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تحت فشار قرار دادن اسماعیل بخشی  ،سپیده قلیاان  ،عالای تا ااتای ا اا اار
سیدتژاد با شکن ه های جسمی ا رااتی ا اادار کردن آتها به تکرار تنهای ا
پیش د کته شده قابل داربین که در قالب ستند "طراحی سوخته" پخش شد ،ا
سنار وهای تکراری ا دراغین تهادهای ا نیتی است کاه در طاوچ ااهاار دهاه
برای سرکوب فعالین عرصه های ختلف بارها ا بارها اجرا شده است.
تشان دادن اهره خسته ا رتجد ده سپیده قلیان ا تگاه های ضارارب اسامااعایال
بخاشای ،ا افشاای حاقاا اط ارباوط باه آن ا ساوی آن دا تا ار در صا احاا
شخصی شان ،گواه تکرار رالب ا پایاش تاعایایان شاده ای اسات کاه هاما اان
صداق بی قاتوتی ا بی شر ی صدا ا سایاماا در جااتابداری ا تارا اج درا
است.
ا ن سنار وی تکراری ا غیر حرفه ای همکاران ا نیتیکار صدا ا سایاماا ،بایاش
ا پیش پرده ا راتد پراتدهسا ی ها برداشت ا خواست دادگاه علنی ا آ اد را
ضراری کرده است.
ربط دادن رالبا ا اعتراضا برحط کارگاران ها ات تاپاه ا فاواد اهاوا ا
پوشش خبری ا تحلیلی آتها توسط اعضای تشر ه گام به جر اتهای "باراتادا " ا
"ضدتظام" که اسماعیل بخشی ا سپیده قلیان بور به تکرار گاه ا بیگاه آتها بودتد ا سکاتسهای تخ تمای ا ن گوته ستندها شده است.
پخش توشتهها ی اجباری ا عسل حمدی تی تالشی است که تشر ه گام را به عوا ل ا جر اتاتی خارجا کشور رتبط تشاان دهاناد ،تاا باه
ااسره ی قرباتی جلوه دادن ک تشر ه ستقل در تقش گراهک عاتد ا اابسته ،ا ن پا چ ضحک را کا ل کارده ،فشاار را بار باا داشاتای
های تحر ر ه گام بیشتر تما ند.
تما ش ا ن شوی تلو وتی ا در ادا ه ،دستگیری دد سپیده قلیان با حمله به ن چ اا ا اذ ت ا آ ار خاتواده اش ا تی لشگرکشی سلحاتاه
به ن چ اسماعیل بخشی ا با داشت دد اا ،ا همچنین شرح ااقعه ا بان ا ن فعالین در توشته ها ا فا ل های صوتی ا تصو ری نتاشار
شده ا آتان ا اطرافیاتشان ،بهتر ن استناد به طر برخورد تهادهای ا نیتی با فعالین ستقل کارگری ا داتش و ی است .سندی عیان ا پایاش
را بااارای قضااااا درساااتااای شاااکااانااا اااه هاااا ا تاااهاااد ااادهاااا ااای کاااه طااای ا ااان اااد باااه ا ااان فاااعاااالااایااان اارد آ اااده اسااات.
ا ضمن ابرا تگراتی ا اضعیت سال تی #اسماعیل_بخشی #علی_ت اتی #سپیده_قلیان ا #اا اار_سایادتاژاد  ،ا تاداام باا داشات ا بای
خبری ا اضعیت اعضای تشر ه گام#ا یرحسین_ حمدی_فرد #ساتا _الهیاری ا #ا یر_ا یرقلی  ،سئولیت هرگوته آسیب به تاماا ای ا ان
ع ان را توجه تهادهای ا نیتی یداتیم.
@gam139
شعر“دخترمبارز“ ازشرارهرضائی

