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در این گردهمائی با ارائه نظر پانلوستها بهمراه تباد نظر دو نس از اعالون برابری حقوق زن و مرد
از زوایای مختلف به معض خشونت به زنان در جامعه ایران و ااغانستان پرداخته شد ،که خوانندگان
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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 حرقرون زنران و برخر رو
مینو همتی
فعالین رهائی زن میخواهیم تا در پاسخگوئی به این نظرات کوشا باشند.

"نیایش فرمایشي" اثر :پیر پائولو پازولیني"
ترجمه :ماریا عباسیان
صفحه علمی  ،اجتماعی ،بهداشتی:
در راه توانمندسازی خویش برای مقابله با سرطان
پستان
صفحه خبری
تماس با رهایی زن و اطالعات مربوط به روز،
ساعت و فرکانس پخش برنامه ماهواره ای در
ایران
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تمام انسان اه حق ربخورداری از تمامی ام کان را دارند
به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان
سحر صامت

از سا  ۵۲ ،۱۸۹۱نروامربرر هرر سرا بره
عنوان روز جهانی راع خشونت عرلروره زنران
برگزیده شده است.
این روز برای یاد وری عزم همگانی بررای
مبارزه با خشونت علروره زنران انرترخراب شرده
است .شورای عمومی سازمان مل متحرد در
 ۱۱اکتبر  ۱۸۸۸نامگذاری ایرن روز را بره
عنوان روزی جهانی تصویب کرد.
این تاریخ به خاطر قت وحشوانه سه خرواهرر
مررورررابررا  ،اررعرراالن سررورراسرری اهر جررمررهرروری
دومونوکن انتخاب شده است.
بر اسراس مرار سرازمران مرلر برور از ۱۷
ارزو تا واقعیت
محمد حسین جمالی
این روز ها با كشتار و قت عام كردن بوشتر
و بوشتر جامعه دگرباش رو به رو هستوا هر
قند كه بوشتر جوامع غربي و تعدادي محدود
إز كشور هاي خاورموانه از دگرباشان
حمایت موكنند و گروه هاي حمایتي موكوشند
تا روند زندگي انان را اقط و اقط به هداي
كه دارند و ان حقوق اولوه انان  ،یعني ح
زندگي و أشكار سازي به عنوان یك ارد
اجتماعي بدور إز ترس  ،است برسانند ،اما
همچنان باید در این زمونه كار شود و اینكه
من شخصا به عنوان یك همجنسگراي
پناهجو كه به دلو مشكالت نظام حكومتوا و
أشكار سازي هویتا مجبور به زیر پا گذاشتن
ح و حقوقا شده و بون مرگ و ارار  ،ارار
را انتخاب كرده ام ها باید بكوشا و در هر
جامعه اي كه هستا تالش كنا تا انچه را كه
هستا نشان دها و با غرور و سر بلندي إز
خواسته ام داا كنا.
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درصررد زنرران جررهرران مررورد خشررونررت قرررار
گراتهاند این برخرشری از مرار ترکراندهرنردهای
است که بان کیمون ،دبوررکر سرازمران مرلر
متحد ،در پوام خود به منراسربرت روز جرهرانری
منع خشونت علوره زنران در نروامربرر ۵۷۱۲
اعالم کرد.
سازمان مل متحد  ۵۲نوامبر سرا ۵۷۱۲را
روز جررهررانرری مررنررع خشررونررت عررلررورره زنرران
بزرگسا و زیرر  ۱۹سرا اعرالم کررد .ایرن
اولونبار است که سرازمران مرلر بره صرورت
خاص و جداگانه این روز را به تاثور عرمرور
خشونت علوه زنانی کرده اسرت کره زیرر ۱۹
سا سن دارند .بنا به گرزارش سرازمران مرلر
نزدیک به  ۲۷درصد تجاوزهای جنسی علوره
دختران زیر  ۱۱سا رخ میدهرد و نرزدیرک
بره  ۹۷درصرد قراقراق انسران در جرهران برره
مرنرظرور برهررهکشری جررنرسری از زنران انرجررام
میشود.
اعالموه رارع خشرونرت عرلروره زنران در سرا
 ۱۸۸۲بوان میکند کره ایرن خشرونرت مرمرکرن
است توسط اارادی از همان جرنر  ،اعضرای
خانواده و حکومت اعما شود .ر اسراس ایرن
پژوه  ۱۶درصد زنان رشت مرورد انروا
خشونت قرار دارند.
بر اساس تعریف سازمان برهرداشرت جرهرانری،
خشونت ،راتاری است برای سرورب رسرانردن
به دیگری و دامنه ن از ترحرقرورر و تروهرورن،

تجاوز ،ضرب و جرح ترا ترخرریرب امروا و
دارایی و قت گسترده است.
بر اساس همون تعریف ،خشونت خرانرگری از
شایعترین انوا خشونت اسرت کره در حروزه
خصوصی اتفاق میااتد و مروران ااررادی رخ
میدهد که به سبب صموموت ،ارتربراط خرونری
یررا قررانررونرری برره یررکرردیررگررر پرروررونررد خرروردهانررد.
خشونتهای خانوادگی عمدتا جرم وابستره بره
جنسوت محرسروب مریشرود کره در برورشرترری
سازمان بهداشت جهرانری در اولرورن مرطرالرعره
جهانی خود درباره خشونت علوه زنان نتورجره
گراته است كه در هر  ۱۹ثانوه یك زن مرورد
حمله یرا بردرارتراری قررار مری گروررد ،حرتری
باردار برودن ،زنران را از خشرونرت مرردان
مصون نمی دارد.
در برنامه ی امروز بانوان مرضروره دمری و
ماریا یوسفزی در مرورد وضرعرورت زنران در
خاورمورانره برخرصروص کشرورهرای ایرران و
ااغانستان به گفتگو می پردازند.
خوانرنردگران عرزیرز را بره مشراهرده گرزارش
ویدیوئی این گردهمآئی در لینک زیرر دعروت
مینمائیم.
https://youtu.be/Qmv3PBp1CGk

امروز من در كشور سوئد به عنوان هویت و جنسوت خود اشكارا صحبت كنند و
پناهجوي دگرباش زندگي موكنا و با وجود خوشحا و ازاد  ،بدون ترس زندگي كنند
بسواري إز مشكالت برأي پناهجویان همانند دیگر أاراد جامعه.
همجنسگرا در هفته اي كه گذشت برأي اولون
بار توانستا در جشن بزرگ غرور دگرباشان به عنوان یك پناهجو مجبور به ترك كشورم
شركت كنا  ،و حد اق برأي اولون بار شدم و تمامي سختي هاي مهاجرت و
احساس امنوت را با تمام وجودم ح كردم مشكالت پناهجویي را تحم خواها كرد نه
 . ،اري امنوت و ح ارام كه هر برأي این كه بي تفاوت باشا بلكه تالش
موجودي ح داشتن ان را دارد و اینكه قرا خواها كرد براي روزي كه من و تمامي
من و جامعه ما دگرباشان إز این ح و دگرباشان كشورم بتوانود اقط و اقط بدور از
حقوق مهروموا؟ و هزاران قرا و ااسوس ترس خود را اشكار سازند و از عش و
براي نسلي كه هر روز با گذاشت زمان و محبت زندگي ساخته و به حقوق اولوه خود
پوشرات و اطال رساني جوامع غربي كشور
هب سازمان راهیی زن بپیوندید
من ایران همچنان بر پایما كردن ح و
حقوق ما دگرباشان ادامه مودهد و ما را از
داشتن حقوقمان محروم موسازد.

http://

جشن غرور جشني است كه هر ساله در اكثر
كشور هایي كه مسئله همجنسگرایي در انان
نه تنها جرم نوست بلكه أاراد و زوج هاي rahaizanorg.blogspot.de/
دگرباش موتوانند ازادانه به خوابان ها امده و
در یك روز به جشن و پایكوبي پرداخته و از
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 کامل نیست،چیه انقالبی بدون آزادی زن

