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جنگ ت بهت کودکان معناد در محله هرندی
تهران برای پول
از بازداشنی ها بگو
اغاز سهمیه بندی ثبت طالق از امروز

راه های تماس با سازمان رهایی زن و نمایندگان
ان در شهرها و کشورهای مشنلف
معرفی سایت های برنامه های تلویزیونی ،نشریه
ها و تلگرام
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از هفت تپه ات تهران ،زحمت کشان رد زندان
اعنرافات اجباری طراحی سوخنه و
صدا وسیما
سپیده قلیان

پخش اعترافات اجباری تلوزیونی ،به عنوان
یک ابزار تهدید ،فشار و سرکوب ،یک سنت
امنیتی چهل ساله در نهادهای امنیتی
جمهوری اسالمی است .همواره و پس از هر
اعتراض ،تجمع یا رخدادی ،تعدادی بازجو-
خبرنگار به خط میشوند تا نامستندی در
توجیه واقعه بسازند .این نامستندها که
بی فرهنگی یا برهنگی فرهنگی
سعید شیرزاد فعال کودکان

سکانس اول کودکی است در کنار سطل
زباله به دنبال لقمهای نان که توسط جوانی به
داخل سطل زباله انداخته میشود.
سکانس دوم ابراز پشیمانی مرتکبین این
عمل زشت و عذرخواهی آنان از مردم.
تصاویر کوتاهی که بی شک وجدان هر
انسانی از این حرکت زشت را به درد
میآورد نباید به همین چند ثانیه ختم کرد که
واقعیت دردناکتر از این چند ثانیه ،علت ها و
معلول های پدید آورنده کار کودکانی هستند
که به ناچار به جای تحصیل و بازی با
همسن و ساالن خویش در کودکی گمشده
شان در بهترین حالت سر از کارگاه های
تولیدی و کوره های آجرپزی در می آورند و
در معرض انواع تعرضات و تجاوزاتی
قرار میگیرند که در جامعه به امری
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احتماالً شاخصترین نمونهی آن« ،مستند
ای قبل و
هویت »در توجیه قتلهای زنجیره ِ
بعد از  ۵۷۳۱بوده است ،همیشه بخشی از
آنتن صدا و سیما را به خود اختصاص داده
است.
ً
هر چند ظاهرا ،آنچنان که در قضیهی دروغ
بزرگ سقوط هواپیمای اوکراینی ،موکدا ً
ثابت شد ،این نه فقط متهمان و محکومان و
زندانیان سیاسی ،که مسئولین حکومت هم
میتوانند سوژهی نامستندها باشند!
بخش عمدهی ما ،شاید تصور کنیم که تمام
مردم ایران ،این شانتاژهای خبری را نادیده
میگیرند و از روی آنها عبور میکنند .اما
متاسفانه چنین نیست .تکرار و تکرار و
تکرار ،در دروغگوییهای امنیتی ،میتوانند
عوامل پروپاگاندا و جنگ روانیای باشند که
در دراز مدت ،به شکلی حقیقی ،به باورهای
بدنهی مردم معترض و جان به لب آمده
آسیب بزنند .به ویژه برای کسانی که در
شهرهای کوچکتر زندگی میکنند ،این
نامستندها میتوانند زندگی را تلخ و مختل
کنند.
اما دیگر دوران برنامهی هویت گذشته است.

این تنها نهادهای امنیتی نیستند که میتوانند
تریبون داشته باشند و یکطرفه حرف بزنند.
تمام قربانیان اعترافات اجباری امکان ،حق و
حتی وظیفه دارند در مورد این نامستندها
سکوت نکنند .این ابزار سرکوب و فشار و
تهدید ،باید ناکارآمد و مختل شود.
من ،به سهم خودم ،قدم اول را با شکایت از
آمنه سادات ذبیحپور و صدا و سیما و مدیر
بخش خبری بیسا و سی برداشتم .شکایتی نه
از سر اعتماد به قوهی قضاییه ،یا امید به
رسیدگی ،بلکه از موضع برداشتن یک قدم
رسمی برای اخالل در بازی خطرناک
بازجو-خبرنگارها .اما این تنها قدم اول است
و آخر کار نیست.
بار دیگر از همهی آنان که به هر نحو از
نامستندهای نهادهای امنیتی آسیب دیدهاند و
ب ظاهراً با کالس هستند،
قربانی این سرکو ِ
میخواهم حرف بزنند .بگویند که چه شد و
چگونه شد .از آنچه که پشت دوربین گذشته
است حرف بزنند و دیوار دروغ را فرو
بریزند .این سد را باید شکست« .همهاش که
نباید ترسید .راه که بیفتیم ترسمان میریزد».

روزمره تبدیل شده است؛
علتی که بی هیچ شک و تردیدی وابسته به
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی نشات
گرفته از اقتصاد سرمایه داری حاکم بر
کشور است .خانواده های بسیاری به دلیل این
فشارهای اقتصادی و نیز عدم آگاهی های
اجتماعی از خطرات در کمین نشسته
کودکان ،مجبور میشوند فرزندان خود را در
ازای دستمزدی ناچیز به کارگاه ها بفرستند و
یا آنان را با کارهایی چون فال فروشی و
پاک کردن شیشه خودروها در خیابان ها رها
سازند؛ در حالی که کشوری که در آن زیست
می کنند به لحاظ دارا بودن مواد اولیه و
ثروت های طبیعی جزو  ۵۱کشور غنی
دنیاست و در چنین کشوری آمار باالی ۷
میلیون کودک بازمانده از تحصیل ،که همین
بازماندگی خواسته و ناخواسته کودکان را
وارد بازار کار می کند گویای فاجعه عظیمی
است که آسیب های آن نه تنها به کودکان و
خانواده های آنان بلکه نسل های بعدی نیز
گره میخورد.
گره ای دردناکتر که عمق آن را در سکانس
دوم همین ماجرا میتوان دید؛ وقتی که دو
جوان برای تفریح و خنده نه یک کودک را
بلکه انسانیت را لگدمال میکنند .در حالیکه
این دو جوان نیز خود قربانی و معلول این
سیستم اقتصادی و فرهنگی (یا بهتر است
بگوییم بی فرهنگی و یا برهنگی فرهنگی)
هستند که در آن بزرگ شده اند و از دو

حالت خارج نیستند :یا از طبقات فرادست
جامعه هستند که به واسطه همان نابرابری
های اجتماعی و دزدیده شدن سهم همان
کودکان از منابع کشور توسط اقلیت کمی از
جمعیت و با پول های بادآورده جز خرج
کردن پول هایشان دغدغه دیگری ندارند؛ و
یا اینکه خودشان نیز از طبقه فرودستی
هستند که همان کودک کار در آن از زندگی
فقط حق نفس کشیدن را دارد.
در این صورت باز هم قربانی و معلول
هستند؛ چرا که در نبود آگاهیهای اجتماعی
و نیز بخاطر نبود فرهنگ اجتماعی در
کشور که نشات گرفته از فشارهای اقتصادی
و عدم امکان دارا بودن از رفاه اجتماعی
فرهنگی ودرک نکردن این واقعیت که
خودشان نیز می توانستند شرایطی همچون
همان کودک داشته باشند ،باعث این واقع تلخ
شد .زندان گوهر دشت کرج
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مع
نم
تعرض هب یشت مردم بی جواب ی ماند

جمعی از زنان زندانی سیاسی در اوین؛ به
مناسبت چهلمین روز و در همراهی با
خانوادههای داغدار اعتراضات آبان تحصن
میکنیم.
امروز شنبه  ۷۱آذرماه  ،۵۷۳۱پنج تن از
زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان
اوین ،با انتشار نامهای از تحصن چند روزه
خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در
نامه نرگس محمدی پس از تبعید خشونتبار
به زندان زنجان

نرگس محمدی در روز سوم دی ماه با فریبب
رئیس زندان اوین غالمرضا ضیایی به بهانبه
مالقات فوری با وکیلش از بنبد خبارج شبد و
سپس شخبص ضبیبایبی ببه هبمبراه مبامبوران
زندان و ماموران وزارت اطالعات او را ببا
خشببونببت و ضببرب و شببتببم بببا زور وارد
آمبوالنسی کرده و به زنبدان زنبجبان مبنبتبقبل
کردند.
دلیل تبعید نرگس محمدی این اسبت کبه او و
هفت زن زندانی سیاسی دیگر در ببنبد زنبان
زنببدان اویببن در حببمببایببت از کشببتببار مببردم
معترض در آبانماه خونیبن در داخبل زنبدان
ببببببببه تبببببببحبببببببصبببببببن دسبببببببت زدنبببببببد.
در نامه چهار صفحهای که نرگس محمدی از
داخل زندان زنجان ارسال کرده اسبت اشباره
شده که در زمان خروج اجباری او از داخبل
زندان ،او مقاومت کرده که با ضرب و شبتبم
و تببوهببیببن و هببتببک حببرمببت رئببیببس زنببدان
غالمرضا ضیایی روبهرو شده است .ضیایی
او را شخصبا هبل داده و ببه هبمبراه ببیبسبت
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همراهی با خانوادههای داغدار اعتراضات
سراسری آبان خبر دادند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
“یکبار دیگر اعتراضات مردمی علیه فقر،
تبعیض و فساد حکومت ،در آبان ماه سال
جاری مورد سرکوب بی رحمانه حکومت
قرار گرفت و تعداد زیادی از هموطنانمان
کشته ،مجروح و زندانی شدند.
ما بر این باوریم ملت ایران که براساس سنت
و رسم دیرینه ،یلدا این طوالنی ترین شب
سال را در کنار خانواده ،اقوام و عزیزانشان
جشن گرفته و گرامی می دارند ،در شرایط
کنونی که صدها خانواده داغدار عزیزانشان
هستند که کمتر از  ۰۱روز پیش کشته شدند
و هزاران خانواده در فراق عزیزانی هستند
که این بلندترین شب سال را یا در سلولهای
بازجویی یا پشت میلههای زندان به سر
میبرند و هزاران ایرانی و هموطنمان به
دلیل سیل و یا زلزله و به علت بی کفایتی و
بی توجهی حاکمان در شرایط غیر انسانی