کاریاز:شقایقمعظمی
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تا ه اسماعیل بخشي ،كارگر بار ه ت تاپاه
 ،را خواتدم .ن هم هم طاباقاه اس اسامااعایال
هستم ؛ ك ن كارگر .ن ا ساچ  11تا 19
تداتي بودم ،آن هم بدان حامام .شارطاي كاه
براس '' آ ادس'' ن گذاشته بودتد ا ن باود كاه
را ببرتد در كارخاتاه اس كاه كاار ایاماردم
( كارخاته داراسا س اسوه  ،رك سابط) در
جمع همه كارگران ا سا ان هااس سایااساي
اعالم ات جار بمنم ا افادارس خودم را باه ''
اتااااقااااالب اسااااال ااااي '' اعااااالم باااامااااناااام.
با اجود ا نمه را در اك اورش سالاحااتاه
شباته در خاته ان در حلاه شاادآبااد تاهاران
با داشت كردتد ،ا ا همان لاحاظاه باه ار
شمن ه بردتد ،الي اه ها به خاتواده ام ته ا
تااده بااودتاام خااباارس دادتااد ا تااه ا ااحاال
تگهدارس ام.
در تمام  9ساچ تادان ،اا ( تاداتایاان دهاه
شصت) را بدان باا جاو اي ا شامانا اه رهاا
تمردتد .هر اقت القا را قرع اي كاردتاد
ادرم آ اده برگ ارس راسم ساوگاوارس اي
شد .تا ا اناماه ا طار اط د اگار خااتاواده هاا
خبردار ي شد كه ن تاده ام الاي اماناو
المالقا هستم.
در قتل عام تابستان  16خابار كشاتاار كاه باه
خاتواده ها كه رسیده بود ادرم ب ااس تادان
اا اان ااانااد بااار بااه خااااران رفااتااه بااود.
پا ی  19ا آخر ن گراه ا تان تداتاي را
كه هیا شارط ا شاراطاي را باراس آ ادس
تپذ رفته بود م ،تحات عاناوان ارخصاي اي
خواستند با اثایاقاه ا كا ایال '' آ اد '' كاناناد
علیرغم خال ت ن با ا ن شراط  ،خااتاواده
ام اثیقه ا '' ك یل جاتي'' ( كه حتما ً تاباا اد ا
اقوام ي باود) را باه تادان اعارفاي كارده
بودتد.
در آتموقع در ساختمان دفاتار اركا س اا ان
ن ادلاه اردس باا داد اار تادان را اي
شنیدم كه ي گ ت  '' :اا را آ اد كانایاد ،هار
اقت خواستید ن ب اس اا اي آ ام تادان''.

داد ار فر اد ی د  '' :ابله ا نها ضد اتاقاالب
هستناد ،پااس شاان باه بایاران بارساد دابااره
یراتد پیش ضد اتقالب .آن اقت اا پادر تاو
را در ي آار م''.
ادله ادا ه داشت كه را به با جو اي
هنو
بردتد .با جو ك برگه جلو م گاذاشات باا اك
سواچ ا رفت.
اسدهلل كردااتي را ا ك ا ي شناسي ا ااهرابره اس با اا داشته اس ا آخر ن بار كاي ا
ك ا اا را د دس؟
ن جواب تدادم .الي ه ار فامار ا خایااچ ا
سرم خرور كرد .اا كایاسات؟ تاا ه دساتاگایار
شده؟ آ ا را ي شناسد؟ ا ك ا؟ با ه وم ا ن
افمار باه اما م ،كاف پاا ام تایار اي كشایاد.
با جو برگشت ا با داد ا فر اد گ ت  '' :اارا
جاااااواب ساااااواچ را تاااااناااااوشاااااتاااااي؟''
گ تم  :ا ن اسم اه ربراي باه ان دارد؟ (ا اا
بعد فهمیدم اسدهللا كارگر صنا ع فالا س اسات
كاااه '' كااا ااایااال جااااتاااي'' ااان شاااده اسااات).
با فحاشي گ ت  '' :ثل ا نمه تو هناو تاخالایاه
اطالعاتي تشده اس ا را هم تمي شناسي .ن

