به عالقمندی
خود در هرکدام از این گروه ها شرکت کنند و مسئول گروه و مجموع آن ها به
شکل گروهی نظرات خود را به بحث می گذاشتند.
در این روز تئاتری بنام "خدایان و زنک ولنگار بی خدا" توسط خانم مرجان نقیه و
گروه تئاتر اجرا گردید که بسیار مورد توجه قرار گرفت.
در آخرین برنامه از این روز آواز و موزیکی توسط خانم مهرناز صالحی اجرا
گردید .و در آخرین ساعات شب هم جشنی توام با رقص و موزیک و شادی تا
پاسی از شب ادامه داشت.
یکشنبه  51ژانویه:
گروه های کاری که اعم از  1گروه بودند یک نفر ازگروه ماحصل و نتایج و
خواست ها و تصمیم گیری های بحث گروهی برای حاضران گزارش داده شد.
سپس نقد و ارزیابی از سمینار بود که بسیار اظهار خشنودی و رضایت کرده و انتقادها و پیشنهاداتی هم ارائه گردید .در حاشیه سمینار
فردی با طرح مسئله اسیدپاشی بر روز زن و کودکی که در ایران مورد خشونت خانوادگی و اسیدپاشی قرار گرفته بود که در وضعیت
مالی و اسفبار بسر می بردند تقاضا کمک های نقدی کرد که خوشبختانه با استقبال خیلی خوبی مواجه شد و مبلغ  0111یورو برای این فرد
جمع آوری شد که بدست این خانواده خواهد رسید.
در آخر یک پیش نویس بیانیه در محکومیت فاجعه تروریستی در فرانسه و کشورهای ابرقدرتی که باعث جنگ افروزی و پرورش داعشی
ها و بوکوکرام شده اند صادر گردید که به رای گذاشته شد و متفق القول مورد پذیرش حضار قرار گرفت.
در آخر با عکسی یادگاری سی و پنجمین سال برگزاری سمینارساالنه زنان به پایان رسید.
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نقد فیلم فریدا()2002
سونیا راد
کارگردان  :جولی تیمور
نویسنده  :کولنسی سیگال
ساخت مشترک کشورهای
کانادا ،مکزیک ،آمریکا

این فیتلتم دربتاره زنتدگتی نتقتاش
متتکتتزیتتکتتی ستتورئتتالتتیتتستتت فتتریتتدا
کالو استت و از رمتانتی بته نتام
فریدا " :زندگینامهای از فتریتدا
کالتو (  ")0381نتوشتتته هتایتدن
هررا اقتباس شدهاست.
فتتتتتریتتتتتدا زاده  ۹ژوئتتتتتیتتتتته
 ۷۹۴۱در کویوآکان ،مکزیکوس
یتتتتتی – درگتتتذشتتتتته ۷۳ژوئتتیتتته
 ۷۹۲۰در کویوآکان ،مکزیکوس
یتی نقاش مکتزیتکتی و یتکتی از
نامتدارتتریتن زنتان تتاریتخ هتنتر
معاصر و نتیتز در زمتره زنتان
مبارز و انتقتالبتی متورد تتوجته
انقالبیون و فعالین حتقتوق زنتان
است .زنی کته ستراستر زنتدگتی
اش پر از فراز و نشیب ،حادثه،
مبارزه ،عشق و نفرت است.
فریدا نقاشتی را بته کتمتک پتدر
هنرمندش و در بستتر بتیتمتاری،
پس از تصتادفتی دهشتتتنتاک کته
اثراتش تا پتایتان عتمتر گتریتبتان
گیرش بود ،می آموزد .به دلتیتل
عدم توانایی در حرکتت ،پتدرش
آیتنته ای بتاالی ستر او و روی
سقف نصتب متی کتنتد و فتریتدا
اولین اثرش را که پرتره خودش
بود ،به تصویر می کشد .تقریتبتا
تتتمتتام آثتتار فتتریتتدا بتتازتتتابتتی از
خودش روی بوم است.
پس از بهبودی نسبی تصمیتم بته
ادامه نقاشی جهت امرار متعتاش
می گیرد .نقطته عتطتف زنتدگتی
فریدا آشنایی او با دیتگتو ریتورا
نقاش دیوارگر کتمتونتیتستت بتود.
ریورا با دیدن آثار فریدا وی را
به ادامته ایتن هتنتر تشتویتق متی
کند.

به مرور رابطه ایتن دو عتاطتفتی
شتتده ستترانتتجتتام بتته ازدواج متتی
انجامد .ازدواجی با حاشتیته هتای
فتتراوان .او در آختتر یتتک زن
سوسیالیست می شود .یک نتقتاش
سوسیالیست که در آثتارش هتیتچ
رنگی از سیاست و مبارزه نتمتی

بینیم .آثاری که آیتنته تتمتام نتمتای
بیشمار نه فقط خود او،
رنج های
ِ
بلتکته بتیتشتتتر زنتان در اعصتار
مختلف است.
و اما راجع بته بترداشتت تتقتریتبتا
آزادی که نویستنتده و کتارگتردان
فتتیتتلتتم اقتتتتتبتتاستتی فتتریتتدا از ایتتن
سرگذشت داشته اند ،در دو بتاب
می توان ستختن گتفتت؛ ابتتتدا بته
ویژگی های مثبت فیلم و سپس به
نقد و چتالتش نتواقتص فتیتلتم متی
پردازیم.
بینتنتده ای کته بتدون هتیتچ پتیتش
زمینه سیاسی و تاریخی در ابتتتدا
به تماشای این فتیتلتم متی نشتیتنتد،

نقد فیلم

ستتیتتستتتتتم حتتاکتتمتته
استتتت ،یتتتکتتتی از
بارزه های اصتلتی
شخصیت فتریتدا استت .گترچته
گاها ً او نیز همتچتون بتاقتی زنتان