قرار گرفته اند و بسیاری از مردم به دلیل
شرایط اسفبار اقتصادی ،توان برگزاری این
سنت دیرینه را ندارند.
ما جمعی از زنان زندانی سیاسی در همراهی
با مطالبات مردم تحت ظلم و ستم و در
همزمانی یلدای امسال با چهلم کشته شدگان
اعتراضات مردمی و در اعتراض به
سیاستهای سرکوبگرانه حکومت علیه مردم
ایران و اختناق حاکم بر جامعه ،از روز شنبه
 ۷۱آذرماه امسال از ساعت  ۳صبح در دفتر
بند زنان سیاسی زندان اوین به تحصن
خواهیم نشست و این شب نه تنها پای سفره
یلدا نمینشینیم بلکه در دفتر زندان یاد
عزیزان کشته شده را گرامی خواهیم داشت.
این تحصن تا روز  ۱دی ،روز چهلم کشته
شدگان شبانه روزی ادامه خواهد داشت.
امضا کنندگان:
منیره عربشاهی ،نرگس محمدی ،یاسمن
آریانی ،صبا کردافشاری ،آتنا دائمی/بند زنان
زندان اوین  /آذرماه ۵۷۳۱

مامور زن و مرد به زور سوار بر آمبوالنبس
کرده .دست نرگس محمدی در حین مبقباومبت
در برابر این زورگویی با شیشه پنجره ببریبده
میشود و در تمام مدت انبتبقبال او ببه زنبدان
زنجان ماموران بر همین دست خونین دستبنبد
زده بودند.
این در حالی است که رئیس زندان میداند که
نرگس محمدی به دلیل ابتال به آمبولی ریبه و
مصببرف قببرصببهببای رقببیببقکببنببنببده خببون در
صورت خونریبزی ببا خبطبر جبدی روببهرو
خواهد بود.
نامه نرگس محمدی از زندان زنبجبان ببا ایبن
جملهها پایان مییابد:
«برای ببریبدن صبدای مبن نبظبام جبمبهبوری
اسالمی ایران از هیچ اقدام خشونبتآمبیبز ،از
زندان و حبسهای طوالنی تا ندیدن فرزنبدانبم
و حتبی قبطبع تبمباسهبای تبلبفبنبی و نشبنبیبدن
صدایشان و ضرب و شتم و تبعید و توهیبن و
هتك حرمت دریغ نبمبی کبنبد .سبوم دیمباه
 ]۵۷۳۱برای من روز نکبتی خشونت عریان
مببردان امببنببیببتببی و زنببدان عببلببیببه مببن بببود.
آنچه در این بند عمومی در میان زنان متهم و
مجرم عادی غبیبرسبیباسبیا و ببا تبن پبر از
کبودی و زخم و درد من را سرپانبگبه داشبتبه
عشقم به ملت سربلند و رنج کشیده سبرزمبیبنبم
و آرمان عدالت و آزادی است.
به خون پاک بهناحق کشبتبه و مبجبروح شبده
مظلومان سوگند یاد میکنم تا لبحبظبه دم فبرو
بستن ابدی از گفتن حق و از فبریباد ببر سبر
ظبببلبببم و حبببمبببایبببت از عبببدالبببتجبببویبببان و
آزادیخواهان و تبحبقبق صبلبح پبایبدار دسبت
برنخواهم داشبت .جبمبهبوری اسبالمبی ایبران
هرآنچه من داشتهام از مبن رببوده و غبارت

کرده است .اما قلبم در سینه به یغمای مبردان
قدرتپرست ظالم درنخواهد آمبد و ببا فبریباد
مادران جگرسوخته و مبردان آزادیخبواه و
جوانان پرشور سرزمینم خواهد تپید و فریبادم
را قدرت خواهد بخشید./

شعر» :گلو ه در نیمهشب«
ترجمه :ماریا عباسیان
تیرهاشان سینه شب را شکافت.
شنیدم
جوانی بر برف تازه فروغلتید
و برف ،باالپوش آن بینشان شد.
خفته بر سنگفرش خیابان،
چشم دوخته به مردگان دیگر
و کبود به زیر گنبد آسمان.
سپیدهدمان
برفهایی که از رواق خانهها
و سیمهای تیره فرومیافتند،
نزارتر میکند
درماندگی مادری به زانو درآمده
که از گویهای یخین چشمان
و گیسوان رقصان فرزندش
در رودهای الجوردی بهار،
دل سیراب میکند.
)#Alfonso Gattoآلفونسو_گتو
تابلو :مادر پارتیزان ()۵۳۹۰
)Gabriele Mucchiاز #گابریله_موکی
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نوشنه ای از اسماعیل بششی به مناسبت درود بر همه ی عزیزان
هشت سال پیش در چنین روزی نهالم چشم به جهان گشبود
تو د دخنرش نهال
تا آن روز بهترین و باشکوه ترین روز تمام زنبدگبیبم تبا ببه
امروز باشد روز بدنیا آمدنش بمدت چند ساعت حالتی عجیب و شگفت انگیز در من ببوجبود آمبده ببود زمبیبن
زیر پایم را حس نمیکردم احساس بی وزنی و سعادتی ناب میکردم  ،این حالت دیگبر هبرگبز در مبن تبکبرار
نشد...
نهال روز تولدش مانند همه ی کودکان دنیا بهترین و هیجان انگیز روز زنبدگبی اش اسبت و از مباه هبا قبببل
درباره ی تولدش و اتفاقاتش فکر میکند و حرف میزند ،اما امسال چند روز قبل از تولدش ازم پبرسبیبد بباببا
برام تولد میگیری؟ گفتم آره بابا چرا نگیرم ،گفت ولی امسال بابا جشن نگیریم دوستامو همکالسی هامو نمیگبم
بیان فقط یک کیک بخریم برا خودمون ،میپرسم خب چرا؟ میگه بابا مردم عزادارن زشته جشن بگیریم ما...
واقعیتش نمیدانم از این سطح شعور نهال که فضای پیرامونش را درک میکند خوشحال باشم یا غمبگبیبن؟ امبا
هرچه بیشتر فکر میکنم میبینم غمگین تر میشوم ،تمام کوشش پدر و مادر این است که فرزندش غمی را حبس
نکند ،همیشه می کوشند تا کودکشان هیچ یا حداقل اندوه پیشآمده بر خانبواده را احسباس کبنبد تبا شباد ببزرگ
شوند...
اما دردا و دریغا چه بر روزگاران این کشور گذشته است که کودکانمان هم ،میزان غم و اندوه چیره شده بر فضای کشور را به خوبی میبینند و میفهبمبنبد
و نمیتوان چیزی از آنها پنهان کرد ،چه بر ما رفته است که خو ِد شادی هم غمگین است...
هیچ مسئولی هم احساس تقصیر نمیکند و امروز صدا و سیمای این کشور بجای اینکه با مردم باشد و تسالیی بر درد مردم و شبادی ببخبش کبودکبانبمبان
باشد عمال با مدیران حراستی اش ،خبرنگاران و مجریان امنیتی اش ،رسما به یک پادگان نظامی تبدیل شده است و با دروغ و تزویر ،پدافند شادی است.
اما به نهال و تمام کودکان نازنین ایران زمین میگویم شما بخندید و شاد باشید ،بار رنج و غم زندگی بر عهده ی ما بزرگتبر هباسبت ،مبا مبوظبفبیبم ببرای
زیستن بهتر شما بکوشیم و رنج ها را بر دوش بکشیم .امروز اگر عرضه داشته باشیم میجنگیم برای تغییر قضا و فضای اندوه بار و زندگبی ببرده وار،
اگر توانستیم به وظیفه ی انسانی و اخالقی مان عمل کرده ایم .اگر نتوانستیم شرمسار تاریخیم ،مارا ببخشید...
اسماعیل بخشی 27دی 89

ت فروشی در مقابل نان
سحر بابا سلجی

با توجه به اتفاقات نا خوشایندی کبه در آببان
 89در ایران به وقوع پبیبوسبت ،ومبتباسبفبانبه
شاهد جان باختن شماری از عزیزان اعبم از
بببزرگسببال وجببوانببانببی کببه بببعببضببا زیببر سببن
قانونی بودند ،بوده ایم رژیم با کشتار وسیعبی
که راه انداخت و یا بهتر بگم جبوی خبون در
کشبببور ایبببران سبببرازیبببر کبببرد ،مببباهبببیبببت
کثیف،وفاشیستی اش را ببیبش از گبذشبتبه ببه
جهانیان اثبات کرد ،وبا قتل عام وسبیبعبی کبه
راه انداخت در عمل ثابت کرد که در ببراببر
خیزش میلبیبونبی مبردم نباتبوان اسبت وقصبد
دارد با کشتبار مبردم رژیبم نبنبگبیبن را چبنبد
صببببباحببی بببیببشببتببر سببر پببا نببگببه دارد .ولببی
خوشبختانه ملت عزیز و سبتبمبدیبده ایبران تبا
سرنگونی این رژیم از پا نخواهنبد نشبسبت و
دور از انتظار نیست که جبمبهبوری اسبالمبی
را بزودی به زیر خواهند کشید .با تبوجبه ببه

