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حرام کردن دوچرخه سواری زنان بزرگترین از ابعاد کنتر و سرکوب حکومتی این اتوا که
بگذریا نچه از پرده حجاب اسالمی بورون موااتد
توهین به مردان
همانا بی اراده تلقی کردن مردان ن جامعه است.
مردانی که به تعبور مراجع تقلود با دوچرخه سواری
زنان محجبه در کشورشان نچنان از خود بوخود
موشوند که نظا جامعه برها موخورد.
چگونه استکه در کشورهائی چون دانمارک و هلند
که زنان بدون پوشش اسالمی در کنار مردان و در
مال عام دوچرخه سواری موکنند و نظا جامعه اشان
برها نموخورد .قایان ،نظا اجتماعی شما کهنه و
پوسوده است که با ابراز وجود اجتماعی زنان ارو
موپاشد .در برنامه امشب با شراره رضائی اعا
حقوق زنان و مدیر مسئو ماهنامه رهائی زن در
اینباره به گفتگو مونشونوا.
شراره رضائی به برنامه رهائی زن خوش آمدید.
مینو همتی :اولین سوالی که مطرح میشود اینست که مردان آن جامعه تا کی میتوانند توهین علمای
اسالم را به اراده و فهم و شعورشان تحمل کنند؟
شراره رضائی :اجازه بدید برای بونندگان عزیز یه توضوحی بدم که جریان از چه قرار بوده .از سوی
شهرداری مریوان کردستان ،برای کاهش لودگی هوا اعالم روزسه شنبه های پاک بدون خودرو
اعالم شد .زنان و دختران جوان و مردان از این روز استقبا کردند و با دوچرخه به خوابان ها مدند.
بعد از ن امام جمعه ی مریوان گفت باید جلوی دوچرخه سواری زنان گراته بشه که بعد از این
اظهارات ،پلوس مانع دوچرخه سواری زنان شد.زنان مریوان در واکنش به اظهارات مسئوالن
حکومتی و اقدامات نهادهای امنوتی در مریوان مبنی بر ممانعت از دوچرخه سواری دختران و حرام
دانستن ن ،حدود  ۰۰۱۱تن از اعالون زنان و مدنی و ااراد عادی در محکوموت ممنوعوت دوچرخه
سواری زنان در اضای عمومی در مریوان بوانوهای منتشر کردند.
به نشریه رهایی زن بپیوندید
برای نشریه رهایی زن مطلب و مقاالت ” اجتماعی ،حقوقی ،روانشناسی ،جامعه شناسی ،بهداشتی  ،تجارب و گزارش های شخصی از زندگی زنان
(خودتان) و کودکان  ، “...شعر ،اخبار ،گزارش ،تررجرمره ،مرعرراری کرتراب و ارورلرا هرای خرود را مری تروانرورد بره درس ایرمرور هرای زیرر ارسرا
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باتوجه به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظرات مغایرر برا
اهداف و سیاستهای رهائی زن نیز هستند ،اینگونه نظرات در ”ستون آزاد“ منتشر میشود و در همینجا از فعرالریرن حرقروق زنران و برخرصرو
مینو همتی
فعالین رهائی زن میخواهیم تا در پاسخگوئی به این نظرات کوشا باشند.
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تمام انسان اه حق ربخورداری از تمامی ام کان را دارند
در قسمتی از این بوانوه مده که« ما امضا
کنندگان این بوانوه ضمن حمایت از حق
دوچرخه سواری زنان در مریوان بر این
باوریا که اعالوت در اضای عمومی ،بر
طبق رویه های قانونی ،جنسوت و تبعوض
جنسوتی نمی شناسد و حق هر اردی است
اارغ از جنسوت و جغرااوا در چارچوبهای
قانونی ،اعالوت روزمره داشته باشد و نباید
رویه های اراقانونی حقوق قانونی را
مخدوش کنند" .بعد از اعتراض زنان
مریوان ،زنان بوکان و قزوین ها به این
کمپون پووستند با دوچرخه به خوابان ها مدند
و به این اعتراض کردند .وقتی رژیا دید که
عمال این اعتراض زنان داره در ک کشور
گسترده می شه و نمی تونند جلوی دختران و
زنانی که خواهان حقوق برابر بدون تبعوض
جنسی هستند .اینجا بود که دیگه خامنه ای
رهبر رژیا اسالمی وارد عم شد و اتوایی
صادر کرد مبنی بر اینکه " دوچرخهسواری
بانوان در مجامع عمومی و نوز در جایی که
در معرض دید نامحرم باشد ،حرام است".
حاال در پاسخ به سوا شما باید بگا که :او
باید دید که یا واقعا مردان این نوع
محدودیت ها علوه زنان را ،توهون به اراده و
اها و شعور خودشان تلقی می کنند یا نه؟.
من اکر می کنا بخشی از جامعه که مردان
زادی خواه و برابری طلب هستند حتما
مخالف این نوع قوانون و تفکر های
ارتجاعی هستند و در تجمعات قبلی و حتی
اخورا دیدم که در بون این معترضان زن در
ممنوعوت دوچرخه سواری زنان ،مردها ها
حضور داشتند و همراه زنان به این قوانون
عقب مانده اعتراض کردند و این نوع قوانون
رو توهون به شخصوت انسانی خودش تلقی
می کنند و خواهان حقوق برابر بدون تبعوض
جنسی شدند .حتما این نوع قوانون شریعت
هدف ش همون است که هرچه بوشتر بون زن
و مرد شکاف بواندازه و گویا که مرد یک
موجود بی اراده ،بدون تفکر و کا ظراوتی
ست که با دیدن هر عم زن ،تحریک می
شوند .ولی واقعوت اینکه همه مردان اینطور
اکر نمی کنند و بخشی از مردان بااجرا و
اتوای چنون تفکرات عقب مانده ای ،اتفاقا
یک دستاویزی برای نان می شود که برای
مهارکردن و به اطاعت در وردن زن است.
طبق تعالوا قر ن و احکام مذهبی اسالم و از
نظر االسفه امام محمد غزالی می گوید":
زنان وسوسه گر ،مخرب و مخ نظا
اجتماعی اند و از این رو باید نها را در
جامعه و خانواده کنتر کرد که مردان
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بتوانند به وظایف اموراجتماعی و دینی
شون برسند" .در ارهنگ اسالمی ،زادی
زن و حضورش در جامعه ،اساد و هوسرانی
ست .پس باید کنتر بشوند.
نباید اینو اراموش کنوا که این اتفاق برای
خانا "نولوار اردالن" که در مسابقات اوتسا
سوایی بنام "خانا گ " لقب گرات ،همسر
ایشان که اتفاقا مجری خبرهای ورزشی ها
هستند مانع از خروج همسرشون به خارج از
کشور برای مسابقات شد و گفت این حقی که
قانون به من می دهد و من ن را اجرا کردم.
منظورم اینکه حتی اگر مردانی گاهانه یا
نا گاهانه درهرحا از این قوانون ارتجاعی
بهره می برند علوه اشار بر زن و اینطور
نوست که این قوانون ارتجاعی را همه توهون
به خودشون بدانند.
مینو همتی :بفرض اگر حاج خانم خواب نما
شود و در خواب از دوچرخه سواری آقایان
تحریک شود ،آقاشون دوچرخ سواری برای
آقایان را هم حرام میکند و یا اینکه
احساسات خانمها در مکتب علما گناه
محسوب نمیشود؟
شراره رضائی :نه حتما این اتفاق نخواهد
ااتاد .بر طبق باورهای اسالمی ،مردان
هموشه قوی تر ،محکا تر و عقالنی تر
توصوف شده اند .ولی همون مردان بردگان
اموا جنسی خودشون هستند و زنان دقوقا
برعکس این در تفکر عقب مانده اسالمی
توصوف شده که زنان دم های غورعقالنی،
ضعوف توصوف شده اند ولی در کشش
جنسی شون بر خودشون مسلط تر هستند و
از اراده بوشتری برای کنتر این اموا
برخوردارند.
در قر ن مده ":زنان کشتزار شمایند و از
هرکجا که می خواهود برای کشت خود وارد
شوید" .اساسا ً در اسالم برای مردان هوچ
محدودیتی وجود ندارد .مرد طبق قانون
شریعت می توانند تا  4زن رو عقد کنند و تا
بی نهایت صوغه کنند .زن از نگاه مذهب و
دین ،یک وسوله لذت جویی مرد توصوف شده
و ارودستی زنان یک حکا الهی و اراده
خداوند است .پس هرگز این اتفاق نمی ااتند
چون مردان از نگاه علمای عقب مانده دینی
هرزمان که احساس کنند نواز جنسی دارند
می تونند به خواسته هاشون برسند و هر زنی
را که اختوار کنند صوغه می کنند ولی زنان
محکوم هستند که یا نوازهاشون رو کنتر و
سرکوب کنند و در غوراین صورت با عنوان
قت های ناموسی کشته و یا به حکا قانون

بربریت شریعت سنگسار می شوند.
در ک مذاهب ،ارودستی و بردگی جنسی در
برابر مردان را یک اراده الهی و ابدی
قلمداد می کنند .رسالت اسالم و مذاهب ها
هداش جدایی انداختن بون زن و مرد هست.
و هرگز چنون اتفاقی نمی ااتد که این مسئله و
حکا برعکس بشود.
مینو همتی:از طنز تلخ تاریخ این فتواها که
بگذریم میرسیم به تغییر در توازن قوای
اجتماعی کهنه پرستان و نسل جوان و مدرن
که ارکان نظام را نه زیر تانک بلکه زیر
دوچرخه له کرده است .بنظر شما ترس رژیم
اسالمی و توسلش به حربه فتوا از چیست؟
شراره رضائی :می شود گفت رژیا هوچ
وقت خواب رام نداشته این واقعوتی هست.
هوچ وقت نتوانسته رزو و ما ش که تحمو
برقع و پوشش کام رو که چار می دانه
برزنان تحمو کنه و مواق نشده . .پس از
اعالم حجاب اجباری خمونی در سا ،75
جنش عظوا  8مارس زنان علوه این حکا
ارتجاعی تاریخ ساز بوده و هست .این مسأله
اصال چوز جدیدی نوست ،چاقو زدند ،اسود
پاشودند ،زنان رو محدود کردند ولی زنان
نزدیک به نوا قرن هست که رژیا را به
مصاف می طلبند و زنان در تمام عرصه
های زندگی و اجتماعی ،مبارزه کردند و
تاوان دادند تا حرمت انسانی و نچه که
بعنوان یک انسان حق شون هست رو بگورند
و علوه قانون ،سنت ها و اخالقوات
واپسگرایانه مبارزه کردند .و امروز ها نس
جوان ارکان نظام رو همانطور که خودتون
می گود زیر دوچرخه ها له کرده و به
مسخره گراته است.
رژیا هموشه از حضور زنان ترس و واهمه
داشته .حضور زنان در صحنه های اجتماعی
و مشارکت در جامعه با پس زدن به تمام
ارزش های عقب مانده مذهبی تالش کردند
که سرنوشت خودشون رو بدست خودشون
بسازند و بدست بگورند..
گسترده شدن اعتراضات زنان و ترس از
گسترده شدن ابعاد اعتراض و رسانه ای
ترشدن و مقاومت بوشتر ،رژیا رو می
ترسونه .در یک اولا کوتاهی دختر و مادری
که سوار دوچرخه هستند و پوام خودشون
رواینطور بوان می کنند که ما بعد از شنودن
اتوای خامنه ای ،دوچرخه کرایه کردیا و به
خوابان مدیا تا بگوا که ما دوچرخه سواری
و ورزش را کنار نمی گذاریا و نچه که حق
ماست کنار نمی گذاریا .در تجمع اعتراضی
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چیه انقالبی بدون آزادی زن ،کامل نیست
زنان در قزوین ها عکس جالبی توجه رو
جلب می کند .مردی مسنی داره به زنش
دوچرخه سواری رو موزش می دهد .خب
مسلا که رژیا به وحشت می ااتد .یعنی زنان
و دختران دارند با باالترین مقام کشوری که
رهبری هست رودررو می شن و پوام می
دهند که حتی اتوای تو برای ما ارزشی نداره
و ما نچه که حق ماست و علوه تبعوض و
نابرابری می ایستوا و مقاومت می کنوا.
مینو همتی:بنظر میرسد کشمکش نسل
جوان آزادیخواه و برابری طلب با مقرارات
اسالمی هر روزه ابعاد تازه ای بخود
میگیرد ،انعکاس این مبارزات در اروپا
چگونه بوده است؟
شراره رضائی :در ایران همانطور که همه
خبر دارند در رسانه های داخلی اتوای
خامنه ای منعکس می کنند ولی دلو اینهه
ترس و وحشت رو حتما اعالم نمی کنند.
اعالم نمی کنند که چه چوزی باعث واکنش
خامنه ای به این امر شده ولی با این وجود
دیدم که در همون کمپون زنان مریوان بوش
از  0411نفر در عرض یکی دو روز او
به این کمپون پووستند و این نشان از ابعاد
گسترده ی اعتراضات و خواست تمام زنان
ومردان زادی خواه است که به این اعما
قرون و سطایی پایان بدهود و رژیا را وارد
یادمان اعدام دهه شصت
ندا حسینی

نومه او سا  ۵۹را در حالی به پایان بردیرا
که قلبهایمان لبریز درد و یراد اعردام شردگران
پرشمار است  .اعدامهای دسته جمعی و بری
رحررمررانرره کرره یرراداورد کشررتررار تررابسررترران ۷۶
خاوران بود .
علی رغا وعده های تو خالی دولت روحانی
به رعایت حقوق بشر  ،شاهد زندانی شردن ،
احکام سنگون بی تناسب با جرم های مبرهرا و
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می کند که به این خواسته های بحق جوانان
باید تن بدهد .این نوع مبارزات در رسانه ها
و دنوای اینترنت و مجازی ابعاد گسترده ای
پودا می کند چون یک مسأله و خواست به
حق جامعه ست که با چنون سرعتی زنان در
شهرهای دیگربه این کمپون پووستند و با
دوچرخه هاشون خوابان ها رو به تسخور در
وردند و نشان دادن که مث هموشه جوانان
برای اراجوف خامنه ای و دار دسته اش
پشوزی ارزش قای نوستند.
حتما بعد از اتوای خامنه ای مث هموشه
یکسری بگور و ببندها شدت بوشتری پودا می
کنه ولی این طرح ارتجاعی شون ها مث
تمام نچه که تاکنون در خوابان ها خواستن
اعما کنند از مسأله حجاب ،و یا حتی با
حذف و محروم کردن  55رشته دانشگاهی
برای زنان .ولی امسا باز شاهد بودیا که
 75درصد از قبولی های دانشگاه ها زنان
بودند .با محدودیت ورزش برای زنان و با
وجود واکنش های تند اسو های امام جمعه
که گفتند این ااتخار نوست که زنان برند در
کشورهای دیگر و لگد بزنند بلکه ااتخار زن
به خانه و خانه داری ست ،دیدیا که ا کوموا
علوزاده در المپوک مدا طال را کسب کرد.
تا کنون رژیا هر طرحی رو اجرا کرده زنان
با تمام نورو مخالفت خودشون رو اعالم
کردند .

حتما سخت خولی ها سخت که زنان دایما باید
خودشون رو اثبات کنند و دایما مبارزه کنند
ولی عزم راسخ زنان نشون داد که از بگور و
ببندهای خوابانی برای حجاب تا استخدام
پلوس نامحسوس و جاسوس تاکنون نتونسته
زنان رو خانه نشون کنند .عمال از زمانی که
اتوای خامنه ای صادر شده نشان داده که
زنان واکنش های شدیدتری نشان دادند و
بوشتر از قب دارن با این یاوه گویی ها مقابله
می کنند .این مبارزات در ابعاد گسترده در
دنوا انعکاس هایی داشته و نشون داده که
رژیا نتونسته که زنان رو خانه نشون کنند.
مسأله مبارزه هموشه در بستر جامعه ادامه
داشته و همچنان قوی تر خواهد شد.
خوشبختانه نس جوان امروز می دانند که از
زندگی چی می خواهد و حقش چی هست و
به تمام قوانون زن ستوز و تبعوض موز پشت
پا می زنند و به مبارزه اش ادامه می دهند و
به این راحتی ها به این قوانون و شریعت
غورانسانی ،تن نمی دهند.
مینو همتی :شراه عزیز با سپاس از اینکه
نظراتت را با بینندگان ما در میان گذاردی
شراره رضائی :منا از شما و بونندگان
عزیزسازمان رهایی زن متشکرم

چون خبر خرود اعردام بره انرهرا وارد کررد و
سردرگمی های بعد از ان برای یااتن جسرد و
مزار عرزیرزانشران برار دیرگرر نشران داد کره
جررمررهرروری اسررالمرری هررمرران رویرره از اغرراز
انقالب تا اعدامهای سا  ۷۶و بری نشرانرهرای
گررورسررترران خرراوران را ادامرره مرری دهررد و
ستمکاری و قساوت را تا به حدی که در ایورن
شرع و قانون اساسی خود جمهوری اسرالمری
ها مغایر اخالق و قانون اسرت را چرون ۷۶
سا گذشته پوشه کار خود قرار داده و دنربرا
می کند .
دریغا دریغ که برهرترریرن برهرترریرن جروانران و
مردان و زنان سرزمون ما تروسرط دژخرورمران
رژیا به دام زندانها و به کام مرر اررسرتراده
شدند .
مررن برره نرروبرره خررود برره تررمررامرری هررا مرروررهررنرران
وبازماندگان ایرن ارجرایرع دهشرترنراک تسرلرورت
عرض می نمایا و امودوارم بره زودی شراهرد
برچوده شدن این سوسترا مرر و وحشرت و
زندان و زار در ایران باشوا .

