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نوک کوه یخ آزار جنسی
مصاحبه سازمان رهایی زن با شراره رضائی

خبرگزاریهای جهان در البالی گزارشات جشنن و
سرور تحویل سال ،تعرض سازمانیافتنه بنه زننان
در شهر کلن و چند شهر دینگنر آلنمنان بنرجسنتنه
کردند .این واقعه عواقب متعددی را بدنبال داشنت
که در برنامه امشب در گفتگو با شنراره رضنائنی
فعال حقوق زنان و مدیر مسئول ماهنامنه رهنائنی
زن مقیم آلمان ،به بحث و گفتگو می نشینیم.
شراره عزیز با سالم به برنامه رهائی زن خنوش
آمدید.
سالم به شما و سالم به ببیندگان عزیزز لزیزییززیزین
سازمان رهایی زن

 )1قبل از هرچیز میایلم در مورد اینکه تعنرضنات
جنسی اخیر که به عبارتی سازمان یافته شروع شده است که بنوع خود بیسابقه بوده اسنت تنوضنین
دهید.
خب همانطیر همه ی کشیرهای اروپایی و شاید کشیرهای دنیا مرسیم است .شب ژانییزه و سزان نزی
را جشن می گیرند .هزاران نفر از مردم معمیال در میدان های اصیی شهر هزاران جمع مزی شزینزد.
آلش بازی و رقص و شادی می کنند .و هر سان این الفاق می افتد .امسان هم در کشیر آلمان ،کزیزن و
سایر شهرهای دیگر از جیمه دوسیدورف ،هامبیرگ و شتیلگران هم همین جشن برپا شزد .روز بزعزد
از آن شب پییس گزارشی مطبیعالیا منتشر کرد که همه چیز در «فضای شادمانی» و مسالمت آمزیزز
لمام شد .ولی یکی دو روز بعد خبری پخش شد مبنی بر اینکه گروهی سازمان یافته در ایستگاه قزطزار
که اکثرا ً مهاجر هستند به زنان لعرض جنسی ،کیف قاپی و دو میرد لجاوز جنسی هم اعالم شده .بین
روزهای  ۸و  ۲۱ژانییه لعداد شکایت ها بیش از  ۰۴۴نفر رسید .ولی پییس اعالم کرد کزه لزنزهزا دو
نفر را لیانسته ه دستگیر کند و آن هم دالیل و مدارک معتبری نداشتند و آزاد شدند.
ولی نکته ای که باید یادآور بشیم اینکه طبق قانین اصال پییس اعال لا مشخص نشدن واقعیت و پزایزان
لحقیقات ،حق نداره که هییت کسی را بعنیان مجرم آشکارکند و عییه کسی اعالم جرم کنزد خوزیصزا
آفریقایی ها و عرب زبان ها را اعالم کرد .در جای سیان که در کشیری که لمام سیستم ش به
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سقوط اخالق حرفه اى در حكومت دینى جمهورى
شاهین کاظمی
اسالمى !
دلیل اصلی تنش در خاورمیانه،فقط دعوای شیعه
سحر باباسجلی
ووهابیت نیست
نقش زنان در حکومت های اسالمی
یک فعال سیاسی........

دل آرام آزمون
اوا انزلر

نگاهى اجمالى به حواشى اخیر شب سال نو در كلن
المان و استهكلم سوئد در رابطه با تعرضات
مهاجران و تقابل فرهنگ ها
آکو رضائی
گزارش ندای زنان ایران از کار دختران در اردبیل
در کشور من جنگ است ولی امن تشخیص داده
شده ورئیس جمهور اشرف غنی افغان ها را دعوت
به بازگشت یا بهتر بگویم به مردن می کند!
یوسف(حیات)حسنی
پیام ینار محمد به انگلیسی
پیش خرید كودكان در شكم مادران كارتن خواب و
همچنین سیستم پزشكي بیرحم ! فرشته نظام آبادی
امروز گل دریافت کردم ترجمه شعر :آرزو آریاپور
گزارش :سیاستهای جمهوری اسالمی ،باعث
مرضیه آدمی
ایجاد زمینه خشونت علیه زنان
نگاهي به اشكار سازي ( كامینگ اوت )
همجنسگرایان و دوجنسگرایان در جوامع مختلف
محمد اسمعیل نژاد
صفحه ی علمی :زنان و تابوی بیماریهای جنسی
نعیمه دوستدار

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

مطالب

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

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

زیررارسرال

Markazi@RahaiZan.org

صفحه ی خبری :نامه سر گشاده محمود صالحی
به مسئوالن وزارت اطالعات استان کردستان
معرفی شخصیت ها و زنان مهم و تاثیر گذار در
جنبش سوسیالیستی رزا لوگزامبورگ تندخوی
سیاسی و نرمخوی انسانی
راه های تماس با سازمان رهایی زن ،فرکانس و
روز پخش برنامه در ایران

باتوجه به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظررا
مغایر با اهداف و سیاستهای رهائی زن نیز هستند ،اینگونه نظرا در ”ستون آزاد“ منتشر میشود و در همینجا از فعالین حقوق زنان و
بخصوص فعالین رهائی زن میخواهیم تا در پاسخگوئی به این نظرا کوشا باشند.
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میزان آزادی زن معیار آزادی ره جامعه است
دوربین هزای مزداربسزتزه مزجزهزز
حتی در مزازازهزای شزخزوزی و
معمیلی که معمیال یک کارگزری
را بعنیان فروشنده در آنزجزا کزار
مززی کززنززد ،کززارفززرمززا دا ززمززا ایززن
کارگر را زیر نظر دارد که مبادا
دزدی صیرت گیرد .سیان پزیزش
می آید که اگر پزیزیزس بزه لزعزدای
مشززکززیک شززده کززه در ایسززتززگززاه
قطار بیدند باید بیشتر لحقیق مزی
کرد و اگر هم اینطیر نزبزید بزایزد
این افراد و گزروه را زیزر نزظزر
قززرار مززی داد لززا حززداقززل آن ز ززه
بعزنزیان لزعزرض بزه زنزان اسزت
جییگیری کنند.
 )۱همانطور که بنرخنی شناهندان
عینی اظهار داشنتننند ینک گنروه
سه نفره کنه عنرب زبنان بنننظنر
مننیننرسننینندننند در رهننبننری گننروه
بیست تا سی نفره تعنرض گنروه
را هنداینت منینکنردنند .بنا تنوجنه
سیناسنتنهنای حنکنومنت اسنالمنی
داعش در ایجاد رعب و وحشنت
در غننرب آیننا ردپننای عننامننالن
ارتجاع اسالمی را در این وقناینع
مشاهده میکنید؟
مززن لززا بززحززان کسززی را بززعززنززیان
شززهززادت نززدیززدم جززز آن اخززبززار
ضدونقیض که پیزیزس اعزالم مزی
کند .آن ه پییزس گزفزتزه در هزمزان
شب لعزداد حزدود  ۰۴۴لزا 0۴۴
نفر جیان که از یزکزسزاعزت قزبزل
یعنی  ۲۲شب در جییی ایستزگزاه
مزززرکززززی قزززطزززار بزززه صزززیرت
گروهی بیدند که اگزر بزخزیاهزیزم
این را بزه داعزش مزرلزبزم کزنزیزم
وضعیت پزنزاهزنزدگزان بزه مزرالزب
بدلر خیاهد شد و در ضزمزن مزن
فکر نمی کنم دراین ارلزبزاط پزای
داعزش در مزیزان بزاشزد چزرا کززه
سیابق داعش نشان داده کزه آنزهزا
وحشی لر از این حرف ها هستند
و اگر اینطیر بید حتما به شزکزل
دیززگززری مززثززل انززتززحززاری و یززا
انفزجزارهزایزی کزه درگزروه هزا و
لجماعت و یا جشن های دیزگزری
الفاقی که در فرانسه و یا لرکزیزه
الفاق افتد حتما به شزکزل دیزگزری
مززی بززید .ولززی حززکززیمززت هززای
اسالمی حتما نقش داشتند چرا که
مزززززردسزززززاالری در جزززززیامزززززع
کشیرهایی با حاکزمزیزت اسزالمزی
هستند قطعا پررنگ لزر اسزت و
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مززردسززاالری نززهززادیززنززه شززده در
مردان به دالیل لربزیزتزی و آنز زه
کزه دولزت بزه جزامززعزه بزه شزکززل
آمیزش داده می شید.
می لیان به اسالم نقد کرد و مزی
لیان گفت که اسالم دین خشزینزت
آمزیززز اسززت و داره خشززینززت را
بازلیلید مزی کزنزد ولزی مسزیزمزان
ستیزی چیز دیزگزری سزت و آن
بعد انسانی است چزین بزر عزیزیزه
یک انسزان صزحزبزت مزی کزنزیزد.
افرادی در کشزیرهزای مسزیزمزان
هستند بنا به شرایم جزامزعزه شزان
مثل ایران کسی نمی لزیانزد حزتزی
با وجید آنکه بزخزش وسزیزعزی از
جیان هزا چزیززی بزنزام اسزالم را
قبین ندارند و خییی درصد کزمزی
از افراد نماز می خیانند ولی می
گییند جامعه اسالمی ست و اینهزا
را باید از هم لفکیک کرد و قطعا
جززامززعززه ی مززردسززاالر در روی
افراد لاثیرگذار است و وقتی ایزن
مردها در جامعه ی دیزگزری مزی
شیند ممکن است بزازخزیرد بزدی
داشته باشد.
 )3سننابننقننه بنندمسننتننی و آزار
جنسی در شب سال ننو و جشنن
اکتبر در آلمان و تفاوتهای آن بنا
تعرضات اخیر چه بوده است؟
طززبززق آمززار سززازمززانهززای زنززان
هرساله در جشن اکتبر یزا هزمزان
جشززن آبززجززیی مززینززیز بززه طززیر
متیسم به  ۲۴زن لجاوز جنزسزی
میشید .البته این آمار رسزمزی و
آمار غیزررسزمزی و آنز زه اعزالم
نمی شید گفته می شزید حزتزی لزا
 ۱۴۴نفر میرد لزعزرض جزنزسزی
هم رخ داده  .آمار آزار و اذیزت
و لززعززرض جززنززسززی در جشززن
کارناوان کین نیز بسیار بزاالسزت
امززا بززه دلززیززل جززدی نززگززرفززتززن
مززیضززی از طززرف پززیززیززس ایززن
شکایتها عمیما ثبت نمزیشزینزد.
و در هیز آمزاری نزمزی آیزد .در
آلززمززان از هززر  7زن یززک نززفززر
حداقل یکبار میرد لجاوز جنزسزی
قرار میگیرد .این لجاوز جزنزسزی
فقم در خیابان نیست .وقتزی عزدم
رضایت زن در سکس هزم بزاشزد
اینهم خشینت و لجاوز مزحزسزیب
می شید ۸۴۴۴ .مزیرد لزجزاوز
جنسی در سان صیرت میگزیزرد.
در سان  ۱۴۲۱لنها  ۰/۸درصد

لینستن این جرم ها را به اثزبزات بزرسزینزنزد و یزعزنزی بزعزنزیان جزرم،
مجرمین محکیم بشیند .لخمین زده شده که ساالنه  2/۱میییین زن و
کیدک در سرلاسرجهان قربانزی لزجزارت جزنزسزی مزی شزینزد .طزبزق
برآورد سازمان جهانی کار ،درآمد متیسم از فحشای اجباری معادن
 77هزار دالر هرساله دولت ها از مکان های لن فروشی زنان سزید
می برند.
در فیریه  ۱۴۲2یک زن عرب که روسری به سر داشته در ساعزت
 2بعدازظهر وقتی در خیابان میرفته کسی با یزک جسزم سزنزگزیزن بزه
سرش می زنه و حدود یکساعت یا بیشتر بزی هزیش بزیده وقزتزی بزه
هیش می یاد لباسش پاره بیده و بر روی لزنزش آب جزی و مشزروب
ریخته بیدند و قتی کمی هیشیار می شید و به پییس شکایت می کزنزد
ولی پییس حرف این زن رو به مسخره می گیرد و مزی گزییزد زیزاد
آبجی و مشروب خیردی!  .ولی بعدها از طزریزق یزک روزنزامزه ی
محیی رسانه ای می شید.منظیرم این است که در بسیاری از مزیارد
پییس این را نادیده می گیرد.
ولی المان بخاطر هجیم پناهندگان به آلمان یک اهزرم فشزاری را بزه
شکل سازمان یافته می خیاهند یک بهانه ای را بدست دولت بدهند لزا
اخراج پناهندگان راحت لزر شزید .حزتزمزا لزجزاوزی صزیرت گزرفزتزه
همانطیر که در جشن های قبیی هم صیرت گرفته و باز هم ایزن زن
هست که قربانی می شید .و حتما اولین بار نیست و آخزریزن بزار هزم
نیست چین خید دولت ها و نظام سرمایه داری برای بزه جزیزب زدن
سیدسرمایه دارد این سکسیزم را لیلید می کند و بزرای فزروش هزر
کاالیی از جنسیت زن استفاده می کند .در لیییزیزین دا زم فزیزیزم هزای
پرنی را لبییغ می کند و به نمایش می گذارد.
ولی این فشار االن بر روی پناهندگان می آورد برای لسهزیزل اخزراج
آنها درحالی که خید کشیرهای اروپزایزی ایزن جزنزگ و خشزینزت و
دخالت نظامی در کشیرهای خاورمیانه را دارند و به آنها اسیحه مزی
فروشند .مسیما هی انسانی اگر یزک زنزدگزی خزیب و بزدون جزنزگ
داشته باشد به کشیر دیگر پناهنده نمی شید .چزرا یزک اروپزایزی در
کشیرهای خاورمیانه پناهنده نمی شید؟! چزین در رفزاه اسزت .ولزی
اگر مردم خاورمیانه امنیت و رفزاه داشزتزنزد .اگزر جزنزگ ،خشزینزت،
دربدری و بی خانمانی و لزجزاوز نزبزید قزطزعزا کسزی پزنزاهزنزده نزمزی
شززد.کشززیرهززای اروپززایززی دارنززد بززرنززامززه ای را مززیز ززیززنززنززد کززه اوال
دخالتگری خیدشان را در دخالتگری در کشزیرهزای دیزگزر پزیشزش
بدهند و از سیی دیگر دارند فاشیزم را دارد قیی می کند .این لجاوز
هر سان هست ولی هی کس صدایش بزیزنزد نزمزی شزید ولزی در ایزن
رابطه اینهه هیاهی می کنند .من نمی گییم این الزفزاق نزیزافزتزاده اسزت.
بیکه این الفاق افتاده ولی در این مسئیه پناهنده سزتزیززی در دیز زیرت
پناهندگان و براه انداختن پروپاگانداهای فاشیستی مسزئزیزه خشزینزت و
لعرض به زن در این هیاهی حل و گم شزد وبزاز ایزن زن هسزت کزه
قربانی می شید .اون دو زن که لجاوز به آنها شد چزه الزفزاقزی بزرای
خیدشین افتاد .یا اروپا نمی لیاند از زنان حمایزت کزنزد .کزمزا ایزنزکزه
دولت هم به کم کاری پییس در این رابطه اعتراف کرده است.

 )۰تا کنون مشخص شده اسنتنکنه اکنهنر منهناجنمنینن از کشنورهنای
اسالمزده بوده اند ،کشورهائیکه زن ستینزی و آزار جنننسنی زننان
نهادینه شده است .عکس العمل زنان منهناجنری کنه از سناینه شنوم
قوانین شریعت گریخته اند به این ماجرا چه بوده است؟
من قبل از پاس به سیان شما باید به یک مسئیه ای اشاره کنم .پیزیزس
شهر کین آلمان آخرین خبری که اعالم کرده با عنیان آماری که نباید
منتشر می شد .اعتراف کرده که بخش بزرگی از پنزاهزجزییزان آمزده
به آلمان از هنگام ورود به این کشیر ،هی لخیفی مرلکب نشدهاند.
2
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زندا نی سیاسی آزاد باید گردد
سقوط اخالق حرفه اى در حكومت دینى جمهورى اسالمى !
شاهین کاظمی

در روزهاى گذشته خبرى از
داخل ایران منتشر شد مبنى بر
اینكه بخیه هاى صیرت یك
كیدك 2ساله بدلیل عدم لیان
پرداخت هزینه بیمارستان لیسم
والدین با دستیر پزشك كشیده
شده و بیمار خردسان با زخم باز
از بیمارستان مرخص شده است
 ،با اینكه فقر میجید در جامعه
ایرانى بییژه در طبقه ضعیف
لقریبا ً همه گیر شده و سرمایه
هاى میى نظیر نفت بجاى لامین
هزینه هاى اولیه مثل درمان
رایگان براى شهروندان ایرانى
خرج جنگ سیریه و عراق
ویمن و ....واهداف لبییاالى
رژیم مذهبى ایران میشید .