 آلمان-گزارشی از برگزاری روز جهانی خشونت علیه زنان شهر شتوتگارت
 شراره رضائی:گزارش از
 نوامبر روز جهانی خشونت علروره25 امروز
.25November, ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen  جران هرزاران، در همون لحظرات.زنان است
زن در سراسر دنوا خصوصا کشورهای مثر
Heute, der 25.November, ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen  اارغرانسرتران و ایرران در اثرر، پاکسرتران،هند
Frauen. Heutzutage werden weltweit immernoch Frauen werden frauen
.خشونت تهدید می شود و جان می بازند
geopfert durch gewalt. Insbesondere in Ländern mit religiöse
صدها زن به اسارت بررده مری شرونرد و در
Regierungen wie Indien, Afghanistan, Pakistan bis zum Iran.
خوابان ها به عنوان بردگان جنسی به ارروش
In diese Ländern werden Hunderte und Tousende Frauen als gefangene
 حکومت اسالمی ایران طب قانون.می رسند
behandelt und Sexsklavinnen im strassen verkauft. Lass uns nehmen
 تجاوز و بره برردگری جرنرسری، شر و اسالم
Iran zum Beispielunter Islamische Regierung und Gesetz Heiraten mit
گراتن کودکران را رسرمرا برنرام ازدواج برا
Neunjährige Mädchen ist erlaubt, und das ist nichts Anderes als staatlich
. ساله تصویب و اجرا می کند9 کودکان
legitimierte sexuelle Gewalt und Sexsklaverei.
به نظر من اسالم و هرمره مرذاهرب هسرتره ای
Im meine meinung Islamische und alle religionen glauben haben die
 مها نوست مرخرفری.ضد زن را در خود دارند
frauendfeindklishes kern in sich. Eagl ob es versteckt oder unvesteckt
 زنرران در هررمرره مررذاهررب قررربررانرری.یررا عررلررنرری
ist. Frauen sind in alle religionen opfer der Gewalt.
.خشونت اند
Im Iran trozt all Illusion und versprechen, dass unter der neue Präsident در موان همون هواهوها و لبخندهای کرذائری و
eine verbesserte sozialpolitische Lage im Iran geschaffen würde, Frauen وعده های پرو بررای برهربرود شررایرط مرردم
haben immernoch keine Rechte und werden gezetlich misshandelt.
 هر روز در ایران ده هرا نرفرر بره دار،ایران
Immernoch werden jeden Tag Dutzende hingerichtet.
.ویخته می شود
Immernoch Hunderte anderen Frauen oder Menschenrechte und
 نرگ محمدی و صدها انسران،زینب جاللی
politische aktivisten wie Ziynab Jalali, Narges Mohamadi weredn sind
دیگر به جرم داا از حقوق بشر و یا سواسی
im Gefängnis. Die werden als Verbrecher behandelt, sind zu langen Haft بودن و به زندان طوالنی محکوم شرده انرد و
verurteilt und Ihren Leben sind in Gefahr.
جانشان در سواه قا های جمهوری اسرالمری
Aufgrund hoher Arbeitslosigkeit und keine soziale Absicherung,
.در خطر است
Prostitution has dramatisch gestiegen. Houtzutage Prostitution ist ein
با رشد بوکاری و نبود امنورت اجرترمراعری ترن
häufiger Arbeit nicht nur för Frauen sogar för 11 Jähriges Mädchen
.اروشری برطرور سرریرعری رشرد کررده اسرت
geworden. Dass ist nur ein beispiel über Situation der Frauen im Iran. In امروز تن اروشی به یک کار معمو نه اقرط
einem wort im Iran "Frau" zu sein ist ein Verbrechen.
 سرالره11 موان زنان کره در مروران دخرترران
Während die Europäische Regierung aufgrund ihrer wirtschaftlichen
 " زن" بودن در ایران جررم.تبدی شده است
und politischen Interesse im Iran schließen ihre Augen von alle
.بزرگی ست
misshandlungen im Iran und sogar sind bereit, das Hejab als „normale“
در حررالرری کشررورهررای اروپررایرری در مررقرراب ر
Kleidung für „
حکومت ایران سرتعظوا اررود ورده و حرتری
islamische“ Frauen zu akzeptieren, Dennoch kempfen Frauen im Iran
.به حقارت سررکرردن روسرری ترن داده انرد
gegen zwanghafte verschleierung.
زنان در ایران هر روز برای حجاب با پلو
Der einzige Weg, um all diese Gewalt und Missbrauch gegen Frauen zu
.درگور و جریمه می شوند
beenden, der einzige Weg zur Befreiung ist die Zerschlagung
 نقطه ی قروت،با تمام این تنگناها و سختی ها
reaktionärer Kräfte und der Sieg über das kapitalistische System und die و نور امودی هست بنام مبرارزه و بره مروردان
Aufbau einer neuen gerechten Gesellschaft sein muss.
ترنرهرا راه. مدن زنان و مرردان زادی خرواه
،پایان دادن به خشونت و تبعرورع عرلروره زن
Es lebe Freiheit und Gleichheit,
تنها راه نف کشودن و نجاتمان پایان دادن بره
Die Organisation zur Befreiung der Frau im Iran “Rahaei Zan ”
حکومت مرتجع جمهوری اسالمی و از برورن
25.11.2016
بردن نظام سرمایه داری و سراخرترن دنرورایری
:برابر است
: لینک
زنده باد آزادی و برابری
سازمان رهایی زن
https://youtu.be/Pb6V5nmSTnQ
2016  نوامبر25
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دست ذمهب و رخاهف از زندگی رمدم کواته!
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انسان اه جنس (کاال) نیستند

چرخه خشونت از خانوده تا جامعه
مریم محمدی
در بسواری از نگرش های جامعه شناسی از
خانواده به عنوان کوقکترین نهاد اجتماعی یا به
عبارتی سلو جامعه یاد موشود و موتوان
وضعوت خانواده را به عنوان نمودی از وضعوت
جامعه مبنا قرار داد از همون روی برای یک
مشاهده واقعی از نچه در این سلو اجتماعی
موگذرد ،سوخت و ساز خانواده را باید مورد
توجه قرار داد (به عبارتی با کنتر دیناموک این
پدیده یعنی با مشاهده ورودی و خروجی های این
سلو به ارایند درون ن پی برده شود(
ازلحظه به دنوا مدن دختری در خانواده با
رویکردهای متفاوتی روبرو هستوا در بهترین
وضعوت به دلو نگرانی از سوب پذیر بودن
دختران و به قولی بار مسؤلوت نگهداری از
ارزند دختردر مقایسه با ارزند پسر ' تمایلی به
داشتن ارزند دختر وجود ندارد والبته این
موضو در خانواده ها ی سنتی به دالیلی مث
اینکه نام خانواده را دختران به ارث نموبرند به
مراتب پررنگ تر می شود .در مرحله نگهداری
از ارزندان ' بوشترین ممنوعوت ها برای دختر
خانواده است در این موضو نوز در بهترین
نگرش ' حساسوت ها برای نگهداری از دختران
بسوار بوشتر از پسران موباشد قرا که ظاهرا
ارزند دختر مانند کاالیی لوک باید نگهداری
شود.مثال اثر یک جای زخا روی پوست
صورت دختران بوشتر ازپسران اهموت دارد
قرا که زیبایی دختران از این دیدگاه بسوار مها
تر موباشد اما این رویکرد در نگاه خانواده های
سنتی به دالیلی مانند حفظ ناموس و برو موتواند
بسوار خشن تر بروز کند(.اما در این زمونه ها
کار ماری صورت نگراته است یا خولی کمتر به
ن پرداخته شده است(برای بررسی کارکرد این
بنوان اجتماعی مار های خروجی از ن را
بررسی باید کرد:
6در صد ازدواج ها در سا  92کاه و 5
درصد طالق اازای یااته است.در سا  99با
ثبت 427هزارو  975ازدواج ،نسبت به سا قب
شاهد کاه  5،6درصدی بوده ایا و در این سا
169هزار و  542طالق نوز به ثبت رسوده که
 9،5درصد نسبت به سا قب اازای داشته
است.به عبارتی در هر ساعت  19طالق ثبت
موشود. .
ایران سومون کشوری است که در ن مار
خودکشی زنان در حا پوشی گراتن از مردان
است (رتبه او و دوم قون و هندوستان است
قت های ناموسی یکی از  4علت قت در ایران
است و رتبه او جنایت در ایران را دارد.
زنان ایران رتبه او خودسوزی و خودکشی در
خاورموانه را دارند و رتبه سوم در جهان را دارا
هستند.
معاونت زنان ریاست جمهوری از  5555زن

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 51
کارتن خواب سخن موگوید که در موان این زنان ااراد حامله و یا با ارزند خردسا ها وجود دارند.و
در مجمو اینکه  66درصد زنان ایرانی در طو زندگی خود مورد خشونت واقع شده اند.و این
مارها گویای وضعوت خشونت بار زنان است.
و اگر وضعوت دختران خانواده را بخواهوا مورد توجه قرار دهوا باز با مار های بسوار نگران کننده
ای مواجه موشویا مانند اینکه مار  25هزار نفری ازدواج دختران  15تا  17ساله در سا  99به 75
هزار و  757نفر رسود واینکه هر سا  1155دختر15تا  17ساله مطلقه می شوند و دردناکتر این که
در بخشی از این ازدواج ها با مردان  45ساله ' نوز وجود دارند که با دختر زیر  15سا ازدواج
کرده اند.
وهمچنون در خبر ها مده بود سن دختران اراری به  9سا رسود و ساالنه  15تا  15درصد از
دختران بون  17تا  11سا از خانه ارار موکنند وبر طب گفته ی مدیر بهزیستی استان تهران مار
دختران اراری رو به اازای است.
از بررسی داده های موجود موتوان به این نتوجه رسود که شرایط زندگی برای زنان و دختران در
خانواده همراه با خشونت غور قاب تحم است نچه که از این شرایط منتج شده است خشونتی است که
به واسطه به وجود مدن شرایط ناهنجار در خانواده به جامعه منتق موشود .خشونت رایج در جامعه
علوه زنان در محوط های خوابانی ' محوط های کار ادامه خشونت های خانگی است.و دور تسلس
موشود.
بازتولود
همچنان
برعک
و
خانواده
به
جامعه
از
خشونت
رواج اشکا دیگری از روابط مانند ازدواج سفود به نوعی نشان از دوری جوانان از تشکو خانواده
های سبک سنتی است و موبونوا که موضو خشونت خانگی موتواند باعث اضمحال بنوان جامعه شده
و بی شک این وضعوت موتواند بسواری از ساختار های اجتماعی را به بی ثباتی بکشاند .و این قرخه
بازتولود خشونت به پشتوبانی از قوانون تبعوع موز و ضد زن و نبود هوچگونه حمایت قانونی برای
منع خشونت علوه زنان ' قرخه خشونت در جامعه را بسوار هولناک تر کرده است .از همون روست
که توجه به خواسته های زنان وایجاد شرایط امن و سالا برای نان به عنوان یک شهروند و لغو
قوانون ضد زن ' دور کردن نگاه جنسوتی از زنان موتواند شرایط ایجاد یک جامعه امن و سالا را
برای همه انسانها به همراه داشته باشد.

شعر از :دریا منوچهری
"بیدار شو"
سروها سوگ وار حضورت شدند
با توام
خو ترین بوداریت را زموده ای؟
نه٫اکر نمی کنا
خواب در دستان کوقکت بزرگ می شود
ن الت خموده هزار ترکه ها که باشد
همانی
بودار شو
شلختگی خوابت روز را شفته می کند
روزنامه را وحشت زده
نگاه کن
باران قه ابهتی دارد
روز را با نام من غاز می کند
به نام من بی خدایی که
شناسه سنگ را می شناسا و پرتاب نمی کنا
بی خدایی که
عش می ورزم بی استناد تبصره ها
و حضور کشتزارها
به نام من
که پواده بی هوچ لتی جهان را
صبورانه
لوک بزرگوارانه
دوره می کنا
5
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برنامه پرگار این هفته به موضو مهمی اختصاص داشت که کمتر در رسانه های
اارسی زبان با این کوفوت به ن پرداخته شدهاست؛ موضو ترن جندرها و
کلوشههای بدن زنانه و مردانه.
ویژگی این برنامه حضور شووا دلدار ،ترن جندر همجن گرا بود که بهخوبی از
عهده توضوی و بوان تجربه خوی درباره عدم انجام عم تغوور جنسوت و همچنون
تحلو موضو  ،بر مد .حضور شووا ،صدای ترن زنی متفاوت بود که با رام
و استواری ،موقعوت خوی را نه بهعنوان قربانی ،ب به عنوان اردی صاحب
رای و نظر تشریی میکند.
در این برنامه بحث ها در یک هارمونی ناگفته به پو رات .تنها جایی که در
ادامه صحبت سوامک ظریف کار ،من در مورد حذف ترن جندریسا از لوست
شادی امین
موارد "اختال جنسوتی" از ( ICD-11ژورنا دسته بندی جهانی بوماریها که
توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر میشود) توضوی دادم در تدوین نهایی برنامه حذف شده است .من به طور مفص توضوی داده بودم که
ترن جندر بودن از سا  2515دیگر بهعنوان اختال روانی محسوب نمیشود و تنها نوعی از ترن سکشوالوسا به عنوان " شفتگی
جنسوتی" شناخته میشود و می تواند مورد معالجه قرار گورد .در عون حا  ،در ادامه ارق بون اختال و شفتگی را روشن کرده بودم.
احتماال دوستان تدوین کننده ،ن را تخصصی و یا غور قاب درک برای مخاطب عام دانستهاند.
خوشبختانه این برنامه تا کنون با استقبا بسواری در بون جامعه ا جیبیتی یکوو ایران وسایر عالقهمندان به این حوزه روبهرو شده است.
برنامه را ببینید و به دوستانتان در ایران معرفی کنید:
/https://www.facebook.com/shadi.aminn/videos/10154817550154521
درخواست خرید نوزاد در یک سایت
ندای زنان ایران