رویداد این اتفاقات تلخ اخیر مبن ببر آن شبدم
تببلببنببگببری بببر بببخببش دیببگببری از مشببکببالت
ومعضالت اجتماعی که از سالیان نبه چبنبدان
دور تا به حال در مورد زنان ببی خبانبمبان و
خیابانی بزنم.
متاسفانه اخیرا در فضای اجتماعی و خبببری
منتشر شد که یک زن در قبر که محل زندگی
اش بوده بخاطر رفع گرسنگی تنش را به سبه
مرد فروخته است .در واقع کم نیستن از ایبن
قبیل انسانهای شیطان صفتی که از این طبیبف
بی شماری از این زنانبی کبه از سبر فبقبر و
نداری ،به اجبار ببرای امبرار مبعباش ورفبع
گرسنگی نا خواسته به تن فبروشبی مبیبزنبنبد،
سو استفاده مبیکبنبنبد وجبامبعبه را ببه فبحبشبا
وقببهببقببرا مببیببرسببانببنببد .در جببامببعببه ای رژیببم
جنایتکاری که طی  04سال حکومت نبنبگبیبن
خود جز زندان ،کشتار و اعدام های نبجبومبی
که ارقام اعدامیان با هر عقیده ومسبلبکبی سبر
به فلک میزنند ،بیش از این انتظاری نیست و
وقتی ابعاد و پیامد های اجبتبمباعبی پبدیبده تبن
فروشی را که نظاره میکنیم ،قلب هر انسبانبی
که انسانیت را در سر لوحه خویش قرار داده
است به لرزه در می آورد ،وگرنه در جامعه،
کنونی ایران که جبمبعبیبت فبعبال و جبوان آن
بسیار است چرا نبایبد دولبت ببا ایبجباد شبغبل
مناسب ،ورفع مشکل ببزرگبی چبون مسبکبن،
وسر پناهی امن ،ریشه ایبن قبببیبل مبعبظبالتبی
ویببرانببگببر مببانببنببد فببقببر و فببحببشببا در جببامببعببه
خشکانده شبود .تبا زنبی ببخباطبر گبرسبنبگبی
وخرید یک ساندویچ فالفل تنش را به سه مرد
انسان نما کبه ببویبی از انسبانبیبت نبببرده انبد
بسپارد یا آن پدری کبه در پبیبرانشبهبر دو تبا
دخبتببر دوقببلببو دارد کببه بببه تببازگببی یببکببی از

دخببتببران کببم سببن و سببالببش را در قبببببال
04444هزار تومان پول بفروشد.
افسببوس و صببد افسببوس کببه ایببن مببعببظببالت
مخرب هنوز تبمبامبی نبدارد وببیبش از پبیبش
جامعه را به ورطه ذاللت میرساند.
حکومت فاشیستی که پول نفت وگاز را خبرج
کشور های خاورمیبانبه مبیبکبنبد مبتبل لبببنبان،
فلسطین ،سوریه و ....که با فروش اسبلبحبه و
امکانات بیشتر سران حکومتی و اقبا زاده هبا
که  04سال است خون این مبلبت را مبکبیبدنبد
وبا دزدی های میلیاردی دارایی کشور را ببه
یغبمبا ببرده وخبرج عبنباصبر داعشبی وحشبد
الشعبی قرار داده که با کشتار مردم بیگناه ان
کشور ها در ایران نیز جا پای خود را محکبم
تر کنند .مشخصا معلوم و واضح اسبت ببا ببه
تاراج ببردن پبول ایبن مبلبت سبتبمبدیبده قشبر
وسیعی از مردم به کار های خبالف ،اعبم از
دزدی ،قتل و ... .رو میاورند چرا کبه وقبتبی
شمار وسیعی از جوانان این مرز وبوم وقبتبی
بببیببکببار و بببی هببدف روزگببار مببیببگببزرانببنببد
مشخصا برای امرار معاش خبود ببه ببیبراهبه
میروند وشور بختانه قشر زنبان آسبیبب پبذیبر
تر از بقیه هستند .وبا تن فروشی بخلطر شکبم
سیر کردن خود روز گار را میگذرانند .کوتاه
سخن اینکه تبمبامبی ایبن مشبکبالت ریشبه در
جامعه ای دارد کبه حبکبومبتبش دزد قباتبل و
جنایبتبکبار اسبت امبیبدوارم روزی را شباهبد
باشیم که این حکومت بزودی سرنگون بشبود
وایرانی آزاد ورها داشته باشیم و مردم ایبران
به آزادی وحق طلبی ،وامنیت اجتماعی دسبت
پیدا کنند.
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اهمیت و نقش زنان در اعنراضات اخیر
بنول فارسی فعال حقوق بشر

امروزه زنان ایران بیش از هر زمان دیگری
با فقر و بیکاری وتبعیض دست و پبنبجبه نبرم
مببیکببنببنببد.زنببان بببیببش از مببردان از طببرف
اجببتببمبباع،خببانببواده هببا و رسببوم غببالببب بببه
صورت روزمره مورد تبعیض و آزار قبرار
میگیرند ،در ایبن راببطبه مبیتبوان ببه نبوع
پوشش و حجاب اجباری ،کبودک هبمبسبری،
محسوب شدن به عنوان نیم جبنبس مبذکبر در
رابطه با موارد ارث ،دیبه و شبهبادت ،عبدم
ایجاد شرایط برابر در راسبتبای حضبور در
اجتماع تحت عنبوان خبانبه داری و مبادری،
قرار گرفتن در معرض قبتبلهبای نبامبوسبی،
اذیت و آزار جسبمبی و یبا شبکبنبجبه روحبی
توسط پدر و یا همسر  ،عدم دستمزد برابر ببا
مببردان ،عببدم حببق ورود بببه ورزشببگبباه و
مبمبنبوعبیبت دوچبرخبه سبواری را در سبایبه
حمایت قانون گبذار مبی تبوان اشباره کبرد ،
فشببار حبباکببم بببر زنببان از طببرف دولببت
جمهوری اسالمی ایران نیز مبزیبد ببر عبلبت
میباشد.
در سال های اخیر ببه دلبیبل افبزایبش آگباهبی
زنببان از حببقببوق اجببتببمبباعببی شببان و عببدم
برخورداری از این حقوق مسلبم ،دیبگبر در
برابر بی عدالتی ها و تبعیض ها سکبوت را
پیشه نمیکنند .ما شاهد حضبور پبررنبگ زن
ها در اعتراضات اخیر برای احبقباق حبقبوق
مسلم خود بوده ایبم ،ایبن کبه زنهبا پبیبشبگبام
اعتراضات هستند ،به ایبن خباطبر اسبت کبه
زنان در واقع یک طبقه جنسیتیاند که عبالوه
بر مسائل و مشکالتی که همه ی جبامبعبه ببا
آن مواجهاند ،سرکوب مازادی را هبم تبحبمبل
میکنند که از طبرف کبل نبظبام مبردسباالر
مببیببببباشببد کببه آنببان هببر روزه آن را لببمببس
میکنند .در دو دهه اخیر مشارکت اقتبصبادی
و اجتماعی زنان به شدت افزایش یافته اسبت.
با این حال ،به موازات گرایش ببیبشبتبر زنبان
ببببرای حضبببور در فضبببای اقبببتبببصبببادی

واجتماعی ،فرصتهای مربوطبه ببرای آنبان
کمتر شده است و این عوامبل بباعبث حضبور
گسترده ی زنان در اعتراضات اخیر میببباشبد
که به چند مورد که زنان پیشگام اعبتبراضبات
بودند اشاره می نمایم.
در تظاهرات دی ما ه 89تعداد زیادی از زن
هببا ی شببجبباع و جببفببا دیببده پببیببشببگببامببان ایببن
اعتراض ها بودند و ده ها تن از زنان فعبال
حقوق بشر از جمله یاسمبن مبحبببوببی،انسبیبه
عبدالحسینی بازداشت شدند
شکل گیری و افزایش کمپبیبنهبایبی هبمبانبنبد
آزادیهای یواشکی ،دختران خیابان انبقبالب
و هببمببچببنببیببن حضببور بببرجسببتببه زنببان در
اعتراضهای سال  ۳۹ببیبان گبر تبوسبعبه ی
نقش و حضور قبوی زنبان در مبقبایسبه ببا
رویدادهایی مثل انتخابات سال  ۱۱مبی بباشبد
و این نقطه ی امیدی برای گسترش تظاهرات
زنان در جهت احقباق حبق مسبلبم جبامبعبه ی
ایران میباشد.
اعببتببراضببات مببردادمبباه  ۳۳در تببعببدادی از
شهرهای ایران در رابطه ببا گبرانبی و تبورم
شکل گرفت و تعداد زیبادی از زنبان نبیبزدر
این اعتراضات حضور داشتند و تعدادی فعال
حقوق بشر در این اعبتبراضبات ازجبمبلبه« :
مببژده رجبببببی »و «نببیببلببوفببر هببومببانببفببر »،
»یبباسببمبن آریببانببی« » ،صببببا کببردافشبباری »و
«سیده آذر حیدری »بازداشت شد.
در اعتراضات هفت تپه ی کارگری آببان 87
هم نیز زنان زیادی حضور داشتند و تبعبدادی
از زنان فعال حقوق بشر بازداشت شبدنبد از
جمله ساناز اله یباری،سبپبیبده قبلبیبان و عسبل
محمدی.
و به دنبببال اعبتبراضبات ذکبر شبده  ،اعبالم
حمایت بیش از  ۷۱۱نفبر از فبعباالن جبنبببش
زنان با انتشار بیانیهای در تاریخ  ۱۵دی مباه
87از اعتراضات سراسری ملت ایران دفباع
کبرده  ،و ببا انبتبقباد از «جبریبانهبایبی» کببه
حرکت خیابانی مردم معترض ،فعاالن مدنبی،
کارگری ،زنان و دانشجویی را «زمبیبنبهسباز
خشببونببت »مببیدانببنببد نببوشببتببهانببد« :خشببونببت
هیچگاه از طرف فعاالن و مردم اعمبال نشبده
و این دولت جبمبهبوری اسبالمبی ایبران ببوده
است که هر نقد و اعتراضبی را ببا خشبونبت
پاسخ داده است» .و در نهایبت شبمبار زیبادی
از امضا کنندگان این بیانیه تبوسبط حبکبومبت
جمهوری اسالمی ایران دستگیر شده اند.
در اعتراضات آبان ماه، 89خانم سلبحبشبوری
به عنوان یکی از اولین نمایندگان مجبلبس کبه
به موضوع افزایش قیبمبت ببنبزیبن اعبتبراض
داشت ،اعتراض خود به این گبرانبی مبنبتبشبر
کرد .این نماینده مجلس از سد شورای نگهبان
گذشته ،چهارسال نماینده مجلس تهران بوده و
پیش از این هم بارهبا خبطباببههبای تبنبدی در
مجلس داشته است ،این مسئبلبه ایبن را نشبان