میضی مشكالت زیاد اقتوادى
خید عامل هزاران بدبختى و
مویبت براى طبقه فقیر جامعه
هست در این نیز شكى نیست كه
خید جاى هزاران ساعت بحث و
مجادله را مى طیبد  .من این
الفاق پیش امده براى كیدك
صیرت شكافته را مى خیاهم از
منظرى دیگر با هم ببینیم  ،از
دیدگاه پزشكى و سیگند نامه
سقراط وحقیق بشر و پزشكان
بدون مرز نگاه كنیم  ،حس دردى
كه این كیدك براى درمان وبخیه
شدن میكشد كه لا اینجا طبیعى
هست كه باید صیرت شكافته شده
دوخته شید اما وقتى بخیه زدن
لمام میشید و پزشك مسئین
میفهمد كه والدین كیدك عاجز
هستند از پرداخت ۲2۴هزار
لیمان هزینه درمان و در كمان
ناباورى و بدونه در نظر گرفتن
انسانیت و مسئیلیتى پزشكى خید
دستیر كشیدن بخیه ها را میدهد
كه وقتى از اینجا ماجرا به دردى
كه این كیدك معویم و فقیر

دلیل اصلی تنش در خاورمیانه،فقط دعوای شیعه ووهابیت نیست
سحر باباسجلی
یکی از عیامل که باعث لشنج در
خاورمیانه شده می لیان گفت
گسترش شیعه »جمهیری اسالمی
وهابیت»آن
«و
ایران
سعیدی«،اختالف فی مابین اعدام
شی نمر و لشنجات اخیر بین ایران
و عربستان ریشه این لنازعات،
سیاسی بیده و بسیار پی یدهلر از
لحییل سادهانگارانه عدهای است که
فقم آن را اختالفی مذهبی بین شیعه
و سنی میدانند.
برخی ،اعدامهای اخیر عربستان سعیدی را بخشی از لالش این
کشیر در راستای مقابیه با اسالم افراطی خیاندهاند»آن سعیدی« ،اما
همه باید به یاد داشته باشند که دین رسمی حکیمت سعیدی یعنی
وهابیت خیدش لعبیری بسیار افراط گرایانه از اسالم است و از این
جهت ،عقاید حکیمت این کشیر بسیار شبیه باورهای دینی گروههای
خشینتگرایی مانند القاعده و داعش است .به خویص که در میان
اعدامشدگان اخیر که به جرم افراطگرایی و لروریسم لیسم حکیمت
عربستان اعدام شدند نام روحانی شیعه شی نمر النمر به چشم
میخیرد .شی نمر یکی از منتقدان بسیار جدی دولت سعیدی بید؛
دولتی که دهههاست اقییت شیعه این کشیر را سرکیب کرده است.

میكشد دن هر انسانى به درد میاید
و من با خید اندیشیدم و سؤالى
ها ي در ذهنم إیجاد شد كه :
ایا این پزشك اگر به پین فكر
نمیكرد و از نظر اخالق حرفه اى
درمان بیمار را مدنظر قرار میداد
كه بییژه بیمار یك خردسان هست
چه الفاقى در یك بیمارستان دولتى

براى هی كدام از أفراد
حكیمتى از رهبر یك دست
گرفته لا نیچه هایش اهمییتى
ندارد .
و اما !
مردم چرا این همه ظیم و ستم
كه یك از هزاران رسانه اى
میشید برایشان مهم نیست كه

بیدار شیند و با إیجاد كم ین
هاى مبارزالى بر دهان این
حاكمان دیكتالیر و فاسد بكیبند
و با پیروزى به همه حقیق
قانینى و مدنى خید برسند .

برایش میافتاد ؟ ایا كسى كه
میتیاند درد را جاگزین درمان
میكند براى پین طبابت نمیكند بیكه
لجارت میكند خیدش یك مدن
داعش زاده شده در حكیمت
جمهیرى اسالمى نیست ؟
بدونه شك این شخص لحت لعییم به امید بیدارى ورهائى و
حاكمان مستبد و دزد ایران بیده نابودى دیكتاتور دینى تهران
كه جان مردم از كیچك و بزرگ
نمر طرفدار مبارزه مسالمتآمیز
بید .شعار سیاسی او »کیمه ،نه
گییله! «بید .اعدام او که لیسم
گروههای حقیق بشری سراسر
جهان از جمیه عفی بینالمیل
محکیم شده است منجر به حمیه
به سفارت عربستان در لهران و
س س قطع روابم ایران و
عربستان شد.
از طرفی خیدحکیمت جمهیری
اسالمی هر سان اعدامهای
عقیدلی داردو برای نمینه لیست
جدیداسامی  0۱زندانی سیاسیء
عقیدلی که می لیان نام
برد.۲زانیار مرادی  .۱لقمان
مرادی و......غیره.
از نی برخیرد این دوکشیر می
لیان به این نتیجه رسید که پایه
واساس این حکیمتهای دینی
برای لداوم خییش براساس
دیکتالیری بنا ریزی شده و
برای این منظیر حتی شرو به
سرمایگزاری در خارج از
قیمرو خییش نمیدن و باغارت

سرمایهٔ میی و خرج کردن آن
خارج از دیکتالیری خییش
نمیداند که این سرمایه ها
صرف نابیدی وبه خاک خین
کشیدن میتهای دیگر امثان
سیریه ،عراق ولبنان شده
وهم نین باعث نبیدامنیت
جهانی و ثرولمندلر شدن
ابرقدرت و کشیرهای صنعتی.
حکیمت مثل جمهیری اسالمی
ایران که با حمایت و شراکات
غارلگران خارجی میت ایران و
خاورمیانه را به خاک خین
کشیدن و در پایان میتیان نتیجه
گرفت که فقم دین مخرب نیست
نی حکیمت دیکتاری و نبید
دمکراسی و لک حزبی یکی از
عیامل اصیی و مخرب است که
متأسفانه جیامع سید طیب با
شارژ کردن این دیکتالیرها مثل
حکیمت سعیدی وآخیندیهٔ
و
خید
ایران،کشیرهای
خاورمیانه به خاک خین کشیدن.
3

قت
هجنکش و اعدا م ل عمد و سازمان یافته دولتی ست
نقش زنان در حکومت های
اسالمی
دل آرام آزمون

یکی دیگر از گروه های اسالمزی
که به لشزکزیزل یزک حزکزیمزت و
جامعه اسالمی می انزدیشزد گزروه
میسیم به داعش است.
گززروه جززهززادگززر یززا جززنززایززتززکززار
داعززش بززارفززتززار دوگززانززه خززید
نسبت به زنان بازلاب روشنی از
نگاه مکتب اسالمی به جنزس زن
است.
از یک سزی ایزن گزروه بزا زنزان
رفتاری غیر انسانی داشته و آنهزا
را کاالیی برای لجارت میدانزد و
بعنیان پاداش بزه پزیزکزار جزییزان
هدیه مزیزدهزد...بزطزیریزکزه بزنزابزر
گززززززارش بزززززی بزززززی سزززززی
حداقل۱۴۴۴دختر و زن ایززدی
هنیز در اسارت نیروهای داعش
هستند(.مطابق آیات قرآن با زنان
اسیر رفتار غیر انسزانزی دارنزد .
و امززا از طززرف دیززگززر داعززش
بززرای زنززان مسززیززمززانززی کززه بززه
مناطق لحت حکیمزت آنزهزا وارد
میشیند به نیعی برنزامزه ریززی
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دارد.
برعکس طالبان والقزاعزده داعزش
به بسیاری از زنان غربی که بزه
خدمت گرفته اجازه میدهد که در
شبکه های اجتماعی نقزش داشزتزه
باشند .زنان مجردی که به داعش
پییسته اند در امزنزیزت نزگزهزداری
شده و در حالیکه به آنزهزا لزعزالزیزم
مذهبی القا میشید لالش مزیزشزید
هر چه سریعتر برایشان همسری
پیدا شید .و اما عده ای از آنزهزا
به گردان خنسا می پییندند
این گردان لنها از زنزان لشزکزیزل
شده ودر شزهزرهزای مزثزل رقزه و
میصل گشت زنی کرده و قیانین
سختگیرانه را بزه مزردم لزحزمزیزل
میکنند .افراد این گردان به انجزام
لنبیهات شدیدی مزثزل کزتزک زدن
ویا شالق زدن افرادی کزه لزبزاس
مناسب به لن نمزیزکزنزنزد مزعزروف
هستند.
به گفته کارشزنزاسزان بسزیزاری از
زنانی که با عبیر از مرز لرکزیزه
به مناطزق لزحزت کزنزتزرن داعزش
میروند خییی زود هر گینه لفکزر
و لوززیری کززه از شززرکززت در
میادین جنگ یا حضزیر در خزم
مقدم با کالشینکف داشته اند نقزش
بر آب میبینند.
البته اکثریت آنها بسیزار جزیان و
دارای شززیر وهززیززجززان احززمززقززانززه
برای جنگ ونیز دارای انزگزیززه
های جنسی و اسالمی برای جهاد
نکاح میباشند.
کسانی که در جامعه مدرن غرب
حرفی برای گزفزتزن نزدارنزد و در
خانیاده های مسیمان و عمری با

رویایی با دوگانگي زندگی کرده
اند و به لعادن منطقی نرسیده اند.
داعش به زنان بعنیان عامل
ضروری برای حفظ این گروه
مینگرد بدلیل اینکه خید در پی
ساختن یک حکیمت و خالفت
دایمی در مناطق عراق و شام و
حتی خاورمیانه است و از زنان
بعنیان نیمی از جامعه استفاده
میکند .طرز نگاه داعش به
زنان مطابق همان نگاه حکیمت
اسالمی ایران به جنس زن در
جامعه است و زنان داعشی که
به گروه خنسا می ییندند ودر
جهت لنبیه و لأدیب دیگر زنان
برمیایند همانند همان زنانی
هستند که به گروه های انتظامات
و بسیج وگشت های ارشاد
میروند .با همان نگاه و اختیارات
که بتیانند با زنان و دختران
جامعه خیدشان مانند گناهکاران
رفتار کنند.
هستند زنانی که در مجیس یا
نهادهای دیگر دولتی لشریف
دارند و رسما ً بدلیل شخویت
دوگانه ای که دارند بازی ه
اهداف مسئیالن و حاکمان
اسالمی جامعه هستند که البته
گاهی درحماقت و زیر پا گذاشتن
حقیق زنان پیشی میگیرند و
سخنرانی هایی میکنند که
متحجرین افراد را هم به لحیر وا
میدارند.
اینان نیز نمینه هایی از زنان
خیدباخته داعشی هستندکه ماییند
دریک حکیمت ضد انسانی و
اسالمی عرض اندام کنند.

اصیالً زن در قرآن و قیانین
اسالمی بقدری کم ارزش است
که شیهر اجازه دارد (مطابق
سیره نسا آیه  4۰او را کتک
بزند ویا ۰زن عقدی داشته باشد
و لابینهایت کنیز (صیاه داشته
باشد .و در اجتما هم که
اصیالً حقیقی برای زن لعریف
نشده است.
سیاست دوگانه حکیمت اسالمی
ایران نیز چنین است برای
نمایش ارزش زنان حضیر آنها
را در جامعه و دانشگاه ها نشان
میدهد از طرفی باحضیر گشت
های ارشاد و سرکیب بسیاری
از حقیق اولیه آنها سعی در
جهت به انزوا کشاندن زنان و
اسالمی کردن هر چه بیشتر
جامعه دارد.. .
مکتب جامعه اسالمی واقعی
همان لفکر ضد عیم و دانش
است که لنها به لنبیه و لادیب و
کشتار و جنگ می اندیشد
همانگینه که کامالً چهره واقعی
خید را در مناطق اسالم زده
آشکار و هییدا نمیده است.
با امید به روزی که همه زنان
در همه کشیرهای اسالمی
ارزش حقیقی خید را دریابند و
نه لنها برای خید بیکه برای
سایر هم نیعان خید احترامی
در خیر یک انسان ارزشمند
قا ل شیند.و جذب هی مکتب
ضد بشری و اسالمی مانند
داعش یا گشت ارشاد یا دیگر
نهادهای وحشیانه نگردند.

یک فعان کسی است که برای هدفی مبزارزه
می کزنزد  .او شزخزوزی اسزت کزه مزعزمزیال
قدرت  ,پین یا شهرت انگیزه وی نمیباشد ،
اما در واقع زمانی که برخی از بی عزدالزتزی
ها و ظیم و ستم ها را میبزیزنزد بزر انزگزیزخزتزه
میشید به طیری که ارزشزهزای درونزی کزه
به ان باور دارد او را مجبیر میزکزنزد لزا بزه
عمیی دست یازد لا آنرا ( بی عزدالزتزی هزا و
ظیم و ستم ها را بهتر کزنزد .ا ایزی آنسزیزر
نززمززایشززنززامززه نززییززس ،فززمززیززنززیززسززت و فززعززان
آمریکایی ،که برای نمایشنامه الزک گزییزی
های واژنا که بزه  ۰۸زبزان لزرجزمزه شزده
جیایز هنری بسیار معتبری را نیز دریزافزت
کرد.
4
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نگاهى اجمالى به حواشى اخیر شب سال نو در كلن المان و استهكلم
سوئد در رابطه با تعرضات مهاجران و تقابل فرهنگ ها
آکو رضائی

آمار جرا م مرلكب شده در
جریان جشن هاى شب سان نی
در شهر كین به  2۲7میرد
رسیده كه  2۴درصد انها لعرض
جنسى بیده است.
پییس المان روز جمعه إعالم
كرد كه  ۲۸نفر از  4۲فرد
مظنین به دست داشتن در
حیادث شب سان نی در كین
پناهجی هستند ،كه مییت  2نفر
از انها نیز ایرانى است .این
رخداد بازلاب گسترده اى در
المان داشت،
كشیرى كه در سان گذشته
میالدى درهاى خید را بر روى
پناهجییان باز كرد ،لا جمعیتى
حدود یك میییین و صد هزار نفر
وارد خاك ان شیند.
پییس سی د نیز اعالم كرده كه
دست كم  ۲2زن جیان در شب
سان نی میالدى در شهر كیمر
میرد لعرض جنسى قرار گرفته
اند.
و به نیشته روزنامه دان كه در
روز یكشنبه فاش نمیده كه:
دختران و حتى پسرهاى جیان به
مدت دو سان در جریان بزرگ
لرین فستییان میسیقى اروپا

میسیم به "we are sthlmا كه
هر ساله در استهكیم بر گذار
میشید بویرت سیستمالیك
میرد آزار و لعرض جنسى
دسته هایى از جیانان پناهنده و
متقاضى پناهندگى قرار گرفته
اند .در حالى كه پییس سی د
گزارشات إرسالى را مخفى نگه
داشته اما روزنامه دان مینییسد
كه  :لعداد افرادى كه در جریان
این فستییان به دنبان لعرض
جنسى به چادر پییس مراجعه
نمیده و شكایت لسییم
كرده اند ركیرد اسا بیده به
نیشته این روزنامه این واقعیت
كه اكثریت این افراد از دختران
جیان لشكیل شده بید  ،در
گذارش پییس حذف و مخفى شده
است كه كمترین میزان سنى انها
 ۲۲ساله بیده است ،و عامیین
افراد میسیم به پناهندگان
نیجیان و عمدلا از كشیر
افاانستان هستند .به گفته یكى از
قربانیان (انا  ۲2ساله این واقعه
كه خید در بطن ماجرا بیده و
حیادث را لمس كرده او مى
گیید به مجرد اینكه وارد جمعیت
مى شدید دست درازى ها شرو
مى شد ،دختران را در یك حیقه
محاصره قرار مى دادند ،او
هم نین گفته كه یكى از دوستانم
زمین خیرد كه این باعث شد و
انها خید را بر روى او مى
انداختند ،و نكته اي كه انا نیز
لأیید كرده مهاجمان از كشیر
أفاانستان بیده اند.
عیى رغم میل باطنى كه نمى
خیاهم به دین و مذهب ب ردازم
این رویداد ها عجیب ریشه

رد کشوری هک زن حق انتخاب لباس ش را ندا رد ،حرف زدن از
انتخابات آزاد یک فریب زبرگ است.