بیننده ای که کمتر با دنیای هنر و
حتی مبارزه آشتنتایتی دارد و نتام
فتتریتتدا نتتامتتی آشتتنتتا در قتتامتتوس
اطالعات او نیست ،الجترم فتیتلتم
را در دسته دیگر آثار بیتوگترافتی
و درام که سینمای کالسیک پیتش
تر به آن می پرداخت ،قترار متی
دهتتد .امتتا در طتتی هتتمتتراهتتی بتتا
سکانس های فیلم ،به تفاوت آن با
دیگتر هتمتتتایتانتش پتی متی بترد.
تفاوتی نه در نحتوه پتردازش کته
در شخصیتت ختاص و متتتفتاوت
کاراکتر اصلی فیلم یتعتنتی فتریتدا
کالو یافت می شود.
نقشی که می توان گتفتت" ،ستلتمتا
هتتالتتک" بتته ختتوبتتی از پتتس آن
برآمده .در طول فتیتلتم بتیتنتنتده بتا
زوایای متفتاوت فتریتدا بتا دیتگتر دستخوش احساسات و حستاستیتت
های خاص زنانه خود متی شتود.
اما در انتها به خاطر همین اراده
و استقالل ،توانایتی ایتن را دارد
که میان دنیای شتختصتی ختود و
زن
دنیای رنتگتارنتگ و پتر از ِ
همسر نقاشش تمایز قائل شتده ،و
تالش می کتنتد ایتن رفتت و آمتد
های گاه و بی گاه و تنوع طلبتانته
بتته حتتریتتم دونتتفتتره شتتان کشتتیتتده
نشود.
اما فشار این تحمتل و استتتقتامتت
در برابر بی مهری های شریتک
زنتتدگتتی اش ،او را بتته بستتتتتر
متتردان و حتتتتتی زنتتان دیتتگتتر
می کشاند .انتقام هایی زنانته کته
مستتکتتنتتی متتوقتتتتتی بتترای التتتتتیتتام
زنان آشنا می شود .زنی مستقتل ،دردهتتایتتش استتت .ایتتنتتجتتاستتت کتته
بتتا اراده ،حستتاس و خستتتتتگتتی تمایالت جتنتستی متتتفتاوت فتریتدا
ناپذیر .زنی متّکی به خود که این آشکار می شود .همجنس گرایی!
اتّکا به نفس ،در دیتالتوگ تتاثتیتر البته این استتتقتامتت سترانتجتام بتا
گتتذارش هتتنتتگتتام متتواجتتهتته بتتا اتفاقی غیرقابل بخشش از ستوی
هتتمتتدردی پتتدر ،پتتس از طتتی فریدا شتکتستتته متی شتود ،و آن
متتراحتتل ستتختتت بتتعتتد از حتتادثتته زمانی استت کته پتی بته رابتطته
تصادف و درحالی کته بتا چتوب جنسی دیگتو بتا ختواهتر ختودش
زیر بغل به ستختتتی حترکتت متی بتترده و آن دو را در آغتتوش
یکدیگر می یابد .این حادثه نقطته
کند ،کامالً مشهود است :
"بذار یک چالق متّکی بته ختودم پایان ازدواج دو هنترمتنتد شتده و
حتی فریدا را تا پتای درختواستت
باشم!"
استقالل که یتکتی از رکتن هتای طتتالق متتی کشتتانتتد .اگتترچتته در
اصلی آزادی و رهتایتی زن در طول چتنتد ستال دوبتاره ایتن دو
زندگی مشترک را ،نه چونان
نظام مردساالرانه و استثمار
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سابق ،بلکه با دستمایته عتاطتفتی
کمتر از سر می گیرند.
امتتا دو نتتکتتتتته در بتتطتتن ایتتن
رخدادها انسان را به فکر وا می
دارد .اول اینکته در نتگتاه اول،
شتتکتتیتتبتتایتتی فتتریتتدا در متتقتتابتتل
بی وفتایتی هتای دیِتگتو ،نتوعتی
شخصیت قربانی شتونتده زن را
تداعی متی کتنتد .ایتن ستوال در
ذهن نقش می بندد کته آیتا حتتتی
یک زن متفاوت نیز که بتا تتمتام
سختتی هتای زنتدگتی بته ستتتیتز
برخواسته ،آزادی و تابتوشتکتنتی
را سرلوحه راهش قترار داده و
از هیچ ریسکی ابایی ندارد ،باز
هم بتایتد در متقتابتل رفتتتارهتای
غیتردوستتتانته هتمتستر ،شتریتک
زندگی و جتنتستی ختود ستر ختم
کرده و کوتاه بیاید؟
اگتر از زاویتته ای متتتتتفتاوت بتته
قضتتیتته بتتنتتگتتریتتم ،آن طتتور کتته
کارگردان نتیتز بتا هتمتیتن هتدف
بطور خاص نوع رابطه فریدا و
دیِگو را به تصویر می کشتد ،و
البته با مطالعه زندگینامه حقیتقتی
فریدا کالتو ،بته تتفتاوت قتربتانتی
شدن و پذیترش شترایتط و متفتاد
یک قرارداد دو نفره پی خواهیتم
برد.
رابطه کالو و ریورا ،گرچه پتس
از مراسم ازدواجی غیرمتعارف
و مخالف با عرف هتای جتامتعته
رستتمتتیتتت یتتافتتت ،امتتا حتتاصتتل
قتتراردادی بتتود کتته دو شتتختتص
بالغ و آگاه  ،در رابطه با داشتتن
نوع رابطه شان با یکدیتگتر ،بته
توافق رسیده بودند .برای فتریتدا
که از قبل تنوع طلبی های دیگو
را می شناخت و بتر گتذر زنتان
مختلف به بستتر او واقتف بتود،
صتداقتت فتاکتتتتور متهتتمتتتری از
وفاداری بود .از دید او دروغ و
رابطه های مخفیانه منفورتتر از
صداقت و رابطه های روشتن و
علنی است .بنابراین نتمتی تتوان
گفت او قربانی این رابتطته شتد.
اتفاقی که برای اکثریت زنان در
شرایط ناآگاهانه و رابتطته هتای
مخفیانه همسر یا شریکشان متی
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افتد و تبدیل به ضربه ای روحتی
و عاطفی می شتود .فتریتدا بترای
پیشگیری از این ضربته جتایتگتاه
خود را به عنوان یک زن مستقل
و آزاد در رابتطته اش بتا دیتگتو
تثبیت کرد.
گرچه نوع رابطه آزاد انسانها بته
ختتوبتتی تتتوستتط کتتارگتتردان بتته
تصویر کشیده می شود ،اما نتوع
پرداخت به ماجرا نتقتاط ضتعتفتی
داشت که بعدا به آن می پردازیم.
نتتکتتتتته دیتتگتتر
رابطه فریدا با
زنتتتان دیتتتگتتتر
بتتود .رفتتلتتکتتس
هایی به نتظتر
عام غیرعادی
کتته فتتریتتدا در
متتتتتتتتقتتتتتتتتابتتتتتتتتل
دگتتتترختتتتوابتتتتی
های همسترش
نشان متی داد.
در ستتکتتانتتس
هتتتتایتتتتی کتتتته
همتجتنتس گترا
بتودن را یتتک
تتمتایتل آزاد و
طبیعی و حق هر انسانی معترفتی
می کند ،مرزهای روابط جتنتستی
کتته هتتمتتیتتشتته یتتکتتی از تتتابتتوهتتای
اجتماعی و اخالقی به شمتار متی
رفته ،اینجا توسط فریدا شتکتستتته
می شود .سکس ازنتظتر او یتک
رابطه آزاد انسانی است .تمایالت
همجنس گرایی بصورت بی پروا
از زندگی عاطفی و جنسی فریتدا
بتته تصتتویتتر کشتتیتتده متتی شتتود.
تمایالتی که فریدا کالو نته آن را
عتتار و نتته غتتیتتر متتتتتعتتارف متتی
شمارد و این اوج رهایی از گتیتر
و دارهتتای اختتالقتتی تتتولتتیتتد شتتده
جوامع طبقاتی است .انسانهتا متی
توانند به یکدیگتر عشتق بتورزنتد
حتی به همجنس خود ،بدون هتیتچ
گتتتتونتتتتته احستتتتتاس گتتتتتنتتتتتاه و
ستترختتوردگتتی .ایتتن مستتئتتلتته کتته
رابطه جنسی فتقتط در مترزهتای
اصول تعریف شده برای شرکتای
غیر همجنس قابل توجیه است در