نسبت های ناروا  ،و اجررای اعردامرهرای در
مال عام و دسته جمعی مرخرفرورانره و هرولرنراک
بسواری بودیا .
زندانوان جوانی که در دادگاههای چنرد دقرورقره
ای و بدون رعرایرت حرقروق اولروره انسرانری و
بدون حضور وکو مدااع اگاه بره پررونرده و
اجازه دااع با حکا قاضوانی چون صلواتری و
مقوسه ای به سالوان طوالنری زنردان و اعردام
محکوم شدند .
اعاالن اه سنت کرد کره در اقردامری مشرابره
نس کشی عقودتی و قومی سا  ۷۶در حرالری
به پای چوبه های دار برده شردنرد کره انرهرا و
خانواده هایشان حتی از تماس و دیدار لرحرظره
اخر محروم شدند  ،خانوادهایی که برجرای در
غوش اخر گراتن ارزندانشان دربدر نشرانری
از گور و جنازه های انان شدند و حتی مرزار
انها را به درستی در نوااتند .
قساوت و ددمرنرشری در نرحروه اجررای حرکرا
اعدام انها و اطالع رسانی ماوقع بره خرانرواده
و بازماندگان قربانوان که ابتدا به انرهرا گرفرترنرد
برای دیدار اخر بوایود و در موانره راه گرفرترنرد
که برای تحوی اجساد بروید شرکری دردنراک یاد و راهشان گرامی و پایدار است
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دست ذمهب و رخاهف از زندگی رمدم کواته!

فدراسیون بین المللی شطرنج زنان
آتنا دایمی

سالم
من تنا دائمی اعا حقوق بشر در ایران
هستا که به دلو اعالوت های حقوق بشری به
 ۰١سا زندان محکوم شدم که در این
روزها حکا زندانا به  ۶سا تبدی شد.
باعث ااتخار و خوشحالی ست که موزبان
مسابقات شطرنج زنان درایران باشوا .این
موزبانی به پوشرات ورزش زنان ایران
کمک خواهد کرد .به دنوا نشان می دهد که
علی رغا همه موانع و تضووع سوستماتوک
ابتدایی ترین حقوق مان ،همچنان ایستاده ایا.
اما از طرف دیگر تن دادن به قانون حجاب
اجباری نفی حق انتخاب زاد همه زنان دنوا
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از جمله زنان ایرانی خواهد بود.
در طی  ۷۶سا گذشته زنان بسواری به
دلو عدم تبعوت از قوانون حجاب
اجباری که از پوشاندن موی سر تا
رنگ لباس را در بر می گراته مورد
انواع خشونت ها برخورد های
خوابانی ،بازداشت ها ،شالق ها ،
حبس ها و جریمه های نقدی قرار
گراته اند.
مطلع شدیا نازی پاکودزه ،شطرنج باز
گرجی -امریکایی و قهرمان شطرنج
 ۶۱۰۷امریکا ،از شرایط زنان
ایرانی که امروز ها مجبور به
پوشودن حجاب هستند مطلع شده و به
این موزبانی اعتراض کرده و می
گوید :به عنوان یک زن نمی خواهد
وادار به پوشودن حجابی شود که سرکوب او
و زنان دیگر محسوب می شود ،حتی اگر این
کارش به این منجر شود که نتواند در
مهمترین رقابتهای دوران حراهای زندگوش
شرکت کند .پااشاری ایشان برای حق انسانی
خودش به عنوان یک زن قاب تحسون است.
نازی پاکودزه با این کارش نخواسته به تثبوت
حجاب اجباری برای زنان غورایرانی و
عادی جلوه دادن ن در چشا جهان کمک کند
و حتی خودش را ها ناجی زنان ایرانی نمی
داند بلکه صراحتا می گوید به ادراسوون
جهانی اعتراض دارم که چرا از حق ما زنان
ورزشکار دااع نمی کند.

شاید توریست ها و ورزشکاران و دیپلمات
هایی که به کشور ما سفر موکنند چند روز
حجاب بر سر گذاشتن برایشان تفریح و
تنوعی باشد و تنها برای چند روز حتی از ن
لذت ببرند اما این امر سبب اشار حاکموت به
زنان داخ کشور و سبب هدر راتن زحمات
چندین ساله مخالفان حجاب اجباری در ایران
موشود.
از شما درخواست موکنا که نسبت به تضووع
حقوق زنان دنوا از جمله مولوون ها زن
ایرانی بی تفاوت نباشود .این سرکوب را
تحت عنوان تفاوت های ارهنگی و احترام به
ارهنگ ما توجوه نکنود و از موزبان مسابقات
بخواهود تا شرایط برگزاری مسابقات طبق
استاندارد های بون المللی را در ایران اراها
کند .ما مردم ایران خواهان تحمو یک قانون
تبعوض موز به هوچ یک از زنان دنوا نوستوا
و زور و اجبار جزء ارهنگ ملت ما نوست.
به همون دلو ها خواهان برگزاری مسابقات
شطرنج در کشورمان هستوا و ها خواهان
تسلوا نشدن در برابر قانونی که حجاب را به
تمام زنان دنوا تحمو می کند .از شما
موخواهوا چنانچه شرایط بون المللی موزبانی
ایران اراها نشد حضور پر ااتخار
ورزشکاران کشورمان را در کشوری دیگر
اراها کنود.
لینک امضاء پتیشن
https://www.change.org/p/
sedayeeterazema

Women's International Chess Federation
,Greetings
My name is Atena Daemi, an Iranian human rights activist, been sentenced to 14 year in prison for my
.activities. But recently it was changed to 7 years imprisonment sentence in appeal court
We are honored to host women chess matches in Iran. This will help Iranian women sports to develope. It
will show the world that in spite of all obstacles and systematic violations of our rights, we are still standing.
But accepting the forced Hijab law will deny the free choice of all women across the world including Iranian
.women
Within the past 37 years, many women been targeted with any kind of violence in streets, arrestments,
lashes, imprisonment and fines just for not observing this forced Hijab law including covering their hairs and
.wearing colored clothes
We’ve been informed that Nazí Nodarovna Paikidze, Georgian-American chess player who holds the FIDE
titles of International Master and Woman Grandmaster, has been informed about the situation of forced Hijab
for Iranian women, protesting this hosting and tells as a woman she doesn’t want to wear the Hijab which is
suppression for other women, even this makes her to miss one of the most important events in her
professional life. Her insistence on her human right as a woman is admirable. Ms Paikidze is not intended to
approve the forced Hijab law and normalize it in the eyes of global community by attending this
championship, even she doesn’t see herself as the savior of Iranian women, but she says frankly she is
.protesting International Federation why they do not defend the rights of Female Athletes
Maybe wearing Hijab for tourists, athletes and diplomats who travel to Iran for a couple of days seems fun
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and a change, and only for some days it is enjoyable, but this will help the suppression by Iranian
.government and waisting years of efforts by women activists fighting forced Hijab
I urge you not to be indifference to the violations of the rights of millions women including Iranian women.
Do not justify this suppression as cultural differences and respecting our culture, ask the host of the
championship to provide condition according to International standars. We, the people of Iran, do not like
imposing discriminatory law to any woman around the world, forcing and imposing is not our culture. For
this, we want both, holding the championship and not to surrender in front of a law which imposes forced
hijab to all women of the world. I demand if the international conditions were not provided by Iranian
government, you provide the condition of honorable attending of Iranian female chess players in another
.country
,Sincerely
Atena Daemi
موفقیت فعاالن زن در لهستان :پارلمان
ممنوعیت سقط جنین را رد کرد
ندای زنان ایران

در پی اعتراضات گسترده اعاالن حقوق
زنان در لهستان به پوشنویس الیحه جدیدی
که سقط جنون در این کشور را بهشدت
محدود میکرد ،پارلمان لهستان سرانجام با
اکثریت باال این پوشنویس را رد کرد.
پارلمان لهستان در جلسه صبح پنجشنبه ۷
اکتبر  ۰۹ /مهر با  ۷۹۶رأی مخالف۹۵ ،
رأی موااق و  ۰۵رأی ممتنع پوشنویس
ممنوعوت سقط جنون زنان را رد کرد.
این پوشنویس از طریق درخواست مردمی
«توقف سقط جنون» به مجلس راه یااته بود.
 ۰۱۱هزار معترض در خوابانها
حزب حاکا و دست راستی «قانون و
عدالت» از درخواست مردمی «توقف سقط
جنون» استقبا کرده و ن را برای مشاوره
به کموته حقوقی مجلس نمایندگان ()Sejm
ارسا کرده بود.
با این حا در رأیگوری روز پنجشنبه
مجلس لهستان ،اکثریت نمایندگان حزب حاکا
نوز به پوشنویس ممنوعوت سقط جنون رأی
منفی دادند.

در این پوشنویس برای زنی که نوزاد خود
را سقط کند و همچنون پزشک او ،تا پنج سا
حبس در نظر گراته شده بود و سقط جنون
نوزاد تنها زمانی امکانپذیر بود که زندگی
زن باردار در خطر باشد.
این طرح موج گستردهای از اعتراضات
اعاالن حقوق زنان و نوروهای اپوزیسوون
بههمراه داشت .روز دوشنبه  ۷اکتبر ۰۶ /
مهر ،بهگفته پلوس نزدیک به  ۰۱۱هزار نفر
در سراسر لهستان به خوابانها مدند تا علوه
این پوشنویس اعتراض کنند.
رسانههای لهستان سپس گزارش دادند که
یاروسالو کاچونسکی ،رهبر حزب «قانون و
عدالت» خواهان رد کام قانون ممنوعوت
سقط جنون شده بود.
کلوسای کاتولوک لهستان نوز شامگاه
چهارشنبه  ۹اکتبر  ۰۰ /مهر در نشست
عمومی خود بار دیگر خواهان حفاظت از
نوزادان بهدنوا نوامده شد .نمایندگان کلوسا با
وردن نق قولی از پاپ ژان پ
لهستانی
رهبر
دوم،
کاتولوکهای جهان از سا
 ۰۵۶۵تا  ،۶۱۱۹مبنی بر
اینکه «سقط جنون عمدی» قت
محسوب میشود ،اعالم کردند
که از هر پوشنویسی که از
غاز شک گوری زندگی تا مر
طبوعی حفاظت کند ،حمایت
نها
میکنند .با این حا
مجازات زنان را رد کردند.
با رد ممنوعوت سقط جنون در
پارلمان لهستان ،قانون قبلی در
این زمونه همچنان معتبر است
که بر اساس ن تنها در سه
حالت سقط جنون مجاز است:
وقتی سالمتی مادر در خطر

است ،وقتی به زن تجاوز شده است ،و وقتی
که کودک معلولوت درمانناپذیری داشته
باشد.
بنا بر مار اعاالن حقوق زنان ،در لهستان
هر سا حدود  ۰۱۱هزار زن بهشک
غورقانونی سقط جنون میکنند که بوشتر نها
در خارج از لهستان انجام میشود.
در مدت سه ماه  ۷۱۱هزار نفر درخواست
مردمی «توقف سقط جنون» را امضا کردند
تا بتواند وارد مجلس شود .در لهستان برای
ارسا یک درخواست مردمی به مجلس
جمع وری  ۰۱۱هزار امضا کاای است.
درخواست «توقف سقط جنون» ضمن
حفاظت از نوزاد بهدنوا نوامده خواهان
کمکهای دولتی برای کودکان معلو و
همچنون موزش «ارزشهای خانواده و
زندگی انسان از زمان شک گوری تا مر
طبوعی» شده بود.
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گزارشی از برگزاری آکسیون علیه فروش زنان (روسپیگری) و انسان (همراه با عکس)
گزارش از :شراره رضائی
دیروز شنبه  07اکرتربرر  6102کسرورونری از
سوی حدود  01موسسه و ارگان های مختلف
در شهر شتوتگارت لمان علوره ترن ارروشری
زنان و اروش انسان ها برگزار شد.
در این کسوون صدها تن از زنران ومرردانری
که لباس هرایری مرترحردالشرکرلری کره روی ن
نوشته شده بود" :قدمی بررای زادی" هرمرراه
با در دست داشرترن کراغرذهرایری کره روی ن
تصویر بارکد کاال نرمرایران برود و در براال و
زیر ایرن برارکرد (بررکسرب کراال) ،دو جرمرلره
خودنمایی می کررد " ،مرن ارروشری(کراال یرا
جنس) نوستا ،من حراج نوستا" ،با لرب هرایری
که چسرب هرایری سروراه برر ن زده برودنرد در
تمامی مراکز و خوابان های پر رات و مد و
سنترم(مرکز) شهر در سرکروتری مرطرلرق کره
نشان از درد و رنرج زنران و قرربرانروران ترن
اروشی ست ،هر عرابرر و رهرگرذری را بره
خود جلب می کرد.
در این کسوون شعارها و پالکاردهایی با ایرن
عناوین در دست بود:
 -قرن بوست و یکا ،بردگی مدرن

  881هزار قرربرانری ارروش انسران در کراروپا هستند که بوشترین نها بره ترن ارروشری
وادار می شوند.
 تقریبا نزدیک به  %81از قرربرانروران زن ودختران جوان هستند.
 نرررزدیرررک بررره  %61از قرررربرررانررروررران دراروپاشرقی ،کودک هستند.
 لمان یکی از اصلی ترین کشورهای مقصداروپایری سرت کره در ایرن کشرور ایرن زنران
وکودکان معامله می شوند.
  %72از این قربانوان سا  6100در لمرانکه توسط پلوس شناسایی شده اند که زیرر سرن
 60سا داشتند.
 اقط  %0از این قربانوان نجات پودا می کنندو از راه خالرصری از ایرن شررایرط بررایشران
امکان پذیر می شود.
هدف این موسسه:
 اطالع رسانی و علنی کردن واقعوت ها حمایت از قربانوان -پایان دادن به این شرایط

 مردان واقعی ،زنان را نمی خرند انسان ها جنس (کاال) نوستند روسپی گری اجباری ،بردگی قرن مدرناین موسرسره هرا و کرانرون هرا هرر سرالره در
شهرهای مختلف لمان کسوونی علوه روسپری
گری زنان و اروش انسران هرا بررگرزار مری
کنند .سا گذشته ایرن کسرورون در بررلرورن و
امسا در شهر شتوتگارت برگزار شد.
در این موان بروشورهایی در بون مشتاقران و
رهگذران پخش می شد که در ن مده است:
دالی  :استفاده برای حم قاچاق مواد مخدر /
روسپی گری و اروش اعضا بدن انسان ها
واقعوت ها:
 در دنوا  61تا  01مولوون انسان قربانری مریشوند و اروخته می شوند.
 سود حاص از قاچاق بون المللی ساالنه 06مولوارد دالر تخمون زده می شود.
 بعد از قاچاق مواد مخدر قاچاق انسران ،دوسایت
سوم سود وری کسب و کار جهان است.
 بوشتر قربانوان در اروپا به احشای اجربراری https://menschenhandelheute.net/وارد می شوند.
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دست ذمهب از زندگی زانن کواته
عنوان مقاله خشونت مقدس بخش پایانی
مرتضی موسوی

در صورت پوروز شدن مسلمرانران در جرهراد
چه اتفاقی خواهد ااتاد؟
بعد از اینکه مسلمانان در جنگ ااتح موشرونرد
حقوق زیر را خواهند داشت:
 )0اموا و غنائا را بون خود پخش کنند.
البته باید به این نرکرتره تروجره داشرت پرورامربرر
اسررالم یررک پررنررجررا تررمررام غررنررائررا را برره خررود
اختصاص موداد و او از طریق همرورن %61
اموا بود که موتوانست خانه اش را با چندین
زن خود بگرداند ،محمد این حق اختصراصری
را با نراز کرردن یره ای بررای مسرلرمرانران
روشن کرده است:
سوره انفا یه 40
َي ٍء اَأَ َّن ِ ََّلِلِ ُخ ُم َسهُ َو
َو ا ْعلَ ُموا أَنَّما َغنِ ْمتُ ْا ِم ْن ش ْ
ْ
لِل َّرسُو ِ َو لِ ِذي ْالقُرْ بى َو ْالوَتامى َو ال َمرسرا ِيرور ِن
َو اب ِْن ال َّسبِو ِ إِ ْن ُي ْنتُ ْا َم ْنتُر ْا بِ َّ
راَلِلِ َو مرا أَ ْنر َز ْلرنرا
ْ
رعران َو
عَلى َع ْب ِدنا یَوْ َم ْالفُرْ قا ِن یَوْ َم ْالتَقَى الر َجر ْم ِ
َّ
َي ٍء قَ ِدیر.
َّللاُ عَلى ُي ِّ ش ْ
و بدانود هر گونه غنومتي به شما رسد خرمرس
ن براي خردا و برراي پرورامربرر و برراي ي
القربي و یتومان و مسكونان و وامرانردگران در
راه است ،اگر شما به خردا و نرچره برر برنرده
خرود در روز جردائرري حررق از برراطر  ،روز
درگوري دو گروه (با ایمان و بورایرمران یرعرنري
روز جررنررگ برردر) نرراز يررردیررا ،ایررمرران
وردهاید ،و خداوند بر هر چوزي قادر است.
شوعوان معتقدند این خمس غنائا بعد از مرر
محمد نوز به امام تعلق موگورد و بعد از امرام
ها البد به خوندها .به نظر مورسد همون پرنرج
درصد بتواند به خوبی نشان دهد کره انرگرورزه
محمد از پوامبری چه بوده است .انگوزه مرهرا
مسلمانان از حمله به نامسلمانان کسب امروا
نان بوده است ،در قرر ن بره صرراحرت دیرده
مرورشررود کرره مسرلررمرانرران امروا کراروانررهرا را
موخواستند!
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سوره انفا یه 8
َو إِ ْ یَ ِع ُد ُي ُا َّ
َّللاُ إِحْ دَى الرطَّرائِرفَرتَروْر ِن أَنَّرهرا لَر ُكر ْا َو
ُرریر ُد
ت ََو ُّدونَ أَ َّن َغ ْو َر ا ِ
ت ال َّشوْ َي ِة تَ ُكونُ لَ ُك ْا َو ی ِ
َّ
رحر َّ
َّللاُ أَ ْن یُر ِحر َّ
ق بِر َكرلِرمرراتِر ِه َو یَر ْقرطَر َع دابِر َر
ق ْالر َ
ْالكااِ ِرینَ .
و (به یاد بواورید) هنگامي را يره خرداونرد بره
شما وعده داد يه یكي از دو گرروه (يراروان
تجاري قریش یا لشكر نها) براي شما خرواهرد
بود اما شما دوست موداشتود يه ياروان برراي
شما باشد (و بر ن پوروز شوید) ولي خرداونرد
موخواهد حق را با يلمات خود تقویت و ریشه
يااران را قطع يرنرد ( لرذا شرمرا را برا لشرگرر
قریش درگور ساخت).
 )6زنان و کودکان را نوز بعنوان غنومت بورن
خود بصورت برده پخش کنند.
 )0مردان اسور شده یا برده موشوند ،یا کشرتره
موشوند ،یا به ادیه زاد موشوند.
سوره احزاب یات  62و 65
ب ِم ْرن
َو أَ ْن َز َ الَّ ِذینَ ظاهَرُوهُ ْا ِم ْن أَ ْهر ِ ْالر ِكرترا ِ
رریرقرا ً
صو ِه ْا َو قَ َذفَ اِي قُلُوبِر ِهر ُا الررُّ ْع َ
َ
صوا ِ
رب اَ ِ
ضرهُر ْا َو
تَ ْقتُلُونَ َو تَأْ ِسرُونَ اَ ِریقاً؛ َو أَوْ َرثَ ُك ْا أَرْ َ
ِدیا َرهُ ْا َو أَ ْموالَهُ ْا َو أَرْ ضاً لَ ْا تَطَؤُها َو يانَ َّ
َّللاُ
َي ٍء قَ ِدیراً.
عَلى ُي ِّ ش ْ
خداوند گروهي از اه يتاب را يره از نرهرا
(مشريان عرب) حمایت يردند از قرلرعرهرهراي
محكمشان پائون يشود ،و در دلهاي نها رعرب
ااكند (يارشان به جائي رسود يه) گروهي را
به قت مورساندید و گروهي را اسور موكردید؛
و زمونها و خانه هایشان را در اخرترورار شرمرا
گذاشت و (همچنون) زموني را يره هررگرز در
ن گام ننهاده بودید و خداونرد برر هرر چرورزي
قادر است.
نررکررترره جررالررب ایررنررجررا اسررت کرره در قررر ن از
مسلمانان خواسته شده است در جرنرگ ترعردی
(تعدی یعنی تجاوز و ظلا) نوز نکنند:
سوره بقره (ماده گوساله) یه :051
َّللاِ الَّ ِذینَ یُقَاتِلُونَ ُك ْا َوالَ تَعْرتَرد ْ
َوقَاتِلُ ْ
وا اِي َسبِو ِ ه
ُوا
ْ
إِ َّن ه
َ
َّللاَ ال یُ ِحبِّ ال ُم ْعتَ ِدینَ .
با کسانی که با شما جنگ می کرنرنرد  ،در راه
خدا بجنگود و تعدی مکرنرورد زیررا خردا ترعردی
کنندگان را دوست ندارد.
نتوجه منطقی ن است که ،برده داری ،تجراوز
به زنان ،قصب اموا  ،جزیه و کشتن مرردان
هوچکدام تعدی حساب نموشوند ،از َّللا واقرعرا ً
باید پرسود منظورش از ترعردی چرورسرت؟ ایرن
سخرن درسرت مرانرنرد ایرن اسرت کره بره یرک
شخص بگویوا برو و االن کس را بکش و بره
زنش تجاوز کن و اموالش را نرورز برردار امرا
مبادا به او ظلمی کنی! شاید مرنرظرور از ایرن
یه این بوده اسرت کره وقرتری نرامسرلرمرانران و