و كیدك از ابتدا به دنبان و
كنجكاو از چیزى كه منع شده و
از دست رس خارج بیده مى
رود كه ذهن پرسش گرش را
أرام نماید .به نیبه خید ابراز
شرمندگى مى كنم و از طرف
خیدم از قربانیان این حیادث
عذر خیاهى مى كنم .بهتر است
قدرى با خیدمان صادق باشیم و
واقع بینانه ب ذیریم كه ایرانى كه
به لاری و هییت و فرهنگش
میبالیدیم دیگر وجید خارجى
ندارد ،چین اخیند ها نسل هاى
جدیدى براى ایران و ایرانیان
لربیت كرده اند  ،نسل هایى كه
لجاوز و لعرض به دختران
نیجیان و جیان شاهكار
كیچكشان است و این قضیه در
ایران نیز بسیار بسیار رایج
است و به كرات مشاهده نمیده
ام حتى فییم هاى زیادى مربیط
به ایران و دیگر كشیرهاى
در
دسته
مسیمانان از این
اینترنت و فضاى مجازى به
وفیر دیده مى شید و این یكى از
اسیب هایى است كه جامعه ما به
ان گرفتار است  ،اما خیشبختانه
با مقدارى امیزش و فرهنگ
سازى قابل درمان است
امیدوارم حد اقل هم میهنان
عزیزم این ذهنیت را داشته
باشند كه اگر در چنین شرایطى
قرار گرفتند فقم به اون لحظه
خیدشین فكر نكنند بیكه بدوند كه
نماینده یك كشیر  ۸۴میییینى
هستند چه بسا از روى رفتار
اشتباه من جامعه ایران عزیزمان
را قضاوت مى كنند و من نماینده
كشیرم هستم .

هایشان در فرهنگ و دین و
مذهب و نگرش جیامع اسالمى
گره خیرده ،به آمار ها نگاهى
بیندازیم  ٥2درصد متجاوزان از
كشیرهاى اسالمى هستند حتى
ایرانى ها نیز به نیعى سهمى
دارند ولى از نظر بنده بسیار
نرمان است از این جهت كه اگر
چنین نبید جاى بسى شگفتى
وجید داشت از انجایى كه خید
در ایران دوران نی جیانى و
جیانى را در ایران س رى كرده
ام به راحتى مى لیانم این
حیادث را اسیب شناسى نمیده و
بشناسم  ،ما در ایران یا لمام
جیامع اسالمى انسان بیدن را
دسته بندى می كنیم و اساسا انها
را با جنس نر و ماده میشناسیم و
این امر باعث لفكیك جنسیتى در
همان سنین كیدكى شده که
كیدك از همان دوران با
پارادوكس جنس مخالف اشنا مى
شید و همین مقدار كافى است كه
ذهن كنجكاو یك كیدك درگیر
چنینین مسا یى گردد یعنى كیدك
در همان دوران مى پذیرد كه
انسان ها را نه با ادمیت بیكه با
جنس انها یعنى نر یا ماده بشناسد
و طبیعیست كه میجیدالى كه در
چنین جیامعى رشد یافته باشند
وقتى كه دست بر قضا سر از
اروپا در اورد درگیر چنین
فجایعى مى گردد.
چیزهاى كه در جیامعى مانند
اروپا خییى پیش پا افتاده هستند
چین انها فرزندانشان در لمام
سطیح لحوییى با هم
همشاگردى هستند و كمكم با
یكدیگر و جنس مخالف اشنا مى
شیند و به ندرت دچار لحریك و
دید جنسیتى مى گردند ،ولى در با ارزوى پیروزى و ازادى
ایران و سایر كشیر هاى به كشورمان از بالى خامنه اى و
ظاهر مسیمان قضیه به این دیگر اخوندك هاى مكار .
راحتیى كه ذكر شد پیش نمیرود

ع شن
هب مل یع و غیر انسانی اعدم اه پایان دهید
چیه کس حق گرفتن جان انسان دیگری را ندا رد
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دین ،افیون توده اهست!
ندای زنان ایران
بخش »وییکیج نمین «اردبیل،
روستایی در محدوده جارافیایی
خید دارد که مدلی است به
غیرت یکی از مادران خید
شهرت یافته؛ زنی که ساخت
بییک ماسهای را به عشق لأمین
خانیاده به گردن گرفته است.
 ۲0سالگیاش را استثنا ا َ خیب
به یاد دارد؛ سالی که ناخیاسته
عروس میشید .اما برخالف
دخترهای دیگر روستا ،این
فرصت را داشته که قبل از
عروسی بداند داماد کیست و او
را دیده باشد.
ساواالن خبر به نقل از مهر
نیشته است که دختران روستای
»گرمه چشمه «از محیطه حیاط
خانههایی که چندان باهم فاصیه
ندارند ،دورلر نمیروند مگر
برای درس خیاندن ،آنهم لا
ششم ابتدایی و یا به خانه بخت
رفتن.
میگییند اما »مهلقا عییضی «
کاری میکند که هی زن
روستایی حداقل در اردبیل آن را
به دوش نگرفته است .او سانها
است که کمر همت بسته لا یکی
از شالهای سخت مردانه را
بهلنهایی انجام دهد و گاهی
فرامیش کند که قدرت دست یک
مرد را ندارد.
مهلقا میگیید  ۰7سان دارد اما
در ستارههای خستگی و ماللتی
که له چشمانش دیده می شید،
بیش لر از اینها نشان می دهد.
از وقتی عروس شد میگیید» :
داماد از اقیام دور بید و گرنه
دخترها اجازه ندارند لا روز
عروسی همسر خید را ببینند«.
روستا این عادت خید را هنیز
لرک نکرده است .بیش از نیمی
از صندلیهای دانشگاهی را در
ایران دختران به دست میآورند
و این روزها حضیر اجتماعی
زنان رو به رشد است اما
روستای گرمه چشمه همچنان
دختران  ۲۰ – ۲4ساله خید را
عروس میکند .لنها مدرسه
روستا لا ششم ابتدایی پاس گی
است و کدام خانیادهای امکان
مالی دارد که دخترش را به
روستای »نیارق «یا »شهر آبی
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بیگیی«ر نزدیکی روستا بفرستد.
زن همسایه میگیید» :از لرس
این که دختر از راه به در نشید،
زود شیهرش میدهیم«.
مهلقا هم دو دخترش را
همینطیری در سن پایین شیهر
داده است و هنیز یک دختر و
یک پسر مجرد در خانه دارد.
لمام لعریف زنانگی روستا خییی
ساده در دختری و بعد مادری
خالصه مانده است و این
سرنیشت در ذهن و عاطفه زنان
روستایی که اغیب آنها
دوشبهدوش همسران خید به
دامداری،
سخت
کارهای
چیپانی ،کشاورزی و پختوپز
غذاهای سنتی مشاین هستند،
نقش بسته است.
مه لقا همین طیر که حرف می
زند ،ماسهها را رویهم می
ریزد ،آب میدهد و آماده می کند
لا اعجازی بسازد که سانها
انگشت حیرت بر دهان زنان
روستاو شهرنشینهایی که از
جاده روستا عبیر میکنند ،برده
است.

هزاران حرفوحدیث.
گره زندگی مهلقا اما به همین
کار بسته بید» :در روستایی که
نه مرغداری ،نه دامداری ،نه
پرورش
نه
صنایعدستی،
شترمرغ ،نه پرورش قارچ و
هی و هی ندارد ،کاری ازم
برنمیآمد«.
معیشت اصیی روستا دامداری و
کشاورزی است اما اگر زمینی
نداشته باشی و چارپایی برای
نگهداری ،نمیلیانی زندگیات
را ب رخانی .همینها باعث
میشید شال همسرش را ادامه
دهد و وقتی میبیند شییش لیان
ادامه کار ندارد ،بهلنهایی
دستهایی که نرم و لطیف لعبیر
میشیندرا ازسر غیرت بهسختی
وزمختی ماسهها بس ارد.
 ۲0سان است یک کار سخت را
به دوش کشیده و گاهی مردها را
متحیر ساخته است .لمامی
آرزوهای مهلقا در  ۲0سان بعد
با یکییکی این بییکها عجین
بیده و هر وقت با سرد شدن
هیا ،آسمان کدر ابرهای خید را
به

میاد اولیهاش را در قالبها خالی
میکند .از  ۲0سان قبل که
همسرش دچار مشکالت جسمی
شد ،با خیدش گفت» :نمردهام
که ،خیدم بییک میزنم«.
زنهای همسایه از سر لعجب،
شاید حسد و شاید هم دلسیزی
مانعش شدند .گفتند کمرت زیر
این کار میشکند .گفتند آبرویت
میرود اگر مرد غریبه لی را
ببیند که داری بییک میزنی.
گفتند کارگر بیاوری ،به
دخترهای ما نگاه بد میکند و

زمین رسانده و خبر رسیدن پاییز
و زمستان را آورده ،مهلقا
ناخیاسته مجبیر شده دست از
کار بکشد و به آرزوی داشتن
یک سیله بییکزنی ،از ادارهای
به اداره دیگر برود و به حدی
کاغذهای رنگبهرنگ روی
میزها جابهجا کند که خستهلر از
وقتیکه بییکهای سنگین را
جابهجا میکند ،از شهر به
روستا بازگردد.
درحالیکه با دستگاه خید
کارمیکند ،میگیید» :همسایهها

نگذاشتند کارگر غریبه بیاورم .با
این حیاط کیچک هم نمیلیانم
کارم را زمستانها ادامه دهم.
فقم امید بستهام به لکه زمینی که
کنار خانه خریدم که اگر آب و
برقش را بدهند ،آن جا یک سیله
بزنم و زمستانها هم کارکنم.
داماد کیچکلر مهلقا برایش کار
میکند اما پسرش لرک روستا
کرده و رفته است به خاطر این
که نمیشید بی کار نشست و
انتظار داشت سر سفرهات نانی
بیاید»:هنیز نتیانستهام عروس
بیاورم .با این وضع مالی
نمیشید .شش ماه از سان کار
میکنیم ،شش ماه دیگر را با
قرض کردن از اینوآن زندگی
می گذارنیم .آنهایی که در شهر
هستند بیایند ببینند که حتی وام
خانهام را نمیلیانم پس بدهم.
هرقدر لالش کردهام و لن
بهسختی دادهام ،نمیلیانم با
هزینهها کنار بیایم .خییی ها
آمدند ازکارم عکس وفییم بگیرند
اما حتی این آمدن ها گرهی از
مشکاللم باز نکرده است.
مهلقا بییکها را آماده کرده و
چیده است .قرار است بیایند و
ببرند« :حاال که آب و برق و
بنزین گرانلر شده ،بییکزنی
هم صرف نمیکند .خییی کم لر
از قبل میخرند .مجبیرم که
بییک بزنم ،کار دیگری نیست
که خرج زندگی را دربیاورم«.
دستهای مهلقا از دستکش که
بیرون میآید ،چینوچروکهای
غیرلی مثانزدنی عیان میشید.
زنان روستایی لن بهسختی
میس ارند و سختی را بخشی
جدانشدنی از زندگی خید
میدانند؛ بهخویص اگر چرخ
زندگی سخت ب رخد«.
«ونیس بهنید» ،خبرنگار مهر
نیشته است«:بییکهای زندگی
مهلقا آماده لحییل مشتری است.
ابرها به لن خسته زمین
رسیدهاند و کدریشان با خاک
سیاه یکی شده .مهلقا بدرقهام
میکند و پشت پنجره کنار
گلهای شمعدانیاش به دوردست
جاده چشم میدوزد .هنیز
میلیانم ستارههای نگاهش را
بخیانم؛ ستارههایی که سختی
روزگار را شرمسار میکند«.
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دنیای بدون مرز حق تمام انسان اهست

 غیرنظامی کشته شدند۹۸۲  در جنگ قندوز: در کشور من جنگ است ولی امن تشخیص داده شده ورئیس سازمان ملل
جمهور اشرف غنی افغان ها را دعوت به بازگشت یا بهتر بگویم دفتر هیات کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گفته است که در
درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و مخالفان مسل در والیت
!به مردن می کند
. غیرنظامی کشته شدند۹۸۲ قندوز در شمال شرق افغانستان
یوسف(حیات)حسنی
وقتی به اخبار متشره در رسانه های معروف جهان یا به گزارشات
سازمان های معتبر مثل سازمان میل نگاه میکنیم مبینیم افاانستان هم
 روز طین می کشد لا پس۱0 مانند سیریه وعراق در جنگ مستقیم قرار دارد شهر قندوز لورف می شید و
. گرفته شید و صد افسیس که با قتل عام مردم و غارت و ناامنی و هزاران مویبت و بدبختی همراه بید
 بسیاری از معضالت دیگر چطیر امن...وقتی در روز روشن سر میبرند ؛آلش میزنند؛سنگسار می کنند و
لشخیص داده می شید
در حالی این مطیب را می نییسم خبر حمیه به مهمانخانه اس انیایی و کشته شدن البا آن کشیر را در اخبار
مشاهده میکنم که می لیان گفت که کشیر افاانستان برای اروپایی ها یا به نیعی کشیر هایی که امنیت را در
افاانستان می بینند خید در حان لیفات دادلن هستند و به جای پرداختن به اصل معضل و مقابیه با عیامل
 بیه باید قبین کرد. شرارت و نا امنی که به نیعی در لمام حاالت به لفکر مذهبی و سنتی دینی بر می گردد
که مردم مظییم افاانستان قربانی قضاوت ها نا عادالنه در خارج و قربانی گروهای لندرو مذهبی که بخش
.زیادی به بدنه حکیمت نفیذ کرده و سنت و مذهب اصل بیده و به انیا مختیف با چاقیی قیانین اسالمی سر مردم را میبرند
ما مردم افاانستان باید بیدار بشییم و صدای خید را به گیش جهانیان برسانیم و در حقیقت فریاد لمام زنان کشته شده زیر سنگ ومشت و لگد
. و کیدکان معویم که قربانی جهل بزرگان مذهبی شدند
End of Year News from
The Organization of Women's Freedom in Iraq

Defeat of ISIS Begins

But with a Heavy Price in Iraqi Lives!
Right now, as the news media reports progress in the military effort against Daesh (ISIS) in Ramadi and elsewhere, we
are receiving first-hand reports of the horrible atrocities they are committing, even as they retreat. Using women
and children as human shields; burning women for "witchcraft"; killing men for suspicion of being homosexual; and many
mass executions in Hawija, South of Mosul and elsewhere. It will take many years and resources for the survivors in
these areas to recover and rebuild their lives.
In response to this devastation, we in OWFI are rapidly expanding our outreach and sheltering capacity. We are
currently opening new safe and respectful facilities to shelter victimized women in Iraq's southern and western regions.
We are also continuing to work diligently against bureaucratic red tape to open a shelter in the north for Yazidi women
who have escaped sexual slavery under Daesh.
In addition, we are using our unique position as a grassroots organization with activists and allies across Western Iraq to
carefully collect and document reports of the abuses committed by Daesh. These reports will be shared with national
and international bodies to ensure that these atrocities are not forgotten, that one day justice will be
served against the terrorists and compensation made to the victims.
Through all the war and darkness of the last years, OWFI has continued to help victimized women and fight for women's
human rights to be honored in Iraq. We have greatly expanded our sheltering in 2015, while simultaneously keeping up
the political work - protests, meetings, building alliances - that is required to make lasting change for women possible.
We are grateful for all your past donations, and hope you will continue to support us now as we plan for the future. There is so much work to be done.
Wishing you a peaceful and happy New Year.
Wishing for peace and dignity for all in Iraq.
~Yanar Mohammed, President, OWFI
https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/1521b76babdcd83b
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مم
خشونت علیه زانن نوع
پیش خرید كودكان در شكم
مادران كارتن خواب و همچنین
سیستم پزشكي بیرحم !