زندگی فریدا هیچ مفهومی نتدارد.
مسئله ای که همچنان در جتوامتع
مختلف پدیده ای نتاپستنتد و غتیتر
معمول عنوان می یابد.
مهم نیست فریتدا را بشتنتاستی یتا
نته ،متتهتم ایتن استت کتته بتتعتد از
تماشای ایتن فتیتلتم او را و رگته
متفاوت زنانی از این دست را که
کمتر به زندگی آنتهتا تتوجته شتده
ختتتواهتتتی شتتتنتتتاختتتت .زنتتتی کتتته
زندگیش با متبتارزات انتقتالبتیتون
متتتتکتتتتزیتتتتک و
روستتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتته،
تتتروتستتکتتیتتستتم و
استتتتتالتتیتتنتتیتتستتم و
سوسیالیستم گتره
ختتتتورده و در
کتتنتتار آن هتتنتتر
جزء اجتیتن شتده
با زندگی اوست.
امتتتا در کتتتنتتتار
ستتکتتانتتس هتتتای
جذاب فیلم که تتا
حدودی مقتاومتت
و زنتتتتتتتدگتتتتتتتی
پرمخاطره فریتدا
کتتتتالتتتتو را بتتتته
تصویر می کشد ،نقاط ضتعتف و
نواقص فاحشی ،توجه بیتنتنتده ای
را که با تاریخ کمونیسم و انقالب
روسیه و مکزیک آشنتایتی دارد،
و یا شخصیت حقیقی فریتدا کتالتو
را به لحاظ مطالعه زندگینتامته او
می شناسد ،به خود جلب می کند.
در باب انتقاد صتریتحتی کته متی
توان بر فیلم وارد نمود ،ازجتمتلته
تم عاشقانه و اغراق شده فتیتلتم و
تمرکز بر روی روابط عاطفی و
جنسی بین کالتو و ریتورا استت.
موضوعی که بیننده را از اصتل
متتاجتترا و پتتس زمتتیتتنتته انتتقتتالبتتی
زنتتدگتتی ایتتن زوج و خصتتوصتتا
فتتریتتدا دور کتترده و بتته ستتمتتت
روابط جتنتستی و عتاشتقتانته متی
کشاند .فیلمی که باید تصویتر گتر
زندگی زنی انتقتالبتی و هتنترمتنتد
باشد ،به یتک کتالتستیتک اغتراق
شده و درام تبدیل می شود.
گرچه تیمر (کارگردان) نگاهی