میدهد که زنان بیش از همکارانشان در قبوه
مجریه یا مقننه یا هر جای دیگر ،سرکوب را
به صورت عینی و ملموس تجربه کرده اند.
در شبببروع اعبببتبببراضبببات آببببان  89زنبببی
سفیدپوش که در مبیبانبه اتبوببانبی در تبهبران،
جبلبوی اتبومبببیبلهبا را مبیگبیبرد و از آنهبا
میخواهد به اعتراضات بپیوندند و هبمبچبنبیبن
تصویر زنی که در خرم آباد در میان جمعیت
ایستاده و از آنهبا مبیخبواهبد کبه ببه امبوال
عمومی آسیب نزنبنبد ،مبادر زنبده یباد پبوریبا
بختیاری که با وجود فدا شدن فرزندش در ره
آزادگی شجاعانه در صف اول اعتراضات تبا
آخرین لحظه ی اعتراضات ایستباد و صبدای
مبردم ایببران ببرای دادخببواهببی بببود،تصببویببر
زنانی که ماسک سفید بر صبورت زده و در
اعتراضات شرکت کردهاند نیز اینجبا و آنبجبا
دیده میشد.
و در این میان  ،تصاویر دادخواهی زنی کفن
پوش در نجف آباد اصفهان که قبرانبی را ببر
سینه خبود گبذاشبتبه اسبت و ببا مبردم حبرف
مببیزنببد« :مببردم! زنهببایببی کببه سببرپببرسببت
خانوارند و هیچی در دستشان نیست چبه کبار
کنند؟ به داد مردم برسید! رهبر! به داد مبردم
برسیبد مسبئبولبیبن! ببه داد ایبن زنهبایبی کبه
سرپرست خانوارند برسید! مردم ببایسبتبیبد تبا
این کار من نتیجه بدهد! مردم مقاومت کنید تبا
این کار من نتیجه بدهد! و هبمبچبنبیبن حضبور
سپیده قبلبیبان در اعبتبراضهبای آببان  ۳۱ببه
فاصله چند روز پس از آزادی از زندان تبومم
با شجاعت و مقاومت  ،کمسابقه بوده است.
ما شاهد جدیدترین شکل اعتراضات در شبهبر
خرمآباد و نجفآباد ببودیبم هبرچبنبد ببه نبظبر
میرسد ببافبت ایبن دو شبهبر کبامبال سبنبتبی،
مبخببصببوصببا نببجببفآببباد دارای بببافببتببی کببامببال
مذهبی است .شواهد زیبادی ببه مبیبدان آمبدن
زنبان مبذهبببببی را در ایببن دو شببهبر تببفبسببیببر
میکند،حضور زنان مذهبی و زنان سنتی کبه
خواهان آزادیشان -حاال آزادی به هر معنبایبی
که مدنظر داریم ،نشان دهنده ایبن اسبت کبه
زنهای مذهبی و سنتی هم پیشقدم مبببارزات
سیاسی و اجتماعی بودند .
به طور طبیعی ،دولت جمهوری اسالمی ببه
فعبالبیبت و مشبارکبت زنبان در اعبتبراضبات
عالقهای ندارد.
رسببانببههببای دولببتببی زنببان را هببدف قببرار
دادهاندتمرکز رسبانبهای-امبنبیبتبی کبه در آن
زنان معترض را عضو یک شبکه وابستبه ببا
مأموریت مشبخبص در گسبتبرش و رهبببری
اعتراضات نشان دهبد تبا ببتبوانبد ضبریبب و
ضببرورت بببرخببورد بببا آنببان را بببه خببوبببی
افزایش دهد .هدف دیگر این سناریو میتبوانبد
ارعاب معترضان بهویژه خانوادهها باشد.
ادامه دارد در صفحه 7
5

جم
هوری اسالمی مرگت فرا رسیده
همجنسگرایی را بشناسیب و به ان نگاه
عادی داشنه باشیب
شیما مقدم

برای علت همجنس گرایی زنان و مردان
توضیح
برای
مختلفی
نظریات
همجنسگرایی افراد ایجاد شدهاست ،اما
تاکنون هیچ اجماع کاملی بر سر علل ایجاد
همجنسگرایی به وجود نیامده است .تحقیقات
کنونی نشان میدهند که برهمکنش عواملی
مانند ژنتیک ،هورمونهای زمان جنینی ،و
اثرات زیستی و محیطی بر شکلگیری
گرایش جنسی افراد تاثیر دارند .دانشمندان
معتقدند که همجنسگرایی اختیاری نیست و
بعضی نیز معتقدند که در زمان جنینی و قبل
از ابان دیگر هیچچیز ساده نیست
علی رسو ی

هیچکلمهای تنها نیست و هیچ تسلیت و
تبریکی خالی از بار سنگین اجتماع نیست.
بعد از آبان ،حتا گوشدادن به کدام اخبار و
کدام رسانه ،ساده نیست .بعد از آبان دیوار
هم ،دیگر دیوار دیروز نیست .بعد از آبان
شما نمیتوانید از عظمت سدها ،از آبیهای
درون آب و از امواج کوچک ،به سادگی
لذت ببرید .شما میدانید به احتمال زیاد شبانه
آمدهاند و جسد عزیزترین فرزند این مملکت
که سکتهاش دادهاند و دستهای زیبای
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از تولد شخص ایجاد میشود.
دکتر جیرولف ریگر ،از دانشگاه اسکس در
بریتانیا ،میگوید“ :اگرچه اکثر زنان خود را
دگرجنسگرا میدانند ،تحقیق ما نشان میدهد
که از حیث اینکه چه چیزی برایشان
تحریککننده است ،آنها یا به همجنس گرایش
دارند یا هر دو جنس ،و هیچ وقت کامال
دگرجنسگرا نیستند ”.دکتر ریگر میگوید
زنانی که خود را کامال همجنسگرا میدانند به
طور چشمگیری بیشتر با دیدن تصاویر زنان
تحریک میشوند ،برای مردان نیز عموما
همان جنسی تحریک کننده است که میگویند
به آن گرایش دارند اما زنانی که خود را
دگرجنسگرا میدانند با دیدن تصاویر زنان
برهنه هم تحریک میشوند .از نظر او این
لزوما به این معنی نیست که این زنان
تمایالت خود را سرکوب میکنند بلکه ممکن
است نشان دهنده این باشد که هویت و رفتار
جنسی زنان پیچیدهتر از مردان است.
اگر تمایل فطری ،عاطفی و جنسی به جنس
مخالف را حالت ایدهآل و معمول فرض کنیم
و بپذیریم که کشش و جاذبه به جنس مخالف
درست همانند داشتن دو دست و دو پا و یک
بینی نشانه سالمت جنسی و ژنتیکی انسان
محسوب میشود؛ میتوانیم همجنس گرایی را
یک حالت فطری و ژنتیکی خاص بنامیم.
در طی سالیان دراز روانشناسی رایج و
استاندارد زمانه ،همجنسگرایی را در قالب
الگوهای آسیبشناسانه و به صورت یک

بیماری روانی معرفی میکرد .مطالعات
علمی در مبحث همجنسگرایی به مرور
زمان نشان داد که مستندات تجربی از
دستهبندی همجنسگرایی به عنوان یک
اختالل پشتیبانی نکرده و محسوب نمودن آن
به عنوان یک بیماری پایه علمی ندارد.
اما این برداشت ارتباط تنگاتنگی با جامعه و
فرهنگ مورد نظر دارد .
از دههٔ  ،۵۳۳۱اتفاقنظر دانشمندان علوم
اجتماعی و رفتاری ،و متخصصان
روانشناسی در جهان ،چنین است که
همجنسگرایی یک شاخ ٔه سالم از گرایشهای
جنسی درانسان است.
بسیاری از افراد همجنسگرایی که به دنبال
مشاوره هستند این کار را به دالیلی مشابه
دالیل دگرجنسگرایان انجام میدهند.
اضطراب ،مشکل در روابط خصوصی،
مشکل در کنار آمدن با شرایط کاری یا
اجتماعی و غیره از جمله این دالیل است.
گرایش جنسی این افراد ممکن است در روند
درمان نقشی اصلی یا جانبی ایفا کند یا اصالً
فاقد هیچ اهمیتی باشد .دلیل مراجعهٔ یک فرد
همجنسگرا برای مشاوره هر چه که باشد،
احتمال فراوانی وجود دارد که خود مشاور
جهتگیریهای تبعیضآمیز و
نیز
ضدهمجنسگرایانه نسبت به بیمارش داشته
باشد.
در صورتی که همجنسگرایی بیماری نیست
که راه درمانی داشته باشد.