فرشته نظام آبادی
معضل زنان متعاد و بي خانمان
،یك معضل اجتماعي عمیق در
ایران است كه ریشه آن به
سیاستهاي سه دهه اخیر بر
میگردد و آمارهایي كه از
افزایش میزان اعتیاد  ،فحشا ،بي

خانماني و افزایش انیا جرا مي
حكایت مي كنند كه در ارلباط
مستقیم با رشد بیكاري و فقر در
ایران است .عالوه بر افزایش
شمار زنان متعاد ،سن شرو
اعتیاد نیز به طیر مداوم كاهش
مي یابد و میانگین سن شرو
اعتباد در بین دختران به سیزده
سان رسیده كه از مهمترین
چالش هاي كشیر در أمیر زنان
و خانیاده است افزایش فقر و
اعتیاد در میان زنان ،حیاشي
فاجعه باري نیز به همراه
داردیكي از نمینه هاي آن كه
سالهاست وجید دارد اخیراًا
اخبار مربیط به خرید وفروش
نیزادان در اطراف بیمارستان
ها ،كه نیزاد خید را با دریافت
 ۲۴۴لا  ۱۴۴هزار لرمان مي
فروشند و اكثر این نیزادان مبتال
به Hivو بیمایهاي دیگر هستند و
از آنها نگهداي درستي نمي
شیدو طین عمر كیلاهي دارند.
وازآن هیلناكتر اینكه كیدكان قبل
از به دنیا آمدن و در شكم مادان

كارلن خیاب به مبیغ یك میییین
هفت صد پنجاه هزار لیمان پیش
خریدمي شیند .
زنان در ایران حتي در صیرت
داشتن مدارج باالي دانشگاهي هم
شانس كمي براي اشتاان و إیجاد
یك زندگي میفق براي خید دارند
سیاست هایي كه مجیس و رهبري
جمهیري داعشي ایران دنبان مي
كنند در جهت خانه نشین كردن
زنان واز میان بردن استقالن مالي
آنهاست ،هر چقدر كه از سطح
رفاه و آمیزش زنان كم مي شید
بر میزان نا هنجار یهایي كه آنها
را أحاطه مي كند افزوده مي شید
و روزبروز به جاي لیانمند
سازي زنان سیاست ها در جهت
نالیان لر ساختن آنها و محدود
كردن امكان اشتاان و لبییغ براي
افزایش فرزندآوري و لبدیل آن به
امري اجباري
هر روز ه خبري از محدودیت
هاي بیشتر مثل ممنیعیت و حذف
نیازندگان و همسرایان زن و
نیاختن پای زنان ممنی در اخر

باید اعتراض ما عییه سي و
چند سان حاكمیت جنایتكار
رژیم اسالمي كه منجر به
لباهي كشیده شدن ذندگي زنان
و كیدكان و همه مردم ،در
نظامي كه همانند داعش
ارزشي براي جان انسانها در
سیستم قضا ي و در كل
سیاستهایش حتي در نظام
پزشكي ارزشي قا ل نیستند باید
بزیر كشیده شده و محاكمه شید
و همه ما صدایي باشیم عییه
سیستمي كه حتي به یك ب ه
چهار ساله هم رحم نكردند
بدلیل عدم لیانایي مالي خانیاده
اش براي پرداخت هزینه بخبه
،چانه او را شكافته وخینین
رهایش مي كنند و این فقم بر
مي گردد به عمق فاجعه و
انعكاس ماهیت ضد انساني
حكیمت جنایتكار وداعشي
جمهیري اسالمي بر جامعه

امروز گل دریافت کردم
ترجمه شعر :آرزو آریاپور
امروز گل دریافت کردم.
نه تولدم بود نه روز خاص دیگری.
دیشب اولین درگیری مان اتفاق افتاد و او حرفهای بدی زد که خیلی مرا آزرد.
میدانم که حتمن متاسف است ،برای همین امروز برایم گل فرستاده.
امروز گل دریافت کردم.
نه سالگرد ازدواج مان بود نه روز خاص دیگری.
دیشب او مرا به سوی دیوار پرتاب کرد و شروع کرد به فشردن گلویم .مهل
یک کابوس بود ،نمیتوانم باور کنم که حقیقت دارد .امروز صب دردمند و
زخمی از خواب برخاستم .میدانم که حتمن متاسف است ،برای همین امروز
برایم گل فرستاده.
امروز گل دریافت کردم.
نه روز مادر بود نه روز خاص دیگری.
دیشب دوباره مرا زد و این بار بد تر از همیشه بود .اگر ترکش کنم چه؟
چطور از پس نگهداری از فرزندانم برایم؟ پول چطور؟ از او میترسم و از
ترک کردنش وحشت دارم .اما میدانم که حتمن متاسف است و برای همین باز
هم برایم گل فرستاده.
امروز هم گل دریافت کردم.
خیلی زیاد .امروز روز خاصی بود ،روز خاک سپاری ام .دیشب باالخره مرا کشت .تا سر حد مرگ زدم .فقط اگر میتوانستم کمی شجاع و
محکم باشم و ترکش کنم امروز دیگر گلی دریافت نمیکردم.

مردان حقیقی زنان را نمیزنند.
به خشونت خانگی پایان دهید.
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راهیی زن،معیار راهیی جامعه است
نوک کوه یخ آزار جنسی ادامه صفحه ی
از مززجززمززی  ۲۲۲۲پززنززاهززجززیی
سیری که در شهر کزیزن ثزبزتنزام
شدهاند لنها  0نفر مرلکب لخزیزف
شدهاند که در دفزالزر پزیزیزس کزیزن
ثبت شزده اسزت .ایزن پزنزج مزیرد
کزمزتززر از نزیزم درصزد اسزت .از
 ۶۶۴نفر پناهجیی افزازان سزاکزن
کین لنها  ۰میرد لخیف ثبت شزده
است.از  7۸٥پناهزجزیی عزراقزی
آمده به شهر کین  ۲٥نزفزر مزیرد
بازجییی پییس قرار گرفزتزهانزد و
از  ۱٥۰پناهجیی ایرانی ،لنها ٥
نفر به لیر پییس افتاده و نزامشزان
در دفالر پییس کین قید شده است.
در میان  0۱۲پناهجزیی آمزده از
مراکش مزیززان ارلزکزاب لزخزیزف
 ۰۴درصد است.
اولین واکنش از سیی پناهزنزدگزان
ایزززن بزززیده کزززه یزززک مزززتزززن
عززذرخززیاهززی بززرای لززعززرض بززه
زنان شب سان نی و هزمزراه دادن
گل به زنان اروپایی این عمل را
محکیم کزردنزد کزه عزمزل غزیزر
انسانی بیده و بزایزد بزا مزجزرمزیزن
برخیرد بشزید .واقزعزیزت ایزنزکزه
دستی که بزرای لزعزرض بزه زن
دراز می شید باید کزیلزاه کزرد و
لززیبززی ز شززید .ولززی چززاره کززار
اخززراج پززنززاهززنززدگززان از کشززیر
نیسزت .مزثزل ایزن اسزت کزه یزک
کیدکی که مرلکب خزطزایزی شزده
باشد از مدرسه اخراج کنند و در
دن جامعه رهزا کزنزنزد و بزگزییزنزد
شرفی بزکزن .بزه
بهارهخیاهزی
هرکاری می
نظر مزن عزالوه بزر لزاوان دارد
مهاجرتآدم هززا لززحززت
کززارش بززایززد ایززن
درمان قرار بزگزیزرنزد .ایزنزهزا در
کشیرهایی بیدند که مردسزاالری
به شدت نهادینه شده و قیانین بزر
عییه زن هستند .در پاکستان زنی
بززه جززرم داشززتززن یززک مززیبززایززل
سنگسار می شزید و ایزن مزردهزا
در آن جامعه  4۴یا  2۴سان بزا
آن لفکر بزرگ شزده و بزایزد ایزن
آدم ها لحت درمان قرار بگیرنزد.
مثال چزنزد سزان پزیزش یزک خزانزم
ایرانی که پارلنزر (دوسزت پسزر
عزززراقزززی داشزززت .پزززارلزززنزززرش
صیرلش را مزثزیزه (بزریزدن مزی
کند و بعد به کشیر خزیدش فزرار

می کند بدون اینکه مجرم شناختزه
شید .وقتی کسی از کشیر خزارج
می شید یعنی لی مجاز هستی کزه
در کشیر خیدت به زنزان کشزیر
خیدت لجاوز کنی ولی در اروپزا
نه .با لیجه به اینکه در اروپا هزم
این الفاق می افتد.
در سیریه االن در دو شزهزر بزنزام
کفریا و فیعه هست که  2۱هززار
نفر در معرض گرسنگزی هسزتزنزد
که لحت محاصزره حززب ک کزه
ایران هم از آن حمایت مزی کزنزد.
هزززاران زن و کززیدک و مززرد
دارند از گزرسزنزگزی مزی مزیزرنزد.
مگر می لیان در را به روی آنهزا
بسززت بززه جززرم ایززنززکززه مسززیززمززان
هستند .آنها خیدشان قزربزانزی ایزن
نظام مردساالر و اسزالم هسزتزنزد.
داعش صدهزا زن را بزه بزردگزی
جنسی می گیرد و در بزازار مزی
فروشد و از این راه لزجزارت مزی
کند و سیدهای کالن می برد.
با وجید با اینکه این مزیج لزأثزیزر
منفی داشزتزه ولزی بزاز بزر اسزاس
یززک نززظززرسززنززجززی بززا لززمززام ایززن
لبییاات و کارزار ضد پناهندگزی،
 ۶۴درصزد مزردم آلزمزان پزس از
وقززایززع شززب سززان نززی در کززیززن
هزمز زنززان دیزد مزثزبززتزی نسززبزت بززه
خززارجززیززان دارنززد 47 .درصززد
پرسششیندگان گفتهاند که پس از
ایززن واقززعززه دیززدشززان نسززبززت بززه
خارجیها منفیلزر شزده اسزت .و
دولت میفق شده که نفرت پراکنی
کند .که باید سرسختانه جییی ایزن
نفزرت پزراکزنزی عزیزیزه خزارجزیزان
ایستاد و جییی آن را گرفت.
لعدادی از زنزان کزه حزتزی بزرای
پززنززاهززنززدگززان کززار مززی کززنززنززد در
سیاستی که دولت آلمزان در پزیزش
گزرفززتزه هززمزراه شزدنززد .ولزی یززک
بخش دیگر به این مسئیه معترض
شدند که این یک نگاه ضد انسانی
هست .و فکر مزی کزنزم آنز زه کزه
ضزززعزززف خزززید دولزززت بزززیده و
نتیانسته امنیت زن هزا را لزامزیزن
کند دارد با یک مسزئزیزه ی دیزگزر
پیشش می دهد .و ایزن نشزان مزی
دهززد کززه زنززان در کشززیرهززای
اروپایی هم مزیرد لزعزرض قزرار

می گیرند و ما چقدر نیاز داریم که
بر عییه فاشیزم و سکسیزم مقزابزیزه
کنیم .وقتی می گییم از هزر  7زن
یک زن میرد لزعزرض قزرار مزی
گیزرد نشزان مزی دهزد کزه ضزعزف
وجززید دارد و زن بززایززد احسززاس
امنیت کند ومکان های حزمزایزتزی و
حقیقی بیشتر باشد که دیگر شزاهزد
این مسایل نباشیم.
 )0واکنش جریانات دست راسنتنی
و ضد منهناجنر در آلنمنان بنه اینن
وقایع چه بوده است؟
وقززتززی ایززن خززبززر پززخززش شززد در
روزنززززامززززه ی (زود دویزززز ززززه
زایتینزگ لوزییزر پزاهزای لزخزت
زنی رو کشیده که یک دست سیزاه
که اندام لناسیی این زن رو لزمزس
می کند .در روزنزامزه ی دیزگزری
بنام فیکیس چیزی مشابه اون کزه
یک زنی لخت کزه لوزییزر پزنزجزه
های سیاه در لمام قسمت های بزدن
زن رو لمس می کند .در اروپزا بزا
وجید اینکه پزیزیزس هزنزیز درحزان
لززحززقززیززق اسززت و هززنززیز کسززی را
بعنیان مجرم نتیانسته دستگیر کند
ولززی ایززن کززامززال از یززک نززگززاه
ضدانسانی فاشیستی نشأت میگیزرد
و از طرفی گروهی بنام پگیزدا کزه
نززئززینززازی هززا هسززتززنززد بززرعززیززیززه
پززنززاهززنززدگززان و خززیاسززتززار اخززراج
پناهندگان و بسزتزن مزرزهزا بزروی
انها بیدند که خزیشزبزخزتزانزه لزعزداد
اونها خییی نبزید .از سزیی دیزگزر
سازمان های پیشرو هم بزیدنزد کزه
خززیاهززان ایززن بززیدنززد کززه درهززای
کشیرمین باید باز بزاشزد و مزا از
آنها استقزبزان مزی کزنزیزم ولزی بزایزد
جامعه را از سکسزیززم و فزاشزیززم
پزاک کزرد .و یزک گزروه مزتزرقزی
زنان چپ آلمان بیانیه ای دادند کزه
خیاهان محکیمیت عزامزالن آن و
هززمززیززنززطززیر سززهززل انززگززاری و کززم
کاری پییس شدنزد و امزیزنزت زنزان
در جامعه باید لامین شید.
به این نفرت پراکنزی بزایزد مزقزابزیزه
کرد و پایان داد چین اگر ایزنزطزیر
پیش برود هر زمان که یک الفاقی
یا جنایتی صیرت می گیرد اولزیزن
نگاه ها به سمت زنی می رود کزه
روسزری سزرکزرده و یزا مسزیزمززان
است و او را مجرم خطاب کنزد .و
این نگاه خطرناک است و

می لیاند عزیاقزب بزدی در پزی
داشته باشد .در کرواسی ر زیزس
جمهیری ش گفته بزرای ایزنزکزه
زنززان مززان در امززنززیززت بززاشززد
مسیمان ها را راه نزمزی دهزیزم.
ولی باید جییی ایزن هزا ایسزتزاد.
ولی لاکزنزین پزیزیزس هزیز خزبزر
میثقزی در ایزن رابزطزه بزیزرون
نیامده اینکه چه کسانی بیدند .و
لاکنزین کسزی رسزمزا دسزتزگزیزر
نشده و باید منتظر اخبار بزعزدی
بید .ولی مهمتر از آن ایزنزسزت
که هر زنی کزه مزیرد لزعزرض
قززرار مززی گززیززرد بززایززد احسززاس
امنیت کند که بتیاند اعالم جزرم
کند و احسزاس امزنزیزت کزنزد .از
سیی دیگر باید خزیاهزان پزایزان
دادن بزززه فزززروش سزززکززس در
کشیرهای اروپایزی بزید کزه از
سید مزالزیزات و فزروش سزکزس
پین های کزالنزی بزه جزیزب مزی
زند ،شد.
شراره عزینز از بنا سنپناس از
اینکه نظرت را با بینننندگنان منا
سهیم شدید.
منم از شزمزا مزتزشزکزرم کزه ایزن
فرصت را به من دادید.
لینک:

http://
rahaizantv.blogspot.com/201
6/01/organized-sexualattacks-on-women.html
https://youtu.be/
L9uN5J5fI5U

هب سازمان راهیی زن ویپبندید
هس
منتظر نوشته اه ی شما تیم
http://
rahaizantv.blogspo
t.com/
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خشونت علیه زانن نوع
گزارش :سیاستهای جمهوری اسالمی ،باعث ایجاد زمینه
خشونت علیه زنان
مرضیه آدمی فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان

بزززا درودی بزززیزززکزززران حضزززیر
هززمززنززیعززان عزززیزززم در سززراسززر
جهان
بار دیگر در میرد ظیم و سزتزمزی
کزه بززر بزانززیان ایززران زمززیززن از
طرف رژیم دیکتالیر ایران روز
به روز رو بزه افززایزش اسزت بزا
شما در میان میگذارم.
کم ین بینالمییی حزقزیق بشزر در
ایران در گزارشی اعالم کرد کزه
طرحهای مجزیزس ،سزیزاسزتهزای
حکیمت و »بزیزانزات عزمزیمزی «
مقامات حکزیمزتزی و روحزانزیزین
عالیرلبه وابسزتزه بزه جزمزهزیری
اسالمی »فضزایزی مسزاعزد بزرای
خشززینززت عززیززیززه زنززان «ایززجززاد
کردهاند.
آن طززیر کززه در وبسززایززت ایززن
کم ین آمده است ،این گزارش که
روز  ۲0اسزززفزززنزززد بزززا عزززنزززیان
»خشینت خیدسرانه:
اسززیززدپززاشززیهززای ایززران و حززمززیز
حکیمت به حقیق زنان «منزتزشزر
شده ،هم نین میارد میرد اشزاره
را »زمززیززنززی حززاصززیززخززیززز بززرای
حمیههای مرلبم با اسیدپاشزی در
ایران «خیانده است.
کم ین بینالمییی حزقزیق بشزر در
ایران در آستانه روز  ۸مزارس،
روز جهانی زن ،درخیاست کرد
که طرح »امر به معروف و نهی
از منکر «در مجیس ایران
 «،به نیروی بسیج امکزان نزقزض
آزادیهززای فززردی و اجززتززمززاعززی
زنززان را مززیدهززد و مززنززجززر بززه
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خشززینززت عززیززیززه آنززان مززیشززید «
متیقف شید.
هززادی قززا ززمززی ،مززدیززر کززم ز ززیززن
بینالمییی حقیق بشزر در ایزران،
گززفززت» :اگززر مززقززامززات دولززتززی
مشخص نکنند که هر شزهزرونزدی
که خیدسرانه با اعزمزان خشزینزت
سززعززی در اجززرای حززجززاب زنززان
داشززتززه بززاشززد مززرلززکززب عززمززیززی
غیرقانینی شده و به اشد مجازات
قانینی خیاهد رسزیزد ،مزیلزیانزیزم
انززتززظززار لززکززرار ایززن الززفززاقززات
دهشتناک را داشته باشیم».
وی اضززافززه کززرد» :دعززیت بززه
اجرای فراقضایی امر به معروف
هر زن ایرانی را با خطر حمالت
خشینتآمیز روبهرو میکند .ایزن
نه لنها نقض فاحش قیانیزن ایزران
و قیانین بینالمیزیزی اسزت ،بزیزکزه
لهدیدی مستقیم بزرای جزان زنزان
ایرانی است».
نمایندگان مجیس ایزران در ادامزه
موززیبززات خززید دربززاره طززرح
« حمایت از آمران به مزعزروف و
ناهیان از منکر» روز سزهشزنزبزه،
 ۲۰بهمن ،لوییب کردند کزه نزه
لنها ایجاد مانع در بزرابزر امزر بزه
معروف و نهی از منکر »جزرم «
خیاهد بید ،بیکه قیه قضا یه بزایزد
شعبه ویژهای نیز برای حمایت از
»آمران به معروف و ناهزیزان «از
منکر اختواص دهد.
این مویبه نمایندگان مزجزیزس در
حالی است که در ماههای گزذشزتزه
برخی از نهادهای حقیق بشری و
رسانههای منتقد حزکزیمزت ایزران
لوییب طرح »حمایت از آمزران
به معروف و ناهیان از منکزر «و
هززمزز ززنززیززن گززفززتززههززای بززرخززی
روحانیین سرشناس در ایزن بزاره
را زمززیززنززهسززاز اسززیززدپززاشززیهززای
زنجیرهای در اصفهان و حمیه بزه
زنان در جهرم و ضرب و جزرح
آنها با چاقی دانستهاند.
بیش از  ۱۰۴لن از فعاالن مزدنزی
ایززران در آبززانمززاه بززا انززتززشززار
بیانیهای به حمالت اسیدپزاشزی در
اصزززفزززهزززان و لوزززییزززب طزززرح
»حمایت از آمران به مزعزروف و
ناهیان از منکر «اعتزراض کزرده

و ایززن اقززدامززات را نشززانززهای از
افزززایززش خشززینززت عززیززیززه زنززان و
ایزززجزززاد حزززاشزززیزززه امزززن بزززرای
خشینتگران دانستند.
کم ین بینالمزیزیزی حزقزیق بشزر در
ایران هزمز زنزیزن از قزیی قضزایزیز
ایران خیاست که لمام لزالش خزید
را بززه کززار گززیززرد لززا عززیامززل
اسیدپزاشزیهزای زنزجزیزرهای عزیزیزه
زنززان در ایززران کززه بززر اسززاس
شیاهد با مزیضزی حزجزاب زنزان
»مرلبم «بیده را شناسایی کرده و
آنان را به دست عدالت بس ارد.
میضی اسیدپاشی به گزروهزی از
زنان در اصفهان ،پس از گزذشزت
نزدیک به پنج ماه هنیز فزرجزامزی
نیافته و خبری از دستگیری عامزل
یا عیامل آن منتشر نشده است.
حسین اشتزری ،جزانشزیزن فزرمزانزده
نیروی انتظامی ایران ،یکم بزهزمزن
گززفززتززه بززید کززه فززع زالً خززبززری از
دستگیری عزامزل یزا عزامزالن ایزن
اسیدپاشیها نیست.
کم ین بینالمزیزیزی حزقزیق بشزر در
ایران در گزارش خید هم نین بزه
سایر »طرحهای حکیمتی «که بزه
گفته این کم ین در »لحدید «حقزیق
زنززان در حززیزههززای لززحززوززیززل،
اشززتززاززان ،بززهززداشززت بززاروری و
مشارکت در عرص عمیمی نقزش
داشتهاند اشاره کرده است.
کمیسیین فرهنزگزی مزجزیزس ایزران
طززرحززی بززه نززام »طززرح جززامززع
جمعیت و لعالی خانیاده“لوییب

کرده که در صزیرت لوزییزب
نهایی ،استخدام افراد مزجزرد بزه
عززنززیان عضززی هززیززئززت عززیززمززی
دانشگاهها و معیمان مزدارس را
از پززنززج سززان دیززگززر مززمززنززی
میکند.
هم نیزن در صزیرت لوزییزب
نززهززایززی ایززن طززرح ،اولززییززت
استخدام در شرایزم مسزاوی در
لمامی بخشهای دولتی و غزیزر
دولززتززی بززه لززرلززیززب بززا مززردان
متاهزل دارای فزرزنزد و سز زس
مردان متاهل فاقد فرزند است.
پیش از ایزن سزازمزان »عزدالزت
بزززرای ایزززران «از سزززازمزززان
بینالمییی کار خیاسزتزه بزید کزه
بزه نززقزض حزق اشزتززازان بزرابززر
زنان اعتراض کند و از دولزت
جمهیری اسالمی ایران بخیاهد
که این طرح را از دستزیر کزار
مجیس خارج کند.
عزیزانم لا ما ساکت بمانیم حزان
و روز زنان از این هم وخیمتزر
خیاهد شد پس از لمزام زنزان و
دختران دلیر ایران لمنا دارم از
حقیق اولیه خید دفزا کزنزیزد و
اجززازه نززدهززیززم بززیززش از ایززن
خیارمان کنند و چین شیرزنزان
لاری ایستادگی کنید .
بامید آزادی و سربلننندی اینران
و ایرانیان آزادیخنواهنان اینران
و جهان

10

تمام انسان اه حق ربخورداری از حقوق یکسان را دارند

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 14

نگاهي به اشكار سازي ( كامینگ اوت ) همجنسگرایان و
دوجنسگرایان در جوامع مختلف
محمد اسمعیل نژاد

برای بعضی از همجنسگرایان و
دوجنسگرایان آشکار سازی
دشیار است اما برای بقیه به آن
حد هم دشیار نیست .خییی وقت
ها این افراد وقتی که پی به
گرایش جنسی خید که با نرم
جامعه فرق دارد می برند
احساس لرس ،متفاوت بیدن و
لنهایی می کنند .این مسئیه به
خویص برای کسانیکه در
کیدکی یا نیجیانی پی به گرایش
جنسی خید برده اند صادق است
و بستگی به مدن خانیاده آنها
واجتما اطراف آنها ممکن است
از پیش داوری و کم اطالعی
نسبت بهبهاره شرفی
همجنسگرایی رنج
ببرند.
مهاجرتهمجنسگرایان
برای بعضی از
این احساس شکنندگی به وجید
می آید که در نتیجه اثرات
مخرب لعوب و کییشه است.
آنها حتی ممکن است از طرد
شدن لیسم خانیاده ،دوستان،
همکاران و اماکن مذهبی
بترسند .و یک عده ای از
همجنسگرایان هم از این می
لرسند که اگر گرایش جنسی شان
آشکار شید ممکن است کار خید
را از دست بدهند و یا در مدرسه
یا محیم کار میرد سیء استفاده
قرار بگیرند.
متاسفانه همجنسگرایان و

دوجنسگرایان در مقایسه با
دگرجنسگرایان بیشتر در مرض
ریسک سی استفاده فیزیکی و
خشینت قرار دارند .لحقیقالی که
در اواسم ۲٥٥۴در کالیفرنیا
انجام شد نشان داد که یک پنجم
لربین ها ازنان همجنسگراا و
بیشتر از یک چهارم گی ها
امردان همجنسگراا که در این
لحقیق شرکت کرده بیدند میرد
خشینت ناشی از لنفر نسبت به
گرایش جنسی شان قرار گرفته
بیدند.
در یک لحقیق دیگر در کالیفرنیا
که روی لقریبا  2۴۴نفر جیان
انجام شده بید ،نوف مردان
شکرت کننده اعتراف کردند که
ضد همجنسگرا هستند و اعمان
آنها در قبان ضدهمجسگرایی از
فخش های رکیک دادن به
همجنسگرایان لا خشینت بدنی
درسته بندی شد.
و حان درجیامع مسیمان و به
خویص جامعه ایران كه این
أصل در صیرت مشخص
شدن با احكامي هم ین اعدام ،
شكنجه  ،و سیء استفاده قرار
گرفتن روبه روست و این امر
از طرف نظام حكیمتی  ،مردم و
حتي خانیاده های این افراد
میرد قبین نیست می ردازیم
فردي كه همجنسگراست در

جامعه ایران با در نظر گرفتن
لمامي این مشكالت به سه شكل
اصیي به زندگیش می ردازد.
اون این كه لمامي این مشكالت را
نادیده میگیرد و میرد لمامي این
ازار و اذیت هاي مختیف قرار
میگرد وجز قبین چیزي كه
نیست ادامه میدهد كه مشخوا ً
اینده براي او هم ین روحش
مرده است ولبدیل به فردی
زا د میشید .دوم این كه در خفقان
و لرس و لنهایی از ان ه كه
كیچكترین حق اوست یعني حق
وجیدیتش در جامعه فرار و ان را
پنهان میكند .دست و پا میزند كه
باز هم ین مثان اون بدون اینده و
لمركز بر زندگي ادامه میدهد و
در اخر خید را به دست
لقدیر لاریكي كه براي خید ساخته
میس ارد كه این لقدیردر اخر یا به
لی رفتن هییتش مي انجامد یا از
بي هییتي و سكیت در گذر زمان
از بین میرود.
و سیم این كه در نهایت مجبیر به
لبعید اجباري خید از جایي كه
متعیق به انجاست میشید و
لمامي سختی ها و روح صدمه
دیده اش را به اجبار وارد بازي
جدید فرار و زندگي جدید در
مكاني كه فقم و فقم فكر میكند
میتیاند اسیده و ارامش را لجربه
كند میشیدوبه همه سختی ها لن
میدهد.
گذر عمر و لالش در راستاي
فرار از جامعه اي كه در ان
هییت جنسی افراد و روابم
احساسي ان ها ان نان اهمیت

میجب
دارد كه
این گینه فجایع در ان میشید
شاید به هی عنیان میرد
اهمیت نباشد بسي این كه افراد
با هییت های جنسی متفاوت
در كشیر های پیشرفته غربی
و
لرس
بدون
خفقان مشاین پیشرفت و پیش
برد اهدافي كه میخیاهند هستند
و دولت و مردم هم بدون در
نظر گرفتن افكار متفاوت به
انها با دادن هییت انساني و
حقیقی و عیمي كمك میكنند لا
در جامعه داراي برابري و در
راه رسیدن به اهدافشان میفق و
مفید باشند..
آشكار سازي در جیامعی
هم ین ایران جز طرد شدن از
لمامی حق و حقیق انسانی و
در
نهایت مرگ چیزي به دنبان
نخیاهد داشت و این باعث شده
كه بیشتر افراد همجنسگرا و
دوجنسگرا از اشكار سازي در
لن
و
فرار
ایران
به لبعید اجباري دهند  /هر چند
لبعید هم گزینه اخري نیست
چین بعد از فنا شدن عمرشان
و فرامیش كردن همه
چیز حان هم ًگین شدن با
جامعه غربی و بدست
اوردن شاید كمي ارامش ان نان
راحت نباشد اما لنها گزینه
ایست كه این افراد پیش روی
خید دارند لا بتیانند به هییت
سیخته خید در جایی دیگر
جان دهند.
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مم
خشونت علیه زانن نوع
نگاهی به رویدادها و فیلم های مهم سینما در ۹117
سونیا راد

سان  ۱۴۲0از دید سینما دوستان
و منتقدان ،سان پر الفاقی بید .از
فییم های متفاوت لزیلزیزد شزده در
سطح جهانی گرفتزه  ،لزا جزیایزز
حاشیه برانگیز کن و برلزیزنزالزه و
اسزززکزززار .امزززا در مزززیزززان ایزززن
رویدادهای رنگارنگ و بزیزشزتزر
لززجززاری ،بززه چززنززد رویززداد مززهززم
نگاهی خیاهیم انداخت.
 -1درگنذشنت شناننتنال آکنرمنن (
)Chantal Akerman
شززانززتززان آکززرمززن کززارگززردان ،
هنرپیشه ،هنرمند ،فیزیزمنزامزهنزیی
س ،و سینماشناس لهزسزتزانزیلزبزار
اهل بیژیک یکی از برجستهلرین
فییمسزازان لزجزربزی و آوانزگزارد
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برداشتهای بیند ،دوربین ثزابزت،
سادگی روایت ،ریتم آرام و فقدان
نماهای نقطزه نزظزر (پزی او وی
است .مهمترین ساخته و شاهزکزار
او فززیززیززم اژان دیززیززمززانا سززاخززت
 ۲٥70با نام کامل ا ژان دییمزان،
شزززمزززاره  ۱4کزززهدو کزززیمزززرس،
 ۲۴۸۴بزروکسزلا ( فزرانسزیی :
که لزیزفزیزقزی از کزمزدی و لزراژدی
Jeanne Dielman, ۱4 quai
است در فییم دیکتالیر بزرگ نزیزز
 ، du Commerceفییمی است
نمایان است .چاپیین مزیفزق شزد بزا
 4ساعت و  ۱۴دقیقه ای کزه سزه
شییه طنز لی خزید ،دشزیارلزریزن
روز از زنزدگزی ظزاهزرا پزیزش پزا
شرایم بشر را در جنگ هزمززمزان
افتاده بییهای لنها و مضطزرب را
با لزلززن شزخزوزیزتزی هزیزتزیزر کزه
لوییر می كند .آکرمن ایزن فزیزیزم
آرزوی امززز زززراطزززیری جزززهزززانزززی
را در سززن  ۱۰سزالززگززی طززی 0
کززیرش کززرده بززید ،بززه لوززییززر
هفته با بزیدجزه ۲۱۴هززاردالری
بکشد .اینک بزعزد از گزذشزت 70
ساخت .او از معدود سزیزنزمزاگزران
زن لاری سینزمزا بزید کزه آثزارش
مززبززتززنززی بززر اعززتززراضززات عززمززیززق
فمینیستی بید.
 -۱دیکتاتور بزرگ  57ساله شد
 ۲0اکتبر  ، ۲٥۰۴چارلی چاپیین
اولززیززن فززیززیززم نززاطززق و لززمززامززا ً
صداگذاری شده خید را سزاخزت.
یکی از شاهکارهای چزاپزیزیزن کزه
جنزجزالزی لزریزن اثزر او نزیزز مزی
باشد .فییمی که با استقبان جزهزانزی
بززیززنززنززدگززان مززیاجززه شززد و خشززم

سان لاثیری که چاپیین بزر بزحزران
سزززیزززاسزززی دوران خزززید داشزززت،
هم نان نظر منتقدان و فییمزسزازان
و لماشاگران را به خید جیب مزی
کند .سخنرانی چارلی چزاپزیزیزن در
انتهای فییم که یکی از مزهزمزتزریزن
سکانس های آن بید ،هزمز زنزان از
لززاثززیززر گززذارلززریززن دیززالززیگ هززا و
سززکززانززس هززای لززاری ز سززیززنززمززای
کالسیک به شمار می رود.