گذرا به فعالیت های کمتونتیتستتتی
کالو و ریورا می اندازد ،اما ایتن
دیتدگتاه بته سترعتتت بتتا ستتکتانتتس
هایی که روابط شخصی فریتدا و
دیتتگتتو را بتته چتتالتتش متتی کشتتد،
تغیتیتر متی کتنتد .حتتتی بتا ورود
تروتسکی که یکی از شتختصتیتت
های نامدار و برجسته کمتونتیتستم
و انقالب روسیه ،و فردی تتاثتیتر
گذار در مسیر رسیتدن بته هتدف
سوسیالیسم بود ،باز هم تتغتیتیتری
در روند دراماتیک فتیتلتم بتوجتود
نمی آورد.
بیننده ای که حتداقتل متطتالتعته را
روی متتوضتتوعتتات ستتیتتاستتی آن
دوران و انقالب روسیه داشتته و
با تروتسکی آشنایی داشته بتاشتد،
نتتاختتودآگتتاه پتتس از ورود وی،
انتظار سکانسهایی پترشتورتتر و
انقالبی را می کشد .اما بتا کتمتال
شگفتتتی بتا بتی تتوجتهتی عتمتدی
کارگردان به ابعاد مهم سیاسی و
انقالبتی تتروتستکتی متواجته متی
شود .این بی توجتهتی از ابتتتدای
فیلم در توصیف زنتدگتی کتالتو و
ریورا نیز به روشنی به چشم می
خورد.
به تصویر کشتیتدن اغتراق آمتیتز
شخصیتت بتی بتنتد و بتار دیتگتو
ریورا نیز گتوشته ای از هتمتیتن
انحراف سوژه است .شخصی که
در زندگی حقیقی گام های مثبتتی
برای مبارزاتش برداشته اینجا به
مردی زنباره تبدیل می شتود کته
رابطه های آزاد را تتنتهتا از آن
خود می داند.
شخصیت هایی که همیتشته بترای
کمونیست ها ،فعاالن حتقتوق زن
و حتی فمنیست ها الگوی مبارزه
بودند ،در اینجا به سطح افترادی
شتتکتتستتت ختتورده ،بتتوالتتهتتوس و
ضتعتتیتف تتنتتزل پتتیتدا متی کتنتتنتتد.
نتتگتتاهتتی شتتختتصتتی بتته زنتتدگتتی
خصوصی افرادی که در جایگتاه
ختتتود تتتتاثتتتیتتترات بستتتزایتتتی بتتتر
جتتریتتانتتات انتتقتتالبتتی زمتتان ختتود
داشتند ،به راحتی کمونیست ها و
انتتقتتالبتتیتتون متتبتتارز را ،افتترادی
لوده ،خوش گذران ،همیشه
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تش
سازماندهی و کل یابی شرط پیروزی مردمی
شتتکتتستتت ختتورده و غتتیتتر قتتابتتل
اعتماد به بیننده معرفی می کند.
این بی انصافی و نگاه شختصتی
نقدهایی را به دنبال ختود داشتت
کتته بتتی پتترواتتتر از کتتارگتتردان
فتتیتتلتتم ،متتبتتارزیتتن متتکتتزیتتک و
روستتتتیتتتته را زیتتتتر ستتتتوال
می برد .ازجمله منتقدی فیلم را
چتتنتتیتتن تتتوصتتیتتف متتی کتتنتتد :
"عتتاشتتقتتانتته ای استتت دربتتاره
کمونیست های فریبکار ،نقاشتان
دیوارگر استرارآمتیتز و روابتط
ِ
عاشقانه لزبین ها!"
گذشته از چارچوب زنتدگتیتنتامته
فریدا کالو که فیلم بر آن استتتوار
است و البتتته در آن از تتحتلتیتل
های تاریخی ،سیاستی و هتنتری
نیز پرهیز شتده ،تتیتمتر ختود بتا
بکار بردن جتلتوه هتای ویتژه و
شگردهای گرافیکی توجه بیننتده
را بته شتتختصتی تتتریتن زوایتتای
زندگی کالو جلب نتمتوده و فتقتط
درد و رنج حتاصتل از فتراز و
نشتتیتتب هتتای فتتراوان ستتالتتهتتای
عمرش و بتختصتوص دردهتای
عاطفی او را به بیننده منتقل متی
کند .شگردهایی برای کتمترنتگ
کتتردن نتتقتتص هتتای ستتیتتاستتی و
تاریخی فیلم کته حتتتی بتا بتازی
خیره کننده هنرپتیتشتگتان قتادری
چون سلما هالک (فریدا کالتو) و
آلفرد مولینا (دیگتو ریتورا) نتیتز
جبران نمی شتود .گتویتی وجتود
حفره ای در سرتاسر فیتلتم ذهتن
بیننده آگتاه را بته ختود مشتغتول
می کند.
بتتازپتترداختتت زنتتدگتتی پتترتتتالطتتم
فریدا ،گرچه یک نمای کتلتی از
زندگی واقی او بته بتیتنتنتده متی
دهتتد ،امتتا حتتداقتتل انتتتتتظتتارات
فمنیست ها و کمتونتیتستت هتا را
بتترآورده نتتمتتی کتتنتتد! روابتتطتته
عاشقانه فریدا که ختود یتکتی از
سمبل های مقاومت برای فمنیسم
است می تواند در سکانس هایتی
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فمنیست ها را خشتمتگتیتن ستازد.
( البته با متطتالتعته زنتدگتی فتریتدا
کتتتتتتتتالتتتتتتتتو بتتتتتتتته نتتتتتتتتظتتتتتتتتر
می رسد که خود او هتیتچ جتبتهته
بتتنتتدی و تتتمتتایتتالتتتی بتته فتتمتتنتتیتتستتم
نداشته)
در کل به نظر می رسد با تتوجته
به گرایشات و جو سیاستی حتاکتم
بتتر عصتتر حتتاضتتر ،کتتارگتتردان
ترجیهش بر بته تصتویتر کشتیتدن
کتتالتتو و ریتتورا بتته عتتنتتوان دو
هنرمند زن باره و هتمتجتنتستگترا
بیشتر بوده تا دو متفکر و متبتارز
سیاستی کته زنتدگتی شتان تتمتامتا ً
درگیر مبارزات و تئوری انقالب
سوسیالیتستتتی بتود .نتگترشتی کته

امروز به سبک سخیفتی بتوستیتلته
تتتیتتمتتر در رابتتطتته بتتا زنتتدگتتی
شخصیت هتای بترجستتته تتاریتخ
متتبتتارزات ستتیتتاستتی بتته بتتیتتنتتنتتده
خورانده می شود ،در بیشتر فیتلتم
های دست راستی قبتالً نتیتز دیتده
شده بود .ایتن نتوع نتگترش فتیتلتم
های ساخته شده در ژانر سیتاستی
 بیوگرافی را دچتار مترزبتنتدیهایی می کند .بطور مثال تتفتاوت
فاحش این فیلم با ساخته های فیلتم
سازان دوران انقالبی دهه هشتتاد
میالدی ،در حتاشتیته قترار دادن
اتتتفتتاقتتات تتتاریتتختتی و ستتیتتاستتی و
محوریت روابط شختصتی استت.
ساختاری کته در گتذشتتته کتامتالً