خیابان دیدهاش را بستهاند ،درون آب و میان
لجنها افتاده است .شما از این تاریخ به بعد،
با خشمی آشتیناپذیر از سدها یاد میکنید.
دیگر هیچ مهر و آبانی ،هیچ آذر ،دی ،بهمن
و اسفندی ،عادی سپری نمیشوند .دیگر
هیچمادری به تنهایی مادر یک فرزند نیست و
در گوشهی قلبش اسم پویا بختیاری هم حک
شده است .از این تاریخ به بعد ،همهچیز ،حتا
لبخند شما ،به لبخندهای از پیشترتان شبیه
نیست .دیگر سینما ،رادیو ،داستان ،شعر و
آواز ،مثل قبل نیستند و دیگر جایزهبگیران
همیشه حاضر ،چنان ،همچون گذشته پلههای
رفتن به جایگاه را با خیال راحت طی
نمیکنند .از این تاریخ به بعد پیام تسلیت شما
دیگر پیامی عادی نیست و زاویهی
دوربینتان نیز .آبان هرچه بود ،شکست بود
یا پیروزی ،نقطه اوجی در تاریخ این
سرزمین بود که همهچیز را ،حتا شکل
کابوس شبانهی یک آبادی دور دست را در
قبل و بعد از خود معنا میکند .آبان تاریخ

پیوستن همیشگی مریوان و شهریار و
کرمانشاه با رودهای خون در شیراز و
تهران بود .از این تاریخ به بعد من دیگر ،من
نیستم و شما نیز .از این تاریخ به بعد ،همهی
مادران این سرزمین فرزندی مشترک دارند
که پیشتر ،بارها در دههی شصت ،زیر بیرق
اصالحات وموسویچیها،در تمامی دورهها،
در ترکمن صحرا و کردستان ،تیر باران
شدهاند .از این تاریخ به بعد انگشت رنگی
شما ،تنها یک رای نیست ،بلکه چکاندن ماشه
و ترکاندن جمجمهی عزیزان ماست .از این
تاریخ به بعد ما بیشتر از همیشه فریاد
میزنیم ،حتا اگر مقصد ،قرچک ،اوین،
زندان انقالب سنندج یا اعدام باشد...
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جم
هوری اسالمی با هرجناح و دسته انبود باید گردد
چیزی بنام خدا هرگز اینجا نبود !
اینجا سیاهی عمیق است
روایت سپیده قلیان از زندان سپیدار اهواز

اینجا رقص ممنوع است .دست همدیگر را
گرفتن ممنوع است .لباس تنگ ،آستین کوتاه،
پیراهن کوتاه تا کمر ممنوع است.
»سمیه« هفت ٔه گذشته با آهنگ برنامه »ترانه
باران »رقصید .رییس اندرزگاه توبیخ و
روانهٔ قرنطینهاش کرد .سمیه در قرنطینه
خودکشی کرد .ما جناز ٔه سمیه را دیدیم و به
گفتهٔ پزشک ،اگر دو دقیقه دیرتر متوجه
میشدند ،مرده بود .سمیه پس از  ۵۷سال
نرقصیدن ،نبوسیدن ،زندگی نکردن،
میخواست تمامش کند .با مالفه خودش را
دار زده بود.
نماز اجباری است .کار اجباری است .سیاه
بودن اجباری است .فاضالب باال آماده است.
آب قطع است .حمام نداریم .سرویس
بهداشتی نداریم.
»ماریا« را مادرش (مریم حمادی) با
فالسک میخواهد حمام کند .از دوربین
متوجه میشوند ،توبیخ میشود .کاری
نمیکنیم ،برای این که ماهم توبیخ نشویم .به
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او حمله میکنیم ،همدست زندانبان شدن به
ما تحمیل شده است.
اینجا اکثرا ً آب قطع است .آب آشامیدنی
نداریم .هیچکس جرات اعتراض ندارد .حق
اعتراض از ما گرفته شده است .سه باجهٔ
تلفن برای جمعیتی که اگر در زندان کار
کنند ،در روز فقط  ۵۱دقیقه حق تماس
دارند.
 ۵۱بند که در این سیاهی غرق شده است.
مادر «حدیث »به خاطر این که شلوارش
تنگ بود ،کارت تلفنش گرفته شده است.
خودزنی میکند ،خون کف کریدور پاشیده
میشود .حدیث و ماریا با پای برهنه در خون
میرقصند .سکوت میکنیم .همه مادر حدیث
را مورد اهانت قرار میدهیم .همدست
زندانبانیم.
اینجا سیاهی عمیق است« .نسا »در
کارگاهی که مالکش فردی است که پولش از
پارو باال میرود ،از صبح تا شب کار
میکند ،سوزن میزند ،نظافت میکند برای
ماهی  ۵۱۱هزار تومان .همه در مقابل این
استثمار سکوت میکنیم .همدست زندانبانیم و
سرمایهدارانش.
تمام امکانهای موجود از ما گرفته شده.
مستند اعتراف اجباری زنان عرب از
صداوسیما پخش میشود .سکینه کتک
میخورد ،سمیه تا دو روز جرات ندارد از
تختش پایین بیاید .همه حمله میکنیم .همدست
زندانبانیم و این به ما تحمیل شده است.
پرسنل ،زندانیان را کتک میزنند ،پابند و
زنجیرشان میکنند .آب قطع ،تلفن قطع،
زندگی قطع .من فکر میکنم فقط باید بروم.
فقط باید بروم تا نمیرم.
هر غذایی میخورم ،معدهام قبول نمیکند،
باال میآورم و حال خوشی ندارم.
«معصومه »که داغها بر دوش دارد ،تا

اهمیت و نقش زنان در  ...ادامه ی صفحه  5در سالهای اخیر رویکبرد دولبت جبمبهبوری
اسالمی در برخورد با روزنامبهنبگباران زن،
ایران را به بزرگترین زندان جهان برای روزنامهنگاران زن تبببدیبل کبردکسبانبی هبمبچبون
نرگس محمدی ،مرضیه امیری ،هنگامه شهیدی ،فرنگیس مظبلبوم ،نبوشبیبن جبعبفبری ،عسبل
محمدی ،ساناز هللایاری ،سپیده مرادی ،آویشا جاللالدیبن  ،شبیبمبا انبتبصباری و بسبیباری از
فعاالن برجسته مدنی زن زندانی و شکنجه شدند ،دختران خبیباببان انبقبالب هبمبچبون مبنبیبره
عربشاهی ،یاسمن آریانی و مژگان کشاورزبازداشت شدند که همگی عبنباصبر فبریببخبورده
نامیده شدند .در سطحی وسیعتر ،همکاری با کمپینهای مدافع حجاب اختیاری مجرمانه تلبقبی
شده و اکنون در حال پرورش یک سناریوی دیبگبر عبلبیبه زنبان هسبتبنبد کبه در نبگباه آنهبا
«دشمن »یا «ابزار دشمن »تلقی میشوند.
شاهد این هستیم که زنان ایران نیز با پیداکردن کوچکترین امکان برای دادخبواهبی ،صبدای
دادخواهی شان را شجاعانهتر و با شهامت بیشتراز گذشته بیان میکنند،نکته این است که ایبن
فرآیند گسترش پیدا خواهد کرد و قبطبع ببه یبقبیبن هبرچبه جبلبوتبر مبیرویبم ،زنبان ببیبشبتبری
خواستههای به حق سیاسی و اجتماعی مردم جامعه ی ایران را رهبری خواهبنبد کبرد .اگبر
زنان ،آن هم زنان ایران که بیش از مردان مورد تبعیض ،آزار و بی عدالتی قرار گرفبتبه انبد
در صف اول اعتراضات قرار بگیرند و باعث تشویق مردان برای حضور اعتراضات شونبد
 ،انقالب آتی انقالب زنان خواهد بود.به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و آزاد باشیم.

صبح باالی سرم است .مادری است جنوبی
که مادر همهمان است .من هم دختر کسی
هستم« .معصومه سیاهپوش ».این مادر که نه
نامش را کسی میداند ،نه تصویرش ،جزو
مستندهای صداوسیما از جایی پخش شده
دار بینام و نشان.
است؛ مادران داغ ِ
اینجا  ۵۱بند دارد ۵۱ .بندی که تقریبا ً هر
بند یک مادر یا چند مادر با فرزندشان آنجا
هستند .بچهها حتی بند مستقلی ندارند .ما همه
در این سیاهی جان میدهیم.
 ۱۱۱نفر اسامی کسانی است که مالقات
دارند .مردها حق مالقات حضوری ندارند.
همه باهم با چادر سفید و دمپایی جمع
میشویم .اینجا مانتو ممنوع است ،چادر
سفید اجباری است .همه باهم به سمت سالن
مالقاتی میرویم که برای خیلیهایمان جای
نشستن ندارد .آنقدر درگیری ایجاد میشود،
آنقدر با خانوادههایمان بد رفتار میکنند که
از مالقات با خانوادهها پشیمان میشویم.
خانوادههایمان هم درگیر این سیاهی میشوند.
حاال روزها است که در سپیدار اهواز نیستم.
اما رنج سپیدار تا مغز استخوان آدم ریشه
میکند .مگر کسی میتواند آن سیاهی و
کابوس را که تا بینهایت کشیده میشود،
فراموش کند؟ سیاهی و کابوسی چون مربوط
به زنان است ،چون مربوط به زنان زندانی
است ،چون مربوط به زنان زندانی
شهرستانی است ،بیرون از دیوارهای سپیدار
جایی دیده و شنیده نمیشود… شنیده نمیشود
که «اینجا سپیدار است…»
سپیده قلیان از زندان سپیدار اهواز پرسنل،
زندانیان را کتک میزنند ،پابند و زنجیرشان
میکنند .آب قطع ،تلفن قطع ،زندگی قطع .من
فکر میکنم فقط باید بروم .فقط باید بروم تا
نمیرم.