بهاره شرفی
مهاجرت

سینمای اروپا و جهان 0 ،اکزتزبزر
 ۱۴۲0در سزن  ۶0سزالزگزی در
گذشت .او در گسترش فییمسزازی
فزززمزززیزززنزززیزززسزززتزززی و سزززیزززنزززمزززای
آوانگارد نقزش پزررنزگزی داشزت.
آکززرمززن را یززکززی از مززهززمززتززریززن
نمایندگان سینمای مینیمالیستی هم
معرفی کردهاند .سزیزنزمزای مزیزنزی
مززالززیززسززتززی آکززرمززن اسززتززیار بززر

سینزمزاگزران را بزه خزید جزیزب
کرد .در مراسم اسزکزار ۱۴۲0
جایزه بهترین نقش اون مزرد بزه
اِدی ِردمززززززیززززززن ( Eddie
 Redmayneایفا کزنزنزده نزقزش
این فیزیکدان سزرشزنزاس لزعزیزق
گرفت .نقشی که به جزرات مزی
لیان گفت ردمین بزه خزیبزی از
پس آن برآمد و نظر همگزان از

نژادپرستان نازی را برانگیخت و
حتی شخص هیتیر را مزجزبزیر بزه
دوبززار لززمززاشززایززش کززرد .عززکززس
العمل وی بزعزد از لزمزاشزای فزیزیزم
هززیزز ززگززاه مشززخززص نشززد ،امززا
سربازان نازی را مجبیر کرد بزه
پرده سینما شییک کزنزنزد کزه خزید
در لاری اثزرگزذاری سزیزنزمزا بزی
نظیر است! شییه خزاص چزاپزیزیزن

 -4اسکار برای ایفا کنننننده ننقنش
استیون هاوکینگ
سززان  ۱۴۲۰زنززدگززی اسززتززیززین
هاوکزیزنزگ ،یزکزی از بززرگزتزریزن
دانشمندان معاصر کیهان شناسی و
فیزیک دان نظری ،به روی پزرده
سینما رفزت کزه نزظزر بزیزنزنزدگزان،
منتقدان ،دانش پژوهان و

جمیه شخص هاوکینگرا به خید
جیزب کزرد .ردمزیزن خزیدش بزا
هاوکینگ دیدار کرد .او
دراینباره گفت» :حتی اآلن کزه
نمیلیاند حرکت کند ،می لزیان
جزززنزززبزززش و طزززراوت را در
چشززمززانززش دیززد «.او هززم ز ززنززیززن
بازی در نقش هاوکنیگ را یک
چالش سنگزیزن خزیانزد و گزفزت:
امشکیی اصیی این بید که یزک
فزززیزززیزززم بزززه لزززرلزززیزززب زمزززانزززی
فییمبرداری نمیشید و همهچیزز
زمززانززی زوان
دربززاره جززدون
ِ
جسمی او بید ،و اینکه بتزیانزیزم
ِ
از روزی به روزی دیگر ب ریم
و در عززیززن حززان شززادابززی و
بذلهگزییزی او را حزفزظ کزنزیزما.
ردمزززیزززن شزززش مزززاه درمزززیرد
هاوکینگ لحقیق و مطالعه
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راهیی زن،معیار راهیی جامعه است
کرد لا بتیاند برای بازی در نقش
وی با او همذات پنداری کنزد .در
ایزززن زمزززیزززنزززه جزززیزززمزززز مزززارش
کارگزردان فزیزیزم اعزالم کزرد کزه
کار ردمین اصالً آسزان نزبزید .او
گفت» :او بزایزد آمزادهسزازیهزای
بسززیززار دشززیاری را پشززت سززر
پس سزخزتزیهزای
میگذاشت لا از ِ
جسمی نقش برآید .فزقزم درمزیرد
ِ
ایفای نقش معییلیت نیست ،بزیزکزه
حززفززظ جززدون زمززانززی و زوان
لرلیبی بدن اسزت «.او هزمز زنزیزن
ِ
در ادامه گفت که هاوکینگ برای
آنها
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پاریس در میانه جنگ بین بزانزدهزا
گرفتار میآیند .ژاک اودیزار زاده
سان  ،۲٥0۱فرزند میشل اودیار،
از فییمنامهنییسان و کزارگزردانزان
معروف فرانسیی است .پزیزش از
این فییمهای او »ضربان قیب مزن
مززتززیقززف شززده اسززت «در سززان
 ۱۴۴0و »پززیززامززبززر «در سززان
 ۱۴۴٥برنده جایزه سزار و بزفزتزا
(بهترین فییم غیر انگییسی زبزان
شده بیدند .او یک بزار هزم گزرنزد
پری کن را گرفته است .در مزیزان
نززظززر مززنززتززقززدان شززایززد »دی ز ززان«

آرزوی مزیفزقززیزت کزرد و گزفززت :بهترین فییم این کارگردان نبزاشزد،
»واکنش هاوکینگ بسزیزار مزثزبزت امززا بززه هززر حززان اثززر عززمززیززق و
بزید .حززتزی پززیزشزنززهزاد داد کزه از لأثیرگذاری است.
صززدای خززیدش اسززتززفززاده کززنززیززم،
همان صدای واقعیای که خیدش  -7فیلم پسر سنائنول ( Son Of
استفاده مزیکزنزد .صزدایزی کزه در  )Saulنگناهنی دینگنر بنه پندینده
فززیززیززم مززیشززنززییززد ،دقززیززق زا ً هززمززان هلوکاست
صدایی الکترونیکیای اسزت کزه اپسر سا ینا که قزبزل از ربزیدن
هاوکیزنزگ در واقزعزیزت اسزتزفزاده گیی لیسم دی ان نامززد بزهزتزریزن
میکند«
بهاره شرفی
 -۰دیننپننان ( )Dhepanنننخننل
مهاجرترا از آن خود
طالیی فستیوال کن
کرد
فییم اجتماعی /انزتزقزادی
دیززز زززان ،سزززاخزززتزززه کزززارگزززردان
فززرانسززیی ،ژاک اودیززار ,نززخززل
طالیی فستییان کن لزعزیزق یزافزت.
او در فززیززیززم خززید بززه مززیضززی
پناهندگی و وضعیت حاشیهنشینی
شهرهای بزرگ فرانسه پرداختزه
اسززت .اودیززار سززرنززیشززت سززه فییزم جشزنزیاره کزن بزید ،سزاخزت
پناهجیی اهزل سزریزالنزکزا را بزه کززارگززردان مززجززارسززتززانززی الشززیززی
لوزییززر کشزیززده کزه خززید را بززه نمس است که لیجه اکثر منزتزقزدان
عززنززیان یززک خززانززیاده مززعززرفززی سینمایی را بزه خزید جزیزب کزرد.
میکنند لزا زنزدگزی نزییزی را در داستان فییم دربزاره یزک زنزدانزی
فرانسه بنا کننزد ،امزا در حزاشزیزه در آشییتس در سان  ۲٥۰۰اسزت

که مجبیر اسزت جزنزازه آدمهزا را
بسیزاند .این فزیزیزم سزعزی دارد بزا
نگاهی متفاوت به پدیده هیزیکزاسزت
و جنایت های نزازی هزا بز زردازد.
داستان مستندوار این فییم سینمزایزی
به خاطر روایتی اسزت کزه لزیسزم
یکی از زندانیان عضی گروهی بزه
نام ساندرکیماندو (به معزنزی نزیزمزه
قربانی ،نیمه قزالزل کزه از طزرف
نیروهای آلمانی برای مزراقزبزت از
زندانیان یهیدی و فزرسزتزادن آنهزا
به الاقهای گاز و سیزاندن اجساد
به کار گماشته شدهانزد ،انزجزام مزی
شید.
 -۶نمایش قسمت دوم زاغ مقیزد از
سری فییم های بازی های عطش (
The Hunger Games :
Mockingjay ۱
بازی های عطش فییمزی اسزت در
ژانزر عززیزمززی -لزخززیززیزی کززه اولززیززن
قسززمززت آن در سززان  ۱۴۲۱بززه
کززارگززردانززی گززری راس ( Gary
 Rossاکزران شزد .ایزن فزیزیزم بزر

اساس رمانی به همیزن نزام نزیشزتزه
سیزان کزالزیزنزز سزاخزتزه شزدهاسزت
و جزززززنزززززیزززززفزززززر الرنزززززس ،جزززززاش
هاچرسین ،وودی هرلسین و لزیزام
همسیرف در ایزن فزیزیزم بزه ایزفزای
نقش میپردازند .داستان این فییم

در آیززنززدهای نززامززعززیززیم و در
کشززیری بززه نززام پززانززم (کززه بززه
نیعی میلیان گزفزت آمزریزکزای
شمالی است رخ مزیدهزد .ایزن
کشیر دارای یک پایتخت بسیار
ثرولمند (کاپیتین یا سرمایه و
 ۲۱ایزالزت بسزیزار فزقزیزر اسزت.
بخش دوم قسمت سیم ایزن فزیزیزم
که گفته می شید پزایزانزی بزر آن
است امسان بزه نزمزایزش درآمزد.
هر ساله به بهانزه جشزن انزعزقزاد
قززرارداد ظززاهززری صززیززح بززیززن
کاپیتان و  ۲۱منطقه که بزعزد از
اولین شیرش طبقه کارگر عییزه
سرمایه داری امضا شزد ،بزازی
هایی لیسم پزایزتزخزت و ر زیزس
جمهزیر ایزن کشزیر بزرای ۲۱
منطقه کارگری لرلیب داده شزده
و لزنزهزا بزازیزکزنزی کزه زنزده از
بازی بزیزرون آیزد بزرنزده بزازی
است .لثبیت قدرت سزرمزایزه بزر
طبقه کارگر و ایزجزاد هزراس و
اخززتززنززاق بززرای جززیززیگززیززری از
شیرش مجدد ،هدف اصیی ایزن
بازی هزاسزت .فزیزیزم گزرچزه از
دیدگاهی دارای محتیای چپ و
ضززد سززرمززایززه داری اسززت و
نقدهای مثبتی نیز دریافت کزرد،
اما قزطزاری از خشزینزت هزا و
جییه های نمایشی و دامنه هزای
بیند پروازانه به همزراه هزیزجزان
کاذبی که به بیننده القا می کزنزد،
جایگاه لزجزاری بزیدنزش را در
میان باقی آثار هالزیزیود لزثزبزیزت
می کند.
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علم
صفحه ی ،اجتماعی

زنان و تابوی بیماریهای جنسی

وقتی موطفی اقییما ،مددکار اجتماعی و ر یس انجمن عیمی مددکاران اجتماعی ،در پاس به سیان خبرنگار ایینا از شیی بیماری خطرناکی
به نام زگیل لناسیی خبر داد ،خبرگزاریهای مختیف به سرعت این خبر را بازنشر کردند و حرف و حدیثهای مختیفی هم درباره آن راه افتاد.
عدهای از ادعاهای او شگفت زده شدند که میگفت لاکنین حدود یک میییین نفر به آن مبتال شدهاند و هی درمانی برای آن وجید ندارد ،عدهای صالحیت
او را برای اظهار نظر در این میرد زیر سئیان بردند و عدهای هم لرسیدند و نگران شدند.
زگیلهای لناسیی زا دههای گیشتی کیچکی هستند که ممکن است در هر قسمتی از ناحیه لناسیی زن یا مرد ظاهر
شیند .عامل این بیماری ویروس پاپیییمای انسـانی است که از طریق لماس مستقیم با زگیل لناسیی یا پیست آلیده به
ویروس و اغیب از طریق ارلباط جنسی (چه در رابطه بین دو جنس و یا دو همجنس منتقل میشید.
زگیل لناسیی اما پدیده لازهای نیست و بعضی آمارها خبر میدهد که در لمام دنیا این بیماری گسترده است و برخی آمار
 0۴و برخی دیگر میگییند که  ۸۴درصد مردم به آن مبتال میشیند .لنها در آمریکا  7٥میییین نفر به آن مبتال هستند
و هر سان  ۲۰میییین نفر به آن دچار میشیند .گفته میشید هر فردی که از نظر جنسی فعان باشد ،در طین زندگیاش
دست کم به یکی از انیا این ویروس مبتال میشید که  ۰۴نی مختیف از آن وجید دارد .با وجید این حد از فراگیری،
بسیاری از مردم کمترین اطالعات را درباره زگیل لناسیی و بیماریهای مشابه آن دارند و نه لنها راه درمانش را
نمیدانند ،بیکه شنیدن نام آن ،از نظر اجتماعی هم برای آنها لابی و مسئیه لیقی میشید.
حاشیههایی به اهمیت متن
لعییر الگیی رابطه جنسی و آسان بیدن انتقان زگیل لناسیی باعث شده است لا به یک بیماری شایع لبدیل شید ،اما با وجید شیی این بیماری و
بیماریهای مشابه آن ،بسیاری حتی نام آن را نشنیدهاند یا باورهای کییشهای نسبت به آن دارند.
زگیلهای لناسیی زا ده های گیشتی کیچکی هستند که ممکن است در هر قسمتی از ناحیه لناسیی زن یا مرد ظاهر شیند .عامل این بیماری ویروس
پاپیییمای انسـانی است که از طریق لماس مستقیم با زگیل لناسیی یا پیست آلیده به ویروس و اغیب از طریق ارلباط جنسی منتقل میشید.
فرومها و لاالرهای گفتوگیی مجازی زیادی برای گفت و گی درباره این میضیعات وجید دارد که هم در نمینههای داخیی و هم در نمینههای خارجی،
افراد مبتال با نگرانی و لرس درباره نحیه میاجههشان با میضی حرف میزنند و آن ه بین همه آنها مشترک است ،لرس شدید ،از بین رفتن اعتماد به
نفس و اضطراب فرد مبتالست .با این حان در همین فضاها هم کم نیستند افرادی که به مبتالیان حمیه میکنند و آنها را به بیاخالقی متهم میکنند ،اما این
شییه رفتار محدود به افراد عادی نیست و گاهی ممکن است پزشک هم این رفتار را با بیمار خید داشته باشد.
دکتر مهسا -خ ،متخوص بیماریهای زنان و زایمان ،میگیید آماری که موطفی اقییما اعالم کرده دور از واقعیت نیست و دلیل هیاهیی رسانهای
درباره این میضی لنها میلیاند ناگهانی بیدن انتشار این خبر و بیارلباطی زمینه فعالیت ر یس انجمن مددکاری با میضی باشد ۲0» :سان است که
طبابت میکنم و همیشه با این بیماری و بیماریهای مشابه برخیرد داشتهام .البته نمیشید انکار کرد که لعداد بیماران بیشتر شده .به هر حان روابم
جنسی آزادلر از گذشته است و بسیاری از دختران و پسران ممکن است قبل از ازدواج رابطههای دیگری را لجربه کرده باشند .من فکر میکنم باید بیش
از اینکه درباره درمان این بیماری حرف بزنیم درباره حاشیههای آن حرف بزنیم که خییی هم مهم هستند«.
بیماریهای مربیط به رابطه جنسی در میرد زنان عیارض اجتماعی و روانی بیشتری دارند؛ در میرد این بیماریها زنان به بیعفتی و فساد متهم
میشیند.
این پزشک متخوص معتقد است که بیماریهای مربیط به رابطه جنسی در میرد زنان عیارض اجتماعی و روانی بیشتری دارند» :درست مثل اینکه
هنیز هم وقتی زوجی ب هدار نمیشیند ،اون زن است که محکیم میشید در میرد این بیماریها هم زنان به بیعفتی و فساد متهم میشیند .متاسفانه در
میرد این بیماری خاص ،آشکارشدن و نمید بیماری در سطح بدن ،در زنان بیشتر است و کمتر مردی که به ویروس مبتال شده زگیل را به صیرت
عارضه روی بدنش میبیند .به این لرلیب مردان به عنیان ناقل بیماری آن را به شرکای جنسیشان منتقل میکنند و بر اساس عرف جامعه کمتر هم
محکیم میشیند .من گاهی اوقات در میاجهه با این بیماریها مجبیرم نقش مشاور خانیاده را هم بازی کنم .شیهر بیمار طیبکار است و میخیاهد با
مراجعه به من پزشک ،مدرکی به دست بیاورد که زنش را متهم کند یا زنان خیدشان دچار شک نسبت به همسرشان میشیند .در مجمی عیارض
روحی این بیماریها به دلیل ناشناخته بیدنشان در جامعه برای زنان بیشتر است و متاسفانه فضای مناسب برای گفتوگی در این زمینه وجید ندارد و
در نهایت باید در همین الاق پزشک اطالعات را به مردم داد«.