متفاوت لمس متی شتد و تتمترکتز
فیلمتستازان بتر وقتایتع تتاریتختی،
سیاسی و هتنتری بتود و روابتط
انسانی در حاشیه و تتحتت تتاثتیتر
چتتالتتش هتتای بتتزرگ تتتاریتتختتی-
سیاسی قرار می گرفت.
در نهایت بدون هیچ تعصب
سیاسی با دیدن این فیلم می توان
اینطور استنباط کرد :
فیلم در کنار گوشزدهای کوچکی
بر توانایی های یک زن در نقتش
های مختلف زنتدگتی ختود ،یتک
بیوگرافی درام و عاشقانه بود کته
تمام تالتشتش را بترای کتمترنتگ از زوایتتتای اختتتالقتتتی زنتتتدگتتتی
جلوه دادن مبارزات سوسیالیستتی خصوصی شخصیت های نامتدار
و برجسته سازی شتکتستت هتا و سیتاستی و تتاریتختی ،چتهتره ای
جدید با مهر بی کفایتی به بتیتنتنتده
متعتترفتتی متتی کتنتتد .اصتتلتی غتتیتتر
دیالکتیک که با متبتنتا قترار دادن
شخصیت به جای دستت آوردهتا
و فعالیت ها ،خاصّ فیلتمتستازان،
منتقدان و حتتتی متورختان دستت
راستی است .نقصتی بتزرگ کته
بتته چتتالتتش کشتتیتتدن آن اجتتتتتنتتاب
ناپذیر است.
در پایان اگر بخواهیم بته عتنتوان
اثتتری هتتنتتری ،جتتدا از بتتختتش
تحریف شده یا نادیده گرفتته شتده
زندگی فریدا کته هتمتانتا زوایتای
نقاط ضعف مکزیک و روسیه و گره خورده با انقتالب روستیته و
تضعیف شخصیت هتای بتارز و متتکتتزیتتک و ستتوستتیتتالتتیتتستتم بتتود
اثرگذاری چون تروتسکی ،کتالتو بنگریم ،با فیلمی جذاب ،صتحتنته
و ریورا به کار بترد .شتختصتیتت های بیننده پسند و یک متوستیتقتی
سازی هایی ماهرانه که فریدا را دلتتنتتشتتیتتن متتواجتته متتی شتتویتتم.
از جایگتاه یتک زن انتقتالبتی بته موسیقتی زیتبتایتی کته از تتلتفتیتق
لزبینی رنتجتور و آشتفتتته پتایتیتن موسیقی هموفونیک یا ارکستی با
کشتتیتتده و بتتا پتتررنتتگ کتتردن موسیقی فروکلوریک یا موسیتقتی
ارتتتبتتاطتتات متتختتفتتی تتتروتستتکتتی محلی مکزیک ساخته شده.
ازجمله ارتباطی گذرا بتا فتریتدا ،فیلمی که یکی به نعتل متی کتوبتد
نقش سیاسی او را از دیتد بتیتنتنتده یکی به میخ ،و با خلق صحنه هتا
مخفی می نتمتایتد  :بتلته! فتریتدای و سکانس هتای بتدیتع در تتالش
مبارز این بود! ریتورای پتیتشترو است تا نظر همه را جلب کتنتد و
آن مرد زنباره است! ایتن هتم از بخصتوص بترای بتدستت آوردن
اسکار ،از هتیتچ تترفتنتدی روی
تروتسکی محبوب شما!
مغلطه ای زیرکانه که با استفاده برنگرداند.

اصالحیه:
در نشریه ی شماره  11گزارشی از برگزاری  52نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان در نشریه به چاپ رسید که این آکسیون از سوی
سازمان رهایی زن و انجمن خلق های ایرانی—آلمانی برگزار شده بود که نام ”انجمن خلق های ایرانی—آلمانی“ از قلم افتاده بود که
از طرف مدیر مسئول رهایی زن
بدینوسیه اصالح می گردد .
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تولد ساالنه دو هزار نوزاد در ایران از مادران زیر  ۵۱سال
آسیب های مادر شدن در کودکی