مسلمانانی که شرک گررا بروده انرد از مرحرمرد
موپرسوده اند چطور تو موتوانی از طرف خردا
باشی و چنون قوانون وحشرورانره ای را تربرلرورغ
کنی ،او بتواند بگوید خدا ما را از تعدی نرهری
کرده! و تعدی تجاوز و برده داری و قصرب
ما و کشتن برده و باجگوری و غوره نوست!
یا بون جهاد ابتدایی و یات صلح مرورز قرر ن
ناسازگاری وجود دارد؟
از نجا که اسالم دینی بی در و پوکر و ترق و
لق است و هرر نرنره قرمرری مرورتروانرد ترفرسرورر
خودش را به اسرالم بره چسربرانرد و قرر ن برر
خالف ادعایش کتابی مبون نوسرت و بره نرظرر
مسلمرانران خردای جرهران قررار اسرت خرریرن
دینش را طوری ناز کررده براشرد کره هرزار
جور بتوان نرا اهمود و اها های متناقرض از
ن داشت حتی در پاسخ به این پرسش بسرورار
روشن و اساسی نوز دو نظریه کرلری مرخرالرف
یکدیرگرر در مروران دانشرمرنردان اسرالم وجرود
دارد ،برخی معتقدند یات قتا و جنایت قر ن
ناسخ یات صلح موز پوشورن قرر ن هسرترنرد و
نها را منسوخ کرده اند و برخی معترقردنرد کره
چنون نوست و این دو دسته یات به دلو اینکه
مقود هستند و مطرلرق نرورسرترنرد در ترنراقرض برا
یکردیرگرر نرورسرترنرد و هررکردام بررای شررایرط
خاصی ورده شده اند.
برای پرداختن به این مسئله باید قضوره ای برا
ارنام ناسخ و منسوخ را اندکی بررسی کرنرورا.
همانطور که مودانورا مرحرمرد بررای بررداشرترن
مشکرالت از سرر راه خرود یرات قرر نری را
بصورت تدریجی می ورد .و بنا به مو خود
و شرایط روز یات قر نی جدیدی را مرعرراری
موکرد ،بعنوان مثا وقتی در مرورد اسرورران
جنگی پرس از جرنرگ بردر تروسرط مسرمرانران
اختالای پوش مده بود که یا باید اسورر را در
جنگ کشت یا اینکه با پرداخت ادیره نرهرا را
زاد کرد ،پوامربرر اسرالم برا زیررکری یره 25
سوره انفا را موسازد،
َما َيانَ لِنَبِ ٍّي أَن یَ ُكونَ لَهُ أَس َْرى َحتَّى ی ُْث ِخنَ اِري
ض ال ر ُّد ْن روَررا َو ه
رری ر ُد
رر َ
رری ر ُدونَ َعر َ
َّللاُ یُر ِ
ض تُر ِ
األَرْ ِ
اآلخ َرةَ َو ه
َزیز َح ِكوا.
ِ
َّللاُ ع ِ
برای هوچ پوامبری نسزد کره اسرورران داشرتره
باشد تا که در روی زمون کشتار بسرورار کرنرد.
شما متاع این جهرانری را مریخرواهرورد و خردا
خرت را میخواهد .و او پوروزمند و حرکرورا
است.
به همون دلو که محمد قب از تولود بخشی از
یات ترازیرنرامره ،پرردازش و ترعرقر چرنردانری
نموکرد ،در قر ن دستورات مرترنراقضری پرورش
می مد ،مثال جایی موگفت االن کار را بکنود
ادامه در صفحه ی
7

بخش
ات محاکمه همه جانیان ،هن می یم و هن رفاموش می کنیم

خودداری از شرکت در مسابقات شطرنج
در حمایت از زنان ایران
مریم محمدی
مسابقات شطرنج قهرمانی جهان اوریه
 6105در تهران برگزار موشود و چند
شطرنج باز مشهور خارجی از جمله نازی
پوکودزه به دلو عدم پذیرش حجاب از
شرکت در مسابقات سر باز زده اند و سایر
شطرنج بازان را ها از حضور در ایران
منع کرده است.
نازی پوکودزه شطرنج باز مریکایی
_گرجستانی است که عناوین استاد بون
المللی جهان را دارد .او در مصاحبه گاردین
اظهار داشت :این اصال قاب قبو نوست که
کشوری موزبان مسابقات قهرمانی در حوزه
زنان باشد و بازیکنان برای حضور در
مودان مجبور به استفاده از حجاب باشند.
هر چند که با این تصموا ورزشکاران بون
المللی ،بازیکنان ایرانی از شرکت در مسابقه
ای در سطح جهانی محروم موشوند هرچند
که این اولون بار نوست که ورزشکاران
ایرانی بر سر موضوع حجاب از مسابقات
جهانی حذف موشوند اما اینبار به دلو
موزبان بودن ایران در مسابفات،
ورزشکاران ایرانی در خانه خود از مسابقه
محروم موشوند و تمام مسولوت این
محروموت ها به قوانون حکومتی ایران باز
موگردد که به دلو تحمو حجاب  ،زنان
ورزشکار دچار محروموت موشوند و البته
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اینکه زنان ورزشکار بون المللی از پذیرش
حجاب سرباززده اند طبوعی ترین حق یک
انسان زاد است که نخواهد به حجاب اجباری
تن دهد اما اظهاراتی از قبو اینکه حجاب
برای زنان داخ ایران موضوع اصلی نوست
نمک بر زخا کهنه زنانی است که سالها
بوشترین هزینه را تحت عناوین بد حجاب و
بی حجاب از زندان و بازداشت و بگور ببند
توهون و تحقور پرداخته اند.
با یک نگاه کوتاه به مار های حکومتی مبنی
بر موزان پرونده های قضایی بر سر
موضوع حجاب نشان مودهد که تا چه اندازه
حجاب اجباری موضوع اصلی زنان در
ایران بوده است.
به طوریکه معاون اجتماعی نوروی انتظامی
در خرداد سا  50گفته بود۰۵« :هزار و
 ۵۰مورد تا به امروز از موارد مربوط به
حجاب به مراجع قضایی ارجاع و در
مجموع  ۶۶۹هزار و  ۰۷۰مورد نوز تعهد و
اعزام به مراجع قضایی داشتهایا ».همچنون
طبق این مار ،حدود دو مولوون و  ۵۰هزار
و  ۶۵۵نفر نوز مورد تذکر و ارشاد شفاهی
از سوی نوروهای انتظامی قرار گراتهاند .به
گفته سعود منتظرالمهدی «بوشترین اخذ
تعهدها در مقوله حجاب مربوط به استان
تهران با  ۰۱هزار نفر بوده و کمترین ن به
کهگولویه و بویراحمد اختصاص دارد.
تعداد طرح ها و پروژه های اجرایی توسط
ارگان ها و سازمان های حکومتی از سطح

ادارات تا دانشگاه ها و مدارس وسطح
خوابانها برای تحمو حجاب بر سر زنان
نشان دهنده اصلی بودن موضوع حجاب
برای زنان در ایران است .پر واضح است
که تمام ستا بر زنان به اینجا ختا نموشود و
به دنبا نداشتن اختوار در پوشش به عنوان
ابتدایی ترین حق انسانی ،رشته ای از
تبعوض ها و محدودیت ها در تمام زمونه های
حقوقی اجتماعی سواسی ورزشی بر زندگی
زنان سایه می اندازد و انواع خشونتها بر
زنان توجوه پذیر موشود.
سالهاست زنان از هوچ تریبونی برای اظهار
نظر در این موضوع برخوردار نوستند و
تالش شده است حتی سخن گفتن از حجاب
اجباری را به یک تابو بد کنند اما حضور
گسترده زنان در اضای مجازی و انتشار
عکس های بی حجاب خود نشان از رای
زنان ایران در زمونه حجاب اجباری دارد.
موضوع چالش حجاب در ایران تا جایی پوش
راته است که حتی کسانی که اعتقاد به حجاب
داشته اند تمایلی به تحمو حجاب بر سر
زنان ندارند و بسواری از خانواده ها از اینکه
ارزندانشان هر روز مورد بازخواست گشت
های ارشاد قرار بگورند احساس نا امنی
موکنند و بر این باورند که حجاب اجباری نه
تنها مصونوتی برای زنان به همراه نداشته
بلکه سر منشا بسواری از خشونت ها و
محدویت ها و تبعوض ها بر علوه زنان
موباشد!

زندان گوهردشت وسلول انفرادي تقدیم به مادرخوبم ﻛه درهمه شرایط با من بود
مینا زرین
یﻚ ماه و اندي از ورودمان بهگوهردشت
گذشتهبود .گویي ماههادر سكوت دهشتناﻙ و
مسای ریز ودرشت بودم .ورود
نوهره برایا تنوع جالبي بود  .بعد از خوردن
بجوش ،پتوهارا پهن يردیا .نوهره حاضر
نشد پتوي خودراروي زمون پهن يند.
پتوي زیبایا و یﻚ پتوي سربازي را پهن
يردم  .بقوه وسای را درگوشهاي مرتب
گذاشتوا .وقت ناهاربود .لو پلو بود .بعد از
ماهها تنهایي  ،غذا خوردن دو نفره
لذتداشت.
قرار گذاشتوا ،يارهاي اتاق را یﻚ روز او
انجام دهد و روز دیگر من انجام دها .زیاد
همدیگر را نميشناختوا .سعي
مييردیا با همدیگر شناتر شویا  .ن و هره
يامال" مذهبي بود .بسوار به نماز و روزه و

نج س و پا ي ي ا عت قا د د ا شت  .در ا بت د ا
بسوارسعيمييرد خط و مرز را با من حفﻆ
يند  .ما با ها برنامه ورزش داشتوا  .صبح
ساعت  ۰۱تا  ۰۰/١ورزش مييردیا.
ورزشها را به اسامي شهداي سازمان
مجاهدین اساگذاري يرده بود ولي یكي از
نها يهاسا صفایي اراهاني را داشت ،در
ابتدا با ها ورزش مييردیا .یعني این
ورزش را ها انجام ميداد .ولي بعد از مدت
بسوار يوتاهي و ارتباﻃش با سلو بغلي،
دیگر با من ورزش نمييرد و اگر ورزش
مييرد  ،ورزش اي انسانها و صفایي
اراهاني را انجامنميداد .من بهاین برخوردها
عادت داشتا .چرا يهدر مدت يوتاهي يهدر
بند  ١عمومي زندان قز حصار بودم با
تشكوالت نها و خطي يهگراتهبودند ،مبني

بر بایكوت و دوري يردن از چﭗها و تماس
نگراتن درهوچ زمونهاي ،شنا بودم .عدهاي
معدود از مجاهدین نوز يهاین جور مرز و
بایكوت را قبو نداشتند ،از نظر اینها يار
درست و اصولي انجام نميدادند  .این را
ميدانستا در شرایط سخت  ،شدت بایكوت
يارنگتر می شد  .قب از ارتباط با سلو
بغلي رابطهاش معمولي بود .من ها دراین
8

چیه انقالبی بدون آزادی زن ،کامل نیست
مدت شناخت دقوقي پودا يرده بودم ولي سعي
بر این نبود يهبرخورد متقاب انجام بدها ،
بلكهبا گاهي و روش درست سعي داشتا
قانعش ينا يهما يساني هستوا يهدر مقاب
رژیا مبارزه ميينوا  ...روزها از پي ها
ميگذشت و تقریبا" راضي از شرایط پوش
ميراتا  .یكي از  ۷روزها ،عصر موقع
شامپاسداردادزد":هريس روزنامهميخواهد،
الش را بگذاردزیر در"!
اكر يردماشتباه شنودهام .مگر
ميشودبهماروزنامهبدهند ؟! سواستهاي
خشن و وحشتناﻙ نهايجا ،روزنامهدادن
يجا؟ !
الش را باهو و ولع زیر درگذاشتوا  .نوهره
نظرش این بود " :رژیا يوتاه مده و مقاومت
ما و يال" مقاومت سازمانش رژیا را وادار
يرده به ما روزنامه بدهند ".بهنظرم اكرش
بسوار مسخره موز بود  ،نميخواستا با او
بحث ينا .بحث ياري را پوش نميبرد ،چنان
مسخ شده بود يهیﻚ قدمها بهپوش نمي مد .
خالصهاقط نخواستا با سكوت همراهياش
يرده باشا و گفتا :
"اینﻃوراكر نكن"!
پاسدارزن سوهچردهاي يهبهغایت زشت بود
و هموشهاكر مييردیا بهخاﻃر همون زشتي
ازما ميخواهد انتقامبگورد ،با بدجنسيهاي
هموشگياش دررا بازيرد و گفت ۰١ ":
ریا "!
پریدم و سریع بهشدادم  .حالت مرادید و
گفت" :هو نشو! ارداها برایتان
مي وریا ".
روزنامهرا بازيردم ،ما پریروزبود ولي
بازروزنامهبود  .روزنامهرا سطر به سطر
خواندم  .هوچ امودي بهادامهاش نوست وباید
مطالب را حفﻆينا .نوهرهزیادمولي به خواندن
نداشت  .يمي نگاهيرد و نظرش درمورد
خبرييهدر چند استان سو مده بود ،جلب
شد  .گفت  " :امودوارم چنان سولي بواید
يهمردمبوش ازاندازه خسارت ببونند".
پرسودم" :چرا؟ "!
چرایي يهبرایا ناباورانهبود .چهﻃور ممكن
است يسي بهاین شك اكر يند؟گفت" :چنان
خسارت ببونند يهباعث بشه .انقالب ينند و
مارا زادينند".
یعن ي ح ا ض ر يب ه قومت از دست د ا د نجانشان ،ما زاد شویا؟!
در خود پوچودم .با خودماكر مييردمبوچاره
مردمي يهاحتواج بهقهرمان دارند  .سكوت
حكاارما شد .چهﻃورميتوان ازجان دیگران
م ا ی ه گ ذ ا ش ت ؟ . . .س ع ي م ي ي ر د ی ا د ر
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حوطهبسوارمعمولي و در حوطه سلو و
خبرهايتازه بند رابطه حفﻆشود .درساعاتي
ازروزدرزیر دردراز مييشودیا تا ازرات و
مد و گفت وشنود پاسداران باخبر شویا .
صحبت ازمالقات بود ولي يا و يوفش را
متوجهنشدیا .روزبعد يهدوشنبهبود ،ساعت
 ۰۱صبح در سلو باز شد .پاسدارنادريرو
بهنوهرهيرد و گفت:
"مالقات! حاضر شو"!
ما جا خورده بودیا  .شادي پشت شادي !
دیروز روزنامه  ،امروز مالقات ! باور
ير د ن ي ن بو د  .ن و ه ره ر ا حا ضر ي ر د ی ا .
چادر،روسري ،جوراب و چشابند يلفت .او
سریع پرید و دست و صورتش را صابون زد
و لباس تموزي بهتن يرد .من ها او رادر
ماده شدن همراهي مييردم  .هر دو ازاین
خوشحا بودیا يهبهمالقات ميرود  .شاید
بتوان اخبارتازهاي گرات  .بعد ازمدتينوهره
برگشت .مادرش بهمالقاتش مده بود .گریه و
زاريبسوارييرده بوديه چرا تو را بهاینجا
وردهاند؟
بعد از مدتي  ،مرا براي مالقات صدایا
يردند .از خوشحالي پريشودم .پوراهن برادرم
را به نشانه د بستگي به خانوادهام  .پوشودم.
شاد و مسروربهراهرو راتا.
رزویا این بوديهبا سپودههاسلولي می شدم.
با او دربند هشت پایهدوستيمان ریخته شده
بود .امودواربودمبتوانا با سپوده تماس بگورم.
در قسمتي از راهرو يه به ن زیر هشت
ميگفتند ،ایستادم .سكوت بدي وجود داشت.
همه ميدانستوا با يوچﻚترین عالمت یا
نشانهاي ،مالقات قطع خواهد شد .شاید یﻚ
تكانخوردن از جا یا اینكه سراهاي یا صدایي
از خود باعث ميشود ،دست ازپادرازتر
برگردي! نفسا باال نمي مد  .حواسا را جمع
يرده بودم  .تا خالف يوچكي ازمن نگورند .
دلا براي پدر مادرم تنگ شده بود  .گویي
سا هاست ندیدمشان .در همون حون ،نادري
گفت" :من مي یا نزدیﻚ هر يس ،خولي خولي
یواش ،اسمتان رادرگوشا بگویود".
ماها همون ياررايردیا  .نادري جلو مد .
پرسود" :اسمت؟"
قدِ بلند و سابقهبدي يهروز ورودمگذاشتهبودم،
يار خودش ر ايرده بود ! دوبارهگفت :
"نميخوادبگي! تو را ميشناسا.
تو معروفهستي".
ب ه خ و د م گ ف ت ا  :م ع ر و ف ؟! و ا ! م گ ه
چكاريردهام؟
م ا ر ا ب ه ي ا ب و ن م ال ق ا ت ب ر د ن د  .ا و ل و ن
چوزييهنظرمرا جلب يرد،يابون مالقات بود.