خرید و اروش کودکان بون مرعرترادان و سرو
اسررتررفرراده کررنررنرردگرران برره خررودی خررود داسررترران
پرغصه ای است اما این پدیده ،نجا دردنراک
تر می شود که عده ای بی محابا در سایت ها
و اضاهای مجازی ،نروزاد را هرمرانرنرد یرک
کاال در معرض تبلوغ خرریرد و ارروش قررار
می دهند.
یکی از سایت های خرید و اروش کراال (نرام
این سایت در ایرنا محفوظ است) که اتفاقا بره
دلو درخواست های زیاد  ،طراداران زیادی
بون کاربران اضای مجازی پودا کرده است ،
در یک اقدام نابراورانره  ،لرورنرکری برا عرنروان
سرپرستی ایجراد کررده و گرهری هرای خرریرد
نرررروزاد را در ن قرررررار مرررری دهررررد.
در یکی از این گهی ها مده است کره «زوج
جوانی هستوا که همرسررم بره دلرور برارداری

نمی تواند باردار شود  ،بهزیستری هرا رارترورا
اما شرایط سخته  ،یرک نروزاد قرنرد روزه
دختر و سالا مری خرواهرورا و اگرر هرا کسری
هست که نوزادش قند ماه دیرگرر مرترولرد مری
شود و نمی تواند از ارزندش نگهداری کرنره،
بهتره ،مطمئن باشود مث بچه خرودمرون ازش
مرراقربرت مری کررنرورا  ،در بررهرترریرن شررایررط،
هردومون کرارمرنردیرا ،شرهررسرتران هسرترورا».
و بعد شماره موبایلی و درس ایمولی در کنرار
اینگونه گهی ها درج شرده ترا قربری خرریرد و
اروش نوزاد در جامعه شکرسرتره شرود و هرر
کسی به هر بهانه ای بتواند نوزاد را هرمرانرنرد
یک کاال بخرد.
بسوار دردناک است که این گرهری هرا مرنرجرر
شود به ایرجراد برازار سروراه خرریرد و ارروش
کودک و اینکه دالالنی پودا شوند کره در ایرن
بون کاسبی کنند.
بنابراین به نظر می رسد سازمان بهزیستری ،
نوروی انتظامی و قوه قضائوه هررقره زودترر
بررایررد ترردابرروررری برررای ایررن امررر برروررنرردیشررنررد.
معاون امور اجتماعی سازمان برهرزیسرتری در
این باره به خبرنگار ایرنا می گوید :اینرگرونره
گهی ها  ،غوررقرانرونری اسرت و در صرورت
گزارش و اطال  ،حتما ن را مرورد پرورگررد
قررررررانررررررونرررررری قرررررررار مرررررری دهرررررروررررررا.
حبوب هللا مسعودی ارید تاکود می کند :خرید و
اروش کودک جرم است ؛ این مسرالره هرا در
قانون مده و ها در الیحه حمایت از کرودکران
و نوجوانان -که اکنون در کموسرورون قضرایری
مجل شرورای اسرالمری اسرت -مرطررح شرده

است.
وی تاکود می کند :حتری پردر و مرادر کرودک
ح خرید و اروش کودک را نردارد؛ بررخری
از پدر و مادران قنون کودکانی ادعا می کنند
که کودک را پودا کرده اند درصرورترورکره در
اینگونه موارد باید در حداق زمان مرمرکرن ،
گا شردن کرودک را بره مرراجرع انرترظرامری و
قضایی اطال دهند.
وی ادامه داد :به ارزندخواندگی گراتن قنورن
کودکانی در ینده نوز مشکالتی در پی دارد و
بطورمثا این کودکان به دلو نداشرترن اسرنراد
هویتی در ثبت نام بررای مردرسره بره مشرکر
برمی خورند.
مسعودی ارید تصریی کرد :گهی دادن بررای
خرید کودک ،قاقاق کودک را تشدید می کرنرد
و هر موردی را که مطلع شرویرا بره سررعرت
پوگوری می کنوا.
منبع :ایرنا
ندای زنان
وقتی کودکان بی حرمت ترین برخر جرامرعره
هستند خرید و اروششان هرا امرری طربرورعری
است و با پلو و انتظامات تنها نررخ کراال را
باالتر موبرید و بازارشان را داغ تر موکنود!

6

دست ذمهب از زندگی زانن کواته
مجوز تجاوز به دختران زیر ده سال در فقه
اسالمی در غالب ازدواج
مرتضی موسوی

سند
سن پایون عایشه همسر خرردسرا پرورامربرر از
منابع اه تسنن و کتابهای شوعی
از عایشه نق شده است:
رسو هللا به مرن گرفرت «ترو دوبرار قربر از
اینکه من با تو ازدواج کنا در رویراهرای مرن
ظهور کرده بودی .من ارشته ای را دیدم کره
ترا در تکه ای لباس ابریشمی حم مرورکررد،
من به او گفتا ،لباسر را در بروراور و اورا
نگاه دار ،او تو بودی .به خود گفتا»اگرر ایرن
از طرررف هللا اسررت ،پر ایررن (لررخررت شرردن
عایشه) باید واقعا اتفاق بوااتند«.
صحوی بخاری ۸٫۹۱٫۱۶۷
از عایشه نق شده است:
وقتی پوامبر با من ازدواج کررد ،مرادرم نرزد
من مد و مرا وادار کرد که به خانره پرورامربرر
وارد شوم ،و هوچ قوز موجب تحور من نشد،
مگر مدن پوامبر به نزد من قب از ظهر.
صحوی بخاری ۱٫۱۵٫۸۷
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منقو است از عایشه مادر مومنان:
پوامبر اسالم وقتی با من ازدواج کرد کره مرن
ش یا هفت ساله برودم .وقرتری مرا بره مردیرنره
مدیا ،قند زن مدند ،ام رومان وقتی مرن در
حا تاب بازی بودم پو من مد ،مرا بردنرد،
ماده و رایشا کردند ،بعد مرا نزد پوامبر خدا
بردند ،و او وقتری مرن  ۸سرالره برودم برا مرن
جما کرد .او مرا جلوی در نگه داشت و من
از خنده در حا ترکودن بودم.
سنن ابرو داوود  ۲۱٫۶۸۱۲و , ۲۱٫۶۸۱۱
۲۱٫۶۸۱۱
منقو است از عایشه :من در حضور پوامربرر
با عروسکهایا بازی مرورکرردم و دخرترر برچره
های دیگر که دوستان من برودنرد نرورز برا مرن
همبازی موشدند .وقتی پوامبرر خردا بره مرکران
بازی من وارد موشد نرهرا (دوسرتران عرایشره)
پنهان موشدند ،اما پوامبر نها را صدا مرورکررد
تررا برروررایررنررد و بررا مررن بررازی کررنررنررد( .بررازی بررا
عروسک و تصاویر ممنو اسرت ،امرا بررای
عایشه مجاز بود زیرا در ن زمان وی هرنروز
دختر کوقکی بود ،و هنروز بره سرن ترکرلرورف
نرسوده بود (ااتی البری ج ۱۲.ص(۱۶۲.
صحوی بخاری ۹٫۱۲٫۱۲۱
عایشه روایت کرده است که وقتی پرورامربرر برا
او ازدواج کرده وی  ۱سا داشته ،و وقتی به
خانه پوامبرر وارد شرده اسرت  ۸سرا داشرتره
است ،و عروسکهای همراه وی بوده انرد ،و
وقتی پوامبر اسالم اوت شد ،وی  ۱۹سا سن
داشته است.
صحوی مسلا ۹٫۲۲۱۱
سومون ( زنی که محمرد برا او ازدواج کررد):
عایشه دختر ابی بکر (برود)  ،برا او در مرکره
ازدواج کرد در حالی که  4سا سن داشت و
غور از او با هرورچ دخرترر براکرره ای ازدواج
نکرد ،و در زمانی که او  9سرا سرن داشرت
به او دخو (تمراس جرنرسری )Intercourse

کرد و این اتفاق  4ماه بعد از وارد شدنر بره
مدینه بود ،و (عایشه) تا زمان خالات معاویره
زندگی کرد.
بحار االنوار جلد  22برگ 252
عائشه دختر ابو بكر ،پوغرمربرر عرایشره را در
مكه تزویج كرد در حالى كه هفت سرا برور
نداشت ،حضرت رسرو جرز عرایشره برا زن
بكرى نكاح نكرد ،و در نهمون سا عمرش برا
وى زااف كرد ،و این زااف پ از هفت مراه
اقامت در مدیرنره انرجرام گررارت و عرایشره ترا
دوران خالات معاویه در دنوا بود.
زنردگررانررى قررهررارده مررعررصرروم عررلرروررهررا السررالم
(ترجمه :إعالم الرورى برالعرالم الرهردى)،شرورخ
طبرسى ،مترجا :عزیز هللا عرطراردى،نراشرر:
اسالموه،تهرران:قرا او  1995،ق .بررگ:
219
از اسماعو بن جعفر منقو است:
همانا رسو هللا در  15سرالرگری بره عرایشره
دخو کرد…
وسائ الشریعه ،الی تحصو مسائ الشریعره،
محمد بن الحسون الرحرر الرعرامرلری ج  1بررگ
 ،91به نق از ارو کاای ج  2ص 951
شبی پوامبر بر من وارد شد و گرفرت رانرهرای
خود را عریان کن ،و من هردو ران خرود را
عریان کدم ،پوامبر قانه و سونه خود را روی
رانهای من گذاشت.
سنن ابو داوود کتاب  1شماره 5245
هرگاه پوامبر خدا موخواست مرا نوازش کرنرد،
به من موگفت که ازار به ترن کرنرا ،سرور او
مرا نوازش موکرد
صحوی بخاری پوشونه  1کتاب  6شماره 299
هرگاه من ب منری خشرک شرده روی جرامره
رسو هللا پروردا مرورکرردم ،نررا برا نراخرنرهرایرا
موتراشودم (تا پاک شود(.
صحوی بخاری کتاب  2شماره 542
التماس تفکر