ا جتما عی

خبرگزاری هرانا – قوانین موجود افراد کمتر از  ۷۱سال سن را کودک میداند اما با این حال ساالنه حدود هزار و پانصد تا دو هزار نوزاد از مادران
کمتر از  ۷۲سال در کشور متولد میشوند و این کودکان با انواع آسیبها مواجه هستند.
به گزارش هرانا به نقل از مهر؛ بر اساس پایگاه اطالعات سازمان ثبت احوال در  ۹ماهه امسال یک هزار و  ۴۱۱مورد والدت از مادران کمتر از  ۷۲سال گزارش شده
است .همچنین در سال گذشته نیز آمار این والدتها در مادران کم سن یک هزار و  ۱۴۱مورد بوده است .این در حالی است که کل والدت سال گذشته یک میلیون و ۰۱۷
هزار و  ۱۳۰مورد بوده و در مجموع میتوان گفت والدت مادران زیر  ۷۲سال یک دهم درصد کل آمار موالید را به خود اختصاص داده است.
بر همین اساس استانهایی مانند سیستان و بلوچستان با  ۰۹۴مورد والدت از مادران زیر  ۷۲سال دارای بیشترین آمار و استان خراسان جنوبی با ثبت سه مورد دارای
کمترین آمار در میان استانهای مختلف بوده است.
همچنین بر اساس آمارهای به دست آمده در سال  ۱۰تولد کودکان توسط مادران زیر  ۴۴سال  ۰ .۷۴درصد کل والدتها و تولد کودکان از مادران  ۴۴تا  ۳۰سال ۱۴
درصد و همچنین والدتها در مادران  ۳۲سال به باال  ۹ .۹درصد گزارش شده است در حالی که در سال  ۹۷آمار والدت کودکان در مادران زیر  ۴۴سال به ۳۷ .۱
درصد و در مادران  ۴۴تا  ۳۰سال  ۴ .۱۴درصد و در مادران  ۳۲سال و بیشتر نیز به  ۳ .۷۷درصد رسیده است.
تحلیلی که بر این آمارها توسط کارشناسان انجام شده نشان میدهد که آمار والدت در زنان  ۴۴تا  ۳۰سال تقریبا طی سالهای مختلف ثابت بوده اما از سهم تولد در سن
پایین کم شده درحالی که آمار والدت از مادران  ۳۲سال به باال با توجه به باال رفتن سن ازدواج ،از افزایش برخوردار بوده است.
آمار  ۹ماهه نشان میدهد که تعداد تولد کودکان از مادران زیر  ۴۴سال به  ۱درصد و باالی  ۳۲سال به  ۹ .۷۴درصد رسیده و این در حالی است که آمار والدت در
زنان  ۴۴تا  ۳۰سال همچنان  ۷ .۱۴درصد ثبت شده و ثابت مانده است.
فقر اقتصادی دلیل درصد زیادی از ازدواجهای کودکان
دکتر غالمرضا علیزاده جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ،به دالیل ازدواج دختران در سنین کم اشاره کرد و گفت :درصد
باالیی از ازدواجهای دختران که در سنین پایین انجام میشود به دلیل فقر اقتصادی و برخی نیز به علت خرده فرهنگهایی است که در جامعه وجود دارد و ربطی به
مشکالت مالی ندارد.
بر اساس طبقه بندیهای حقوقی افراد زیر  ۷۱سال کودک تلقی میشوند و بر همین اساس باز کردن دفترچه حساب و یا دریافت گواهینامه نیاز به تمام شدن  ۷۱سال سن
دارد و این گونه موارد نشان می دهد که کودکان از لحاظ جسمی و روانی آمادگی بسیاری از کارهایی که بزرگساالن انجام میدهند را ندارند.
وی تاکید کرد :ازدواج در سنین پائین یک سری عوارض و پیامدهای منفی دارد به طوریکه از نظر آمادگیهای جسمی و روانی هنوز فرد ،کودک بوده و آمادگی اینکه
بتواند وارد مسئولیت بزرگ خانوادگی به عنوان همسر و مادر شود را ندارد به همین دلیل ازدواج در سن زیر  ۷۲سال میتواند به فرد آسیبهایی از لحاظ روحی،
روانی ،عصبی و اجتماعی و همچنین فرهنگی وارد کند و طبیعتا فرد نمیتواند از عهده نقشی که باید ایفا کند ،برآید.
اینجامعهشناس ،در مورد تحوالت زیستی نیز گفت :کودک در ازدواج در سن کم از تحصیل بازمانده و نمیتواند در مدارس روزانه درس بخواند که در این شرایط بسیاری
از دختران ترک تحصیل میکنند و روند آموزشی آنها متوقف خواهد شد.
به گفته علیزاده ،از نظر فیزیک بدنی نیز ازدواج دختران کم سن و همچنین مادر شدن آنان میتواند عوارض زیادی برای او و فرزندش ایجاد کند بخصوص در مناطقی
که پزشک ،درمان و بیمارستان کم است ممکن است جان مادر و کودک به خطر بیافتد.
ناسازگاری و عدم انسجام حاصل ازدواج در سنین پایین
او معتقد است از نظر مناسبات اجتماعی نیز چون فرد هنوز به درجهای از بلوغ اجتماعی نرسیده و نیاز به تشکیل خانواده در وی نهادینه نشده وارد یک فرایند زودرس
می شود و در این شرایط فرد از زندگی مشترک آزرده خواهد شد ،بنابراین ناسازگاری و درگیری با همسرش زیاد شده و در نهایت تمامی این موارد باعث خواهد شد که
انسجام و هماهنگیهای الزم در آن زندگی ایجاد نشود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد که مادر شدن در سن کم ،باعث بروز بیماریهای روانشناختی در فرد شده وسالمت جسمی ،اجتماعی و روانی وی به خطر بیفتد و در
نتیجه نقش واقعی خود را نمیتواند ایفا کرده و احساس پشیمانی میکند.
وی در مورد مناطقی که در آن ازدواج دختران در سنین کم و به تبع آن مادر شدن دختران کم سن و سال رخ میدهد ،گفت :معموال در چند الیه اجتماعی این نوع
ازدواجها بیشتر انجام می شود برخی افرادی که درآمد کمی داشته و از نظر اقتصادی با مشکالتی مواجه هستند که در این گونه خانوادهها دختران خود را زودتر از حد
معمول به خانه بخت میفرستند و همچنین در برخی الیههای دیگر نیز که ممکن است فقر نباشد اما بر اساس خرده فرهنگها ،دختر زود ازدواج میکند و در مجموع
خانوادههای تهی دست یا بد سرپرست ،دختران خود را زودتر شوهر میدهند.
ضرورت حمایتهای فردی و اجتماعی از مادران کمتر از  ۵۱سال
در همین رابطه فرهاد اقطار کارشناس و مدیرکل آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرنگار مهر گفت :مادر شدن دختران کمتر از  ۷۲سال نیاز به ارائه خدمات
پزشکی و مددکاری ویژهای دارند که این موضوع در اغلب کشورهای دنیا مشاهده شده و وجود دارد .به طوری که از همان آغاز زمان بارداری یک مددکار در کنار
مادر برای بررسی و آموزش موارد مختلف از لحاظ بهداشت و تغذیه حضور دارد.
وی تاکید کرد :در حوزه پزشکی نیز مادران کمتر از  ۷۲سال حتما نیاز به این دارند که به طور مرتب از نظر جسمی مورد آزمایش و بررسی قرار گیرند چون این افراد
در سنین کم توان جسمی و روحی فرزندآوری را ندارند و از نظر بدنی ضعیف هستند بنابراین امکان بروز اختالالت در آنها وجود دارد و نیازمند مراقبت ویژه هستند.
به گفته این آسیب شناس ،این زنان ممکن است بعد از زایمان دچار اختالالتی مانند افسردگی و کم خونی شوند بنابراین چنانچه مورد حمایت قرار نگیرند با مشکل مواجه
خواهند شد.
بروز اختالل در مادران کوچک پس از زایمان
اقطار با اشاره به اینکه به نظر نمی رسد در کشور ما با توجه به شرایط زندگی کودکان این افراد به سرعت به بلوغ فکری و جسمی برسند گفت :دختران برای ازدواج باید
به بلوغ کامل رسیده باشند اما در کشور ما کودکان زیر  ۷۲سال هنوز به بلوغ کامل نرسیدهاند بنابراین شرایط ازدواج و فرزندآوری را ندارند و به نظر میرسد درصدی
از آنها پس از فرزندآوری دچار اختالالتی شوند که در این صورت نیازمند حمایتهای ویژهای از سوی خانوادهها و همچنین مسئوالن ذی ربط هستند.
وی درخصوص تربیت نوزادان این مادران نیز گفت :از سوی دیگر با توجه به اینکه این مادران کم سن خود کودک هستند به همین دلیل نمیتوانند تربیت درستی برای
نوزادان و فرزندان خود داشته باشند و جا دارد که مددکار و یا مشاوری در کنار این خانوادهها قرار گیرد تا بتواند فرزندی خوب تربیت کنند.
به گفته اقطار ازدواج در سنین کم اغلب در استانهای محروم و مناطقی که سنتی بوده و به آداب و رسوم گذشته پایبندند رخ میدهد و در این جوامع زنان مانند شهرهای
بزرگ به تحصیل و اشتغال روی نمیآورند بنابراین خانواده آنها را در سن کم ترغیب به ازدواج میکنند.
ازدواج دختران و به تبع آن فرزند آوری آنان در سنین کمتر از  ۷۲سال با توجه به اینکه به رشد جسمی ،روحی و روانی کافی نرسیدهاند ،باعث میشود که در اغلب
موارد فرد از لحاظ روحی روانی و خانوادگی دچار مشکل و اختالل شود بنابراینجا دارد که دختران و مادران کم سن و سال از سوی خانواده ،مسئوالن و جامعه مورد
حمایتهای ویژهای قرار گیرند.
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توزیع نان رایگان و ارزان قیمت بین فقرا جرم است!  -اخبار کارگری