به اعتقاد دکتر مهسا-خ ،باید راه آمیزش به مردم باز شید» :اینترنت فضای خیبی است؛ هرچند من صد درصد هم آن را لا ید نمیکنم .گاهی افراد اطالعات ناقص و
غیطی از اینترنت میگیرند که بیشتر باعث نگرانیشان می شید ،اما اگر مراجع رسمی و معتبر اطالعات عیمی را منتشر کنند ،در جامعه ما که درگیر لابیهاست،
ممکن است افراد بدون خجالت و رودربایستی بتیانند از اینترنت اطالعات را بگیرند .در عین حان باید جیانان و به خویص زنان را لشییق کرد لا اطالعات بیشتری
درباره سالمت جنسی خید به دست بیاورند و روابم خید را امنلر کنند .وساییی مانند کاندوم میلیانند لا حدی این نی بیماریها را کنترن کنند ،هرچند صد درصد
نیست«.

بیماریهای مقاربتی و افسردگی جنسی
«روزهای آخر حامیگیام بید که زگیلها سر و کیه شان پیدا شد .دکترم اما آن میقع چیزی نگفت .اولین جیسه بعد از به دنیا آمدن ب هام ،بهم گفت کی میآیی زگیلهات
را بسیزانم؟ شیکه شدم .پرسیدم زگیل چیست؟ گفت زگیل است دیگر .فقم یادت باشد که هی وقت خیب نمیشید«.
لابی بیدن مسا ل جنسی باعث میشید که درباره بیماریهای مربیط به دستگاه لناسیی و ناشی از روابم جنسی معمیالً کمترین اطالعات وجید دارد و اطالعات میجید
هم با شایعه و لیصیههای غیم همراه باشد.
روشنا روزهای بعد را با حان خییی بدی گذرانده است » :رفتم خانه و لیی اینترنت سرچ کردم .دیدم نیشته این بیماری عامل سرطان دهانه رحم است .دنیا پیش چشمم
لیره و لار شد .یعنی من هم سرطان می گیرم؟ زنگ زدم به دکترم ،جیاب درستی نداد .فقم گفت نگران نباش ،اما من دیگر حالم خراب شده بید .لا میقعی که بروم پیش
دکترم ،مدام اضطراب داشتم .اصالً نمیلیانستم از ب هام نگهداری کنم .یک بار همه زگیلها را فریز کرد ،اما در معاینه بعدی دید که همه از بین نرفتهاند .فریز کردن
دردناک بید .دکتر که دید حان روحیام خییی بد است گفت ازت پاپ اسمیر میگیرم نمینه را میفرستیم آزمایشگاه لا ببینیم نی ویروست چیست .آزمایشگاه نمینه را
فرستاد آلمان .گفته بیدند لعیین نی ویروس را خیدشان نمیلیانند انجام بدهند .بعد از یک ماه جیاب را گرفتم ،خیشبختانه از نی کمخطر بید .بعد از آن دکتر گفت که
فقم الزم است هر سان پاپ اسمیر انجام بدهم«.
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برای روشنا اما همه چیز با این آزمایش لمام نشده است» :خییی احساس بدی داشتم .دچار وسیاس شده بیدم .مدام همه چیز را ضد عفینی میکردم .لباسهای زیر
خیدم و شیهرم را .رابطه جنسیمان خراب شده بید .فکر میکردم ویروسها همه جا پخش میشیند«.
روشنا لا زمانی که مهاجرت کرد ،با این حان بد دست و پنجه نرم می کرد .در نروژ وقتی برای لست پاپ اسمیر ساالنه مراجعه کرد ،حالش خییی بهتر شد» :خانم
دکتر خییی عادی با میضی برخیرد کرد .به من گفت که وقتی ویروسم از نی بیخطر بیده باید فرامیشش کنم .گفت اصالً معییم نیست آدمهایی که لا حاال زگیل را
ندیده اند ،ویروس را نداشته باشند .بعد از آن باز هم وسیاس داشتم ،اما به مرور حالم خییی بهتر شد«.
روشنا می گیید با وجید اینکه حالش از چند سان گذشته خییی بهتر شده ،اما در درون اعتماد به نفسش را در رابطه جنسی از دست داده است.
زنان؛ خطر بیشتر ،اتهام اجتماعی
لابی بیدن مسا ل جنسی باعث میشید که افراد کمترین دانش و اطالعات را از طریق رسانهها یا آمیزشهای رسمی به دست بیاورند و گفتوگی درباره این مسا ل
حتی در میان افراد نزدیک و همجنس هم غیراخالقی لیقی شید .به همین دلیل است که درباره بیماریهای مربیط به دستگاه لناسیی و ناشی از روابم جنسی معمیالً
کمترین اطالعات وجید دارد و اطالعات میجید هم با شایعه و لیصیههای غیم همراه باشد.
واکسن گارداسیل که بدن را در مقابل انیا خاصی از ویروس پاپیییما و به خویص خطرناکلرین انیا آن مقاوم میکند ،در برخی از کشیرهای پیشرفته دنیا به
افراد باالی  ۲۴سان لزریق میشید و به زنان و دختران زیر  4۴سان لیصیه میشید اما در ایران دسترسی به این واکسن آسان نیست.
بهاره  4۰ساله بید که متیجه زگیلهایش شد .با وحشت رفت دکتر اما دکتر بیشتر او را لرساند» :حتما شیهرت با کسی رابطه داشته .زود گفتم نه .مطمئنم با کسی
رابطه نداشته .چپ چپ نگاهم کرد .البد فکر کرد من با کسی دیگری رابطه داشتهام .آن میقع به ذهنم نرسید جیابش را بدهم .خب اصالً هر دو رابطه داشتهایم .من
در  4۴سالگی ازدواج کردهام .شیهرم  4۱سالگی ،اما هی کدام آدمهای بدی نبیدهایم به این معنی که با هزار نفر رابطه داشته باشیم«.
درمان زگیل های لناسیی بهاره دوماه طین کشید .البته درمان کامل که نه چین دکتر جیسه اون به او گفت این ویروس هرگز از بین نمیرود و او و همسرش همیشه
ناقل این بیماری خیاهند بید .وقتی از بین بردن زگیل ها را به روش سیزاندن شرو کرد ،درد زیادی را لحمل کرد و بعد از نخستین دوره درمان ،زگیلها به جای
اینکه کم شیند ،بیشتر شدند و نیاحی بیشتری را درگیر کردند ،اما بهاره نمیلیانست از کسی کمک بگیرد» :درد شدیدی را لحمل کردم و لا چند روز نمیلیانستم
راحت بنشینم و بیند شیم .به هی کس هم نمیلیانستم بگییم حتی به مادر و خیاهرم چین اگر میفهمیدند معییم نبید درباره من چه فکری میکنند .دکترم هم یک کیمه
با من حرف نمیزد ،نه راهنمایی میکرد نه دلداری میداد .لیی همان مطب بید که متیجه شدم خیییهای دیگر هم این مشکل را دارند .هر جیسه که به آنجا میرفتم
دست کم دو ،سه نفر دیگر هم برای همین میضی مراجعه کرده بیدند .وقتی همه مراحل درمانم را طی کردم ،یک بار لوادفی فهمیدم که یکی از دوستان نزدیکم هم
به همین مسئیه دچار شده است و شنیدم که یکی از دوستان مشترکمان به بیماری مشابهی به نام لبخان لناسیی دچار شده است .آن کسی که لبخان لناسیی گرفته بید
لازه نامزد کرده بید و رابطهشان داشت به هم میخیرد .چین شیهرش فکر میکرد این بیماری را از کسی دیگری گرفته در حالی که دوست ما اولین بار بید که
رابطه جنسی را لجربه میکرد«.
بهاره میگیید« :بعدها فهمیدم این بیماری ممکن است در میارد نادری از راههای دیگری غیر از رابطه جنسی هم منتقل شید ،مثالً یک دکتر زنان به من گفت
اپیالسیینهای غیر بهداشتی میلیانند عامل انتقان این بیماری باشند یا مثالً حیله مرطیب و آلیده .دکتر خیدم اما اطالعات درست را به من نداد و مرا به شدت از
سرطان لرساند .با این حان به من نگفت که باید آزمایشی برای لعیین نی ویروس بدهم .اینها چیزهایی بید که بعد از طریق دوستم فهمیدم«.
واکسن گارداسیل ،کمبود و ابهام
واکسن گارداسیل که بدن را در مقابل انیا خاصی از ویروس پاپیییما و به خویص خطرناکلرین انیا آن مقاوم میکند ،در برخی از کشیرهای پیشرفته دنیا به
افراد باالی  ۲۴سان لزریق میشید و به زنان و دختران زیر  4۴سان لیصیه میشید اما در ایران دسترسی به این واکسن آسان نیست .دکتر مهسا -خ میگیید» :با
لیجه به قیمت و شرایم دسترسی به این واکسن ،لزریق آن در ایران خییی رولین نیست .داروخانههای عمیمی ندارند و داروخانه  ۲4آبان هم بهصیرت دورهای این
واکسن را می آورد .البته برخی از دکترهای زنان و زایمان که دسترسیهایی به منابع دارویی خارج از کشیر دارند آن را در مطب خید دارند و لزریق میکنند«.
بر مبنای برخی پژوهشها ،واکسن گارداسیل جزو واکسنهایی بیده که شبهههایی نسبت به عیارض جانبی خطرناک آن مطرح شده و کم ینهایی در مخالفت با
لزریق آن در دنیا به راه افتاده است.
سیاست انکار که در زمینه های مختیف اجتماعی و بهداشتی در ایران رواج دارد ،در این زمینه هم اثرگذار است .به این معنی که متخووان و سیاستگذاران در
برخیرد با چنین میضیعالی لالش میکنند اولییت و اهمیت پرداختن به آن را دستکم بگیرند .یا این حان ،با در نظر گرفتن نقش لحریمها ،گرانی و فقدان
اطال رسانی در زمینه لزریق این واکسن باید در نظر داشت که در زمینه استاده و لجییز و لرویج این واکسن لردیدهایی وجید دارد .بر مبنای برخی پژوهشها ،این
واکسن جزو واکسنهایی بیده که شبهههایی نسبت به عیارض جانبی خطرناک آن مطرح شده و کم ینهایی در مخالفت با لزریق آن در دنیا به راه افتاده است .بر
اساس این ادعاها ،شرکتهای داروسازی در دامن زدن به لرس نسبت به این نی بیماریها نقش داشتهاند و عامدانه از اطال رسانی دقیق درباره آن خیدداری
کردهاند لا این واکسن را به قیمت گزاف بفروشند.
دکتر سیدعیی آذین ،متخوص پزشکی اجتماعی ،مدیر کیینیک سالمت جنسی مرکز درمان ناباروری ابنسینا در ایران در اظهار نظری درباره واکسن پیشگیری از
این بیماری گفته است» :شرایم اپیدمییلیژیک و ابهامهای میجید و هم نین مالحظات اجرایی و اقتوادی در کشیر ،فعالً برای لیجیه چنین مداخیهای کافی نیست،
اما شهروندان حق دارند لا به این واکسن دسترسی داشته باشند«.
به نظر میرسد منظیر از »شرایم اپیدمییلیژیک و ابهامهای میجید «لیجه به عیارض و خطرات احتمالی لجییز گسترده این واکسن باشد .سازمانهای بهداشت در
سطیح کشیری و بینالمییی ،نسبت به عیارض جانبی این واکسن نگرانیهایی داشتهاند و ایمنی این واکسن همه ساله میرد بررسی قرار میگیرد (برای نمینه نگاه
کنید به لحقیقات مرکز کنترن و پیشگیری بیماریها در ایاالت متحده آمریکا در میرد اثرهای جانبی واکسن زیگل لناسیی  .این واکسن یکی از گرانقیمتلرین
واکسنها در بازار بینالمییی داروست .به همین دلیل ،مالحظات اجرایی و اقتوادی ،فشار لحریمها و کمبیدهای دارویی کشیر ایران در مقابل ضرورتهای اولیه،
وارد کردن چنین دارویی را لجمیی و لز ینی میکند.
مطیب را به بااللرین بفرستید :

آزادی و رباربی حق تمام انسان اهست
دست ره نوع دین و مذهبی از زندگی مردم کواته
رد جامعه ای هک زن حق انتخاب لباس ش را ندا رد ،حرف زدن از انتخاب ازاد پوچ و بی معنی ست
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نامه سر گشاده محمود صالحی
به مسئوالن وزارت اطالعات استان کردستان