 072روز از به اسارت گرفن
ندا ناجی در تجم درروز جهانی
کارگر می گذرد
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هن زندان ،هن شکنجه دیگر ارث ندارد
درباره انچه که در  ۶۱اذر گذشت ،به
عنوان ی دانشجوی زن مینویسب
سپیده قلیان

پیوند کارگران و دانشجویان ترسناکترین
سیمای اعتراضات برای نهادهای امنیتی
است .آنها این خوف را کتمان نمیکنند و
بارها از تریبونهای مختلف اعالم کردهاند
که از پیوند جنبشهای اعتراضی مختلف،
سخت هراساناند .سرکوب نیز همواره در
جایی سختتر و خشنتر بوده است که
جنبشهای اعتراضی مختلف با هم گره
خوردهاند .چه در میان فعاالن دانشجویی و
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چه در بین فعاالن کارگری ،آنهایی شدیدتر
سرکوب شدهاند که بر روی گرانیگاه سیاسی
حکومت دست گذاشتهاند :پیوند میان
کارگران و دانشجویان .حمایت دانشجویان از
مطالبات کارگران هفتتپه ،چنان لرزه بر
اندام نهادهای سرکوبگر انداخت ،که آنها
سرگشته و مستاصل ،ابتدا دست به بازداشت
فعاالن نزدیک به هفتتپه زدند و بعد
تریبونهای تخریبی-امنیتی خود را علیه
هفتتپه ،که مقابل خصوصیسازی ایستاده
بود به کار گرفتند.
در وضعیت بحرانی موجود ،در موقعیتی که
خیابان ،به شکلی عینی و انضمامی،
تضادهای مردم و حاکمیت را روشن کرده
است و تورم افسار گسیخته ،استخوانهای
طبقات پاییندست را له کرده است ،پس از
تجمع دانشجویان ،در روز دانشجو و سر
دادن شعارهایی در پیوند با جنبش کارگری،
بخشی از نیروهای راست چه در حاکمیت و
چه در اپوزیسیون ،چنان به به دانشجویان
مستقل دانشگاه تهران توپیدهاند که گویی آنها
روی مردم اسلحه کشیدهاند و در سرکوب
خونین مردم ،در شکنجهی جوانان عاصی و
اعترافگیری از معترضین جان به لب آمده،
نقش داشتهاند.
شاید ما ،به عنوان ناظران بیرونی این وقایع،
چرایی این هجمهی وسیع را به طور کامل
درک نکنیم .اما قطع به یقین ،محکوم کردن

اعتراضات دانشجویان و تالش برای خفه
کردن آنها ،بخشی از روند سرکوب است.
نقد اقتصاد نئولیبرال ،در هر شمایلی ،نقد
وضعیت اسفناکی است که به مردم ایران
تحمیل شده است .مگر نئولیرالیسم تعریفی
جز بنیادگرایی سرمایه دارد؟ و مگر دولت
در افزایش قیمت بنزین هدفی جز آزادسازی
قیمتها داشت که سرآغاز خیزش سرخ آبان
شد؟ اگر مدافعان یواشکی وضعیت موجود،
نسبت به اصطالح «نئولیبرالیسم »حساسیت
دارند ،آنها به صحبتهای کارگری در
مقابل فرمانداری ارجاع میدهم که میگفت:
صدتا حقوقم بدی بی فایدهست .شرکت باید
برگرده به بخش دولتی .این البته که به معنای
دفاع از سرمایهداری دولتی نیست .اما
آزادسازی قیمتها ،مقرراتزدایی از کار ،و
کاالسازی هست و نیست جامعه ،سیاستهای
نئولیبرال هستند و این سیاستها ،زندگی و
معیشت بخش عمدهی مردم را هدف
گرفتهاند.
با جملهای از دیوید هاروی به اتمام میرسانم:
چشماندازی از آزادی بسیار بسیار با شکوهتر
از انکه نئولیبرالیسم تبلیغ میکند وجود دارد
که باید به دست آورد .نظامی برای
حکمرانی ،به مراتب ارزشمندتر از آنکه نو
محافظه کاری امکان میدهد ،وجود دارد که
باید ایجاد شود.

گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران درود به همنوعان عزیزدر سراسر جهان و با تسلبیبت
مرضیه ادمی فعال حقوق بشر و حقوق زنان به هموطنان عزیزمان در ایران که در آببان مباه ایبام
جانکاهی را پشت سر نهاده و فرزندان سرزمینمان را
بببه سببرف حببق خببواهببی و در اعببتببراض بببه فسبباد
مسئوالن و تورم و گرانیهای سرسام آور به رگباربستند و خانواده های بسیاری را داغدار نمودنبد .
انزجار خود را از این جنایتکاران جیره خوار اعالم میدارم و جنایتشان را نه فراموش میکنیم و نبه
میبخشیم .و اینبار در مورد دختر دانشجو و روزنامه نگار عزیزمان سپیده قلبیبان کبه ببا تبوجبه ببه
دستگیری و شکنجه و اذیت و آزار چندین باره اش دست از حمایت از کارگران و زنان برنداشته و
به مبارزه اش علیه ظلم رژیم ادامه میدهد .ما باید صدای او و تمامی زندانیان آزادیبخبواه و خبانبواده
های داغدار باشیم و خانواده های جانباختگان ار ایرانیان درخوایت کرده اند که روز  0دیماه  89که
چهلم جانباختگان اخیر است در هر جا و هر کشوری که هستیم در مراکز شبهبرهبا گبرد هبم آیبیبم و
صدای بیش از  344پدر و مادر و خواهر و برادر و فرزندان داغدار باشیم
سپیده قُلیان( زادهٔ  ۵مهر  ،۵۷۳۱دزفول )فعال مدنی و زندانی سیاسی ایرانی اهل دزفبول اسبت .او
در آبان  ۵۷۳۳در جریان اعتراضات کارگری  ۵۷۳۳خوزستان به همراه اسبمباعبیبل ببخبشبی فبعبال
کارگری و شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شد.وی در تاریخ  ۱اردیبهشت  ۵۷۳۱به زندان اوین منتقبل
شد
بازداشت ،به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،نخستین بار در شامبگباه جبمبعبه شبشبم اسبفبنبدمباه
 ۵۷۳۱سپیده قلیان که در آن زمان دانشجوی سال چهارم رشته دامپزشکی بود ،در منزل پدریاش بازداشت شده و به مکان نامعبلبومبی ببرده
میشود .این خبرگزاری دلیل بازداشت او را به نقل از یک منبع نزدیک به خانوادهاش« فعالیبت در ایبنبسبتباگبرام »و« فبعبالبیبت مبدنبی »ذکبر
کردهاست .
در تاریخ  ۱۳آبان  ۵۷۳۳در جریان اعتراضات کارگری  ۵۷۳۳خوزستان سپیده قلیان به همراه شماری از کبارگبران مبعبتبرض ببازداشبت
میشود .او به همراه نمایندگان شرکت نیشکر هفتتپه ،ابتدا به بازداشتگاهی در شهر شوش (شهر وقوع اعتراضات کارگران هفتتپه) منتقبل
شده و سپس توسط مأموران امنیتی به اهواز منتقل میشود .
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تبعی
علیه هرگوهن ض و انرباربی مبارزه کنیم
بر اساس برخی گزارشها به نقل از بستگبان
نزدیک قلیان ،آنها ادعا کردند کبه سبپبیبده در
هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم مأموران
قرار گرفت .یکی از اتهامات او« اخبالل در
نظم عمومی »عنوان شدهاست.
ازادی ،در تبباریببخ  ۱۳آذر  ۵۷۳۳مببنببابببع
خبری از آزادی سپیده قلیان خبببر دادنبد .ایبن
آزادی پببس از یببک مبباه بببازداشببت او و
بهواسطه گروی وثیقه  ۱۱۱میلبیبون تبومبانبی
صورت گرفت.
شکنجه ،سپیده قلبیبان پبس از آزاد شبدن از
زندان در تاریخ  ۵۳دی  ۵۷۳۳شبرحبی از
شکنجههای صورت گرفته تبوسبط مبأمبوران
را ارائبه کبرد .او کبه ایبن اظبهبارات را در
صفحه توئیتر خودش منتشر کرد ،ادعبا کبرد
که او و اسماعیل بخشی هر دو در روزهبای
بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفتند  .او
گببفببت کببه حبباضببر اسببت در دادگبباه دربببار ٔه
شکنجه خودش و اسمباعبیبل ببخبشبی شبهبادت
بدهبد .او هبمبچبنبیبن در تبوئبیبتبی نبوشبت کبه
مأموران اطالعات گفتند که تنها در صبورت
قبول« اتهاماتی جنسبی »او را آزاد خبواهبنبد
کرد .قلیان در این سبلبسبلبه تبوئبیبتهبای خبود
نوشت مأموران برای اخذ اعتبراف از او از
کابل و اتهام جنسی علیه او اسبتبفباده کبردنبد .
قلیان ادعا کرد که در هنگام شکنجه مأموران
اسماعیبل ببخبشبی را مبجبببور کبردنبد تبا ببه
خودش فحاشی کند.
اسماعیل بخشی نیز با تشبریبح شبکبنبجبههبای
دوره بازداشت خود و سپیده قلیان ،خبواسبتبار
پاسخگویی علنی وزیر اطبالعبات جبمبهبوری
اسالمی ایران شد .او مبحبمبود عبلبوی را ببه
شرکت در یک منباظبره تبلبویبزیبونبی دعبوت
کببرد .بببه گببفببتببه اسببمبباعببیببل بببخببشببی نببمببایببنببده
بازداشتی کارگران نیشکر هفتتپه ،مأمبوران
وزارت اطالعات او و سپیده قلیان را« کتبک
میزدند »و« انواع و اقسام فحشهای رکیبک
جنسی »را علیه آنان بکار میگرفتند .بخبشبی
همچنین ادعا کرد که مکالمات خبانبوادگبی او
نیز« شنود »شده است او مدعی شبد کبه ایبن
شکنجهها آنقدر شدید بوده که همچنان پس از
بازداشت دچار حمله عصبی میشده است.
در تاریخ  ۱۰دیماه  ۵۷۳۳عسبل مبحبمبدی
فعال اجتمباعبی-دانشبجبویبی و عضبو هبیبئبت
تحریریه نشریه گبام کبه پبس از حبمبایبت از
اعببتببراضببات کببارگببری  ۵۷۳۳خببوزسببتببان
بازداشت شد و چند روز ببعبد ببه قبیبد وثبیبقبه
آزاد گشت ،نسبت به ایبن اظبهبارات واکبنبش
نشان داد و ادعا کبرد کبه از نبزدیبک شباهبد
شکنجه این دو بودهاست .او شکنجه اسماعیبل
بخشی و سپیده قلیان را تأیبیبد کبرده و اعبالم
کرد که حاضر است به نفع اظهارات ایبن دو
تن ،در دادگاه شهادت دهد .محمدی همبچبنبیبن
در عببیببن حببال اشبباره کببرد کببه« شبباهببد
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ساعتهای طوالنی بازجویی »از سپیده قلیبان
بودهاست؛ بازجوییهایی که ببه گبفبتبه او ،از
 ۵۱صبح تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت و
تقریبا ً هر روز تکرار میشد .او در رابطه ببا
این بازجبویبیهبا گبفبت« :صبدای فبریبادهبا و
تبوهببیببنهبای بببازجببویبش را از اتباق کببنبباری
میشنیدم .من شباهبد روزی ببودم کبه چبنبان
فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند کبه
پنجه بر چهره نازنیبنبش مبیکشبیبد و آرزوی
مرگ میکرد
پشش اعنرافات )از سازمان صدا و ستیتمتای
جمهوری اسالمی ایران)
نوشتار )های )وابسته  :اقرار تلویزیونی
شامگاه شنبه  ۱۳دیماه ببرنبامبهٔ تبلبویبزیبونبی
بیست و سی با پخش گزارشی بهنام« طراحی
سوخته »به انتشار اوراق ببازجبویبی تبعبدادی
از دسببتببگببیببرشببدگببان اعببتببراضببات کببارگببری
خوزستان و« اعترافات »آنها علیه خبودشبان
پرداخت .در این گزارش ببا طبرح اتبهبامبات
امنیتی علیه بازداشتشدگان ،آنها وابستبه ببه
گروههای کبمبونبیبسبتبی و ببرانبداز خبارج از
کشبور خبوانببده شبدهانببد کبه سبعببی در ایببجبباد
تشکلهای مستقل کارگری داشتهاند .بسبیباری
از این زندانیان پس از آزادی تبأکبیبد کبردهانبد
که برای ضبط اعترافاتشان جلبوی دورببیبن
مورد شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفتهانبد
.در قسمتی از این گزارش مسبئبلبهٔ شبکبنبجبهٔ
اسماعیل بخشی در دوران بازداشت نبیبز ببار
دیگر از سوی مقامات دولتی و امنیتی کتبمبان
شدهاست.
ده روز پیشاز این ،قلیان در توییتی گفته ببود
که« روز آخر ببازجبو مبیگبفبت اگبر ببیبرون
بروی و دهانت را باز کنی هبمبیبن ادعباهبا و
اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را
در اخبار بیست و سی هم پخش خواهبیبم کبرد
و پودرتان خواهیم کرد
حساب توییتری خبرگزاری صدا و سیما پبس
از پخش این برنامه به حالت تعلیق درآمد.
واکنشها به پشش اعنرافات
پخش گزارش تلویزیونی« طراحی سوخبتبه »
گسبتبرده کبارببران در
با واکنش و اعبتبراض
ٔ
فضای مجازی همراه شد سپیده قبلبیبان هبم ببا
انتشار توییتی به پخبش ایبن گبزارش واکبنبش
نشان داد:
من و اسماعیل بخشبی کبه سبهبل اسبت ،پبنبج
هزار کارگر هفتتپه را هبم جبلبوی دورببیبن
بنشبانبیبد و از آنهبا ببه زور کباببل و بباتبوم
اعتراف اجباری بگیبریبد بباز هبم چبیبزی از
داستان اینکه شما ستمگر و فاسد هستید
اصل
ِ
کم نخواهد کرد. #طراحی_سوخته
سپیده قلیان ،در حساب تویینرش
از طببرفببی ،گببروهببی از کبباربببران حببامببی
جمهوری اسالمی این« اعترافات »را سبنبدی
ببرای ارتبببباط ایبن فبعبباالن بببازداشبتشببده بببا