اسماعیل؛تودیگرخودتترسناكشدهايفرخندهآشنا

سنگ را به حرف در ایااارم .اقاتاي پاا ایان
( شمن ه گاه  ) 909رفتي ربرش عالاوم اي
شود''.
خنده ام گرفت.
گ ت  '' :آهاااااااا تو هم ا آن د واته ها ي؟ با
دا تا شوك حالت را جا اي آار ام ا عاقالات
یاد سرجاش''
گ تم  :را تهد د تمن ،ن د گر ا هیا اایا
تمي ترسم .ا ن  9ساچ تدان ای س تماتده كه
بر سر ان تیاارده بااشایاد .اگار شاوك تااثایار
داشت به فر اته عمو ي ( تداتي ااهاد كاه
در تدان تعادچ راحي اش را ا دسات داده
باااود) ااااد شاااوك الاااماااتااار اااماااي داد اااد.
در همین حین تاصر ان ( داد ار تاظر تادان
ا با جو ) اارد شد ا با جو به اا گا ات '' :
ا ن عتیقه ي گو د ن ا هیچي تمي تارسام''.
تاصر ان كه را حتي با اادر ا اشم بند هام
ي شناخت گ ت  '' :آهاااااااا  ،ستاره خااتام''!
با جو با ادا ه داد  '' :بوس كباب به شا ات
رسیده؟ ا ن گوشت ج غاله رفقا ت اسات .اا
هنو لیست اعدا ي هاس ساچ  16را تاباساتاه
ا م .خود یداتي كه هاماه را كشاتاه ا ام .ا
حاا شماا عا او ه هاا را باعاناوان شایار اناي
اي خاواهایام با ارساتایام بایاران''.
اصالحا
گ تم  :ي داتم كشتار كرده ا د .لیست تان هام
باااا بااااشاااد د اااگااار تااارساااي تااایاااسااات .
تاصر ان با غیظ گ ت  '' :آره خابایاح ،حااا
د ااااگاااارخااااود تاااارسااااناااااك شااااده اس''!
آرس ،اسماعیل ،هم طبقه اس گراتقدرم تو هم
ا دهلی هاس رتج ا شامانا اه باا سارافارا س
گذشته اس .اكنون ا ن تو ي كه براس حااكاماان
با آن دستگاه اطالعاتي شان ترسناك شده اس.
زنتتده بتتاد متتبتتارزه  ،زنتتده بتتاد متتقتتاومتتت!
بتتته امتتتیتتتد رهتتتائتتتي از یتتتو ستتترمتتتایتتته
11دس 1396

نگاهزنانبهسینما
کمیتهزنانضدسنگسارپنجمینجلسهسینهکلوبرابرگزارمیکند.
کشنبه سوم فور ه  .۹۱۰۲ساعت اهار بعد ا ظهر
Bd Vincent Auriol 67013 paris 67
Métro Chevalret
فیلم پرااته ساخته تورا تو ی  .با حضور حمید جاادان  .بحح ا گ تگو بعد ا تما ش فیلم
فیلم به شیوه کارتون ساخته شده است
صدای تقشها حمید جاادان .گلشی ته فراهاتی .ر ابراهیمی
حمید جاادان در فستیواچ جهاتی فیلم کارتون جا ه بهتر ن صدا را گرفته است .
تدگی آرام دختر کواکی در کابل (پرااته)با قدر گرفتن طالبان دگرگون یشود .
درگیری بین بنیادگرا ان ذهبی ا جنگ ظالماته .پرااته بعدا دستگیری پدر ا رگ برادر
وها ش را کوتاه ی کند که بتواتد درغیاب پدر با کارهای کواک در با ار خارج فا یل
را تا ین کند .
فیلم ا بحح اگ تگو به بان فراتسه
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ایرانهمچناندرقعرجدولبرابری
جنسیتیدردنیاگیرافتادهاست
فریبامرادیپور