قت
حک
ع
ت
م
اعدام ل مد و سازمان یافته وسط و ت اهی
دیکتاتور و جنایت کار است
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بخش
ات محاکمه همه جانیان ،هن می یم و هن رفاموش می کنیم

نقش رهبری و والیت فقیه در فساد
مسولین و فقر جامعه ایران!
سحر قادری
ایران،نامی که روزگاری تداعی کننده علا و
هنرر و اررهرنرگ درجرهران برود ایرن روزهرا
تداعی کننرده حرقرایرقری قرون ترحرریرا دوبراره
،گرانی وارقرر،شرکرنرجره،زنردان و اعردام و...
موربراشرد .ایرن روزهرا خربرری از ایرران نرمری
شنویا که به این واژه ها مزین نربراشرد وخربرر
از دزدی واسرراد مسررئررولرروررن از هررر رده
سازمانی ازجمله رئو قو قضائوه گررارتره ترا
پائون و قازاده هرائری کره روزگراری شرریرک
اعداموانی مث مه ارید وبابک زنرجرانری مری
دهد ؛حاکمان رژیا اسالمی این روزها بررای
حفظ حاکموت ننگون خود برر ایرران از جران
ایرانوان مایه موگذارند و ثار تحریمرهرایری کره
بر ایران تحمو شده است تنها مرتروجره مرردم
بی داا موباشرد کره برازیرچره قردرت طرلربری
سوری نراپرذیرر ایرن اررومرایرگران شرده اسرت.
سونامی از سرطان و ام اس و بورمراری هرای
خطرناک دیگر به واسطه ی پارازیرت هرایری
که این دولت ننگون برای این مردم مظلروم و
بی داا ایجاد موکند مردم ،کمربرود داروهرای
جنبش نارنجی
ندا حسینی

ابتدای سخن توجه شمرا را بره نرگررش نرظرام
جمهوری اسالمی و نمایرنردگران زن مرحرجربره
مررورد تررایرروررد رهرربررر و قررانررون ایررران در
خصوص زنان و حقوق انان جلب می نمایا :
واکن مسئرو بسرورج جرامرعره زنران نرظرام
جمهوری اسالمی به جنب نارنرجری :ترعرهرد
به سازمان مل برای تحق تساوی جرنرسرورتری
خالف قانون است.
مونو اصالنی در نشست خبری برا انرترقراد از
برخی اقدامات در کشور که با شعار حرمرایرت
از زنان انجام می شود ،اازود :این اعرالرورترهرا
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تاجایی که برای تداوم رهبری اش مرقرولره ای
به اسا نظارت دائمی را در انتخابات مرجرلر
خبرگان باب کرد تا مبادا نماینده ای مستقر و
منتقد به مجل خربررگران راه یرابرد وبره قرای
رهبر وخرطراهرای او مرعرتررض شرود وبردیرن
ترتوب هوچرکر در مرمرلرکرت  ۹۷مرورلرورونری
جرأت وح اعتراض وانتقاد از او را نردارد
و او یکه تاز این مودان وسوع است.

اساسی قون داروهای بوهوشی و مسرائرلری از
این دست مشکالتی نوستند که هرمرانرنرد گررانری
وتورم باصبوری وقناعت مردم بتوان با نرهرا
کنار مرد ایرن مسرائر جران مرردم را ترهردیرد
موکند .ساکنان سررزمرورن وسرورعری کره دارای
مرنرابرع غرنری ازمرعرادن ونرفرت وگراز ودیرگررر
ثروتهای ملی موباشد به قه دلو بایستی دقار
قررنرروررن شرررایررطرری شررونررد؟ گررنرراه مررردم ایررران
قوست؟ یا این تاوان همان انقرالربری اسرت کره
در سا ۱۲۲۱پدران و مرادران مرا بره امرورد
زادی از استبداد وخودکامگی کردند؟ انقالبری
که نتوجه اش ترقردیرا ایرران عرزیرز بره هرمرورن
کسانی شرد کره امرروزه ن را بره ایرن لرت
کشانده اند.مسئو اینهمه انزوا وعقب ماندگری
کرورسرت؟ پررواضری اسرت کرره ایرران کرنرونرری
دستاورد ندانمرکراری هرا وسرو مردیرریرترهرای
مسئوالن جمرهروری اسرالمری ودر رأس نرهرا
رهبر رژیا خامنه ای اسرت،امرا مرن ترقرصرورر
اصلی را متوجه خامنه ای موبرورنرا قرراکره او
حرترری اررراتررر از قررانرون اسرراسرری هررمرره امررور
مملکت وملت را در ید قدرت خود گراته وبر
همه مسئوالن کشوری ولشکری تسلط مرطرلر
دارد .

به امید رهایی مرردم ایرران از مرلرم و سرترم
دیکتاتور دینی ایران....

در واقع برر خرالف مرنراارع زنران بره عرنروان
عناصر اجتماعی و خانوادگی است.
وی اقرردامررات برررخرری جررریررانررهررا در راسررتررای
بزرگنمایی خشونت علوه زنران در کشرور را
در تضاد با مصالی زنان دانست و گفرت :ایرن
مسوری است که در غرب بره ترنرهرایری زنران
منجر شده است و مرتراسرفرانره عرده ای هرمران
نسخه منسوخ غرب را در کشرور دنربرا مری
کنند که مخالف ماهوت انسانی و ارطرری بشرر
است.
مسئو بسوج جرامرعره زنران تراکرورد کررد :ایرن
جریران ارکرری بره دنربرا کشرانردن زنران بره
عرصه های مختلف است تا با سرو اسرترفراده
از مسررائ ر زنرران ،هررویررت زن ایرررانرری را
مخدوش کند.
اصالنی با بوان اینکه برخری اارراد برا شرعرار
داا از حقوق زنان حتی محبت زن به همسر
یا ارزند و پرورش کودک و هرمرسررداری را
مصداق خشونت علوه زنان مری دانرنرد ،ادامره
داد :این یک خط سواسی است کره پرورامردهرای
ناگواری برای کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد :جنبشی با عنوان جریران
نارنجی راه انداخته اند و می گویند زنان نباید
محبت و عش خود را نثار خانواده کننرد .ایرن
در حالی است که همون طرز تفکر در غررب

باعث شده که امروز  ۲۲درصد مردم مریکا
به صورت نرامشررو مرترولرد شرده انرد!!!!!!
؟؟؟؟
مسئو بسوج جامعه زنان با طرح این پرسر
که قرا مسئوالن کشور باید به سرازمران مرلر
تعرهرد بردهرنرد کره ترا  ۱۲سرا یرنرده تسراوی
جنسوتی را محق می کرنرنرد؟ گرفرت :در کرنرار
اعالوتهای اجتماعی و اقتصادی ،هویت اصلی
زن مسررلررمرران برر مررادر بررودن اسررترروار اسررت
بنابراین باید برنامه ای داشته باشوا که در برا
ن زن بتواند در کنار حمایترهرای عراطرفری از
خانواده در امور اجتماعی ها اعالوت کند.
اصالنی اازود :شنوده شده است که تفاها نامه
ای امضررا شررده تررا بررراسرراس ن مشرراغر برره
صورت مساوی بورن زنران و مرردان ترقرسرورا
شود این در حرالری اسرت کره در عررف مرا،
مردان نان ور خانواده هستند.
وی با انتقاد از کسانی که ازدواج دختران ۱۱
ساله را مصداق خشونت علوه زنان می دانرنرد
ادامه داد :ازدواج دختران در سرنرورن جروانری
باعث ااتخار است اما قون سازمران مرلر ن
را نادرست می داند ،عرده ای در کشرور در
مخالفت با ن عم می کنند.
مسئو بسوج جامعه زنان تاکود کرد :معاونت
امور زنان ریاست جمهوری به جای تمرکز