صفحه خبری

گرچه دستگاهها نظارتی و قانونی در ایران نمی خواهند و نمی توانند در مقابل فسادهای چند هزار میلیارد تومانی مانند اختتالسهتا و فستادهتای متعتروف
 0111 ،1111 ،0011و  36111میلیارد تومانی کاری انجام بدهند اما در عوض با قدرت در مقابل توزیع نان رایگان بتیتن فتقترا و نتیتازمتنتدان واکتنتش
نشان داده و یک نانوایی را به همین جرم پلمپ کردند.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران ،یک واحد خبازی نان بربری در ورامین به دلیل ارزان فروشی و عرضه نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب ،پلمتب
شد .این نانوایی در منطقه خیرآباد شهرستان ورامین به دلیل فروختن نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب ،توسط کتارگتروه آرد و نتان ورامتیتن پتلتمتب و از ادامته کتار آن
جلوگیری شد.
این واحد نانوایی ،نان بربری را  011تومان ارزان تر از قیمت مصوب می فروخت و روزهای پنجشنبه نیز نان را بصورت رایگان و صلواتی به مردم عرضه می کترد.
با شکایت عده ای از واحدهای خبازی شهرستان ،کارگروه آرد و نان ورامین نسبت به پلمب این واحد نانوایی اقدام کرد .این در حالی است که بسیاری از مردم شتهترستتتان
ورامین از کیفیت نان های عرضه شده در سطح شهرستان گالیه داشته و کم فروشی و گران فروشی نتان را متهتمتتتریتن مشتکتل ایتن روزهتای واحتدهتای نتانتوایتی ستطتح
شهرستان می دانند.