بسوارتنگ و واقعا" یﻚ نفره .یﻚ لحظه اكر
يردم  :سلو انفرادي ،يابون مالقاتها
انفرادي...
به خودم جرات دادم و پشت سرم را نگاه
يردم .دیواري سبز رنگ و سرتاسري وجود
داشت  .این دیوار با دیواره يابون مالقات ،
راهروي باریكي به وجود ورده بود  .این
اضا براي ينتر مالقات  ،و رات و مد
پاسداران مراقب براي مالقات بود.
گفتند" :چشابندتان را بردارید"!
ما برداشتوا  .دستور دادند  " :ن را در
جوبتان بگذارید و حق ندارید به خانوادهها
نشان بدهو د  .نشا ن د اد ن هما ن و قطع
مالقاتهمان!" بعد ازقطع صدا حق ندارید ،
بلند ازپشت شوشهبا خانوادهها حرف بزنود.
با قطع صحبتهاي دستو ر دهندهيهیﻚ
مردبود؛ خانوادهها وارد محوﻃه شدند .پدر و
مادرمرادیدم  .تا بناگوش دهانا بازشد !
ميخندیدم  .پدرم دستش را به نشانه بغ
گراتن من روي شوشه گذاشت .دستش را از
اینﻃرف شوشه بوسودم .به مادر خوبا سالم
گفتا .در این لحظات هنوز صدا وص نشده
بود  .بعد از وص صدا  ،دوباره سالم و
احوا پرسي يردیا  .اشﻚ در چشمان پدرم
حلقهزد .اشاره بهپشت يردم و با اشاره لب
گفتا" :نه! قاجان ،پوش اینهاگریهنكن".
مادرمگفت  " :چكاريردي  ،وردنت اینجا ؟
ميگویند شما رهبر هستود و درزندان قز
حصار شورش يردهاید؟"
باعالمت سر گفتا" :نه"!
مادرمگفت" :غذا بهتان ميدهند؟ هواخوري،
روزنامه چي؟"
دیشب بهمان روزنامهدادند.دربورون ميگویند  ،پاهایتان رازنجورميينند ...برو عقب پاهایت را ببونا!
یﻚ قدمعقب گذاشتا و با خودمگفتا :مامان
نميداند چه جایي گور يردهایا .یﻚ قدمعقب
راتن،عواقبش ازق و زنجوربوشتر است!
سریع خودم را جابهجا يردم تا يسي متوجه
این يار من نشود .بعد به چشاهایا اشاره
يردم ،به نشانه اینيه چشابند ميزنند.
پاسدار ها مداوم در حا رات و مد از پشت
سرمان بود .گاهي نوز روي خط مكالمه
مي مدند يه صداضعوف می شد .پاسداري يه
در بغ يابون ایستاده بود ،اخطار داد تريي
حرف نزنا؛ ولي باز ادامه دادم .مادرم
صحبت هموشگياش را پوش يشود و گفت:
"پرویز ميخواهد تكلوف خودش را بداند .يي
بورون مي یي؟"
ادامه در صفحه ی
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زندانی سیاسی آزاد باید رگدد
از داخل ایران با شما صحبت میکنم
آتنا دائمی
خطابم به آنهاییرسرت کره مریرگرویرنرد مسرئرلره
حجاب مرربروط بره خرارج نشریرنران اسرت...
کسی که خود خارج نشون بود و بررای دولرت
تدبور و امود در انگلستان تربرلرورغ مرورکررد ،بره
ایران مد و با لباس و حجاب بنفش رای داد،
به ورزشگاه رارت و بررای ورود زنران بره
ورزشگاه تجمع کرد و بازداشت شد  ،خرارج
نشورنران بره او کرمرک کرردنرد ترا زاد شرد و
پرونده ش بسته شد.
حاال موگوید کره مسرئرلره حرجراب مرربروط بره
خررارج نشرروررنرران اسررت و زنرران داخر ایررران
دغدغه حجاب ندارند.
به عنوان یک زن در ایرران ایرن دغردغره را
دارم هرگز همچو ترو بردون تررس از گشرت
ارشاد طعا زادی را نچشودم  ،هرگز مث ترو
باد را الی موهایا احساس نکردم کسری برودم
که قاضی به من گفت مخالفت ترو برا حرجراب
اجباری مخالفت با حکا صریح قر ن اسرت و
تو توهون به مقدسرات کرردی حرکرمرت اعردام
است.
کسی هستا که مدتی پوش مرطرلربری برا عرکرس
بدون شالا منتشر کردم اورا سپاه برایا پورغرام
داد که کشف حجاب کردی منترظرر عرواقربرش
باش و منتظرم...
در زندان بودم مرا به داتر برنرد نسروان اویرن
خواستند گفتند حرفراظرت زنردان گرفرتره انرد ترو
بدحجابی یا حجرابرت را رعرایرت مرورکرنری یرا
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اجازه مالقات به تو نرمروردهرورا گرفرترا بره
خرراطررر مررخررالررفررت بررا حررجرراب اجرربرراری
بازجویی شدم در حرکرا چرهرارده سرالرا
تاثور داشته و از موضع خود کوتاه نمی
یا !
نرگس محمدی را که مرورشرنراسری؟ کرف
دستش نوشرت طررح حرجراب و عرفراف
مساویست با خشونت علوه زنان  ،اسرورد
پاشی ها کره یرادت هسرت؟؟ بره خراطرر
حجاب بود نرگس و دوسرترانرش ترجرمرع
کردند در اعتراض به اسود پاشی هرا و
تعدادی از نها بازداشت شدند ،مروردانری
نررگررس برره چررنررد سررا زنرردان مررحررکرروم
شده؟؟؟
خبر داری که در ایرران برا حردود سره
مولوون زن کره حرجراب اجربراری را رعرایرت
نرررررررکرررررررردنرررررررد بررررررررخرررررررورد شرررررررده؟؟
خبر داری کره حردود چرهر هرزار اترومربرور
توقوف شده؟؟
این ها مرار و ارقرامرورسرت کره دولرت اعرالم
کرده!!
ن سه مولوون زن ها خرارج نشرورن برودنرد و
دغدغه حجاب نداشتند؟؟
کسی صحبت از تحریا ورزش هرا نرکررد مرا
خواهی نخواهی ترحرریرا شرده ایرا  ،اروتسرا
زنان در انزلی یرادت هسرت؟؟؟ براشرگراهشران
تعطو شد چون بودجه نداشتند  ،والوبا زنران
یادت هست؟ هوچ کس نمودانست همچون تومری
وجود دارد و قررار اسرت مسرابرقره بردهرنرد...
این زنان ورزشکار هستند که از سوی دولرت

و رسانه تحریرا شرده انرد وگررنره نروراز نربرود
کسانی که عشق به دوچررخره سرواری دارنرد
عکس ها و اولا هایشان را در اضای مجازی
منتشر کنند و بگویند ما مورخرواهرورا دوچررخره
سررواری کررنرروررا! صرردای دادخررواهرری زنرران از
حجاب اجباری گوش دنوا را کرر کررده و ترو
چقدر از اوضاع مملکت خویش بی خبری که
ایررنررچررنرروررن دیررگررران را مررتررهررا مرروررکررنرری!!!
کاش ما ها همچرو ترو رسرانره ای داشرترورا ترا
صردایرمران را بره گروش دنرورا بررسرانرورا!!...
من پرونده ام بسته نشد و با هرفرت سرا حرکرا
بررایررد برره زنرردان برررگررردم چررون مسررتررقررلررا !
اراموش نکن در هرر صرورت مرا هرمره درد
مشترکوا!

و جای دیگر موگفت نکار را دیگر نکنود .یا مثال یات مضحکی تولود موکرد و بعدا پشورمران
خشونت مقدس ادامه صفحه ی
موشد و میخواست که نها را باط کند .برای پوشرش ایرن تضرادهرای قرر ن و ایرنرکره چررا
بعضی از یات قر نی ضد دیگر یات قر ن هستند ،پوامبر اسالم قضوه نراسرخ و مرنرسروخ را
معرای کرد؛ به یاتی که باط شده اند منسوخ و به یاتی که باط میکنند ناسخ موگویند .در واقع برای پوشاندن این تناقضرات مرحرمرد ترالش
کرد این مفهوم را جای بواندازد تا جلوی مخالفت ها را بگورد ،وقتی که محمد با اعتراضات در مورد اینکه چرا حرف خدا باید تناقض داشته
باشد و این ناسخ و منسوخ دیگر چه صوغه ای است ،یه  012سوره بقره (ماده گوساله) را می ورد:
ت بِ َخو ٍْر ِّم ْنهَا أَوْ ِم ْثلِهَا أَلَ ْا تَ ْعلَ ْا أَ َّن ه
َي ٍء قَ ِدیر.
َّللاَ َعلَ َى ُي ِّ ش ْ
َما نَن َس ْخ ِم ْن یَ ٍة أَوْ نُن ِسهَا نَأْ ِ
هوچ یه ای را منسوخ یا ترک نموکنوا مگر نکه بهتر از ن یا همانند ن را می وریا .یا نمودانی که خدا بر هر کاری تواناست؟.
این است که در قر ن هرگاه تضادی بون دستورات وجود داشته باشد ،ن دستورات را با توجه به قاعده ناسخ و منسوخ باید بررسری کررد ،و
این امر کامال منطقی است ،در همه جا خرین دستور ،معموال دستوریست که باید اجرا شود ،نه دستورهای قدیمی.
سوره توبه بعد از ماجرای صلح حدیبوه ناز شد .نتوجه سروده شدن این سوره یکی زیر پا گذاشتن معاهده صلح حدیبوه و دیگری حمله به
تبوک و تصرف ن بود .مودودی شرح مودهد که سوره توبه در مورد چهار مسئله ناز شده است.
 -0تمام عربستان را به یک داراالسالم کام تبدی کند .برای این منظور شکارا اعالم میکند که تمامی عهدنامه ها و پومانها بون مسلمانها و
مشرکون باط هستند و هوچ تعهدی موان مسلمون و مشرکون بعد از پایان مدن چهار ماه نوست ( یات  0تا  ،)0اینکار برای نابودی شرک
ضروری بود تا اینکه مبادا تهدیدی برای اسالم باشد ( .یات  06تا  )08کعبه را منحصر به مسلمانان میکند و انجام تمامی مراسا مشرکون
در نرا ممنوع میکند .مشرکون حتی نباید به کعبه نزدیک بشوند ( یه .)68
 -6نفو اسالم را در کشورهای همسایه گسترش دهد ( .یه  )65برای اینکه مسلمانان بتوانند نفو اسالم را در کشرورهرای هرمرسرایره اارزایرش
دهند ،به نها اجازه داده شد تا جهاد کنند و با شمشور به همسایگان حمله کنند تا این همسایگان سلطنت اسالم را قبو کنند ،از نجا که روم و
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خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت است
ایررران هررمررسررایررگرران پررر قرردرت نررهررا بررودنررد،
درگوری بون مسلمانان و نان امرترنراع نراپرذیرر
بود .هدف جهاد این نبود که نهرا را مرجربرور
به پذیرش اسالم شوند ،بلکه این بود کره نرهرا
مردم خود را مرجربرور از رهرا کرردن اسرالم
نکنند و جلوی مردم و نسلهای بعدیشان را از
گرویدن به اسالم نگروررنرد .نرهرا مرورتروانسرترنرد
عقاید دینی خرود را ترا هرنرگرامری کره جرزیره
موپردازند برای خود حفﻆ کنند.
 -0منااقون ناارمانبردار را نابود کند .از نجا
که دیگر تهدیدی از خارج مسلمانان را تهدیرد
نموکرد ،مسلمانان موتوانستند منااقرورن را کره
در موان خودشان بودند نابود کنرنرد ( یره )50
پوامبر خانه سروالرورا را کره مرکران ترجرمرع و
مشورت منااقان بود را تش زد.
 -4مسلمانان را برای جهاد علوه جهران غرورر
مسلمان ماده کند ( .یات  80تا  )52الزم برود
تا تقویت ایرمران در مروران مسرلرمرانران شرکر
بگورد زیرا اسالم قرار بود چهره ای جهرانری
به خود بگورد و در درگرورری مروران کرفرر و
اسالم خطرناکترین چوز کا ایمانی مسلرمرانران
بود .بنابر این یات هرکس حاضر نربراشرد از
جان ،زمان ،ما و نوروی خود در راه اسالم
بررگررذرد ،در ایررمرران خررود نرراخررالررص اسررت و
مسلمانان باید در راه اسالم جهاد کرنرنرد و اال
در ایمان نها باید شک کرد)66( .
اسوره توبه یه 060
وا قَراتِرلُ ْ
یَا أَیُّهَا الَّ ِذینَ َمنُ ْ
روا الَّر ِذیرنَ یَرلُرونَر ُكرا ِّمرنَ
َ
ْ
ْ
ار َولِوَ ِجد ْ
ه
ً
ُ
َ
َ
ُوا اِوك ْا ِغلظة َوا ْعل ُموا أ َّن َّللاَ َمر َع
ْال ُكفَّ ِ
ْال ُمتَّقِونَ .
ای کسانوکه ایمان ورده اید ،با کرااررانری کره
در اطراف شمایند بجنگود! تا در شما درشتری
و شدت را برورابرنرد .و بردانرورد کره خرداونرد برا
پرهوزکاران است!
یا در قبو دین اسالم اجباری وجود دارد؟
عبارت ال اکراه ای الردیرن (سروره برقرره یره
 )672یکی از عربراراتری اسرت کره مرعرمروالً
بسوار برداشت غلطی از ن میشود .ترابرحرا
دیده نشده است کسی این یه را منسوخ اعرالم
کرده باشد .در این نوشرترار بره تروضرورح ایرن
برداشتهای غلط پرداخته نخواهرد شرد ،برلرکره
تنها نشان داده خواهد شد که وجود این یه برا
جهاد ابتدائی ،تناقضی ندارد.
سوره بقره (ماده گوساله) یه 672
َي اَ َم ْن
الَ إِ ْي َراهَ اِي الدِّی ِن قَد تَّبَوَّنَ الرُّ ْش ُد ِمنَ ْالغ ِّ
ت َوی ُْرؤ ِمرن بِ ه
ﻚ
راَلِلِ اَرقَر ِد اسْرتَر ْمر َسر َ
یَ ْكفُرْ بِالطَّا ُغو ِ
ه
صا َم لَهَا َوَّللاُ َس ِموع َعلِوا.
بِ ْالعُرْ َو ِة ْال ُو ْثقَ َى الَ انفِ َ
در دیررن هرروررچ اجرربرراری نرروررسررت هرردایررت از
گمراهی مشخص شده است پس هر کرس کره
به بت کفر ورزد و به خدای ایمان ورد  ،بره
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چنان رشته استواری چنگ زده که گسسرترنرش
نباشد خدا شنوا و داناست.
حمله کردن به کشورهای دیگر به معرنری ایرن
نوست که مسلمانان غور مسلرمرانران را برطرور
مستقوا مجبور به اسرالم وردن کرنرنرد ،برلرکره
همانطور که گفته شد بر اساس شریعت اسالم
اگررر جررهرراد عررلررورره کررفررار اه ر کررترراب برراشررد
(یررهررودیرران ،مسرروررحررورران و شررایررد زرتشررتررورران)
مسلمانان سه امکان جنگ ،پرداختن جرزیره و
اسالم وردن را در مقاب نرهرا مرورگرذارنرد و
اگر جنگ علوه کفار دیگری باشد ،نرهرا ترنرهرا
حق جنگودن و یا مسرلرمران شردن را خرواهرنرد
داشت .از نظر قر ن و اسالم ،جزیه خواسرترن
از غور مسلمانان و تحمو حکومت و سرلرطره
اسالم بر نان ،مجبرور کرردن نرهرا بره قربرو
اسالم نوست .بنابر این از نظر قر ن اجربراری
در دین وردن نوست اما همانگونره کره گرفرتره
شد بسواری از اقرهرا و مسرلرمرانران بررقرراری
سررلررطررنررت اسررالم و نررابررودی هررر چرروررزی کرره
جایگزین اسالم و َّللا شرود (یرعرنری طراغروت)

ضروری و واجرب اسرت و مسرلرمرانران حرق
دارند برای برقراری یا در دااع از حرکرومرت
اسالمی کفار را بکشند.
نتیجه گیری
گمان نموکنا با توجه به داده هایی که در ایرن
نوشتار به نها اشاره شده است ،شرکری وجرود
داشته باشد که در اسرالم جرهراد بره رسرمرورت
شناخته موشرود و جرهراد ترنرهرا امرری داراعری
نوست و کسانی که این مسئله را رد موکنند یرا
نادان و بی اطالع هسرترنرد یرا بری صرداقرت و
انسانزده.
زشتی و پلودی جهاد اسالمی نقدر زیاد اسرت
کرره شررایسررترره اسررت یررک انسرران خررردگرررا و
اخالقمدار تنها به همون دلور اسرالم را کرنرار
برگرذارد و خرط برطررالن برر روی ایرن نرظررام
سواسی انسان ستوز و متجاوز به حرقروق بشرر
و زادی های دینی که هر انسرانری برر اسراس
اطالعوه جهانشمو حقوق بشر سازمران مرلر
متحد حق برخورداری از ن را دارد بکشد.