خرامررنره ای بررزرگرتررریرن مرقررصرر اسرت زیرررا
تحریمهایری کره امرروز ایرران را بره ورطره
نابودی کشانده است نتوجه شرعرارگرویری هرا و
ندانا کاریهای همان دولتهایی که خامنه ای بره
قومت خون جوانان ایران به این مقام منصوب
کرده وبرای سرپوش نهادن از اسراد و دارا
از نها مقاب اکرثرریرت مرلرت ایرران ایسرتراده
است .و هر گونه اعتراض و جرنربر عردالرت
خواهی را در نطفه خفه موکند و ایرنرطرور کره
پو مورود هوچ بعود نوست مرمرلرکرت را بره
سرررنرروشررت عررراق و ااررغررانسررترران دقررارکررنررد
وصدها هزار قربانی به جای بگذارد.
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چیه انقالبی بدون آزادی زن ،کامل نیست
روی این مسائ باید بگوید برای عفت جامعه
قه کرده است؟
اصالنی از قوه قضرایروره خرواسرت در مرورد
ترویج این ااکار در جامعه ورود کند.
وی گفت :عده ای می گویند زنان در مرنرگرنره
رسودگی به مسائ خانواده گراتار شده انرد و
پرسشنامه طراحی می کنند که دستگاهرهرا در
زمونه تساوی جنسوتی قه عمرلرکرردی داشرتره
اند .این خالف قانون است و قوه قضایوه برایرد
اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد :ما به دنبا روشرنرگرری
و تبوون مسائ زنان هستوا تا حرقرایر جرامرعره
را مطرح کنوا و قوه قضایوه برایرد در مرقرابر
ترخررلررفررات برررخرری ااررراد و مررالقررات بررا ااررراد
جاسوس ورود کند.
مسئو بسورج جرامرعره زنران برا بروران ایرنرکره
امروزه زنان در کنار مردان و در اضراهرای
مختلط مشغو هستند ،گفت :این مساله امنوت
زنان را دقار مخاطرره مری کرنرد و مصرداق
خشونت علوه زنان همون است.
حس شما بعدخواندن این مطالب باال چیست؟
در وهله نخست نه تنهرا بره جسرا و روح مرا
زنان در جمهروری اسرالمری ایرران و سرایرر
کشورهای مسلمان و خراورمرورانره  ،کره بره
شعور انسرانری مرا سرالرهراسرت کره تروهرورن و
تجاوز می شود  .این زخا خونرچرکران را برر
قلب و دوش خود حم می کنورا قررا کره مرا
زنان ابروی مردان و جامعه و کشرترزارهرای
انانوا که از هر دری می توانند وارد شونرد و
با ح مالکوت بر تماموت جان و جسرا زنران
به عنوان ظعوفه ها و برده هرای جرنرسری کره
برای جفظ این مالکوت می توانرنرد بره اسرانری
حتی ما را در خانه و خانواده و اجرترمرا بره
بند بکشند ،بزنند  ،شکنجه کرنرنرد و حرتری بره
اسانی برکرشرنرد بره حرکرا شرر و عررف و
قانون  .در جمهوری ننگون اسالمری ایرن زن
است که باید غورت اجترمرا را بررانرگرورخرتره
نکند که خون حرال اسرت برایرد قرون لرکره
ننگی از بون برود .
خشا و حورت و دردم را ارو می دها  .نفر
عمو می کشا  .حاال دگر گرونره مری نرویسرا
حاال که از سرزمون درد و وحشت و ازار و
قت و تجاوز قانونی دور شده ام و ارکرر مری
کنا برای خواهرانا  ،از خواهرانا به جامعه
جهانی قگونه بنویسا ترا درک کرنرنرد مرفرهروم
عمو این واژه ها را
خشونت علیه زنان!
دردی جهانی ست كه البته از نظر مرداارعران
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حقوق بشر ،این معض هرا مرانرنرد مشرکرالت
دیگر قاب پو گوری و درمان پذیر است ،بره
شرط ن كه دولت ها در این زمونه با سازمان
های بون المللی همكاری كنند ،رژیرا حرقروقری
مررنررسررجررمرری برررای پرراسررخ گررویرری برره قررنرروررن
معضالتی وجود داشته باشد ،قوانون داخلی برا
رویکردی ارا جنسوتی اصالح شوند ،رسرانره
ها در اطال رسانی بهتر عم کنند ،نهادهای
مدنی حضوری اثربرخر ترر داشرتره براشرنرد،
مردان نگاهی نرو دوسرترانره بره هرویرت زن
داشته باشند و از همه مها تر ،زنان به حقروق
خوی گاه شوند تا بتوان یک نهاد یا سازمان
مستق جهانی در حذف خشونرت عرلروره زنران
شك داد ،تا زنان بی پناه و سوب پذیر بتوانرنرد
برای اعما ح خود تالش کنرنرد و خشرونرت
در خانواده هرا را ،امرری خصروصری ترلرقری
نکنند و از بروران ن بررای درمران خشرونرت
خررودداری نررکررنررنررد .زیرررا خشررونررترری کرره در
خانواده رواج دارد ،بدون شک به سوب های
بزرگ تر در جامعه نوز مبد خواهد شد و به
صورت سوسرترمراترورک در براارت دولرت نرورز
رخنه خواهد کرد.
سازمان مل مرترحرد ترالش کررده ترا مرفرهروم
خشررونررت عررلررورره زنرران را بررازنررمررایرری کررنررد و
توضوحاتی دربراره ن ارائره دهرد :خشرونرت
ممکن است در خوابان و یا خانه اتفاق بوفتد و
می تواند اوزیکی ،جرنرسری یرا روانری براشرد».
حرف هرای دلسروزانره ،شرعرارهرای حرمرایرت
گرانه و دلجویی های ظاهرانه هرمرورشره زیربرا
هستند ،ولی هوچ گاه به نتوجه ی خوبی منتهری
نمی شرونرد! مری تروان بررای برورسرت و پرنرج
نروامربرر ،پروسرترررهرای زیربررا طرراحرری نرمررود،
نهادهای جدیدی برای کمک به منرع خشرونرت
علوه زنان تالسو کرد ،برودجره مرالری خروبری
در اختوار سازمان هرایری کره در ایرن راسرترا
اعالوت می کنند ،در نظر گرات .هر روز در
رسانه ها درباره ی مسئله ی زنران صرحربرت
کرد و هزاران راهکار دیگر .اما بره راسرتری
کدام یک از این راه ها می تواند التورام برخر
گوشه ای از درد زنانی باشد که سرا هراسرت
با انوا خشونت دست بره گرریربران هسرترنرد و
هوچ دستی برای کمک به ن ها وجود نردارد.
در برخی از مناط دنوا ،همانند خاورموانه و
خصوصا کشور های اسالمی درگوری هرای
قومی ،شوب ،بحران و جنگ بوداد می کند و
همواره زنان و کودکان قربانوران اصرلری ایرن
اجایع انسانری هسرترنرد .بررای شرنروردن صردای
زنانی که به کوقک تریرن امرکرانرات راراهری
دسترسی ندارند ،قه اقداماتی می توان انرجرام
داد؟ قه گونه می توان بر خشرا اررو خرورده

ی رنج های خاموش شان مرها گذاشت؟ و یا
خاطره ی تلخ خشونت را تا سرا هرا برعرد از
هن و جان شران پراک کررد؟ قره گرونره مری
توان در ارهنرگ سرکروت ،لرب بره اعرترراف
گشود و از دردهای پنهان برای گروش هرایری
محرم و شنوا سخن گفت و خواستار مدد شد؟
بدون شک ،خشونت علوه هر انسانی؛ اعا از
زن و مرررد ،از هررر نررژاد ،دیررن ،مررلرروررت و
ارهنگی که باشد ،امری طرد شده در پوشرگراه
شعور و وجردان و بره طرور کرلری ارطررت
بشری است.
بروز خشونت علوه زنان به اشرکرا مرخرترلرف
نوز به عنوان واقعوتی اراگور در سطی جهران
غور قاب قشا پوشی است .اما ن قه اهمرورت
دارد ایرن اسرت کره ترعرریرف حردود و ثرغرور
خشونت و همچنون ارائه روش هایی مرنراسرب
و نهادسازی های مهارکننده و کرنرترر کرنرنرده
ن ،باید در قارقوبی با احترام متقرابر و بره
رسموت شناخترن ویرژگری هرا و ارزش هرای
بومی و ارهنگی انسان های یک سرزمرورن و
در نهایت انسان های تمام دنوا انجام شود.
بوایا قند لحظه تالم کنوا و کمی عمو تر بره
مسئله خشونت علوه زنران برورانردیشرورا ،بررای
ساختن جهانی عاری از خشونت بایرد دوبراره
اکر کرد! اشتربراهرات را مررور کررد و خرط
بطالن برر ترکررار ن هرا کشرورد .برایرد رژیرا
حقوقی منسجمی برای جواب گویی به قرنرورن
سوب هایی در جرهران وجرود داشرتره براشرد و
تخلف از ن بره صرورت قراعرده ای مرره و
الزام ور برای دولت هرا مرحرسروب شرود ،ترا
شاید کشورها در سواسرت گرذاری هرای خرود
تصررمرروررا جرردیرردی برررای روایررترری زنررانرره بررا
رویکردی مردانه بگورند و کمک کنند تا حا
جهان نارنجی خوب شود و روزی برورایرد کره
در ن هوچ سواست مداری نگویرد :زن هرا را
قه به سواست! هوچ اولسوای در مقرابر زنران
جبهه نرگروررد ،هرورچ انردیشرمرنردی بررای نشرر
تفکرش ،زن را قربانی جنسوت نکنرد و هرورچ
انسانی به انسان دیگر ظلا نکند.

دست ذمهب از زندگی رمدم خصوصا
زانن و کودکان کواته!
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برای مبارزه علیه خشونت بر زنان متحد شویم
مرضیه آدمی عضو سازمان رهایی زن و مدافع حقون زنان و حقون بشر
هرمررهی مرا زنرران زخررا خشرونررت را تررجررربرره
کردهایا .از همان لحظه که خود را در خانره،
مرردرسرره و جررامررعرره بررهعررنرروان جررن ر دوم
شناختهایرا و زن شردهایرا ،پرای خشرونرت بره
زندگی ما باز شده است.خشونتی روزمره کره
طبوعری جرلروه مریکرنرد و هرمرورشره تروجرورهری
ارهنگی ،سنتی ،روانشناسانه ،برورولروژیرک،
قانونی و مذهبی داشته است .حتی خود ما کره
مرراج مسررتررقرروررا خشررونررتایررا برره ن عررادت
کردهایا.خشونت اقط ن عملی نورسرت کره بره
جسا سوب بررسرانرد و زنردگری را بره خرطرر
بوندازد .خشونرت برر زنران ترنرهرا بره ترجراوز
جنسی ،کتک خوردن توسط مردان خرانرواده،
معلو شدن کودکان»نوعروس «در حجله یرا
مثله شدن دختران زیر ترورغ» خرترنره «مرحردود
نمیشود؛ اقط به براتروم یرا گرلرولره ،مشرت یرا
کمربنرد ،اسرورد یرا تر خرالرصره نرمریشرود؛
بیاعتنایی ،زخازبان ،توهون و ترحرقرورر ،بره
هوچ شمرده شدن و خطخطی کردن روان هرا
خشونت است .حتی اینکه بدن خود را به توغ
جراحی بسروراریرا ترا برا مرعرورارهرای زیربرایری
جامعهی پدر/مرردسراالر هرارنرگ شرویرا هرا
شکلی از خشونت بر زنان است.
خشونت بر زنان پدیدهی جدیدی نرورسرت ،امرا
گسترش بوسابقه و ابعاد هر دم ارزایرنردهی ن
درعرصهی اقتصادی ،سواسری و اجرترمراعری
در جهان مردساالر حاکا به پدیدهی هولنراکری
برد شرده اسرت .در نرترورجرهی جرهرانری شرردن
سرمایه و مااوق استثمار بررای کسرب سرود،
اقر در جرهران زنرانره شرده اسرت .زنرجروررهی
جهانی خشونت ،بو از  9مولوارد زن را در
قهارگوشهی جهان در کنرار یرکردیرگرر قررار
داده است.
در کشورهای» مدرن «سرمایهداری ،اشکا
خشونت بر زنان هاقون تناروشی ،تجراوز،
قت زنان توسط شریک زندگی یا دوسرتپسرر
اعلی یا ساب و ،...تحقور و توهون ،ضرب و
شررررررتررررررا و خشررررررونررررررت خررررررانررررررگرررررری،
پورنوگراای» صنعت «سک  ،زار و ا یرت
جررنررسرروررترری در مررحرروررط کررار و ...بررهطررور
غررورررقررابر تصرروری رشررد کرررده اسررت .برررای
سوسترا سررمرایرهداری  -امرورریرالرورسرتری پردر/
مردساالر حفظ و تداوم خشونت بر زنران در
سرراسرر جرهران و نرهرادیرنره کرردن اررهرنررگ
زنستوز در خدمت به کسب حداکثر سود ،از
اهموت حواتی برخوردار است.
امروزه ااغانستان ،عراق و کر خراورمرورانره