خبارج از کشبور دانسبتبنببد .در مبقباببل گببروه
دیگر ،شامل خود سبپبیبده قبلبیبان و مبخبالبفبان
جمهوری اسالمی نفس این اعبتبرافبات را از
مصادیق شکنجه خوانبده و آن را سبنبدی ببر
تأیید شکنجه قلیان دانستند.
سببهشببنبببببه  ۱بببهببمببن  ۵۷۳۳شببمبباری از
بازنشستگان فرهنگی و کشوری اهبل ایبران،
مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعبی
ایران دست به برپایی تجمع اعتراضی زدند .
آنها که به وضع معبیبشبت و وضبعبیبت ببیبمبه
خودشان معتبرض ببودنبد ،در اعبتبراضبشبان
عببلببیببه پببخببش مسببتببنببد« طببراحببی سببوخببتببه »
شعارهایی سر دادند .شعار« شکنجه ،مستبنبد،
دیگبر اثبر نبدارد »و« تبو ،،تبانبک ،مسبتبنبد
دیگر اثر ندارد »دو شبعباری ببودنبد کبه ایبن
معترضان در اعتبراض ببه کبتبمبان شبکبنبجبه
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان سردادند.
استیون کاتن ،دبیرکل فدراسیون ببیبنالبمبلبلبی
کارگران حمل و نقل
بازداشت مجدد و تهدید به قنل
سپیده قلیبان روز یبکشبنبببه  ۷۱دی ۵۷۳۳
یبببک روز پبببس از پبببخبببش فبببیبببلبببم اقبببرار
تلویزیونبیاش از صبدا و سبیبمبا ،ببه هبمبراه
بببرادرش« مببهببدی قببلببیببان »بببازداشببت شببد
مأموران امنیتی به قص ِد بازداشت سپیده قلیان
وارد منزل پدری او شده بودند که با مقباومبت
برادرش مواجه میشوند .به گبزارش رسبانبه
بیبیسی فارسی «،مأموران امنیتی با ضرب
و شتم و بدون ارائه حبکبم وی را ببه هبمبراه
خانم قلیان بازداشت و ببه مبکبان نبامبعبلبومبی
منتقل کردند  .پدر سپیده قلیان در گبفبتبگبو ببا
مسیح علینژاد گبفبت« :سباعبت ۳صبببح ۵۱
مببأمببور مببرد و دو مببأمببور زن بببا خشببونببت
ریختند خانه ،دندانهای پسرم را شکستند مبن
و همسرم را کتک زدند گفتند دختبرت را هبم
میکشیم .خواهش میکنم نگذارید بچههای مبا
را بکشند.
در تاریخ  ۷بهمبن  ۵۷۳۳رسبانبه ببیببیسبی
فارسی از« تحت فشار بودن و تهدیبد شبدن »
خانواد ٔه سپیده قلیان از سوی نهادهای امنیتبی٬
به دلیل مصاحبه هایی که درباره فرزندانشبان
انجام دادهاند خبر داد
واکنشها به بازداشت مجدد
سازمان حبقبوق بشبری عبفبو ببیبنالبمبلبل ،در
تاریخ  ۵ببهبمبن  ۵۷۳۳نسبببت ببه ببازداشبت
مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قبلبیبان واکبنبش
نشان داد رها بحرینی ،پژوهشگر امور ایران
در این سازمان در گفتگو با رسانه رادیوفبردا
از طرف این نبهباد نسبببت ببه ایبن ببازداشبت
ابراز نگرانی کرده و از مبقبامبات حبکبومبت
ایران خواست تا فوراً این دو زندانی را آزاد
کنند .همچنین بحرینی از این مقامات خواسبت
تا بستری را برای مطالبهگری مسالمتآمیز
کارگران فراهم آورد .رها بحرینی ضمن
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انتقاد از این بازداشت مدعی شد که مقامات امنیتی ایران در تالش هستند ،تا با ایجاد به گفته او «رعب و وحشت »مانبع از «فبعبالبیبت ببه حبق
کارگران »ایران شوند.
دوشنبه  ۵بهمنماه  ۵۷۳۳جمعی از وکال و حقوقدانان ،با صدور نامهای سرگشاده به جاوید رحمان  -گزارشگر ویژه سازمان ملل مبتبحبد در
امور ایران  -بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را تقبیح کردند .این وکالی ایرانی که عمدتا ً ساکن خارج از ایران بودنبد ،ببازداشبت ایبن
دو را مغایر با مضامین قانونی خوانده و ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این دو زندانی ،نحوه بازداشت این دو را خالف آیین دادرسبی
کیفری دانستند.
به گزارش رادیو زمانه در تاریخ  ۹بهمن  ،۵۷۳۳بیش از  ۱۱۱نفر با امضای یک بیانیه مشترک ،ضمن حمایت از اسماعیل بخشی و سبپبیبده
قلیان و اعتراضات کارگران هفتتپه ،خواستار آزادی این دو زندانی شدند .همچنین پیش از این ،گروهی از فعبالبیبن سبیباسبی جبنباح چب در
تاریخ  ۷بهمن  ،۵۷۳۳با صدور و امضای بیانیهای مشترک خواهان آزادی این دو زندانی شدند.
سازمان عفو بینالملل در  ۳بهمن  ۵۷۳۳با انتشار بیانیهای نسبت به آنچه که« خطر فاحش ادامه شکنجه »اسماعبیبل ببخبشبی و سبپبیبده قبلبیبان
خواند ،هشدار داد .این سازمان حقوق بشری از مقامات ایرانی خواست تا بیدرنگ این دو زندانی را آزاد کبرده و ببه اتبهبامبات مبرببوط ببه
شکنجه این دو رسیدگی و شکنجه گران احتمالی را به دست قانون بسپارند .این سازمان خواستار حفاظت از بخشی و قلیان در برابر شبکبنبجبه
شده و از همگان خواست تا برای آزادی این دو زندانی به مقامات حکومت نامه و عریضه بنویسند
حکب زندان
سپیده قلیان مجموعا به  ۵۳سال و شش ماه زندان محکوم شد .خصوص اجتماع و تبانی به اتهام اقدام علیه امنیت مبلبی ببه هبفبت سبال حبببس،
عضویت در گروه گام به هفت سال حبس ،به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال و شش ماه حبس و به اتهام نشر اکباذیبب ببه دو سبال و
شش ماه محکوم شده است .همچنین به اتهام به اخالل در نظم به یک سال و شش ماه حبس محکوم شد.
سپیده قلیان با قید وثیقه به صورت موقت در تاریخ  ۰آبان  ۵۷۳۱از زندان آزاد شد.
بامید سرنگونی رژیم دیکتاتور و جنایتکار آخوندی و پیروزی وهمبستگی و سربلندی ایرانیان
در بند  ۷زندان قرچ ورامی چه میگذرد؟
سپیده قلیان