شعر ” :بمان“
شاعر :دریا منوچهری
بی حضورت گرمترین نقطه جهان سرد است
بمان
موهای مرده ام
غشته شده اند به بوی شکواه های انگشتانت
سکوت به وحشتا می اندازد
بگوتا از طلوع خورشود دهان کوچکت گرم شوم
کر شوم و هوچ ناقوسی نجوایت را نبرد
بمان که در پایوز پاهایت
با پاهایی ناموزون گام بردارم
سودگی را حوالی ابروانت جا داده ای
از چون چشمانت باال می روم
بی واهمه ااتادن
چرا شاعر نشوم
شاعر زبانت
شاعر عریانی روحت
شاعر اشک های دلتنگوت
شاعر تمام کلماتی که در تو جریان دارد
تمام رنگ هایی که در تو معنا دارند
شاعر می شوم به حرمت وجودت
که چون ابدیتی بی پایان در من جاریست
با عشق و احترام خالصانه برای کسی که بی نهایت دوستش دارم
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یا سوسیالیست ،یا ربربیت
زندان گوهردشت وسلول  ....صفحه ی
مامان جان ،من در این یﻚسا و اندي بهتوگفتهام؛ من حاال ،حاالها بورون مدني نوستا.
پرویز ها تكلوفش مشخص
است .مايهقرارازدواج باها نگذاشتوا.
ولي او بهتو عالقهدارد .همشزنگ ميزندو حا تو را ميپرسد.
مامان ،بهش سالمبرسان و بگو او يامال"زاداست .زندگوشرا پوش ببرد و باهر يسي
ميخواهد ازدواج يند.
بغضگلویا راگرات .نميخواستا مادرمبفهمد
يهمن ازتهد این حرف را نميزنا .دوباره
ادامهداد" :دراین یﻚسا واندي پرویز صبر
يرده تا تو بوايبورون يهبواد خونهما".
ناراحت و عاجز بودميه چرا نميتوانا
مادرمرا متوجهينا يهاینجا ماندنا دست من
نوست .مادرمگفت " :خرین بارييه
دیدمش براي ختا پدرش به نجاراتهبودیا...
همهاش صحبت تو را مييرد و بهمن و
پدرت احترامزیادي گذاشت".
در یﻚ لحظهیادش يردم ،دلا برایش تنگ
شده بود .چهار سا بوديههمدیگر را
ميشناختوا .عشق رادراو تجربهيردهبودم.
مجددا" تكراريردم" :بهانتظارمن نباشد"...
مالقات قطع شد .مادرمتكهيالم خودش را
تكراريرد" :از خودت مواﻇبت ين"!
نها از يابون دور شدند و ما باید در يابون
ميایستادیا تا پاسدار ما را به ﻃرف سلو
هدایت يند .در ااكار خودمغرقبودم يه
مردي جلو مد و گفت" :مگر بهتو نگفتا
تريي حرف نزن؟"!
مادرم اصال" اارسي بلد نوست .حتي درقز حصاريهتوابون براي ينتر مالقات با ما
مي مدند ،براي ينتر مالقات من یﻚ تواب
ترﻙ مي وردند.
خودماز حراا خندهامگراتهبود .توابترﻙ!
پاسدارمردبها گفت" :چشابند بزن"!
نرا ينتر يرد تا سفت و محكا بسته باشا.
بالااصله بعد از زدن چشابند ،با دستش
محكا به سرم يوبود .برق از چشمانا پرید.
سرمگوج رات و لحظهاي نتوانستا خودمرا
ينتر ينا .چشابند بهاندازه يااي گوج
مييرد .ضربهبه سرم نوز این گوجي را صد
برابر يرد .سرم سنگون شده بود .احساس
مييردم از چشمانا هزاران جرقهبورون
پرید .پاسدارگزارش مرا بهنادريداد .او جلو
مد و گفت" :ببونا يوه؟"
نگاها يرد" :ميشناسمش"!
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به سلو ورده شدم .ها خوشحا و ها
ناراحت بودم .ازعزیزانا خبر گراتهبودم ،اما
ازاین يههر برخورديوچﻚ برایت گزارش
می شد ،ناراحت بودم .يوچﻚترین حقت،
بزر ترین جرم محسوب می شد .انگار
ميخواهند ،در اینجا از دمها مجسمهبسازند
و بس.
با ها سلوليام خبرهاي تازه را رد و بد
يردیا .در همون حون یاد ور شدم ،بهخاﻃر
ترس از خانواده و عادي ساختن زندان
گوهردشت روزنامه رادادند .روزنامهدادن
نكشود ،حتي
چند روزبوشتر ﻃو
روزنامههاي باﻃلهراها جمع يردند.
شبها و روزهاي جمعه يه پاسدارهاي زن
نبودند ،زندان در ترس ودلهره برایمان
ميگذشت .نوهره ميگفت" :ﻃوري بخوابوا يه
انحناي بدنمان دیده نشود ".این ﻃرح را به
شك خندهداري پوش ميبردیا .يلـي تمرین
مييردیا تا در بهترین
حاالت ،یعني صافترین حاالت در روي
زمون دراز بكشوا يههوچ برجستگي ازبدنمان
دیده نشود .بارها و بارها پتوهاراروي خود
انداخته و نفر بعدي بهدمدر ميرات و با نگاه
یﻚ پاسدار مرد بهپتو نظر ميانداخت .نظر
داده می شد يهباید بوشتر وبوشتر به زمون
چسبود تا هوچ اثر و ثاري از "جرممان" دیده
نشود .نوره وقتي زیر پتو دراز مييشود و من
نظارهگر داستان می شدم ،صحنه خندهدار
می شد .او تپ بود و يلي ازدستش
ميخندیدم .نوره ميگفت" :با این هوك درشتا
حتما" دریچهرا باز ينند او بهمن نگاه
ميينند و من ها با این چشاهاي باباغوري و
يورمنميتوانا نهارا تشخوصبدها يهزن
بود یا مرد؟!
باید ازاردا ورزش رازیاديرده تاهوكلا را
الغر ينا و دیگر موقع خواب برجستگي
نداشتهباشا".
تصموا گراته بودیا پتوها را به ﻃور مشترﻙ
رویمان پهن ينوا .سه تا پتو را به ﻃور ااقي
پهن مييردیا .حق نداشتوا مشتريا" از پتو
استفاده ينوا با همه عواقبش توااق يردیا يه
اگر پاسداران به این يار اعتراض ينند،
سرماي زیاد و شرایط غورقاب خوابودن را
عنوان ينوا .ميدانستوا يه این یكي از
بزر ترین "نقض مقررات"ها ،در زندان
است و شالق و شرایط سختتر ازاین را
براي مادرگوريدارد .با این حا  ،بون سرما
و شالق درعم دومي را به جان خریده
بودیا.
مث يتاب روي زمون دراز مييشودم.

سرماي زمون را با پشت درد لعنتي تحم
مييردم اما پاهایا تازانو بورون ميااتاد.
پاهایا را چهينا؟! يلي سرِخوابودن
ميخندیدیا و این نوع خواب را خواب
قورباغهاي نام گذاشته بودیا .در حالت
درازيش،
پاها را تا نجایي يهمی شد از زانو خا
مييردیا و به شك یﻚ قورباغهدرمي مدیا.
هموشهدر خواب و بوداريبودم.
بعد از تجربه ن مرد هوز ،هوچوقت
بهدرستي شبها نميخوابودم .المﭗ لعنتي ،تا
صبح روشن بود .چهقدر از این نور مزاحا
زجر مييشودم .دلا نميخواست چشمانا را با
روسري بپوشانا ،چون احساس مييردم باید
به محوط احاﻃه داشته اشا .به سقف لعنتي ها
يهنگاه مييردمتا خوابا ببرد ،الشي در جهت
قبلهيشوده شده بود .ازاین الش متنفر بودم.
پنداري تمامي سختي سلو در این الش
گنجانده شده بود .چقدر جالب! نماز،
قبله،زندان ،انفرادي ،سرما در مقاب زنداني،
انسان و من به عنوان یﻚ زنداني سواسي
قرار داشت .با تمام وجود به این قبله يونه
ميورزیدم .عصر یﻚ روز جمعه ،ﻃبق
معمو پاسدارهاي مرددرراهرو رات و مد
مييردند .من و نوهره باها دراتاق قدمميزدیا.
ها سلوليامگفت ميخواهد دستشویي برود.
من در وسط سلو ایستادم .ﻃوري يهرویا
بهﻃرف دریچهدر بود يهاگر احوانا"
دریچهباز شد ،نوهرهرا نبونند .همون يه نوهره
يارش تمام شد و هر دو در حا قدمزدن
بودیا ،یﻚ داعهدریچهباز شد .دو مردریشو به
سلو نظر انداختند و ماهاج و واج مانده
بودیا .همون يه ما را دیدند ،دریچهرا بستند.
وحشت تمام تنا را گراته بود :واي اینجا
دیگه يجاست؟ چرا نباید احساس امنوت
داشتهباشوا؟من یﻚ زنداني هستا .بازجویي
شدهام ،حكا گراتهام ولي بعد ازیﻚ سا و
اندي ،حا و روزمان این است .از قدم زدن
منصرف شدم .چمباتمه زدم و در این اكر
ارو راتا يه اگر داخ سلو بشوند ،چهيار
باید يرد؟ در همون حون ،شاید نوا ساعت
نگذشته بود يه دوباره دریچه باز شد .نوهره
سرش پایون بود و داشت موخورههاي مویش
را مييند .من حالت حرفزدنا به جوغ تبدی
شد :واي! دوبارهدریچهباز شد.
یﻚ مرد بود ،درست نتوانستا او را ببونا.
سریع دریچهرا بست و این بار صداي پایش
را شنودم يهدور شد.
بعد ازراتن نها ،براي ينتر زیر درراتا و
نوهره با سلو بغ تماس گرات.
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 01اکتبر روز جهانی مبارزه با لغو حکم
اعدام

اعالون بر علوه اعدام  ،روز به روز  ،بوشتر
شده و ااراد بوشتری از مردم به زشتی این
عم قرون وسطایی پی موبرند  .با اینحا
هنوز راه درازی در پوش داریا تا دیگر هوچ
شهروندی به تماشای نمایش زشت و کثوف
اعدام در مالءعام نرود .
راه زیادی در پوش داریا تا همه مردم بدانند
بی تفاوتی در برابر اعدام دیگران  ،باعث
موشود استادیومهای ورزشی بجای محلی
برای لذت بردن به مکانی برای اعدام تبدی
شود  .باید اعتراض کرد به کسانی که از
جرثقو که برای ساختن اختراع شده ،
بعنوان وسوله ای برای اعدام استفاده
موکنند .
وقتی تصویر گردنهای خونون اعدام شدگان
را موبونوا باید اعتراض کنوا که به چه حقی
از سوا بکس برای دار زدن ارزندان مردم
استفاده موکنود ؟
جهان نوز باید بر علوه اعدام در ایران و سایر
نقاط وارد عم شود  .صرف صدور بوانوه
کاای نوست  .باید مبارزه بر علوه اعدام مقدم
بر هر گفتگویی باشد  .پوش شرط هر معامله
ای .
مبارزه بر علوه اعدام  ،نواز به اعالوت
خستگی ناپذیر دارد  .به عزم ملی  .مردم باید

ماجراراگفت و پرسود يه یا براي نهاهمون مشك پوش مده؟ نهاگفتند" :نه".
مدتي گذشت ،غذا را وردند .ﻃبق معمو ِهرجمعهمردان پاسدارغذا بهما ميدادند .چادر سر يردیا .در باز شد .دو مرد بودند .زیاد جرات
نكردمبهشان نگاهينا .نهاها خولي معمولي غذادادند .تخامرغ و سوبزموني بود .دریﻚ بشقاب نمﻚ و پنور اردا صبح ،و در بشقاب دیگر
چهارتخامرغ بهعالوه سوبزموني راگذاشت .دربسته شد .براي شام خولي زودبود .دیگر حوصلهقدمزدن را نداشتوا .نشستوا و درباره وقایع
روز حرفزدیا .نوهرهگفت" :من حتما" بهرئوسزندان ميگویا".
دالی بياایده بودن این قضوهراگوشزد يردم .چند روز از این ماجراگذشت .نادري دریچه سلو هارا بازمييردو یﻚ يلمهميگفت:
"حجاب "!
ما چادرها را سر يردیا و ماده شدیا" .صبحي" رئوس زندان بود .یﻚ قدم از در به جلو مد و پرسود" :جایتان راحت است؟دو نفريهستود
بهتر نوست؟ و اینجاگرمتر از سلو هاي ن ﻃرفنوست؟"
بعد از جوابهاي يوتاه ما ،نوهرهگفت" :روز جمعهيهپاسدارهاي زن نبودند ،دوباردریچه سلو ما باز شد ،بدون نيهما االشي زیر
درگذاشتهباشوا و یا احوانا" ياريداشتهباشوا".
صبحي گفت" :شما اشتباهيردید و اصال" چنون چوزي امكان ندارداتفاق ااتاده باشد".
نوهرهداشت ميگفت" :اگر من اشتباهيرده باشا ،من یﻚ نفر هستا ولي مادو نفر بودیا"...
من یواشكي ،بدون نيه نادري ببوند ،پایا را به پایش يوبودم يه حرف نزند .چون يار به جاهاي باریﻚ خواهد يشود.
صبحي گفت" :ازاین بهبعد پاسدارهايزن شبانهروزي اینجا خواهند بود".
بعد ازراتن رئوس زندان ،نوهرهگفت" :دیدي مارايور حساب يرد؟! اصال" بهﻃوريام زدزیرش! مث اینيه چنون چوزي وجودنداشتهاست".
برایا مث روز روشن بود يه نها هوچ وقت پاسدارهاي خودرا در مقاب زندانوان محكوم نخواهند يرد .یﻚ روزدریچه سلو باز شد و بهها
سلوليامگفتند،يلوه وسایلشرا جمع يند.
بسوار نگران شدیا .بله! بوي بازجویي به مشام ميرسود .دیگر ميخواستند با ما چكار ينند؟ يمﻚ يردم تا وسایلش را جمع و جوريند .با
اینهمهاختالف نظر بهها عادت يرده بودیا و دلا نميخواست برود .با خودماكر مييردم شاید خوش شانسي بواوریا و بخواهند مارا بهبند
عمومي ببرند ولي زهي خوا باﻃ ! نوهره ازمن خداحااظي يرد .حدس او ها بازجویي بود .نوهره و هابنديهایش را به خاﻃر بهوجود وردن
تشكوالتدربند چهار و تمامبندها بهاینجا ورده بودند .در خر رزوي .مواقوت و بورون دیدن همدیگر رايردیا
ادامه دارد

به قلم  :شعله پاکروان

 01اکتبر یک روز خاص است  .روز
جهانی علوه اعدام  .در این روز همه
کنشگران ضد اعدام  ،تالش موکنند تا به
جامعه بشری بگویند  ،اعدام هوچ تاثوری در
کاهش جرم و جنایت نداشته واقط باعث
ترویج خشونت است .
در سرزمون ما به دلو باالترین مار اعدام
در جهان  ،هر روز  ،موتواند روز اعتراض
بر علوه این خشونت عریان باشد  .هرچند
عده ای از صاحبمنصبان با تمام قوا از این
عم ضدبشری دااع کرده و اصرار بر
ابقای ن دارند  ،اما اعالوت گاه کننده ی

یکصدا بگویند  :همون االن همه احکام اعدام
را متوقف کنود  .همون االن چوبه ها را
بشکنود .
مردم ایران باید یکصدا بگویند  :اعدام بس
است  .نه به اعدام  .زنده باد زندگی .

قت
اعدام ل عمد و سازمان یافته توسط
دولت اهست

دست دین و ذمهب از زندگی رمدم
کواته

13

دست ذمهب و رخاهف از زندگی رمدم کواته!
دردم می آید
ویدا رشیدی

با دست هایی که دیگر دلخوش به النگوهایی
نوست ،که زرق و برقش شخصوتا باشد!
من زنا! به همان اندازه از هوا سها موبرم
که ریه های تو
 ...مودانی؟ درد ورست من زاد نباشا تا
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تو به گناه نوفتی ...
قوس های بدنا به چشمهایت بوشتر از ااکارم
می ید  ...تاسف بار است!
باید لباسهایا را با موزان ایمان تو تنظوا کنا!
دردم می ید ژست روشفکریت تنها برای
دختران غریبهاست!
به خواهرو مادرت که مورسی قوصر
موشوی  ...دردم می ید در تخت خواب با
تمام عقایدم موااقی وصبح ها از دنده ی
دیگری از خواب بلند موشوی ،تمام حراهایت
عوض موشود!
دردم می ید نمی اهمی!
من محتاج درک نوستا،
دردم می ید خر ارض شوم  ...می ید نقدر
خوب سر وجدانت کاله موگذاری!
وهربار که زادیا را محدود موکنی ،موگویی
من به تو اطمونان دارم ،اجتماع خراب است!
نس تو ها که اصال مسئو خرابی هایش
نبود!
مودانی! دلا برای مادرهایمان موگورد!