درنرررترررورررجرررهی حرررمرررالت و
تجاوزات امرورریرالرورسرتهرای
مردساالر ازیکطرف و از
طررررف دیرررگرررر برررا رشرررد
بنوادگرایی اسالمری و انروا
و اقسام رژیاهای بنوادگرا و
ضد زن ،به اسارترگراه زنران
و جوالنگاه مردان تبدیر شرده
است.
در ایررران اگرررقرره خشررونررت
علوه زنان قدمتی طوالنی دارد ،امرا نرزدیرک
برره قررهررار دهرره اسررت کرره رژیررا بررنرروررادگرررای
جمهوری اسرالمری برا شرالق دیرن و زنرجرورر
سرنررت و زنردان حرجرراب ،بررا گشررت ارشرراد و
جوخهی اعدام و حرکرا سرنرگرسرار ،خشرونرتری
بهمراتب وحشوانهتر و گستردهتر برای کنتر
زنان و بدنشان اعرمرا کررده اسرت .حرجراب
اجباری در جمهوری اسالمی ،اعرالم رسرمری
نابرابری جنسوتی و نماد ارودستی و تربرعرورت
زن از مرد تحت نظام اسالمی اسرت .قروانرورن
خشونت زا و مجرازاتهرای قررون وسرطرایری
اسالمری اعرالم رسرمرورت یراارترن سررکروب و
ترربررعرروررع و خشررونررت بررر زنرران و پرررقررا
ایدئولوژیک نظام اسالمی اسرت کره برر بردن
زنان به اهتزاز در مده است.
اگر در مدرسه و دانشگاه ،کوقه و خرورابران،
مح کار و ...نوروهای سرکوبگر ایرن رژیرا
زنان را کنتر میکنند ،در خانه همسر ،پدر،
برادر و ارزند پسر این کنرترر را بره عرهرده
میگورند .اگر زنان به خاطر تبعوت نکردن و
گردن نگذاشتن به قوانون و ُکردهرای» حرجراب
اسررالمرری «در بررازداشررتررگرراههررای جررمررهرروری
اسالمی به سر میبرند ،در خانره مرردانری از
خررانررواده نررق ر حرراکررا شررر را بررر عررهررده
میگورند .اگرر ایرن رژیرا زنران را بره جررم
عش ورزیدن سرنرگرسرار مریکرنرد ،در خرانره
مررررررردانرررررری هسررررررتررررررنررررررد کرررررره برررررررای
حفرظ» بررو« »،غروررت «و» نرامروس «حرکرا
قت نران را صرادر مریکرنرنرد .اگرر زنران در
جرررامرررعررره از کرررنرررترررر و زار مرررالمررروریرررن
مواجببگور این نظام میگریزنرد ،در امراکرن
عمومی از زار جنسوتی روزمرهی بسروراری
از مردان ،در هراسند .اگر اسودپراشران بررای
کرررنرررترررر زنررران و بررردنشررران بررره» زنررران
بدحجاب «یورش مریبررنرد و برر صرورت و
بدنشان برای همهی عمر ُمهر ایرن خشرونرت
وحشوانه را حک میکنند ،در خرانره خشرونرت

تحم ناپذیر مردانی از خانواده زنان را وادار
به خودسوزی میکند ،اگر و اگر و...
این همبستگی در بکار برد خشونت برر زنران
که بون دسرترگراه دولرتری ضرد زن جرمرهروری
اسررالمرری و مررردان پرروشرروررده در عررقررایررد و
ارزشهای زنستورز بررقررارشرده اسرت ،سره
حلقهی اصلی زنجور بههاپووسرترهی خشرونرت
دولتی ،اجتماعی و خرانرگری عرلروره زنران در
ایران را شک داده است .حلقهی اصرلری ایرن
زنجور ،خشونت دولتی است کره برا اشراعرهی
ارررهررنررگ پرردر/مررردسرراالرانرره ،دابورسرروم
عقبااتاده ،ایدئولوژی ضد زن در جرامرعره و
مجموعهای از قوانون و سواستهای زنسترورز
شرررایررط را برررای تشرردیررد انرروا و اقسررام
خشونتهای اجتماعی و خانگری عرلروره زنران
اراها کرده است.
از زمان به روی کرار مردن رژیرا زنسرترورز
جمهوری اسالمی ،زنان نوز متقابال به اشکا
گررونرراگررون عررلررورره خشررونررتهررای گسررترررده در
زنرردانهررا زیررر شررکررنررجررههررای وحشرروررانرره ،در
مخالفت باحجاب اجباری ،در برابر تربرعرورع
جنسوتی در مدارس و دانشگاه ،در دادگاههرای
طالق و حضانرت و ...ارردی یرا جرمرعری ،برا
ااتوخوز ،به مقاومت و مبارزهی خرود ادامره
دادهاند.
خشونت بر جسرا و روان هرر زن ،ارریرادی
است بلند و ارراخروانری اسرت بررای مربرارزه
گسترده مبنی بر اینکه دیگر تحم ایرن حرجرا
از خشونت ممکن نوسرت .دیرگرر مربرارزات و
مقاومت پراکنده و جدا از ها زنران جروابگرو
نوست؛ و ضرورت یرک مربرارزهی مرترحرد و
گسترده بو از هر زمان در مرقرابر مران سرر
بلند کرده است.
گسترش و تشدید خشونت در همهی
عرصههای زندگی زنان در ایران ضرورت
مبارزهای متحد و کارزاری گسترده را در
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برابر ما قرار داده است .باشد تا این کارزار ضد خشونت بر زنان در به ها پووستن جویبارهای مبارزاتی و تربردیر ن بره رودی خرروشرانری
جهت سرنگونی انقالبی رژیا زنستوز جمهوری اسالمی گامهای مؤثری بردارد .برپایی و ادامهیابی قنون کارزاری میتواند سنگر مبارزاتی
هاسرنوشتانمان را علوه خشونت بر زنان در سراسر جهان تقویت کند .کارزاری که بتواند در خدمت به یرک مربرارزهی مسرترمرر و هردارمرنرد
برای محوارودستیمان و در راستای ساختن جهانی که در ن همهی زنان و ک بشریت از ستا و استثمار رها باشند ،قرار گورد.
این کارزار متعل است به:
هر زنی که از خشونت در رنج است
هر زنی که برای آزادی پوشش مبارزه میکند
هر زنی که علیه سنگسار مبارزه میکند
هر زنی که برای جدایی دین از دولت مبارزه میکند
هر زنی که برای پایان بخشیدن به آزار و اذیت ،توهین و تحقیر و ضرب و شتم زنان مبارزه میکند
ازدواج کودکان و  ...مبارزه میکند
هر زنی که علیه سنت ،عرف و قانون واپسگرای ازدواج اجباری،
ِ
هر زنی که علیه فحشای اسالمی« صیغه »مبارزه میکند
هر زنی که علیه قتل« ناموسی »مبارزه میکند
هر زنی که علیه استثمار زنان چه در محیط کار و چه در خانه مبارزه میکند
هر زنی که علیه اذیت و آزار و پیگرد همجنسگرایان مبارزه میکند
هر زنی که برای آزادی کنترل بدن زنان ،آزادی سقطجنین و  ...مبارزه میکند
هر زنی که علیه کلیهی قوانین نابرابر و مجازاتهای اسالمی علیه زنان مبارزه میکند
هر زنی که برای دنیایی مبارزه میکند که در آن هیچ زنی مجبور به فروش تنش نباشد
برگزاری کارگاه آموزشی ایدز و زنان
ندای زنان ایران
به همت انجمن ندای زنان ایران و به مناسبت او دسامبر "روز جهانی ایدز " کارگاه
موزشی ایدز و زنان ' برگزار شد.
سخنرانان :خانا ها الهام عابد عبادی و اسرین درکاله
برای شرو برنامه خوش امدگویی و بازگویی تاریخچه کوتاهی از  ۵۲نوامبر  -روز منع
خشونت علوه زنان  -توسط مجری ( ناهود شقاقی ) و ارتباط ن با موضو اصلی برنامه
شرو سخنرانی توسط خانا الهام عابد عبادی
موضوع سخنرانی  :ایدز و ارتباط آن با اعتیاد
ایشان مقدمه کوتاهی از قگونگی به وجود مدن بوماری ایدز و قگونگی گسترش ن توسط
بوماران لوده ارائه دادند و در این ارتباط گسترش بوماری را در ایران تشریی کردند و با استناد به مار رسمی بوان کردند با وجود کاه
ابتال به بوماری در دنوا  ،در ایران به عل مختلف این بوماری در حا گسترش است .
و اینکه مبتالیان به ایدز درست مث بوماران اعتواد عالوه بر رنج جسمانی بوماری رنج روحی و انگ خوردن و رنجهایی که از راتارمردم
بر نان روا می رود را متحم موشوند.
در ادامه ضمن گزارش ماری از مبتالین و گروههای پرخطر  ،به مشکالت خانواده معتادین و مبتالیان پرداختند و همچنون به موانع ورود
ویروس به بدن اشاره کرده و در خر ضمن بوان اینکه اقر و نابسامانی اجتماعی ' قوانون نابرابر و جنسوت زده ' بوکاری و  ...عام اصلی
ظهور و بروز انوا خشونتها در جامعه است به برنامه خود پایان دادند.
سو خانا اسرین درکاله به رابطه ایدز و روابط جنسی پرخطر پرداختند که قگونه این موضو عام اصلی انتقا  HIVو بوماری ایدز در
جامعه می باشد و قگونه می توان تاثور این عام را در ابتالی ااراد به این بوماری کاه داد و همونطور توضوی دادند که زنان بوشترین
طوف از ااراد مبتال به ایدز هستند که از طری این روابط جنسی پرخطر سوب می بونند و عنوان کردند با توجه به روند اازای هولناک
بوماری ایدز در جامعه و با توجه به نبود زیر ساختهایی جهت ارهنگ سازی و گاهی بخشی و خدمات رسانی و سهوا بودن سوستا موزش
و پرورش و بهداشت و درمان در خصوص این بوماری ضرورت یک بسوج اجتماعی وجود دارد برای اینکه همه مان برای مراقبت خود و
ارزندان و خانواده هایمان و اطرااوانمان از انتقا ویروس  HIVو بوماری ایدز مسئو می باشوا و می توانوا با شناخت از این بوماری و
عوام انتقا و راهکارهای پوشگوری از انتقا ن زندگی سالا و ایمن داشته باشوا.
از این رو روز جهانی ایدز باید ارصتی باشد برای اتحاد همه ساکنون زمون در جهت ریشه کنی بوماری ایدز!
پ  :دستا باال برای پوشگوری از انتقا ویروس  HIVو بوماری ایدز.
ندای زنان ایران 11 -آذر 1312
@nedaziran
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یا سوسیالیست ،یا ربربیت
باز هم  52نوامبر ،خشونتی که در دنیا
تداوم دارد!
رضا باغبانی