ظرفیت بند تا  ۷۱۱نفر است اما با روی کار
آمدن ابراهیم رئیسی تعداد زندانیان بیشتر از
این هم شد .پروندهسازی به صورتی
سیستماتیک و با تاکید و توجهی بیش از
پیش ،به بخشی از پروسهی سرکوب زنان
تبدیل شد.
بند ۳قرچک مصداق اصطالح «بازار شام »
است .ترکیبی از زندانیان قتلی ،جرائم خاص
(حمله مسلحانه) و زندانیانی با عنوان اتهامی
"فساد و فحشا".
با ورود ابراهیم رئیسی به قوه قضاییه ،طرح
«مبارزه با فساد و فحشا »راه افتاد و زنان
بسیاری با اتهامات واهی بازداشت شدند.

پیشتر با کارهایی نظیر تعهد گرفتن معموال
زنان با این عنوان اتهامی وارد زندان
نمیشدند اما حاال قضیه فرق کرده است .با
عناوین عجیب و غریبی که زنان را راهی
زندان قرچک میکنند ،عمال هر زنی یک
مروج بالقوهی فساد و فحشا است .در پرینت
حکم دختری نوشته بودند :فساد و فحشا از
طریق بستنی خوردن به صورت
شهوتانگیز در خیابان! عنوان اتهامی دختر
متولد  ۱۱این بود :ترویج فساد و فحشا از
طریق عکس گرفتن بدون روسری در
خیابان! وثیقههای سنگینی که برای این زنان
بریدهاند هم قابل توجه است .مریم به خاطر
مانتوی جلو باز ،به خاطر عدم تامین وثیقه،
 ۹ماه منتظر وقت رسیدگی دادگاه بود.
زندانیان قتلی به خاطر اینکه مدت مدیدی را
در زندان میگذرانند گاه دستآویز خوبی
برای زندانبانها میشوند .قصد ندارم از
زندانیان متهم یا مجرم به قتل هیوال بسازم.
آنها خودشان قربانی همین سیستم کثیف
قضایی و سرکوب چهل دههی زنان هستند.
اما در قرچک اوضاع فرق میکند .بعضی
از آنها تبدیل به بازوی سرکوب میشوند و
زندانبان به کمک آنها به سرکوب قوت
میبخشد .تصور کنید زندانیانی که به خاطر
مانتوی جلو بازشان عنوان "ترویج فساد و
فحشا" را با خود یدک میکشند ،در بین
زنانی با عنوان اتهامی قتل چه فشاری را
تحمل میکنند .کتک خوردن و تحقیر با
کلماتی مثل جنده  ،تنها قسمتی از رنج این
زنان است .سیستم سرکوب عامدانه از طریق
زندانیانی که خود قربانی نابرابری جنسیتی
هستند ،سرکوب علیه این زنان را دو چندان
میکند.

سحر خدایاری (#دختر_آبی) با عنوان
اتهامی ترویج فساد و فحشا از طریق حضور
در محیط های مردانه (دقیقش یادم نیست) به
بند ۳قرچک آورده شد .چهها بر سر این
دختر آمد بماند ،اما تا روز آخر دلهرهی این
را داشت که اگر پدرش متوجه عنوان
اتهامیاش بشود چه بالیی سرش میآید؟
از معاونت سالمت زندان قرچک پرسیدیم
چرا زندانیان با عنوان اتهام قتل با زندانیان
طرح فساد و فحشا در یک بند هستند؟ گفت
این سیاست سازمان زندانهاست برای تادیب
هرچه بیشتر زنان خیابانی!
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جنگ ت بهت کودکان معناد در محله هرندی تهران برای پول

روزنامه «همشهری »از بروز شکل تازهای از کودکآزاری در محله «هرندی »تهران خبر داده
است.
این روزنامه در شماره روز شنبه پنجم بهمن خود نوشت «کودکان معتادی که یا بیسرپرست یا
بدسرپرست »هستند در این محله به ابزار «شرطبندی »و «سرگرمی »تبدیل شدهاند.
همشهری گزارش کرد این کودکان با فشار بزرگترها «مانند خروس الریها به جان هم میافتند »
و کودکی که در این زد و خورد پیروز شود ۵۱،تا  ۵۱هزار تومان پول میگیرد.
یکی از نوجوانانی دخیل در این مسابقه هم گفته «هر هفته یه همچین مسابقهای رو راه میندازیم تا
چند نفر به نون و نوایی برسن .چهارتا مشت و لگد هم میخوریم .هیچی نمیشه» .همشهری به نقل
از لیال ارشد ،مدیر خانه خورشید که بهعنوان فعال حوزه آسیبهای اجتماعی در محله هرندی
فعالیت میکند ،نوشت« :متاسفانه مدتی است که شاهد رواج نوع جدیدی از کودکآزاری و قمار در
پاتوقهای شناساییشده این محله هستیم .پسران  ۱تا  ۵۱سالهای که اغلب معتادند و به اجبار همین
اعتیاد و البته به خواست خانوادههایشان تن به مبارزههای عجیب و غریب میدهند که اساس آن
شرطبندی است» .محله هرندی در سالهای اخیر به محل تجمع معتادان شهر تهران تبدیل شده و
براساس گزارش همشهری «اعتیاد در این محله ابعاد تازه و هولناکی به خود گرفته است »
از بازداشنی ها بگو
یکی از بازداشتیهای #اعتراضات_آبان_ماه به نام #سیامک_مومنی در زندان تهران بزرگ
(فشافویه) دست به خودکشی زد.
وی که تنها  ۵۱سال دارد وقتی متوجه شد به  ۵۱سال حبس محکوم شده است اقدام به خودکشی
کرد .وی به بیمارستان منتقل شده است.
اغاز سهمیهبندی ثبت طالق از امروز
بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه از امروز  ۱بهمن ،برای ثبت طالق در هر یک از دفاتر،
محدودیت و سقف معینی تعیین شد.
ذبیح هللا خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،بهانهی این سهمیهبندی را چنین اعالم
اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق از توزیع ناعادالنه درآمدها ناراضی هستند و «کرد:
اعتقادشان این است برخی ها از رانت های استفاده می کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق
به گفته مسؤوالن ثبت اسناد ،در شش ماهه نخست امسال  ۷۵۹هزار و  ۳۵۹واقعه ازدواج دهند.
ثبت شده است که  ۳درصد کاهش را نشان میدهد و در همین مدت  ۵۱۵هزار طالق ثبت شده
است که  ۱درصد کاهش را نشان میدهد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق در مورد تعیین سقف ثبت طالق گفت :سقف تعیین شده بر
اساس شاخص های مختلفی خواهد بود و در هر شهری متفاوت است اما این گونه است که در سال
نباید از یک میانگینی افزایش یابد ،به طور مثال در یک شهر یک تعداد ثبت طالق مجاز شناخته
می شود و در صورتی که دفاتر از این سقف عبور کرده و طالق بیشتری را ثبت کنند ،متخلف
شناخته می شوند.
در این بخشنامه آمده که با درخواست کانون سردفتران ازدواج و طالق و موافقت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بر اساس بخشنامه
رئیس قوه قضائیه برای ثبت طالق در هر یک از دفاتر طالق محدودیت و سقف معینی تعیین شد.
بر این اساس برای ثبت طالق در هر استان با توجه به میزان جمعیت سقفی تعیین شده است و دفترخانههای طالق مجاز به ثبت طالق بیشتر
از حد مجاز نیستند .میزان ثبت طالق در دفترخانههای طالق استانهای مختلف در جدول ضمیمه شده موجود است.
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید

تلوزییون راهیی زن از ”کاانل یک“ روی ماهواره ”اهت ربد” هرهفته دوشنبه ساعت

نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می توانید از طریق آردس

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

اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

تلوزییون راهیی زن باشید.

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

فرکانس ماهواره:

ارشیو مقاالت
http://rahai-zan.blogspot.com

Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 00444
Pol V
FEC 4.6

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 440682ُ086800 :

تلفن تماس4408ُ4080408 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس4406844808482 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

4406844808482

تلفن تماس848-421-1200 :

ایمیل verya.1264@gmail.com

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

تلفن تماس44068400ُُ842 :
ایمیل sara_tina0442@yahoo.com

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

تلفن تماس 440ُ1828028428 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@gmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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