بدبخت هایی بودند که حتی موترسودند باور
کنند حقشان پایما شده  ...خوانت نموکردند!
نه برای اینکه از زندگی راضی بودند! نه!
خوانت ها شهامت موخواست  ...نس تو از
مادرهایمان همه چوز را گرات و جایش
النگو داد!
مادرم از خدا موترسود
از لقمه ی حرام موترسود،
از همه چوز موترسود!  ...تو ها خوب مودانی
ترساندن بهترین ابزار کنتر است! ..
دردم می ید! این راها بخوانی موگویی
اغراق است!
ببونا نجا ها به اندازه ی درون خانه غورت
داری؟
دردم می ید که به قو شما تمام زنهای
اطرااتان خرابند،
و نهایی ها که نوستند ،اامولهای خودتانند ...
دردم می ید ..از این همه بی کسی دردم می
ید !...
بدان من زنا ناما مقدس است

سرکوب دائا مدااعان حقوق بشردرایران
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گزارشی از برگزاری نمایشگاه زنان ایران و متن سخنرانی شراره رضائی
امنیستی نورتینگن -آلمان (همراه با عکس)

من خولی اکر کردم که راجع چه بخشی از
موقعوت زنان در ایران صحبت کنا .نمی تونود
تصور کنود که چقدر سخت درباره جامعه ای
صحبت کنی که رسما ً و قانونا ً سوستماتوک ،زنان
حقوقی ندارد.
وقتی به تاریخ پارتاید نژادی برگردیا موقعی که
سفودها از سواهان قانونا و رسما برتر بودند و
نها را از دیگران جدا می کردند رو
بخاطربوارید .
اراموش نکنود که ن جدایی به خاطر ارهنگ
نژاد پرست و راسوست و یا عقب ماندگی مردم
نبود ،هرچند ارهنگ و سنت نژاد پرستی همه جا
حاکا بود .این تبعوض و این جدایی از همه
مهمتر رسمی و قانونی و دولتی بود که از ن
حمایت و محااظت موکرد .دولت نژاد پرست و
پارتاید اریقای جنوبی را می گویا .جایی نصب
تابلوهای ورود سواهان ممنوع و اتوبوس های
اقط مخصوص سواهان و مح هایی که سواهان
اقط بخاطر رنگ شان اجازه ورود نداشتند ،امر
عادی بود .قانونی بود و پلوس از ن حفاظت می
کرد .این پارتاید نژادی همون سا  ۵۰کامال
لغو شد.
https://fa.wikipedia.org/
wiki/آفریقای_جنوبی
حتما خولی تأثر وره و به نظرتون می یاد که اون
دوره به تاریخ غورمتمدنانه بشریت پووسته .ولی
جالبه که بدونود در ایران همون پارتاید ،البته این
بار نه به خاطر رنگ که به خاطر جنسوت
درمورد زنان داره در همون دنوایی که بشر
ادعای متمدن بودن می کنند در مورد زنان و
دختران ایران دارد اجرا می شود .شاید اکر کنود
که این کمی اغراق کردن است .ولی این یک
واقعوت تلخ است  .تلخ تر اینکه چون بنام مذهب،
قانونا همان کار را دارند اجرا موکند ،و به همون

دلو در انظار برخی از اروپایوان
به نوعی توجوه و بخشوده موشود.
من در سخنرانی امروز ام ،سعی
می کنا با رجوع به ااکت ها و
واقعواتی وضوعت کلی زنان در
ایران را پوش چشا شما بگذارم .اما
مهتر از همه تالش می کنا که نشان
دها که جریانی که وضع زنان در
ایران را نتوجه ارهنگ و مذهب و
سنت در جامعه ،مودانند ،تا چه
اندازه یا نا گاه هستند ،یا منفعتی در
پنهان کردن حقایق مربوط به دالی
وضوعت زنان در ایران دارند .مسله
گویا تقاب سنت و مدرنوته ،نوست.
مسوله وجود سوستا و قانون و نظامی
است که سواه بر سفود در تمام قوانون
اش ،زن شهرند درجه دو ،و گاهی شهروند بی
حقوق تعریف شده است و این قانون شریعت
اسالمی و سوستا است که اتفاقا از ارهنگ و
سنت مردم عقب تر است .چرا که برای اجرای
پارتاید جنسی علوه زنان ،پلوس و زندان و
جریمه و  ..گذاشته اند .و تاریخا مولوون ها زن به
خاطر ناارمانی از قوانون جداسازی جنسی ،همان
پارتاید جنسی ،دستگور ،شکنجه ،کشته و
سرکوب شده اند .خاطره ای را اجازه بدهود اینجا
چون مربوط است ،برایتان تعریف کنا .
در یک مراسمی که  8مارس بود در همون المان
متنی ماده کردم که در ن بوانوه ی کوتاهی در
مورد وضعوت زنان بود که کلمه ی پارتایدجنسی
را بکار برده بودم .یک لمانی که خولی ها سابقه
ی مبارزه داره تعجب کرد و پرسود پدیده پارتاید
االن خولی وقت که لغو شده چرا این کلمه رو
بکار می بری؟.
حتما برای شما ها سوا  .یا می تونود تصور
کنود که یک روز چشا تون رو باز کنود و ببنود
قانون به شما که زن هستود بگوید دیگه نمی
توانی دوچرخه سواری کنی ،نمی توانی واز
بخوانی چون صدات برای مرد تحریک کننده
ست .نمی توانی به استادیوم ورزشی برای دیدن
مسابقات ورزشی بری .نمی تونی در بسواری از
رشته های دانشگاهی خصوصا مهندسی شرکت
کنی چون زن هستی.
در ایران زنان ،مانند سواهان باید در قسمت عقب
اتوبوس و یا قطار جدا از مردان سوار بشن  ،در
دانشگاه ها اگر کالس مختلط باشه دختران در
ردیف های خر کالس باید بشونند .شما بعنوان
جنس مرد می تونی در خوابان ها و در قانون
شریعت اسالمی ،هر کاری بکنی ولی خواهرت،
مادرت و دوست دخترت نتونه همون کار رو
انجام بده .چه حالی به شما دست موده؟ و این نه

ارهنگ و رسا و مذهب مردم ،که قانون و سوستا
است و برای اجرایش پلوس و زندان و جریمه
و  ..عم موکند.
در اروپا وقتی کمی اتاب می شه همه این روز
غنومت می شمرند و با لباس های راحت و حتی
لخت در مودان های شهر دراز می کشند .ایران
یکی از کشورهای گرم و پر ااتاب محسوب می
شه و گاهی در بعضی شهرهای جنوبی تا 71
درجه ها می شود ولی دختران باید با مانتو و
روسری خودشون رو بپوشانند و به جرم
بدحجابی پلوس هر روز توی خوابان ها زنان رو
دستگورمی کنند ،جریمه های سنگون می شوند و
حتی ماشون نها را به همون بهانه متوقف می
کنند.
جالبه در ایران اعدام کردن جزء شرع و قانون،
اجرا می شه و جان یک انسان رو در مالء عام و
جلوی چشا کودکان توی خوابان ها در باالی دار
انسانی جان می ده این جرم نوست .در ماه های
اعواد اسالمی سر هزاران حووان رو می برند و
این عبادت و اضولت خداوند محسوب می شود.
ولی دوچرخه سواری زنان جرم است و اخورا به
حکا رهبر رژیا ایران ،دوچرخه سواری زنان
حرام اعالم شده و این عم زنان ضد اخالقی
ست و به جرم دوچرخه سواری دستگور می شن.
تاکود می کنا ،این ها ارهنگ و سنت مردم
نوست! این ها قانون است و به زور اجرایش می
کنند.
در چنون جوامعی که مشک اصلی قانون رسمی
کشورش "زن" است و زنانش مورد خشونت
قرار می گورند و همه چوز برعلوه ش است ،به
همون روا وضع زن در کار و خانواده و زندگی
خصوصی و شخصی و  ..همه و همه اسفناک
است .اما اجازه بدهود با این مقدمه برویا سراغ
ااکت هایی در مورد وضع زنان در ایران که
چنون جهنمی ،زنان و دختران چه وضعوتی
دارند .البته من بخاطر کمی وقت و ابعاد گسترده
خشونت علوه زنان در ایران ،در هر مورد اشاره
15

بش
خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت
های کوچکی کنا.
حاال همون درها و دروازه ها رو باز موکنوا به
سوی خانه و زنان خانه دار ،طبق مار  6و نوا
مولوون زنان خانه داری هستند که هوچ شغ و یا
تخصصی ندارند و مسئو تأمون مخارج زندگی
هستند .اینها از هوچ حمایت تأمون اجتماعی
برخوردار نوستند و اکثر اینها در خوابان ها
دستفروشی می کنند و یا با بچه های خردسالشان
تن اروشی می کنند .البته بسواری از این زنان،
شوهردارند که یا از کار اخراج شده اند و
بوکارند و یا در محوط کار دچار معلولوت های
جسمی و بوماری شدند که قادر به ادامه کار
نوستند و قانون کار و دولت از نها هوچ حمایتی
نمی کنند و نخستون ازدواج نها بون سن  00تا
 08سا است.
ااجعه است وقتی اولمی از دختر بچه ی  5ساله
در اینترنت پخش می شه که در شهر مشهد ایران
بچه اش را بدنوا ورده و همه بهش تبریک می
گویند .تصورش را بکنود که دختر  5ساله می
تونه به اجبار پدر و به حکا قانون اسالم به
ازدواج مردی در بواد و نچه که در قران مده
دلو این امر را پاسخ به نوازهای جنسی و
جلوگوری از انحرااات و از دام شوطان ااتادن
محفوظ بماند .طبق قانون شریعت قانون کوفری و
مجازات شام دختر  5ساله می شه ولی همون
دختر برای ازدواج اگر  41سالش ها بشود باید
با اجازه پدر و یا دادگاه ازدواج کند.
درقانون شریعت و دین اسالم ،مردان زندگی
زنان از "پدر ،برادر ،عمو و  "...کسانی که
هستند که برای سرنوشت زنان تصموا موگورند و
اونها رو تحت کنتر خودشون دارند و به
اصالح مالکان زن و دخترانشان هستند .دراسالم
مده زن ،بدون اجازه شوهر حق بورون راتن رو
نداره و شوهر اگر صالح بداند می تونه مانع
کار زن .به همون حکا مالکوت مردان زندگی
زنان ،قت های ناموسی در شهرهای ایران بنا بر
تعصب و مردساالری شدت بوداد می کنه ،زنانی
که بدست "پدر ،برادر ،عمو" حتی به حکا شک
و تردید اینکه زن و یا دخترانشان با کسی رابطه
ی عشقی دارند کشته می شوند و زنان امالک
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خصوصی مردان محسوب
می شوند .اینها نه غورواقعی
و نه قدیمی هست .همون
االن که با شما صحبت می
کنا ممکنه یک زن در ایران
بخصوص در شهرهای
کردستان و یا ایالم و
زاهدان بدست پدر یا برادر
به قت برسه .طبق اخبار
سالمت نووز قت های
ناموسی رتبه او جنایت در
کشور رو داره و  00درصد
قت ها توسط بستگان و
ااراد درجه یک خانواده رخ
می ده.طبق مار اعالم شده
در ایران تحت عنوان دااع
از ناموس در سا 0551
حدود  041مورد با عنوان قت های ناموسی،
زنان کشته شده اند.
بسواری از با اصطالح روشنفکران و حتی
کشورهای غربی ،اینو با نام "نسبیت فرهنگی"
یا همان "ارهنگ" قبو می کنند و بر جنایت
های عقب ماندگی های شریعت و دین مهر تایود
می زنند .طبق ماده  201قانون اساسی مجازات
اسالمی ایران تحت عنوان "قتل در فراش" "
هرگاه مردی ،زنش را در رابطه گراتن(ارتباط
جنسی) با یک مرد غریبه دید می تونه هر دو را
به قت برساند" .و ماده  661معروف هست به
"فرزندکشی" که پدر بعنوان مالک ارزند می
تونه ارزندش را به هر بهانه ای بکشد بدون
اینکه شاکی داشته باشد  .مادر در اینجا حتی حق
نداره بعنوان شاکی باشه ،چون مرد یا پدر
صاحب و مالک تام االختوارارزند و است و
کسی در قانون شریعت نمی تونه علوه پدر قات
شکایت کنه و تنها به جرم اینکه نظا عمومی
جامعه را برها زده ،به حکا قاضی دادگاه بون 6
ماه تا  6سا بنا به مصلحت قاضی موتونه زندانی
بشه همون!.
زنان در ایران از ابتدایی ترین حقوق یک انسان
و ارد محروم هستند و با مردان برابر نوستند در
هر موردی که بخواهوا بگوا در
شهادت در دادگاه ،حضانت
ارزند ،ارثوه ،دیه و  ....و زن
حق قاضی شدن و یا به مقام
قضاوت در دادگاه را ندارد ،همه
اینها تأثورات مخربی را بر تمام
ابعاد زندگی زنان گذاشته و می
گذارد .زنانی که در مسابقات
ورزشی عنوان قهرمانی رو
کسب کرده بود خانمی بنام"
نولوار اردالن" زنی که عنوان
خانا گ » در بازی های اوتبا
« ِ
سوایی لقب گرات .برای خروج
از کشور و شرکت در مسابقه ی

المپوک برای گراتن پاسپورت و خروج از
کشور نواز به اجازه شوهر داشت که همسرش
مانع از خروج ش شد و از شرکت در مسابقات
المپوک باز ماند.
در حقوقوت این پارتاید جنسی اقط به اینها ختا
نمی شه و ابعاد و اجایع گسترده تری از نظر
سواست های ااشوستی ،اقتصادی ،حقوقی و
ارهنگی بر زنان تحمو کرده ،طبق گزارش
رسمی در سا تحصولی  ،6106دختران از
انتخاب  55رشته ی تحصولی که بوشتر رشته
های انی و مهندسی ،سواسی ،مدیریت های
بازرگانی ،زبان انگلوسی بود .محروم شدند و در
سا گذشته این محروموت به  55رشته ها رسوده
که زنان حق شرکت در ن را ندارند و دانشگاه
ها تک جنسوتی هستند و تنها مردان را می
پذیرند.
نتوجه ی این محروموت ها و محدودیت های زنان
در رقابت کاری ،اازایش نوروی کار زنان
ارزان و یا خدمات جنسی ست "تن اروشی" .که
جامعه از نها سود می برد و از نها بعنوان
بردگان جنسی و جسمی استفاده می شود و بهره
کشی می کنند .تبعوض و خشونت زندگی زنان
کارگر را تهدید می کند .از سها  48درصدی
خدمات در اشتغا کشور ،زنان تنها  00درصد
از این شغ ها را اشغا کرده اند.
زنان بدون هوچ حمایت و پشتوانه ی قانونی کار،
به ارزند وری تشویق می شوند و کارخانه ی
کاندوم سازی در ایران را تعطو کرده اند و
کسانی که اقدام به عم های جلوگوری از
بارداری می کنند .جریمه نقدی و شالق می
خورند .حتی شما مخاطبان عزیز نمی تونند
تصور کنود که با چه حکومت عقب مانده و
مرتجعی ملت ایران روبرو هستند.
زنانی که بدالی عقودتی و مذهبی ،سواسی،
اعالوت های مدنی و یا جرم های دیگه ،سالوان
سا در زندان بسر می برند زیادند .حتما اسامی
بسواری از نها را شنوده اید از معروف ترین نها
16
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"نرگس محمدی" ست که بدلو دااع
ازحقوق بشر محکوم به تحم  02سا
حبس در زندان شده است .ولی بسواری
از زنان گمنام هستند که من و شما از
رنج و دردی که نها می کشند بی
خبریا چون اسا و رسمی ندارند .زنانی
که ارزندانشان را در زندان ها بدنوا می
ورند و بزر می شوند .بر اساس
خرین مار در خرداد سا 462 ، 54
کودک در کنار مادران زندانی در
زندان بسر می برند بدون اینکه
مهدکودک و یا اضای بازی برای
کودکان مهوا شده باشه .کودکانی که
وقتی چشا باز می کنند اقط موله های
سرد زندان رو می بونند و در همانجا
بزر می شن و با غا و یا مر و
اعدام هرکدام از این زنان و یا
مادرشان ،این کودکان ها گویا اعدام شده اند و
بسواری از این کودکان هرگز طمع زادی بورون
از زندان را درک و یا تجربه نمی کنند و کسی
رو در خارج از زندان ندارند و در همانجا برای
هموشه ماندگار می شوند.
با تمام این محدودیت ها ،زنان ایران خودشون
رو تا حد زیادی به رژیا و حاکموت تحمو
کردند ،امسا با تمام محدودیت ها ،طبق اخبار
سازمان سنجش موزش کشور در سا
جدیدتحصولی 75 ،درصد از دانشگاه ها رو
زنان تسخور کرده اند .زنان مریوان و قزوین و
چند شهر دیگر بعد از اتوای خامنه ای که
دوچرخه سواری را حرام اعالم کرد .با
دوچرخه ها و با شعارهایی در دستشان که
"دوچرخه سواری حق من است" به خوابان ها
مدند اگرچه دستگور شدند و دوچرخه های نها
توقوف شد .اما می خوام بگا با تمام تبعوض ها و
نابرابری ها زنان در مقاب رژیا سرخا نکردند
و در واقع مبارزات در د بستر جامعه ایران
جاری ست.
زنان دارند بابت این قوانون ضد انسانی و

نشون کنه ولی مواق نشده اند .و این از سر لطف
و محبت رژیا اسالمی ایران نوست نها بدترین
قوانون قرون وسطایی تبعوض و نابربری ،قت
های ناموسی ،اسودپاشی و چاقو زدن به صورت
و بدن زنان رو انجام دادند ولی جامعه و زنان و
مردان زادی خواه جلوتر از رژیا اکر می کنند
و عم می کنند.
ولی مسئله اینجاست که زنان،
تا کی باید تاوان عقب ماندگی و
تفکر ارتجاعی حکومت را
بپردازند .این سوالی که تمام
کشورهای غربی و اروپایی و
حقوق بشر دنوا خودشون را به
ندیدن و نفهمودن و نشنودن زدند.
برای رئوس جمهور جنایتکار
ایران "روحانی" که دستش به
خون هزاران نفر غشته است و
طی  07سا اخور رکوردار
اعدام ها در ایران بوده ارش
قرمز پهن می کنند .اگر در
اروپا تنها یک نفر اعدام بشه و

ضدحقوق بشری را با تمام
گوشت و پوست و روانشان،
تاوان سنگونی پرداخت می کنند.
از اعدام ،شکنجه ،تجاوز در
زندان ها ،زندان های طوالنی ،
سنگسارو همه را متحم شده
اند .اگرچه این مبارزات زنان
بسوار ارزشمنده که در مقاب
رژیا سرتعظوا ارودنواورند و به
نچه که حکومت می خواست در
موردحجاب اجباری که سرتاپا
سواه و چادر بر نها تحمو کنه و
زنان را هر روز با تنگ تر
کردن حلقه های قوانون عقب
مانده قانون شریعت و اسالم خانه