در حالی به استقبا  ۵٢نوامبر روز جهانی
نفی خشونت علوه زنان مي رویا كه مولوون
ها زن در بردگي و اسارت و مرد ساالری،
جنگ ،بی خانمانی و وارگی و مذهب و
عقب ماندگی ،مرگ تدریجی سرنوشت گریز
ناپذیرشان شده است.
در سا  ۱۸۸۸روز  ۵٢نوامبر توسط
سازمان بون المل  ،رسما بعنوان روز جهانی
نفی خشونت علوه زنان به ثبت رسود.
دهها سا از این حركت متمدنانه كه نف
خشونت علوه زنان را به رسموت شناخته
اند ،موگذرد و برای متوقف و ریشه کن
کردن خشونت ،از همه جهانوان خواستار
تالش و مبارزه شده اند .اما نچه كه هر روز
شاهدش هستوا از یک واقعوت تلخی خبر می
دهد.
در سال  ٦١٠٢از خشونت چه خبر؟
متاسفانه هر ساله خبرها ناگوارتراست.
ریشه خشونت نه تنها خشكوده نشده بلكه در
همه ی ابعاد ن جز الینفک زندگی مولوونها
زن و مرد ،پور و جوان و کودک شده
است.خصوصا در كشورهای جنگ زده
اسالمی ،ااسار لجام گسوخته ی توح و بی
رحمی بر بشر در دست حاکمان و
دولتمردان ظالا و مرتجع برای حفظ
حکومت ننگون شان خشونت ،ظلا و ستا در
ابعاد وسوع تری اعما می شود.
كاای است كه یك سر سوزن از انسانوت
بویی برده باشی و قلبت برای تالش ساختن
دنوای در خور نو بشریت و انسانی بتود ن
وقت است كه نموتوانی از كنار قنون زخا
ها ،دردها و اجایعی که بر زنان و انسان ها
می گذرد بی تفاوت بگذری.
در دنوای به ظاهر متمدن امروز ،اگر سری
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امروز است.
واقعوت این است كه اگر برای خودمان
حرمت انسانی قای باشوا نمی توان سوده از
كنار این اعما غورانسانی و خشونت بار
خبرها براحتی گذشت و نمی توان به ن بی
تفاوت بود و شانه باال انداخت که به ما قه ؟
یا كاری از دست ما بر نمی ید؟ .تنها راه
خالصی از خشونت و کا کردن سایه ظلا و
ستا از سر زندگومان ،راه متحد شدن و ها
پومان و یكصدا شدن است تا بتوان جهان را
به گورستان رزوهای ظالمان تبدی كنوا،
بو از این نباید در برابر نابرابری ها ،ستا
و تحقور ،سرتعظوا ارود وریا ،هر كسی به
سها خود باید در زندگی خود و اطرااوان و
محوط خود مسئو و متعهد باشد.
هر حركت انسانی و ولو كوقك ارزشمند
است .البته ناکاای ست و باید این حرکت های
کوقک به ها پووند بخورند و موج و سو
عظومی از جنب رهایی بخ به راه ااتد.
گرقه تریبون و پو و قدرت در كشورهای
عقب مانده و از جمله ایران در اختوار
ظالمان است  ،اما تاریخ هموشه نشان می دهد
که هر تحو و انقالب از با ها بودن و متحد
شدن هر دیکتاتوری را سرنگون خواهد کرد
.اتحادمان ،گاهی مان و تجربه هایمان در
كنار ها ،موتواند دیوار ظلا و ستا را به
لرزه در ورد.

به دنوای اخبار بزنی تمام ش خشونت و
جنگ است و هرخبر ناگوار و تلخی می
تواند زندگی مان را هر ثانوه دستخوش
طالطا بکند .مثال شنودن خبر عثمان عزیزی
کارگر گچ كار سردشتی كه برای تامون
هزینه های درمان سرطان همسرش مجبور
به كولبری (حم بار از مرز کشورهای
همسایه به داخ کشور) بود .همون دیروز با
شلوک گلوله ی پاسداران حکومت جنایتکار
اسالمی ،برای هموشه از زندگی لت بار
بجای ح مشكالت خودش ح شد و جان
باخت!.
در کشوری که صادر کننده نفت و ثروت
های اراوانی ست ،ااجعه است كه مرگ و
پایان زندگی تنها راه نجات انسانها از اقر و
بدبختی و بی عدالتی باشد .زنان بخاطر اسالم
و دین ،مورد خشونت هر روزه قرار می
گورند ،بخاطر حجابشان کتک می خورند و
بر روی صورتشان اسود می پاشند و بخاطر
همون غورت و مذهب به جرم عش ورزیدن
به قت های ناموسی کشته می شوند .در همون
کشور كودكانی که قربانی ااکار پوسوده ی
مذهب و باورهای دینی هستند توسط امثا
سعود طوسی (معلا قر ن) به این کودکان و
نوجوانان تجاوز می شود و برای هموشه
زندگی شان در سایه ای از ترس و وحشت و
سرخوردگی رقا زده می شود .اینها كمترین
اشاراتی است كه نشان مودهد خشونت بر
نو بشر از جن زن و مرد و كودك و پور سرنگون باد جمهوری اسالمی زن ستیز
و جوان مشخصه دنوای كثوف و بورحا ننگ بر دنیای بی عدالتی  ،فقر و جنگ
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ترجمه :ماریا عباسیان
پسربچه اي از كالس هزارم ابتدایي
براي تو مي نویسد.
خداي عزیز،
نامي به مالقات ما مد ) Homaisقاي هوم (
با این پوام كه او خود توست:
ما باورش كردیا:
اما بون ما یك ابلهي بود
كه روزش به استمنا شب مي شد
جلوي قشا كوقك و بزرگ
بسوار خب ...
خداي عزیز،
قاي هوم مو به مو از تو تقلود مي كرد:
رداي پشمون توره و زیبایي به تن داشت
با جلوقه اي ،پوراهني ابریشمي و كراواتي بي رنگ
خوب به خاطر ندارم اه "لوون" بود یا "كلن".
و دائا با ما از اردا سخن مي گفت.
نام داشتيAxel) .اما بون ما ،همان ابله مي گفت كه تو برخالف اینها" ،اكس " (
تمام این ماجراها متعل به زماني ب كهن بود.
خداي عزیز ،ما را از اندیشه ي اردا رها كن
از اردایي كه به واسطه ي قاي هوم  ،از ن با ما گفتي
اینك ما مي خواهوا مانند ن ابله گمراه زندگي كنوا
كه دنباله روي "اكس " خود بود
اكس او "شوطان" نوز بود :به قدري خوب بود كه نمي شد اقط جاي تو باشد
او با اندوخته اش زندگي مي گذراند اما ینده نگر نبود
اقور بود اما صراه جو نبود
همچون ارشته ها پاك بود اما خوشنام و متشخص نبود
غمگون و استثمار شده بود اما هوچ امودي نداشت.
اگر پندار اردا نبود ،ایده ي قدرت نوز وجود نمي داشت
و مهمتر از همه ،بدون اردا ،وجدان نوز هوچ توجوهي نداشت
خداي عزیز ،بگذار همچون پرندگان سمان و زنب هاي دشت زندگي كنوا

همی
سازمان راهیی زن سال نو میالدی را پیشاپیش هب خوانندگان و همرااهن شگی
راهیی زن تبریک می گوید و اواقت خوشی را ربای شما آرزومندیم.
هم
مینو تی

رشاره رضائی
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علم
صفحه ی  ،اجتماعی