نماینده دولت :مهم ،بازار است!
‘حسین میرزایی’ رییس اداره صنعت  ،معدن و تجارت شهرستان ورامین رعایت نرخ مصوب از سوی تمامی واحدهای نانوایی را الزامی
قانونی دانست و در خصوص پلمب این واحد نانوایی به خبرنگار ایرنا گفت :رعایت قانون باعث ایجاد نظم در جامعه می شود و اگر قرار
باشد هر کس به واسطه برداشت خود نسبت به برخورد با قانون اقدام کند نمی توان بازار مصرف را کنترل کرد.
در حالی که یکی از تبلیغات مدافعان بازار آزاد ،ایجاد رقابت بین واحدهای تولیدی و کاهش قیمتها به نفع مصرف کننده و عامل تنظیم و
آرامش بازار است ،نماینده دولت نئولیبرال حسن روحانی میگوید که رقابت و کاهش قیمت عامل به هم خوردن نظم بازار است .به گفته
حسین میرزایی واحدهای نانوایی ملزم به رعایت قیمت ارائه شده هستند و نمی توانند گرانتر یا ارزان تر از نرخ مصوب نان را عرضه
https://tabaqe.com/?p=2819
نمایند زیرا این امر باعث ایجاد تنش در بازار مصرف می شود.
***
آماری تکان دهنده از جمعیت حاشیهنشین در کشور -چهارشنبه  ۵۱,دی ۵۱۳۱
خبرگزاری هرانا – مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کشور با بیان اینکه  ۷۷میلیون حاشیهنشین در کشور زندگی میکنند ،گفت :ساکنان
این مناطق حاشیه شهرها از تأسیسات و خدمات شهری مناسب بیبهرهاند.
به گزارش هرانا به نقل از ایسنا؛ نریمان مصطفایی با بیان اینکه کار مطالعاتی حاشیهنشینی  ۱۱شهر کشور انجام شده است ،افزود :کار مطالعاتی  ۷۰شهر دیگر کشور
نیز در دستور کار قرار دارد و با اتمام کار مطالعات  ۷۰شهر باقیمانده پیشبینی میشود جمعیت حاشیهنشین کشور به  ۷۷میلیون نفر برسد.
وی درباره مساحت سکونتگاههای غیررسمی کشور اظهار کرد :مساحت سکونتگاههای غیررسمی  ۱۱شهر کشور بالغ بر  ۲۰هزار هکتار با جمعیت بیش از شش
میلیون نفر است.
مصطفایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی این سکونتگاهها در  ۴۰شهر افزود :از محل اعتبارات ملی و بانک جهانی بیش از  ۷۳۴میلیارد تومان جهت
ارتقای سرانههای خدماتی هزینه شده است .براین اساس در سالهای  ۱۰تا  ۱۱با اعتباری حدود  ۱۴میلیارد تومان که از سوی بانک جهانی تامین شد و اعتباراتی که از
سوی دستگاهها به آن افزوده شد ،کار ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی پنج شهر کشور اجرا شد.
وی بیان کرد :با توجه به بازنگریهای انجام شده در سند ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در دولت یازدهم ،تغییراتی در اجرای این سند ایجاد شده و ستاد
اجرایی این سند به ریاست شخص رییس جمهور و با عضویت  ۷۳وزیر و سه معاون رییس جمهور تشکیل و تاکنون مصوبات خوبی نیز به تصویب رسیده است.
به گفته وی برنامه های ارایه شده در این سند ،ابتدا در پنج استان سیستان و بلوچستان ،کرمانشاه ،هرمزگان ،کردستان و آذربایجان شرقی اجرا شد که تجارب خوبی نیز
بدست آمد.
***
یک میلیون کودک بی شناسنامه در کشور محروم از تحصیل،درمان و هرگونه حمایت اجتماعی و بهداشتی  -دی  |۵۱۳۱ ,۴۲روشنگری
سالمت نیوز  :یک میلیون کودک بی شناسنامه یعنی یک میلیون کودک محروم از تحصیل،درمان و هرگونه حمایت اجتماعی و بهداشتی آنهم به جرم تتولتد از پتدری غتیتر
ایرانی .ازدواج دختران ایرانی با مردانی خارجی آثار و تبعات زیانباری در پی دارد به خصوص اگر این ازدواج ها ثبت قانونی نشده باشند که اکثریت این گونه هستند.
سلب تابعیت زن ایرانی!
فریده غیرت وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «قانون» ،در تشریح وضعیت تابعیت زنان ایرانی بعد از ازدواج توضیح داد :در قوانین ما سلب تابعیت ازیک
ایرانی ،به راحتی اتفاق نمیافتد .حتی ازدواج هم نمیتواند باعث سلب تابعیت یک زن ایرانی شود .زن ایرانی هرجا برود ایرانی است مگر به موجب حکم دادگاه و
محرومیتی ،سلب تابعیت شده باشد اما اگر با شخصی که تبعه یک کشور دیگر است ازدواج کند ممکن است تابعیت مضاعف به
او دهنداما سلب تابعیت از او نمی شود .
ندادن شناسنامه بهتعدادی از کودکان ایرانی
وی در رابطه با هویت فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه ادامه داد :در قوانین ما چون بحثی در رابطه با والیت فرزند
وجود دارد و فرزند تحت والیت پدر است در این نوع ازدواج این فرزند نمیتواند شناسنامه دریافت کند .زمانی که زن با مرد
غیر ایرانی ازدواج می کند ممکن است یک تابعیت مضاعف پیدا کند اما طبق قوانین ایران این زن ،فرزندش باید تابع پدر باشد.
در قوانین مقرراتی وضع شده که بعد از سن بلوغ  ۷۱سالگی فرزند میتواند تابعیتش را انتخاب کند ولی متاسفانه این قضیه
اشکاالت فراوانی دارد .فرزندان این ازدواجها به دلیل نداشتن شناسنامه قادر به تحصیل نخواهند بود .لذا بیسوادی مشکل اصلی
کودکان حاصل از چنین ازدواجهایی است.
بالتکلیفی یک میلیون کودک بیشناسنامه
ابوالفضل ابوترابی نیز درگفتوگو با«قانون» با انتقاد از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه بدون ثبت رسمی خاطر نشان کرد:
همانطور که میدانیم برخی از زنان و دختران ایرانی ناآگاهانه تن به چنین ازدواجهایی میدهند اما برخی از آنها هم آگاهانه این
ازدواج ها را میپذیرند زیرا شرایط زندگی آنها را وادار به این امر میکند .این عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد :اطالع رسانی بیشتر و تبلیغات گسترده
رسانه ها برای به تصویر کشیدن آثار و تبعات ناشی از ازدواج های غیررسمی ضرورت دارد .آثار اجتماعی چنین ازدواج هایی این است که این ازدواجها باعث بروز
ناهمگونی فرهنگی در زندگی مشترک شده و نتایج زیانبار اجتماعی به همراه دارد.
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تلوزییون راهیی زن از ”کاانل یک“ روی ماهواره ”اهت ربد” رههفتفتفه روزاهی هف فعفه  03:71هب
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وقت تهران و باز پخش  ،شنبه اه  03:71هب وقت تهران می توانید دننیبه تلوزییون راهیی زن باشید.
فرکانس ماهواره:
Chanel One– Hatberd
Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4

مینو همتی از نوامبر سال  4112هب تهیه و تولید این ربانهم رپداخته و مسایل و معضالت زانن رد اریان و
خارج از اریان را با میهماانن ربانهم هب بحث میگذا رد.

ربای هم کاری با سازمان راهیی زن میتوانید با نمایندگان آن رد کشوراهی مختلف تماس بگیرید
استکهلم  :سوئد :پری زارع
تلفن تماس :

0046762308064

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی
تلفن تماس858-531-1344 :

رعنا کریم زاده

ایمیل:

تلفن تماس 0046739286842 :

Location: 5240 fiore TER #213

آدرس :

ABF, Halndenterminalen 3

firouzeh.farrahi@yahoo.com

San Diego"Ca 92122

ساعات مالقات ،شنبه ها یک تا پنج بعد از ظهر

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

دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری

انگلستان :دیانا نامی

تلفن تماس:

0046700194503

تلفن تماس 00887162733511 :
ایمیل:

گوتنبرگ  :آفاق وکیلی
تلفن تماس0046762518188 :
ایمیل:

rahai_zan@yahoo.com

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیل:

MinoHemati@GMail.com

آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 008901000049400 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :
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