به گوش تان برسه که اعدام شده حتما شوک
بزرگی بهتون وارد می شه و مشمئز کننده ست.
ولی وقتی پای روابط خارجه بون کشورها و
سود وری بون المللی مطرح می شود همون
اروپای متمدن چشا بروی همه جنایت های
جنایتکاران رژیا ایران می بنده و با غوش باز،
زنان سران کشورش با روسری و لباس های
بلندی و گشاد به دیدار این جانوان می ارستند و
حتی در ایتالوا روی مجسمه های لخت ،پارچه
می کشند که مبادا خدشه ای در روابط اقتصادی
بون کشورها وارد بشود.
زنان ایران و مردم ایران دارن تاوان همون ها
رو در خوابان ها می دن بخاطر رعایت نکردن
حجاب بر صورتشون اسود می پاشند ،چاقو می
زنند و به زندان می روند.
نه اینکه قراره اروپایی ها ،مردم و زنان
ایران رو نجات بدهند نه این نظر من
نوست .ولی حتی در دنوای متمدن اروپایی
که حقوق بشر ن را شعار می دهد.
جنایتکاران را باید در هر نوع روابط
خارجه تحریا کرد نه مردم کشور را .و
جمهوری اسالمی را بخاطر جنایت علوه
بشریت و اعدام ها و تبعوض جنسی و
نابرابری ها پای محاکمه کشودو مورد
محاکمه دنوا قرار بگورد.
در ایران یک سوستا و نظام پارتاید
جنسی برقرار است .این را امروز خود
صاحب منصب های جامعه ناچاراند که
به ن اعتراف کنند .به همون دلو باید
قبو کرد که در ایران زن بودن جرم
است و یک جرم سیاسی است .و هر زن
اراری از کشورهای ایران و کشورهای
مث ااغانستان و پاکستان که بنا بر
جنسوتش که سوستماتوک مورد خشونت
قرار می گورند ،ها چون هر همجنس گرا و
ترانس جندرها اقط به خاطر جنوست اش و به
جرم زن بودن ،باید بی قود و شرط در کشورها
مورد قبو پذیرش پناهندگی بشوند و تحت
حمایت قرار بگورند.
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ضرورت حمایت از کمپین دفاک از حی شهروندی زنان مریوان حی زنان در دوچرخه سواری
مصاحبه جمیل خوانچه زر با سازمان رهایی زن

ضرورت حمایت از کمپین دفاع از حقوق شهرهرویهد

زنان مریوان که این روزهرا مرورد برحرث و
گررفررتررگرروسررت ،شررهررر مررریرروان بررا ترراریررخررچرره
مبارزاتی درخشران خرودش ،شراهرد حررکرت
اعتراضی دیگه ای برای دااع از حق ابتدایی
زن در دوچررخره سرواری در روز بردون
خودرو بود یک ارصتی دست داد تا با یرکری
از اعالون سواسری مردنری سراکرن لرنردن ،قرای
جمو خوانچه زر که با اعالون شهر مرریروان
در ارتباط روزانه ست به گفتگو بنشونوا.
رهایی زن :جمیل خوانچه زر  ،همانطور کره
درابتدا هم اشاره شد کمی در رابطه با سابقه
مبارزاتی مردم مریوان توضیحاتی بدهید؟
جمیل خوانچه زر :سابقره مربرارزاتری مرردم
ایران و کرردسرتران عرلری الرخرصروص مرردم
مریوان از بدو ترولرد جرمرهروری اسرالمری ترا
بحا بصورت جسته و گرریرخرتره ،بصرورت
شکار و پنهان ،این مبارزات همرورشره وجرود
داشته است ،مخصوصاً روی مرورد مرریروان
که میخرواهرورا صرحربرت کرنرورا  ،جرمرهروری
اسالمی از غاز ترا برحرا در کرردسرتران و
مریروان هرورچگراه احسراس امرنرورت نرکررده و
نتوانسته ست که خود را ترثربرورت کرنرد و ایرن
برمی گردد به ساختار ارتجاعی حکومرت و
نوع نگرش مردم به ن ،این مبرارزات ریشره
دار است و هموشه علوه قوانون غور انسانی و
ساختار ضد زن و ضدکودک که میخواستنرد
به جامعه تحمو کرنرنرد وجرود داشرتره سرت و
مردم هوچگاه به سادگی به ن تن نداده اند.
تا نجایی کره هرن مرن یراری کرنرد اترفراقرات
واعتراضات زیادی در مریروان اارتراده اسرت
که در خولی از مروراد براعرث شرده سرت کره
جمهوری مرتجع اسالمی پا پس بکشد بعنوان

مثا اعتصابات عمومری در
سطح شهر عرلروره اعردام کره
مورد برجسته ن لغو احکرام
اعرردام دو روزنررامررهنررگررارو
اررعررا سررورراسرری اجررتررمرراعرری
بنرامرهرای هروروا بروترورمرار و
عدنان حسن پرور برود و یرا
اعترصرابراتری وسرورع در کر
کردستان بخصوص مریوان
علوه قت شروانره قرادری کره
برردسررت جررمررهرروری اسررالمرری
اتفاق ااتاد و یرا مربرارزات و
مراسمراتری کره در داراع از
حقوق کرودکران ترحرت عرنروان اسرتروروالرهرا و
جشنواره هایری کره هرمرواره برا پشرتروربرانری و
استقبا وسوع مردم همراه بوده و نمونه بارز
ن مساله بختوار و ژیرال ،خرواهرر و بررادری
که حکا سنگرسرار گررارتره برودنرد کره وجرود
اعتراضات باعث نجات جان نهرا از مرر
شد و باعرث شرد کره جرمرهروری اسرالمری بره
خواستههای مردم تن بدهد و یا یکی دیگرر از
موارد قاب توجه سالهای اخرورر مسرالره زنران
سرخپوش بود که حرکت نوروی انترظرامری برا
پوشاندن لباس زنانه بر ترن اررد مرترهرمری بره
قصد تحقور زنان و ترحرقرورر ن اررد و زهرر
چشا گراتن از جامعه به بهانه گرداندن ارا
و اوباش در خوابانهای شهر ،مرردم و زنران
و مردان زادیخواه را به مقابله واداشرت ترا
جایی کره احرمردی مرقردم رئرورس کر نرورروی
انتظامی وقت ایران را به عذرخواهی رسمری
از مردم مریوان و از زنان مریوان واداشت.
و حا بر می گردیا بره مسرالره اعرترراضرات
مردمی این چند روز اخورر کره هرمرچرنران در
جریان است و باعث همبستگی دوبراره مرردم
علوه قوانون و نوروهای ارترجراعری حرکرومرت
اسالمی مانرنرد اررمرانرداری و امرام جرمرعره و
نوروی انتظامی تحت عنروان شرورای ترأمرورن
شده که موضروع اصرلری ایرن بررنرامره ترحرت
عنوان حمایت از کمپون اعتراضی برای حرق
دوچرخه سواری زنان است .
رهررایرری زن :لررطرری کررنرریررد در مررورد ایررن
اعررتررراض ،ایررنررکرره چررگررونرره شررکررل گرررفررت
وهمچنریرن درمرورد ابرعراد و گسرتررش خرود
کمپین اخیر فعالین مدنی توضیح بدهید؟
میل خوانچه زر :االن کمپونی راه اارتراده
که جمعوت زیادی از ن حمایت کرده و برالرغ

بر  0411نفر ها نرا امضرا کرردهانرد و مری
شررود گررفررت تررقررریرربرا ً نرره تررنررهررا درایررران ،کرره
انعکاسی جهانی یراارتره اسرت و براعرث شرده
صدای اعتراض مردم به گروش دنرورا بررسرد.
برررمرریگررردیررا برره عررلررت و ریشرره کررمررپرروررن و
چگونگی بوجود مدنش ،هرر چرنرد کره ابرتردا
سازمان های دااع از محوط زیسرت برخراطرر
مسائ زیست محوطی و تحرت عرنروان هروای
پاک و سه شرنربره هرای بردون خرودرو مسرالره
دوچرخه سواری زنان عنوان شرد و زنران و
جامعه ها از این قضوه استرفراده کرردنرد و بره
مودان مدند اما کمپون در مقاب بررخروردهرای
مرتجعانه و حتی اراقانونی عوام جمرهروری
اسالمی ومرتجعون محلی نسبت بره دوچررخره
سواری زنان که نرا ظاهراً مخالف شرئرونرات
اسالمی و عرف جامعه مریدانرنرد درحرالرورکره
اگر به اص مساله نگاه کنوا و اگرر مرخرالرف
عرف جامعه ست پس این همه استقبرا زنران
دوچرخه سوار درکرنرار حرمرایرترهرای خرانرواده
هایشان از کجاست اینها درواقرع برهرانرههرای
سوستا برای تثبوت و تحمو قوانون ضد زن و
تفهوا ن به ک جامعه ست .و مری برورنرورا کره
امام جمعه با هنوت بومارگونه اش جامرعره را
دعوت بره جرلروگرورری از دوچررخره سرواری
دخرتررران و زنرران مرریکرنررد وبرره قررو خررودش
نگران از این موضوع که چرا بدن زنران در
محورط هرای عرمرومری جرلرو چشرا مرردان بره
نمایش گذاشته شود تا جایی کره حرتری مسرالره
سونوگراای را با این مضمون پوش میکشد و
بهش اضااه می کند که چرا ن دسرترگراه برایرد
توسط مردان بر بدن نرم زنان لغزانده شود و
ایررنررطرروری قصررد دارنررد قرروانرروررن اسررالمرری و
خواستهای ارتجاعی خود را به جامعه تحمور
کنند هرچند کره طری ایرن سری و چرنرد سرا ،
خرروشرربررخررتررانرره نررترروانسررترره انررد و هررمررواره بررا
عکسالعم مخالف جامعه و مردم و انسانهای
زادیخواه همراه بوده ست.

موضوع کمپون ها از ایرنرجرا شرروع شرد کره
مردان و زنان مریوان ها با هدف حفﻆ محوط
زیست که هموشه در مریروان حرائرز اهرمرورت
بوده به خوابان مدند که با ممانعرت نرورروهرای
انتظامی مواجه شدند و حتی چند نرفرر هرا در
این رابطه دستگور شدند که بالااصله اشار و
اعتراضات مردمی را در پی داشت و سرریرع
مجبور به زاد کرردنشران شردنرد ایرن حررکرت
ادامه داشت تا جایی که مردم برای جلوگورری
از تعرض بوشتر و تداوم مطالبه و رسودن بره
خواسته شان بره شروروههرای مرخرترلرفری ترا حرد
رودررویی مسقوا با نوروی انتظامی مرتروسر
شدند .و یا دست بکار جمع کردن امضا و راه
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آزادی و رباربی حق تمام انسان اهست
اندازی کمپون شدند .که به محرض اعرالم ن
و ظرف کمتر از سه چرهرار روز پشرتروربرانری
وسوعی چه در اضای عمومی جامعه و دیگر
شهرهای ایران و چه در شبکههای اجتماعری
و اضاهای مجازی را به دنبا داشت.
البته نقدی که به این کمپرورن وارد اسرت و یرا
توصوهای که بتوان به دخرالرت کرنرنردگران در
کمپون کرد این است که باید نرگراه و برورنرشری
بازتر و ارراترر از وجره مرنرطرقره ای ومرلری
گرایانه به ن داشت و نرا در مسرورر درسرت
خودش نگاه داشت چون واقعوت این است کره
این اقط زنان کرد نوستند که مورد انرواع بری
حقوقی ها و تعرض ها قرار گراته انردو مری
بایست مار بوشتری از زنان را برای حمایت
و پوشبرد کمپون نشانه گرارت و ارراخروانرد و
سوستا و قوانون ضد زن را به چالش گرات.
رهررایرری زن :در مررورد ژسررتهررای دولررت
روحانی و توس به برابری حقوق شهروندی
زنان در حون دندان نشران دادن هرای ارگران
های سرکوبگر رژیا اسالمی حاکا بر ایرران
چه اکر می کنود ؟
جمیل خوانچه زر :به نظرمن همانطور کره
در سوالتان به ن اشاره کردید اینها ارقرط مری
ترروانررد یررک ژسررت برراشررد و برروررشررتررر از ایررن
نمیتواند باشد .چون نچه که دولت تردبرورر و
امود نشان می دهد این است که این مرمرانرعرت
ها مختص به جاهایی مانرنرد کرردسرتران اسرت
ودر برخی از شهرهای بزر مثـ تهران و
ن ها مناطق خاصی ،جاهایی مانند پارک ها
بطور سوستماتوک برای زنان تدارک دیده اند
و ایررن گشررایررش در ایررن مررنرراطررق چررراغ
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سبزجلوی چشمی ست که در مقرابر اترحرادیره
اروپا و محاا حقوق بشری که چهره بهرترری
از خود به نمایش بگذارند و در هرر صرورت
با هر موزان ادعا  ،قانون اسراسری جرمرهروری
اسالمی که این دولت ها کماکان بهش اعرترقراد
دارد غور انسانی و به همان مورزان دولرترهرای
قبلی مرترحرجررانره و ضرد زن و ضرد زادی
خررواهرری و عررلررورره نرروررروهررای زادی خررواه و
بشریت مدرن است و دولت روحرانری هرا برا
هر موزان ادعا نمیتواند اراتر از ایرن قرانرون
عم کند و تفاوتی با دولتهای قبلری نرکررده و
ندارد .و این دولت ها مث دولتهای قب مدااع
سوستا سرمایه داری حاکا بر ن جامعره و برا
همان ماهوت است ،کما اینکه در موتورنرگ هرا
و رو به جامعه جهانی سعی میکنند که چهره
متعاد تری از خود نشان دهنرد امرا واقرعرورت
جامعه  ،همان واقعوت زنان سرخرپروش اسرت
واقررعرروررت زنرران دوچرررخرره سرروار اسررت ،در
واقعوت جامعه ،انسانها و جرنربرش هرایری کره
علوه سنگسار ،علوه اعدام  ،علوه خترنره زنران
اسررت را مرریبرروررنرروررا کرره جررمررهرروری اسررالمرری
هوچگاه ن را بر نمی تابد.
رهایی زن :به نظر شما نقش فعالریرن خرارج
از کشور در حمایت از اینگونه کمپین هرا در
داخل چطور باید باشد؟
جمیل خوانچه زر :به نظر من در مورد چنون
اتفاقاتی ،اعالون داخ به اندازه ما در خرارج،
امکان ن را نردارنرد صردایشران را انرعرکراس
بدهند یا به زبانی دیگر  ،ما میتوانوا انعکاس
صدای نها در خارج کشور باشوا ایرنرجرا مرا
میتوانوا حمایت و پشتوبانی ان جری او هرا و

سازمان هرای حرقروق بشرری و تشرکر هرای
مردمی و کارگری خارج کشور را بره پشرت
قضوه بواوریا و می توانوا این کرمرپرورن هرا را
بعنوان اعتراض مردم علوه سوستا حاکرمره از
طرق مختلف مانند شبکههای اجتماعی مرانرنرد
تویوتر و اوسبوک و یرا حرتری مسرترقرورا برا بره
خرورابرران مردن برا اشررار برر دولرترهررای دیرگررر
گسترش بدهوا که این دولتها هرا برر دولرت و
حکومت جمهوری اسالمی اشرار بروراورنرد ترا
بوشتر از این به حقوق جامعه و طبقه کرارگرر
و مخصوصا ً زنان تعرض نکند کره درهرمرورن
مورد اخور پشتوبانی بسوار خوب و سورعری از
طرف ارعرالرورن خرارج از کشرور شرد و ایرن
حداق کاری ست که ما میتوانوا انجام بدهرورا
که همبستگری و اترحراد برورشرترری را از ایرن
طریق موان خود اعالون در داخ هرا بروجرود
بواوریا کما ایرنرکره زنران دوچررخره سرواردر
دیگر شهرها بخصوص درسنندج ها در دااع
از این حرکت به خوابان مدند.
این اعتراضات باید تداوم داشته باشرد و ایرن
همبستگی و اتحاد باید بوشتر و بوشتر شود کره
علوه اینگونه قوانون ارتجاعی و غورر انسرانری
بایستند تا جمهوری اسرالمری برورشرترر از ایرن
نتواند به معوشت و زندگی خصروصری مرردم
سرک بکشد و ایرن خرواسرتره مرن از ترمرامری
انسانهای زادیرخرواه و مرخرصروصرا ً ارعرالرورن
حقوق زن در ایران است که پشت این کمپرورن
بوایند و این حرکت را جلو ببررنرد ترا برتروانرنرد
حرف و خواسته خود را به کرسی بنشانرنرد و
ایررن تررحررقرروررری را کرره جررمررهرروری اسررالمرری
میخواهد به جامعه تحمو کند راپس بزنند.
با تشکر فراوان از کامیل همتری بررای ادیرت
متن پیاده شده

آکسیون روز جهانی منع خشونت علیه زنان شتوتگارت
آلمان
روز 25 :نوامبر 2016
مکان:
Stuttgart Wilhelmsbau
(Ende Königstrasse, U Bahn_Haltestelle
)Rotebühlplatz
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علم
صفحه ی  ،اجتماعی

گزارشی درباره زنان کارگری که حقوق هایی زیر  055هزار تومان می گیرند
نفسميزند ،آنقدر کهدرست صدايش را نميشنوم؛چندبار که تالش ميکنيمحرف همديگر را بفهميمو فايده نميکند ،ميگويد:


نفس
شبمي رسم،زنگبزنيدباهمحرفبزنيم؛اينجاکليکاررويسرمريختهاست،سروصداهم

امراميدهم،ساعت9


خانم،شمارهخانه
«
نميگذارد بفهمم چه ميگوييد» .شماره تلفن مربوط بهورامين است و کارگاهي که در آنکار ميکند ،خيابان جمهوري.وقتي گوشي را

شومويکبارهمدرمترو


سمتورامين؛سهبارسواراتوبوسمي

رومبه

کنمدرذهنمبامتروواتوبوسازجمهوريمي

گذارم،شروعمي

مي
هرطورحسابميکنم 084،هزارتومانارزششراندارد؛خودشاما

روموبرميگردم .


روزيدوبار،تماماينمسيررامي
خطعوضميکنم .

گيريم،ميگذارم


هزارتومانهمازکميتهمي
خانهومخارجمتفرقهراميدهد114.


همينپول،کفافاجاره
ميگويد«:
طورديگريفکرميکند .