در راه توانمندسازی خویش برای مقابله با سرطان پستان
هر زنی می خواهد بداند که قه کاری از دست برمی ید تا خطر سرطان پستان را برای خودش
کاه دهد .برخی از عوام سرطان پستان – مانند زن بودن ،سن شما ،عوام ژنتوک شما – قاب تغوور نوست .عوام دیگر – مانند وزن
اضاای ،ورزش نکردن ،سوگار کشودن ،غذاهای ناسالا – می تواند با تصموا گوری تغوور کند .با انتخاب سالا ترین گزینه های ممکن برای
شووه زندگی ،شما می توانود قدرتمند شوید و خطر سرطان پستان خود را تا حد امکان کاه دهود.
از عوامل خطر سرطان پستان:
مواد شیمیایی در پالستیک
هر کجا که کار و یا زندگی موکنود دائا در تماس با مواد پالستوکی هستود .ظرف های غذا و نوشودنی ،برخی بشقاب های یکبار مصرف ،و
بطری های حاوی مواد رایشی و یا نظاات همه از مواد شوموائی پالستوک ساخته شده اند .پژوه نشان می دهد که تمام وسائ
پالستوکی بر اثر سائودن و یا گرما مواد شوموائی خود را زاد موکنند که بعضی از این مواد شوموائی مث  ،bisphenol Aکه به
اختصار BPAگفته می شود ،سرطان زاست .
 BPAترکوب ضعوفی از استروژن است که در خولی از تولودات پالستوکی و روک داخلی کنسروهای غذائی و شور خشک بچه  ،مواد
پوشاننده دندان ،و روی قسمت براق کاغذ های رسود (برای تثبوت جوهر) وجود دارد .اعالوت این شبه استروژن ،مانند بسواری دیگر از مواد
شوموایی در پالستوک ها ،باعث مخت شدن هورمون ها موشود .این اختال هورمونی ،از راه تقلود یا مسدود کردن هورمون ها ،تنظوا
هورمون های بدن را به ها موریزد  .از نجائوکه استروژن عام رشد و گسترش سرطان پستان با گورنده هورمونی مثبت است ،خولی از
زنان سعی موکنند تا می توانند از استفاده ظروف پالستوکی که می تواند مانند استروژن عم کند دوری کنند.
 BPAروی مغز جنون ها اثر موگذارد .در تحقوقی که در سا  2511شد نشان داد که زنان بارداری که موزان  BPAدر ادارشان زیاد است
بوشتر صاحب دخترانی شدند که دقار پو اعالی ،اضطراب و ااسردگی هستند .این عالیا حتی در دختران سه ساله ها دیده شده است.
اماهنوز مشخص نوست که قرا پسر ها دقار این عوارض نمی شوند.
اقداماتی که شما می توانید انجام دهید:
گرقه پرهوز از همه مواد پالستوگی تقریبا ناممکن است ،سعی کنود تا نجا که امکان دارد از پالستوک کمتر استفاده کنود مخصوصا اگر
باردار هستود ،و هوچوقت پالستوک را برای بسته بندی غذا استفاده نکنود.
برای اینکه کمتر در معرض  BPAباشود:
از بطری آب شیشه ای  ،فلزی و یا سرامیک و نوز از آب شیر استفاده کنود.
از غذاهای کنسروی و شیر خشک کنسروی برای کودک کمتر استفاده کنید.
برای کودک ،از شیشه شیری استفاده کنید که بر آن " BPAندارد" نوشته شده است.
از دست زدن به کاغذهای رسود که از صندوق اروشگاه بورون می ید ،پرهوز کنود .اگر رسود خرید (به جز کاغذ کوی کربنی) گراتود ،ن را
در ظرف های بازیااتی نریزید قون مواد شوموائی را به بقوه مواد پخ می کند.
با دقت به ته مواد پالستوکی که عالمت بازیاات با شماره  4دارند نگاه کنود .اگر نشان یک برگ یا ” “PLAدر کنار ن نمی بونود ،ممکن
است که حاوی  BPAباشد .به جدو زیر برای اطالعات بوشتر درباره نو پالستوک ها نگاه کنود.
برای پرهیز از دیگر مواد شیمیائی پالستیک:
غذا ها را در مرف و یا کیسه پالستیکی نپزید .مواد شوموائی داخ پالستوک وارد غذا هائی که در ظرف پالستوکی گرم شده اند موشود.
از مروف شیشه ای و چینی و تابه و قابلمه فلزی روکشی برای غذا و نوشیدنی استفاده کنید به ویژه اگر غذا گرم است.
پالستوک های دارای عالمت بازیااتی  7 ،2و  5معموال اشکالی ندارند .پالستوک های دارای عالمت  4اگر عالمت برگ یا ” “PLAداشته
باشند ،اشکالی ندارند .عالمت بازیااتی با شماره نشانگر نو پالستوکی است که به کار گراته شده است.
عالمت بازیااتی  1ها اشکالی برای استفاده ندارد ،اما نباید بوشتر از یک بار استفاده شود .همه ظرف های پالستوکی را دور از اتاب و
گرما نگه دارید.
برای مصرف پالستوک به عالئا زیر که روی ظرف های پالستوکی قا شده است توجه نمائود.
اگر جدو زیر قاب مشاهده نوست ،لطفا پووست را ببونود.
منبع:
http://www.breastcancer.org/ risk/factors
توجه کنود که بطری های نوشودنی پالستوکی که با عنوان "بدون  "BPAیا " "BPA Freeتبلوغ می شوند ،و دارای  BPSیا Bisphenol
 A Substitutesهستند ،به همان اندازه مضر هستند زیرا نها نوز دارای مخت کننده های هورمونی هستند.
منبع:

http://ehp.niehs.nih. gov/1408989/
This information is brought to you by STAR for Breast Cancer www.STAR4BreastCancer.org
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دست ذمهب و رخاهف از زندگی زانن و کودکان کواته

پیرزن (دستفروش) اهوازی با برخورد شوکر ماموران شهرداری درگذشت

پسردستفروش گفته است مادرم باحمله شوکر برقی ماموران شهرداری اهواز نق برزمون و بره
بومارستان منتق شد و بعد از دو روز درگذشت و شهردارگفته :ماموران شوکر ندارند!؟!!!!

***
ثبت غیرقانونی  ۳۴هزار مورد ازدواج کودکان در ایران
یک نماینده مجل ایران می گوید تخلف برخی دااتر ثبت ازدواج ،موجب اازای
 ۱۷تا  ۱۲ساله ،بدون رعایت قوانون و مقررات موجود خبر میدهند.
محمدعلی پورمختار ،نماینده بهار و کبودر هنگ و عضو کموسوون قضایی و حقوقی مجل  ،روز یکشنبه ( ۵۱ر ۱۱ /دسامبر) به خبرگزاری "خانه ملت" گفت:
» برخی دااتر ثبت ازدواج بدون توجه به الزامات قانونی ،با ثبت سن غور واقعی دختران شرایط ازدواج نها را اراها میکنند«.
این نماینده مجل اازود» :در برخی موارد ثبت ازدواج در دااتر به شک نادرستی انجام میشود ،به این معنی که سن واقعی دختران ثبت نمیشود و سن باالتر از حد
قانونی ثبت میشود .بنابراین سو استفادههایی این قنونی صورت میگورد«.
روز شنبه ( ۵۷ر) شهال اعزازی ،جامعهشناس و استاد مطالعات زنان در "همای بررسی
ازدواج کودکان" در تهران اعالم کرد که در حا حاضر  ۶۲هزار مورد ازدواج دختربچههای ۱۷
تا  ۱۲ساله در کشور وجود دارد که از این تعداد  ۵هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جدا
شده یا بووه شدهاند.
شهال اعزازی با اظهار نگرانی از اازای مار ازدواج کودکان در کشور گفت ،در سا  ۸۶نسبت
به سا  ۸۲تعداد ازدواج کودکان  ۱۷هزار مورد اازای داشت و طالق نها ها روندی به رو به
رشد دارد.
بوشتر بخوانود۱۱» :درصد دختران ایران قب از  ۱۹سالگی ازدواج میکنند«
این جامعهشناس اضااه کرد» :برخالف تصور عمومی که بوشترین ازدواج کودکان در روستاها رخ
میدهد ،بررسیها نشان میدهد که بو از نومی از این ازدواجها ،در شهرها صورت میگورد و
تعداد دختران کودکی که در شهرها زندگی میکنند ،بوشتر از روستاهاست«.
به اعتقاد این استاد مطالعات زنان ،مسئله ازدواج در سنون پایون به همان اندازه که برای دختران
سوب دارد ،برای پسرها ها مشک ارین است اما مشکالت جسمانی و اجتماعی برای ازدواج
دختران در سنون پایون بوشتر است.
ثبت غیرقانونی در دفاتر ازدواج
محمدعلی پورمختار درباره مار اعالم شده از سوی دکتر اعزازی درباره ازدواج دختربجهها گفت ،بهنظر میرسد ثبت این ازدواجها بدون رعایت قوانون و مقررات
موجود انجام شده است؛ زیرا طب قانون ،ازدواج دختری که سن کا باشد با رای دادگاه امکانپذیر است.
پورمختار خواستار نظارت بوشتر بر کار دااتر ثبت ازدواج شد و گفت » :سازمان ثبت اسناد و امالک باید بر عملکرد دااتر ثبت ازدواج نظارت کند کما اینکه سازمان
بهزیستی و وزارت تعاون ،کار و رااه اجتماعی که ماموریت اصلی ح معضالت اجتماعی را دارند ها باید به این مسئله ورود پودا کنند ،قرا که این روند ازدواجها
موجب اازای طالق می شود«.
این نماینده معتقد است اگر قوانون به درستی اجرا شود میتوان شاهد کاه ازدواج کودکان بود .او میگوید معدود دااتری که تخلف میکنند و موجبات این ناهنجاری
را اراها می کنند باید تنبوه یا تعلو شوند یا حتی امتوازشان سلب شود قراکه این اقدام اثرگذار خواهد بود.
***
دوچرخهسواری زنان عراقی با هدف شکستن "تابوهای اجتماعی"
در عراق قانونی مبنی بر مرنرع زنران از دوقررخرهسرواری وجرود نردارد ولری بره دالیر عرراری و
سنتهای محااظهکارانه ،به ندرت زن دوقرخهسروار در خرورابرانهرا دیرده مریشرونرد .بررخری زنران
عراقی تصموا گراتهاند تابوهای اجتماعی را بشکنند.
در بخشهایی از کشور عراق همچنان عرفهای اجتماعی محافظهکارانه وجوود دارد و زنوان بوه
ندرت با دوچرخه در خیابان دیده میشوند.
چندی پیش اما زنان عراقی ماراتن دوچرخهسواری در بغداد بورزوزار کوردنود .بوا وجوود عورف و
سنتهای محافظهکارانه ،قانونی مبنی بر ممنوعیت زنان برای دوچرخهسواری وجود ندارد.
بر اساس پژوهشی که پیش از این توسط "مؤسسه تامسون رویترز" انجام شده بوود ،زنوان عوراقوی
پووس از زنووان مبووری بوودتووریوون شوورایووط زنوودزووی را بوویوون کشووورهووای عوور دارنوود .مااارن ا
دوچرخهسونری زنا در بغدند در حالی برگزنر میشود که بخشهایای نز نیا کشاور در کانا ار
دنعاش نسا  .بسویوواری از زنووان عووراقوی بووا هوودف "شوسووسوتوون توابوووهوای اجوتوموواعوی" در مواراتوون
دوچرخهسواری شرکت کردند .سال  ۵۱۰۲میالدی ذکری محمد علوش برای اولینبار بوه عونووان
یک زن شهردار بغداد شد.
از همان زمان بسیاری از مدافعان حقوق زنان امیدوار شدند که موقعیت نامناس زنان عراقی بهبود یابد .تنوهوا  ۰۱ /۲دربود از زنوان کشوور عوراق دارای شوغول
هستند.
ازدواج کودکان در کشور شده است .کارشناسان از ثبت ازدواج  ۶۲هزار دختربچه
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید

تلوزییون راهییی زن از ”کیاانل ییک“ روی میاویواره ”اهت ربد” رههیتیتیه
پ یخ ی
دوشنبه ساعت 02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربان

هب

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
سوئد-نس کهلم :رعنا کریم زنده
لف

ماس 0046739286842 :

س دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی
لف

ماس858-531-1344 :

نیمی firouzeh.farrahi@yahoo.com :
دیگر نقاط سوئد  :ساالر کردنری

Location: 5240 fiore TER #213

تلفن تماس0046700194503 :

San Diego"Ca 92122
جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یسبار برززار میشود و از طریق فالیر و
ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.

گو نبرگ  :آفاق وکیلی
لف

ماس0046762518188 :

نیمی rahai_zan@yahoo.com :
آلما  :شرنره رضائی
لف

ماس 555204584599400 :

نیمی Shararehrezaei.p@googelmail.com :

ننگلس ا  :دیانا نامی
لف

ماس 55557162733511 :

نیمی :
دیگر نقاط آمریکا  :مینو هم ی
نیمی MinoHemati@GMail.com :

نروژ :شادی و روپاک مطیعی
لف

ماس555525555595 :

نیمی motiei_rojan@yahoo.com :
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