صفحه خبری

با عرض ادب و احترام.
مسئیالن محترم وزارت اطالعات استان کردستان:
این نامه سرگشاده را انتشار می دهم لا اینکه مردم و اذهان عمیمی مطیع باشند که نیروهای لحت امر وزارت اطالعات استان کزردسزتزان ،وقزتزی وارد
منزن شخوی ما شدند چکار کردند .اگر نامه را خویصی می فرستادم ،هی وقت نامه به دست شما ها نمی رسید و یا اگر هم می رسید بزه آن جزیاب
نمی دادید .هر چند می دانم نیشتن چنین نامه ای رو به جامعه و انتشار آن در دنیای مجازی برای شخص من جرم محویب می شزید .ولزی مزن آمزاده
هستم لا یک بار دیگر به الهام نیشتن نامه و انتشار آن در دنیای مجازی بازداشت و لزفزهزم الزهزام
شیم.
جهت اطال کارگران وعمیم مردم ،در لاری  ۱٥/2/٥2از طزرف شزعزبزه اون دادگزاه انزقزالب
اسالمی سنندج نامه ای به من دادند لا آن را به وزارت اطالعات استان کردستزان جزهزت لزحزییزل
کییه مدارک و اسنادی که در منزن ما لیسم نیروهای آن مرکز به لاراج رفته بید ،بزبزرم .لزاریز
 ۱٥/2/٥2به همراه همسرم نجیبه به دفتر مرکزی اداره اطالعات استان کردستان مراجعه کزردم
و بعد ازچند ساعت انتظار ،یکی از نیروهای ان مرکز نامه دادگاه انقالب را از ما لحییل گرفتنزد
و به ما گفتند ابعداا با شما لماس خیاهیم گرفتا .اما با گذشت چند ماه هنیز کسی بزا مزن لزمزاس
نگرفته است .در چند روز گذشته از طرف اداره شما مستقر در سقز با من لماس گرفتند که جهت
لحییل هارد کام ییلر به ان مرکز مراجعه کنم ( .یعنی هر بار کزه مزراجزعزه کزردیزم مزقزداری از
مدارک و اسناد را به ما لحییل دادند من هم در جیاب گفتم من دیگر آن هارد را الزم ندارم .امزا
در لاری  ۲2/٥/٥2از طرف اجرای احکام دادگستری سقز با من لماس گرفتند که جهت لزحزییزل
کیس کام ییلر به آن اجرای احکام مراجعه کنم .به دلیل اینکه من کیس کامز زیزیلزر در آن اجزرای
احکام نداشتم به لماس گیرنده جیاب منفی دادم و گفتم مراجعه نخیاهم کرد.
مسئیالن محترم:
بنا به دستیر آن مرکز مامیران لباس شخوی شهر سقز در لاری  ۸/۱/٥2به نیابزت از وزارت
مربیطه بدون هماهنگی و به طیر غیر قانینی وارد منزن مسکینی ما شدند یزعزنزی بزدون ایزنزکزه
زنگ خانه ما را به صدا درآورند و خید را بعنیان مامیران امنیتی مزعزرفزی کزنزنزد ،وارد حزریزم
خویصی خانیاده ما شدند!! این مسیه زیاد برای شخص من مهم نیست چین ما به این بی قانینی
از طرف آن وزارت عادت کردیم و اگر روزی این را لمس و یا مشاهده نکنیم احساس می کنیم که وزارت اطالعات استان کردسزتزان لزعزطزیزل اسزت و
هی گینه لحرکی در آن مرکز وجید ندارد .من می خیاهم در این میرد لیضیحالی بدهم که هم شما و هم مردم از آن اطال داشته باشند ،هزر چزنزد کزه
شما ها از ان اطال دارید.
ماجرا از این قرار است.
چند ساعت قبل از دستگیر کردنم ،یک نفر با من لماس گرفت ،از صدای این شحص مشخص بید که مامیر وزارت اطالعات است .آن شزخزص پشزت
لیفن گفت ا من با آقای محمید صالحی کار دارما من خیدم پشت خم بیدم و در جیاب شخص میرد نظر گفتم من محمید صالزحزی هسزتزم .آن شزخزص
فرمیدندا من کارگر اخراجی هستم و در اداره کار شکایت کردم وامروزاداره کار برای من رای صادر کرده است .می خیاهم آن رای را به شما نشان
دهم لا شما نظر دهید که به آن رای اعتراض کنم یا خیرا  .من در جیاب به اصطالح کارگر اخراجی گفتم ،من در خدمت شما هستم می لیانیزد مزدارک
خید را پیش من بیاورید .کارگر اخراجی گفتا کجا باید بیایما ؟ منزن اکارگر اخراجی شما درمنزن لشریف دارید؟ا بیی من منززن هسزتزم .گزیشزی را
قطع کرد و قرار بید به منزن ما بیاید (.که هی وقت نیامد وقتی گیشی را قطع کرد از ادبیالش متیجه شدم که آن فرد کارگر نبید.
مسئیالن محترم وزارت اطالعات استان کردستان
بعد از این ماجرا چند ماشین از نیروهای شما منزن مسکینی ما را زیر نظر می گیرند و منتظر آن می مانند لا مهمانی برای ما بزیزایزد و هزر زمزان مزا
برای مهمان د ر را باز کنیم ،انان نیزبدون هماهنگی و به قین خیدشان ضربتی وارد منزن ما شیند .بعدازظهر روز  ۸/۱/٥2یکی از کزارگزران خزبزاز
بنام عیی اسماعییی به خانه ما مراجعه می کند .وقتی عیی از ماشین پیاده می شید و زنگ درب منزن ما را می زند بالفاصیه نیروهای شزمزا کزه لزا آن
مدت در کمین بیدند خید را به مهمان ما می رسانند و همزمان وقتی درخانه را باز کردیم  ،افراد شما عیی را که مهمان ما بید با لهدید و زور او را از
آن محل دور می کنند و خیدشان بدون هماهنگی وارد منزن ما شدند.
شخص من د ر حیاط مشاین آبیاری باغ ه بیدم که زنگ منزن به صدا درآمد .از همسرم نجیبه سئیان کردم .نجیبه کیست؟ نزجزیزبزه جزیاب دادا عزیزی
اسماعییی همان کارگر خباز که در لعاونی مسکن زمین داردا .نجیبه در را باز کرد و من منتظر آمدن عیی بیدم که یک مزرلزبزه  2نزفزر مزامزیر لزبزاس
شخوی را در مقابل خید دیدم.
مسئین مامیران لباس شخوی خییی انسان با ادب و محترمی بید .با هم سالم و عییک کردیم و از من اجازه گرفت لا وارد خانه شییم .حتی آن شخزص
یعنی همان مسئین نیروها به خید اجازه نداد لا جیی من وارد منزن شید .وقتی وارد هان شدیم همان مسئین خییی میدبانه از من خیاست لا در یزکزی از
الاق ها بنشینیم با هم صحبت کنیم .ما وارد یکی از الاق ها شدیم و به محض ورد ما به آن الاق چزنزد مزامزیری کزه بزا خزید آورده بزید مزثزل سزربزازان
اسرا ییی که چطیر به خانه و کاشانه مردم بی دفا فیسطین لعرض می کنند و هر چیزی جیی دستشان باشد از بین می برند به الاق های دیگر منزن مزا
ییرش بردند بخویص الاق خیاب من.
نیروهای اعزامی شما هر چیزی جیی دستشان بید از جمیه فیش آب ،برق ،لیفن  ،گاز ،پرونده پزشکی من و خانیاده ام ،کیس کام ییلر ،مدارک و
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صفحه خبری

پرونده کارگران اخراجی ،پرونده مربیط به شرکت لعاونی مورف کارگران خباز ،کتاب ،بایگانی وپرونده هزای مزربزیط بزه
لعاونی مسکن کارگران سقز و حیمه ،چند عدد لابیی که به دییار نسب کرده بیدیم ،دفتر لیفن ،مدارک کارشناسی زمین های کزه مزربزیط بزه
لعاونی مسکن کارگران سقز و حیمه  ،بایگانی های دیگری که امار مشخص آن در دست نیست و آلبیم خانیادگی .
مامیران شما کییه این مدارک و اسناد را به داخل چند کیسه پالستیکی زباله انداختند و آن را به لاراج بردند .آن مدارک و بایگانی شخوی که در منزن
مسزززکزززینزززی مزززن بزززه دسزززت نزززیزززروهزززای وزارت شزززمزززا بزززه لزززاراج رفزززت هزززیززز گزززینزززه ارلزززبزززالزززی بزززا جزززرم مزززن نزززداشزززتزززه و نزززدارد.
مسئیالن محترم وزرات اطالعات استان کردستان لیجه شما را به ماده  ۲27قانین آ ین دادرسی کیفری مویب سان  ۲4٥2جیب میکنم (.هر چند مزی
دانم که شما ها قانین این کشیر را قبین ندارید
ماده  : ۲27از اوراق ،نیشته ها و سایر اشیای متعیق به متهم ،فقم ان ه راجع به جرم است لحویل و در صیرت لزوم به شهید لحقیق ارا ه می شزید.
بازپرس مکیف است در میرد سایر نیشته ها و اشیای متعیق به متهم با احتیاط رفتار کند ،میجب افشای مضمین و محتیای غیر مرلبزم آنزهزا بزا جزرم
نشید ،در غیر این صیرت وی به جرم افشای اسرار محکیم می شید.
سئوال:
 - ۲مامیرانی که به منزن ما حمیه کردند کدامشان بازپرس بیدند ؟
 – ۱مدارکی که مامیران شما به لاراج بردند کدام یک از آن مدارک مرلبم به جرم من است؟ چین به استناد رای صادره از سزیی شزعزبزه اون دادگزاه
انقالب اسالمی سنندج الهام من عضییت در کیمه له حزب کمینیست ایران و کمیته هماهنگی بیده که هی وجاهت قانینی ندارد.
 – 4طبق قانین باید کییه اشیای که از متهم به دست می آید ،در حضیر خید متهم و یا فردی از خانیاده او در دو برگ صیرلجیسه گردد و یزک بزرگ
از صیرلجیسه در اختیار خانیاده متهم قرار گیرد .لا خانیاده متهم و یا خید متهم بعد از آزادی با لیجه به صیرلجیسه لنظیمی درخزیاسزت امزیان خزید
کند .آن صیرلجیسه کجاست؟
قابل ذکر است که درچند ماه گذشته اکثریت اوراق و پرونده های که در منزن ما لیسم مامیران شما به لاراج رفته بید ،در چند نیبت آن را به خانیاده
من لحییل دادند .اما اسنادی که مربیط به شرکت لعاونی مسکن کارگران سقز و حیمه است در میان آن مدارک وجید ندارد .نگهداری مدارک شرکزت
لعاونی مسکن در وزارت اطالعات چه سیدی برای آن مرکز دارد؟ .آیا به نظر شما ها که این همه ادعای خزدمزت بزه مزردم را داریزد ،نزگزهزداری ان
مدارک که هی ربطی به شما ومیرد الهامی من ندارد ،چه لیجه قانینی دارد؟ (.لا این لاری هنیزآن را پس ندادید
من شخواا به این نتیجه رسیده ام که شما ها از یک عده سید جید دفا و حمایت می کنید .چین من عییه هیئت مدیره لعزاونزی مسزکزن شزکزایزت کزرده
بیدم و دقیقاا همان روز که جیسه دادگاه برگزارشد ،قاضی اعالم می کند که باید شخص من ( محمید صالحی در دادگاه حضیر یابم .اما دقیقاا هزمزان
روز لیسم نیروهای شما دستگیر و روانه زندان شدم!!
آیا به نظر شما ها که همگی لحوییکرده و دانشگاه رفته هستید ،چه کسی جرم مرلکب شده است؟ ما کارگران که خیاستار زندگی بهتر هستیم ؟ یا شمزا
ها که از دسترنج ما کارگران در ماه میییین ها لیمان حقیق دریافت می کنید و هر روز بدون هی دلیل قانینی از طریق لیفن ما را لهدید می کنید و یزا
بزززه مزززنززززن مسزززکزززینزززی مزززا حزززمزززیزززه مزززی کزززنزززیزززد و یزززا از بزززی عزززمزززیزززی خزززیدلزززان عزززیزززیزززه مزززا پزززرونزززده سزززازی مزززی کزززنزززیزززد؟
آیزززززا چزززززه کسزززززی قزززززانزززززین را زیزززززر پزززززا گزززززذاشزززززتزززززه اسزززززت مزززززا؟ یزززززا شزززززمزززززا هزززززا کزززززه مزززززجزززززریزززززان قزززززانزززززین هسزززززتزززززیزززززد؟
در پایان خیاستار بازپس دادن کییه مدارک مربیط به شرکت لعاونی مسکن کارگران سقز و حیمه و آلبیم عکس های خانیادگی هستم.
با کمال احترام محمود صالحی 31/11/۲3
شخ
جن
لیس
معرفی صیت اه و زانن مهم و اتثیر گذا ر رد بش سوسیا تی

 ۲0ژانییه  :۲٥۲٥تندخوی سیاسی و نرمخوی انسانی

 ٥7سان پیش در چنین روزی روزا لیکزامبیرگ لالشگر جنبش سیسیالیستی در برلین به قتل رسید.
پدر و مادر روزا لیکزامبیرگ )(Rosa Luxemburgاز یهیدیلباران لهستان بیدند .در سان و روز لاری
لیلدش لردید وجید دارد .خیدش لاری لیلدش را  0مارس  ۲۸7۲در زامیسک لهستان ذکر کرده است.
رزا لیکزامبیرگ به زبانهای آلمانی ،لهستانی ،روسی ،فرانسه و ایتالیایی لسیم داشت ،شزاگزرد اون مزدرسزه
بید اما مدیر مدرسه به خاطر پرخاشجیییهایش با مسئیالن ادارات از دادن مدان طالی بهترین شاگرد دی یزمزه
که به او لعیق گرفته بید ،سر باز زد.
از  ۲۶سالگی به گروههای لندرو سیسیالیستی در لهستان راه یافت و یک سان بعد از دست پییس لزاری لهستان به سی یس گریخت .در شهر زوری به
دانشگاه رفت و لا مرحیه دکترا در چند رشته گیناگین لحویل کرد و لز دکتری خید را درباره لکامل صنعت در لهستان در رشته لزاریز نزیشزت امزا
بیشتر وقت و لالش خید را صرف کارهای سیاسی و لشکیل سازمانهای سیسیالیستی عییه حکیمت روسیه که در آن زمان بر لهسزتزان لسزیزم داشزت،
میکرد .در سان  ۲۸٥4به عنیان نماینده اپیزیسیین لهستان در لبعید در کنفرانس انترناسیینان سیسیالیستی شرکت کرد و مسئیه مزیزی لزهزسزتزان را در
ارلباط لنگ با نبید دمیکراسی در پهنه اروپا دانست و سیسیالیسم و ناسیینالیسم را اجمع اضدادا نامید.
روزا لیکزامبیرگ با کمک یاران خید حزب سیسیاندمیکراتهای لهستان و روسیه را لشکیل داد و سردبیری مجیه امسا ل کارگرانا که در پاریزس
منتشر میشد را به عهده گرفت.
او در سان  ۲۸٥۸در  ۱7سالگی با دوست سیسیالیست آلمانی خید گیستاو لیبک ازدواج و س س به برلین مهاجرت کرد و لابعیت آلمان را پذیرفت .او
پ دِا شد.
در همان سان عضی حزب سیسیاندمیکرات آلمان ااس ِ
روزا لیکزامبیرگ بهرغم دیدگاه لندرو خید در دفا از حقیق کارگران و دمیکراسی ،از پیشگامان صیح و هشداردهندگان عییه جنگ و نزظزامزیزگزری
بید .او اولین کسی بید که رسما سرپی ی از دستیر جنگ و حمیه را به عنیان یک اقدام سیاسی و نافرمانی مدنی مطرح کرد و به این خاطر سزه سزان
از مدت چهار ساله جنگ جهانی اون را در زندانهای آلمان و لهستان گذراند.
او با آغاز جنگ در سان  ۲٥۲۰گروه اس ارلاکیس را لشکیل داد که سنگ بنای حزب کمینیست در آلمان به شمار میآید.
در روز  ۲0ژانییه  ۲٥۲٥مأمیران پییس امنیتی برلین روزا لیکزامبیرگ و یار سیاسیاش کارن لیبکنشت را از مخفیگاهشان به هتیی در برلین بردند
و قیمداد کردند که آنها به هنگام فرار کشته شدهاند.
هم اکنین چندین دبیرستان از جمیه در برلین و چندین میدان و خیابان به یاد روزا لیکزامبیرگ در آلمان نامگذاری شدهاند.
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هب سازمان راهیی زن ویپبندید

تلوزییـون راهیـی زن از ”کـاان یـک“ روی مـاوـواره ”اهت ربد”

ت
ماس با ساز
ی
ما
ن
ر
اه
ی
زن

رههفته  ،شنبه اه  03:71هب وقت تهران می توانید دننیبه تلوزییون راهیی
زن باشید.
فرکانس ماوواره:
Chanel One TV
Hotbird 13E
Frequency 11541
Syb 22000
Pol V
FEC 5.6

مخ
ربای هم کاری با سازمان راهیی زن میتوانید با نمایندگان آن رد کشوراهی تلف
سوئد-استکهلم :پری زارع

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

تلفن تماس 0046762308064 :

تلفن تماس414-124-4222 :

رعنا کریم زاده

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از طریق فالیر و ایمیل به
اطالع همگان خواهد رسید.

تلفن تماس 4406829446404 :
آدرس ABF, Halndenterminalen 3 :
ساعات مالقات ،شنبه ها یک تا پنج بعد از ظهر
دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری
تلفن تماس0046700194503 :
گوتنبرگ  :آفاق وکیلی
تلفن تماس4406864644444 :
ایمیلrahai_zan@yahoo.com :
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 442941444449444 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

انگلستان :دیانا نامی
تلفن تماس 44227862733511 :
ایمیل:
دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلMinoHemati@GMail.com :
نروژ :شادی و روپاک مطیعی
تلفن تماس442894282448 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :
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