مهمايناستکهکارآبرومندياست» .طوبي،تنهازنينيست

هزارتوماناست،برايخوردوخوراکهزينهميکنم .
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گويند،تعدادزنانيکهبهدستمزدهايبسيارکمرضايتميدهند،چندينبرابر


آمارهامي
کهبهکمترازحداقلحقوقوزارتکارراضياست .
کارفرماهاميتوانندآنهارابه حقوقهايکمراضيکنند؛البته شايدراضيکلمهخوبينباشد چونتنهاچيزيکهبهوضوح در

مردهاست.
صدايطوبيشنيدهميشود،درماندگياستنهرضايت.

کندواينحقرابهآنهاميدهدکهدرصورتدريافتحقوقکمتر


وزارتکار،هرسالحداقلحقوقومزايايکارگرانوکارمندانراتعريفمي
از اين مبلغ ،شکايت کنند.امسال ،حداقل حقوق کارگران ،بدون احتساب مزايا و حق اوالد و مسکن و… 818هزار تومان بود اما طوبي
بعضيوقتهاپيش

هاازخداشکايتميکنم.


کسشکايتندارم؛البتهبعضيوقت

منازهيچ
ميگويد«:
نميتواندحتيبهشکايتفکرکند .

صاحبکارممردخوبياستوهمينبرايمبساست؛همينکهآبروواعصابم

کنماماپايمراتويکالنترينميگذارم.


هاشکايتمي

خداازآدم
حفظميشودکافياست».

بنديودکمهدوزيو…


بيشترکارهايمربوطبهبسته
صبحتاسهبعدازظهردريکتوليديکارميکند.

مادردوپسراستوهرروزازساعت9
اينراميگويد

کنموپنجهزارتوماندستمزدميگيرم» .


هاهمبرايکارگرهايمردصبحانهوناهاردرستمي

بعضيوقت
راانجامميدهد«:

ميگويد« :منبايداز
دهدواعتراضنميکند  .


امايناستکهچرابااينحقوقبهکارشادامهمي

داندسؤالبعدي

کشد؛انگارمي

وآهمي
پدرومادرمشاکيباشمکهبهمنهيچييادندادند؛بايدازشوهرمشاکيباشمکههيچيبرايماننگذاشت.ازچهکسيشکايتکنم؟در
گيرندومنکههيچکاريبلدنيستموفقطکارهايمعموليانجامميدهم،بايد


هزارتومانمي
کارگاهمامردهاييکهکاربلدهستند 944،
اندازه آنها حقوق بگيرم؟ مشکل از بخت من است.مشکل از بيسوادي من است؛ البته خيلي کارها بلدم.مثال ميتوانم براي تعداد باال
کندونميتوانمچيزهایخيليسنگينبگذارموبردارم.درهمانتصادفيکهشوهرمفوتکرد،دستمازدوجا


آشپزيکنمامادستمدردمي
شکست؛ ميبينيد ايراد از بخت من است» .احساس ميکنم هر چقدر تالش کنم ،نميتوانم به دژي که از بخت و قسمت براي خودش
هزارتومانبهاوحقوقميدهدوبيمه

ساخته،نفوذکنم؛دژيکهفرمانروايشکارفرمايياستکهبراي6ساعتکارمداومدرروز،فقط084
کندکهحقوقشرابيشترکنند؟جوابميدهد«:پشتسرمن،صفبلندياست.


پرسمچرادرخواستنمي
ومزاياييهمدرکارنيست .
مي
کسانيکه حسرت همين کار را هم ميخورند و حاضرهستند با  84تومن کمتر ،کار کنند.بايد دودستي همين را بچسبم ،خانم».

شدهاصلييکشانزدهم


درآمارهايامسالايننهادتعدادزنانبيمه
هامنتشرميکند.


شده

هرسالتأميناجتماعي،آمارهاييازتعدادبيمه
دهدتعدادزنانيکهکارميکنندبدوناينکهبيمهباشندياکارشانجايي


تفاوتاينآماربانسبتزنانشاغلبهمرداننشانمي
مردانبود .
ترهمنباشد؟بيچارگيآدمهاايناجازه


تواندبيمهنکندچرادنبالکارگرارزان

ثبتشدهباشد،خيليبيشترازمردهاستوکارفرماييکهمي
صبحتاشبدستشتويکرمهاست .درروستاي

اشکردهاست،ميگويد:

رابهاودادهاست .مريمراخودم نديدماماکسيکهمعرفي
جاهمکارگاهيراهافتادهکهکرمخاکيپرورشميدهدومريمبهاضافه38زن


همان
چيچکلوازتوابعشهرستاناسالمشهرزندگيميکند.

ميگويد« :بيا
گيرند،ميخندد  .


هزارتومانحقوقمي
شنودبهدنبالکسانيهستمکهکمتراز 144


وقتيمي
ديگرجزءکارگرانآنهستند .
من همه زنهاي کارگاه را به صف ميکنم ،شما از اول شروع کن با آنها حرف بزن 33 .نفر براي گزارشت بس است؟».
ميگويد:
نميتواند جايي غير از روستاي خودشان کار کند چون مادرش در خانه تنهاست و خودش هم ميترسد به جاهاي شلوغ برود .

«وقتي ميگويم روستا فکر نکنيد اينجا زمين کشاورزي هست.اينجا يک روستاي تهراني است.مردها صبح براي کار ميروند تهران و
هاميرومکارگاهتاظهر،


حاالصبح
چندباررفتمامااينهمهراهحالمرابدميکند .

مننميتوانمبروم .

هابرميگردند .


اسالمشهروشب
هماناولصاحبکارگاهبهماگفتنبايدازکرمهابدتانبيايد،بايدآنهارادوستداشتهباشيدتابتوانيدبا

بعدازظهرهمبازميرومتاغروب .

هاخوابميديدمکه


شب
چندماهاولموقعغذاخوردناحساسميکردمزيردندانمهستند.

آنهاکارکنيد.سختبوداماباالخرهعادتکردم.
بين انگشتهایم ميلولند اما حاال ديگر انگار نيستند .انگار خاکي که هم ميزنم ،خالي است».
اصالنميتواندبيمهباشدبااينحقوق؛البتهاو

هزارتومانحقوقميگيرد .بيمههمنيست .

زنيکهباکرمهاانسگرفتهاست،ماهي014

کندبعدميگويد:


منمي

خواهيحقوقتراباالببرد،من

کنيياازکارفرمانمي

گويمچراشکايتنمي

وقتيمي
بهاندازهطوبيراضينيست.
زنهاي بچهدار بچهشان را با خودشان سر کار ميآورند.بعضي وقتها وسط کار خانه ميروند به غذا سر
«خب خيلي با ما کنار ميآيد .
ميزنند.خودم ظهرها ميروم با مادرم نهار ميخورم.وقتي اينطوري کار ميکنيم ،ديگر دهنمان بسته است.کارفرمايمان هم هميشه

امسرکاروگرنهبايکمشتزنيکههردقيقهکاريدارند،نميشودکارکرداماماکارشرا


گويدکهمنبرايرضايخداشماهاراآورده

مي
ميپرسم خب چرا مردها را استخدام
پيش ميبريم در همين يک سالي که من برايش کار ميکنم ،توليدش را صد برابر کرده است » .
کداممرديحاضراستصبحتاشبباکرمهاوربرودوآخـــرشهمماهي014هزارتومانبگيرد،آنهمبامنت.

کند؟جوابميدهد«:


نمي
باربهيکياززنها


حتييک
هايکرمدستهمنميزند .


گيردوبهجعبه
درکارگاهيکرانندهوانتمردداريمکهماهييکميليونو  144
مي
کند؟بيچارهگريهاشگرفت».


شوهرتوچطورتوراتحملمي
گفت.
منشيوپرستارپيرمرد
گويدبرايهميننميتوانديککارثابتبرايخودشپيداکند؛البته


خودشمي
ايدونصفروزبهدانشگاهميرود.


سارادانشجواستوهفته
کنداينرشتهدرهمينشغلنيمبنديکهداردبه


خواندواحساسمي

روانشناسيمي
التحصيلشد.


رؤياهايزياديداردبرايوقتيکهفارغ
اشجوابدادنبهتلفندفترياستکه


وظيفه
کمکشآمدهچوندرتمامروزوقتيبايکپيرمردتنهاست،ميداندچطوربايدازاومراقبتکند.

آيدکمترپيشميآيدکسيدردفتر کاري

بهجزپيرمردکهپدر صاحبشرکتاستوهرروزبهدفتر مي
ميگويد «:
هميشهخالياست .
هايشتشکيلميدهد .برايهمينمنکل


آورديايکجلسهدو،سهنفرهباشريک

هارامي

هاپرونده

کارمبعضيوقت

صاحب
داشتهباشد .
روزباپدراوتنهاهستم  .شايدباورنکنيداماوقتيبراياينکارمعرفيشدمحضورپيرمرددردفترهمقيدشد .مهندسگفتپدرمدرخانه
برايخودموپيرمردنهاردرستميکنموکميهمنظافت

هاراجوابميدهم .


حاالمنتلفن
رودوروزهاميآيداينجا .


اشسرمي

حوصله
هاوچهارشنبههاکهتاساعتدودانشگاههستموفقطبراي

ميکنم .هرروزازساعتهشت صبحتاچهارونيمبعدازظهرجزيکشنبه

ميگويد:
هزارتومانازآقايمهندسميگيرد؛تازهآنهمخيليباتأخير  .

هاميآيمدفتر» .برايهمهاينکارهاماهي 144


کردنپيغام

چک
دهموآنراکنارميگذارم


شوداماهنوزحقوقمنراندادهاست؛البتهچونبااينپولخرجدانشگاهمرامي

هابيستمماهمي

بعضيوقت
«
توجهاستخيلياعصابمراخردميکند».


قدربي

خيليزمانشبرايممهمنيستامااينکهاين
ترسي؟جوابميدهد .نهزورشبهمن


نمي
بينمازاوميپرسم :


هايآزاردهندهپيرمردرامي

گذارمونگاه

وقتيپايمرابهمحلکارسارامي
نميرسد اما حرفهايش اذيتم ميکند.خاطراتي که از کارهاي بدش در جواني تعريف ميکند ،حالم را به هم ميزند اما خيلي وقتها

هدفونميگذارمتاصدايشرانشنوم».

کند؛نميتوانازکارفرماهابيشترازاينپولگرفت .همينکهشغليهستتاآنهابيکارنباشندجاي


ساراهممثلمريموطوبيفکرمي
تازهاينجاميتوانمدرسهم

منپايمراازاينجابيرونبگذارم،يکيديگرجايمراميگيرد .

نميشودسروکلهزد.

ساراميگويد«:

شکردارد.
اياست».
بخوانمواگرپيرمردلعنتيرافاکتوربگيريمکارخيليساده 

ظاهر ماجرا اينطور است که هيچکدام از اين زنها و اصال هيچکدام از کساني که با حقوقهاي بخور و نمير کار ميکنند ،مجبور نيستند
کندادامهبدهند؟ميدانمکهقطعا«رضايت »


چهچيزيآنهاراوادارمي
کارفرماهاآنهارامجبورنميکنندکهباشرايطکاربسازند.

بمانند .
نيست.
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آمار باالی گزارشهای مربوط به کودکآزاری در ایران

خبرگزاری هرانا ـ رئوس کموته اجتماعی شورای شهر تهران ضمن اشاره به عدم وجود دستورالعمر اجررایری در مرراکرز درمرانری بررای
مواجهه با کودک زاری از زیاد بودن تعداد گزارشهای مربوط به کودک زاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نق از ایلنا ،ااطمه دانشور به برگزاری نهمون جلسه ستاد کاهش سوبهای اجتماعی وزارت برهرداشرت در
هفته گذشته اشاره کرد و گفت“ :دستور جلسه این نشست مربوط به زمانهایی بود که پرسن مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت برا
موارد کودک زاری برخورد میکنند و اینکه در چنون زمانهایی باید چه راتارهایی داشته و چه واکنشی نشان دهند؟”
وی با تاکود براینکه در حا حاضر دستورالعم مشخصی در این زمونه وجود نداشته و برخوردها متفاوت و سرلرورقرهای اسرت ،ادامره داد:
“همچنون در صورت مداخله کادر بومارستان در چنون مواردی حمایتهای قانونی الزم وجود ندارد”.
دانشور اظهار کرد “ :در این جلسه قرار شد؛ کارگروه تخصصیتری متشک از نمایندگان سرازمرانهرا و دسرترگراههرای مرخرترلرف هرمرچرون
بهزیستی ،وزارت بهداشت ،قوه قضائوه ،سمنها و… شک بگورد و در این کارگروه نسبت به تدوین دستورالعم اجرایری نرحروه بررخرورد
مراکز درمانی با موارد کودک زاری اقدام شود”.
رئوس کموته اجتماعی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد“ :تاکنون این طور مشاهده شدهاست که اگر پرسن بومارسرتران نسربرت بره وقروع
کودک زاری شک کنند و پدر احساس کند که این مسئله میتواند؛ برایش مشکالت قانونی ایجاد کند ،ارزند خرود را برا هرمران حرا برد از
تواند؛صدماتجبرانناپـذیـری را بـرای کـودک داشـتـه


می
مرکز مذکور خارج کرده و از دسترس کادر درمانی دور میکند که این موضوع
باشد”.

***

روزانه۷۴هزار و  ۴۷۷دختر زیر  ۰۷سال ازدواج می کنند
به گزارش ایسنا و بنا بر گزارش مرکز اطالعات سازمان مل در تهران ،در بعضی کشورها و جوامع ،هنگامی که دختری  ۰۱ساله و بره
بلوغ نزدیک می شود ،نه تنها به عنوان اردی ناتوان از هرگونه تصمومی گوری تلقی میشود ،بلکه بره صرورت یرک کراال بررای ارروش،
تررجررارت ،و یررا قرراچرراق یررعررنرری برره مررنررظررورازدواج ،ارررزنررد وری ،کررار برردون دسررتررمررزد و اسررتررثررمررار جررنررسرری بررکررار گررراررترره مرریشررود.
روزانه  ۰۶هزار و  ۶۱۱دختر که بسروراری از نران  ۰۱سرالره
هستند در معرض خطرر ازدواج اجربراری و زودرس هسرترنرد.
عموما ازدواج دخترران برا برارداری هرمرراه اسرت کره ن نرورز
دختران را با خطرات در زمونههای بهداشتی و محدودیت هرای
تحصولی روبرو می کند و در نرترورجره اررصرت هرای کراری و
استقال از نان سلب می شود.
برای مولوونها دختر ،رسودن به سن برلروغ ،شرروع یرک عرمرر
اقر ،ناتروانری و اررصرتهرای از دسرت رارتره اسرت .درهرا بره
رویشان بسته میشود و دیگر زندگی نان مترعرلرق بره خرودشران
نوست .این بیعدالتی غور قرابر برخرشرش وترجراوزی بره حرقروق
اساسی یک دختر است.
وقتی دختری از حقوق خویش بهرهمند گردد ،بتواند بره مردرسره
برود ،سالا باقی بماند و از خطر ازدواج و برارداری زودرس
ایمن باشد ،با احتما بوشتری به شکواایی کام خویش در دوران بزرگسالی میرسد .او برای یااتن کرار ،در مرد مرنراسرب و دسرترورابری بره
ارصتها ،مادهتر خواهد بود.
گزارش وضعوت جمعوت جهان نشان میدهد دخترانی که از تحصو  ،بهداشت و حقوق خود بهرهمند شرده انرد ،مریتروانرنرد در برزرگسرالری
در مد خود را سه برابر کنند و در مد و کار یی باالتر موجب پوشرات همه کشورهاست.
تنها طی  ۰۹سا ینده ،تمامی کشورهای در حا توسعه این ارصت را دارند تا  ۶۰مولوارد دالر در مد کسب کنند و یا همان مرقردار را از
دست بدهند و این به سرمایهگذاری در رااه ،تحصو و استقال دختران  ۰۱ساله بستگی دارد.
از نجایی که تعداد کشورهای در حا توسعه زیاد است ،این عدد ممکن است به نظر کروچرک یرد ولری بررای هرر دخرترر ،دارای مرزیرت
چشمگوری است.
گزارش وضعوت جمعوت جهان بوانگر این است که ینده جمعی ما به چگونگی حمایتمان از  ۷۱مولوون دختر  ۰۱سرالره امرروزی بسرترگری
پودا می کند که در ستانه بلوغ و در مسور بزرگسالی قرار گراتهاند.
دختران  ۰۱ساله امروز ،در  ۶۱۷۱هنگامی که پوشرات دستور کارتوسعه سازمان مل سنجوده می شود ۶۰ ،ساله خواهند برود هردف ایرن
دستور کار توسعه اراگور ،عادالنه و پایدار است تا هوچکس نادیده گراته نشود.
هنگامی که هر دختر  ۰۱ساله امروزی سالا ،تحصولکرده ،موثرر و مرولرد براشرد ،مروارقرورت ایرن بررنرامره تروسرعره مرحرک خرواهرد خرورد.
یک دختر  ۰۱ساله با حمایت خانواده ،جامعه ،کشور و با دستوابی کام به حقوق خود می تواند به شکواایی برسد و یندهای را بسرازد کره
همگی ما خواهانش هستوا «.
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سازمان راهیی زن بپیوندید
تلوزییون راهییی زن از ”کیاان یی

“ روی میاویواره ”اهت ربد” رههیتیتیه

پ یخ ی
دوشنبه ساعت 02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز رب ربان
وقت تهران می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.
رفکانس ماوواره:

Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11541 vertical
Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 5.6

مخ
هم
ربای کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
وئ -ا
لن ا

لم :ر ا کر م ا

ن

0046739286842 :

ل ن ا 858-531-1344 :
ا

ر ا

وئ :

االر کر ار

تلفن تماس0046700194503 :
و برگ  :آ ا وک ل
ل ن ا 0046762518188 :
ا

rahai_zan@yahoo com :

لن ا
ا

رو  :شا

San Diego"Ca 92122
جلسات کایون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از طریق فالیر و
ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.
ا ل ان :ا ا ا
لن ا

555204584599400 :

Shararehrezaei p@googelmail com :
و روپاک

firouzeh.farrahi@yahoo.com :

Location: 5240 fiore TER #213

ا

آ ان :شرار ر ائ

و

و کا ر ا:

رو

ر

55557162733511 :

:
ر ا آ ر ا:

ا

و

MinoHemati@GMail com :

ع

ل ن ا 555525555595 :
ا

motiei_rojan@yahoo com :
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