مع اقتصاد جهاتی گ ارش بررسی شکاف
جنسیتی در دتیا در ساچ  9012را در را
 12دسا بر نتشر کرد ا بر طبط ا ن
گ ارش ا ران همچنان در قعر جداچ برابری
جنسیتی در دتیا قرار دارد .ا ن مع در
ساچ  9012به نظور ا اد آگاهی جهاتی ا
االشهای تاشی ا شکافهای جنسیتی ا
فرصتهای ا اد شده توسط کاهش آتها با
بررسی  60ر شاخص شا ل اطالعاتی در
ورد شارکت تیرای کار ،رهبری
اقتصادی ،دسترسی به دارا ی ها ا فن
آاری ،رهبری سیاسی ،خاتواده ،اقتصاد ،
آ و ش ا پرارش ا عوا ل رتبط با
سال ت در قالب  4شاخص کلی دستیابی به
آ و ش ,شارکت اقتصادی ,شارکت
سیاسی ا بهداشت به بررسی برابری بین
ردان ا تان در  149کشور دتیا پرداخته
است .در ا ن گ ارش آ ده است که ا بین
 900کشوری که برای ا ن بررسی اتتخاب
شده بودتد تنها  149کشور شرط اجود
اطالعا کافی برای حداقل 19تا ا 14
شاخص یاتی را دارا بودهاتد ا در ا ن یان
 7کشور تی جد د بوده که عبارتند ا
جمهوری د وکراتیک کنگو ،عراق ،عمان،
سیرالئون ا توگو .بر طبط ا ن گ ارش
ا سلند در رتبه ااچ برابری جنسیتی در دتیا
قرار داشه ا بعد ا آن کشورهای تراژ ا
سو د در جا گاههای دام ا سوم قرار دارتد,
من در قعر جداچ قرار داشته ا ا ران در
رتبه 149ام ا ن جداچ قرار دارد.
درساچ  9012یاتگین برابری جنسیتی در
دتیا به اتند ساچ گذشته  39درصد بوده
ااف ا ش تاای 0330درصدی داشته است.
درا ن گ ارش آ ده است که در بین 149
کشور دتیا به اتند اند ساچ اخیر  91درصد
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برابری جنسیتی درحو ه سال ت ا بقا د ده
یشود ا  64کشور دتیا تواتستهاتد به 99
درصد برابری دست ابند .همچنین برابری
تان ا ردان در برخورداری ا آ و ش
اتحصیل  97درصد است که بهبودی تسبت
به ساچ گذشته تدارد؛ هر اند ا ن شاخص در
 49کشور دتیا به باای  99درصد رسیده
است .ا ا ا تابرابری جنسیتی در شاخص
شارکت اقتصادی ا قدر سیاسی همچنان
باقیماتده است به طور که تنها  72درصد
شکاف جنسیتی در شارکت اقتصادی ا 93
درصد در قدر سیاسی در دتیا پرشده است؛
تان در دتیا عمدتا در پستهای سیاسی
ا ار ا تما ندگی کنگره ا لس ظاهر
شده اتد ا در جا گاه ااچ سیاسی به تدر
د ده شدهاتد  ,در حاچ حاضر تنها  2درصد
ا اری دتیا ن هستند ا  1کشور ا 149
کشور بررسی شده هیچگاه ا ر ن
تداشتهاتد.
دربخش د گری ا ا ن گ ارش آ ده است که
با راتد کنوتی  909ساچ طوچ یکشد که
برابری اقتصادی یان تان ا ردان جهان
برقرارشود .همچنین  14ساچ برای برقراری
برابری درعرصه آ و ش ا  106ساچ برای
برابری درعرصه قدر سیاسی ا  102ساچ
برای برابری اهار جاتبه در بین تان ا
ردان ان تیا خواهد بود که  2ساچ ا
پیشبینی ساچ  9016بیشتر بوده ا علت آن
کندتر شدن آهنگ پر شدن ا ن فاصله است.
البته در ناطط ختلف جمرافیا ی اضعیت
ت اا خواهد بود بروری که با سرعت
کنوتی ,اراپای غربی با  62درصد برابری -
که بااتر ن ی ان تی هست 11 -ساچ تا
برابری کا ل فاصله دارد ا خاار یاته ا
آفر قای شمالی با  10درصد برابری که
کمتر ن ی ان تی هست  173ساچ تا برابری
کا ل ا همهجاتبه فاصله دارد.
در بخش سوم ا گ ارش ساچ  9012مع
جهاتی به بررسی فاصله دا جنس در بخش
هارتهای هوش صنوعی پرداخته است .ا
آت ا که هوش صنوعی وتور حرک تمییر
در تحوا تاشی ا اتقالب صنعتی اهارم
است ا ی تواتد تشاتگری کلیدی در سیر
مع جهاتی
توآاری در صنا ع باشد,
اقتصاد با همکاری تیم  LinkedInبه ارا ه
شواهد تا ها ی ا ظهور تابرابری جنسیتی
در دتیای جد د پرداخته است .ار ابی آتان
تشان یدهد که تنها  ٪99ا تخصصان
هوش صنوعی در سراسر جهان ن هستند.
در طی اهار ساچ گذشته ،تان ا ردان با
ترخ کساتی به داتش ا هار های هوش
صنوعی دست افتهاتد هراند شمار تاتی
که به ا ن هارتها دست افتهاتد بسیار کمتر
ا ردان است .ا سوی د گر علیرغم ا نکه

تعداد کل افراد با هار حرفها ی هوش
صنوعی اف ا ش داشته است ا ا شکاف
استعدادهای هوش صنوعی در اهار ساچ
گذشته همچنان ثابت باقی اتده است ،را
سهم تان تنها بین  91تا  93درصد است ا
ا ن راتد اهار ساله تشان ی دهد که پر
کردن ا ن شکاف عمیط تیا به داخله جدی
دارد.
ا ران در ساچ  9012یالدی در شاخص
شارکت اقتصادی در رتبه 143ام برابری
جنسیتی ا در شاخص بهداشت ا بقا در رتبه
 ,196در دستیابی به آ و ش ا تحصیل در
رتبه  103ا در قدر سیاسی در رتبه
141ام جهاتی قرار دارد .ا ا بررسی ا تیا
ا ران در بخشهای ختلف تشان یدهد که
در شاخص شارکت اقتصادی -که
ب
تمییر تاای ی را شاهد هستیم  -در سا ر
شاخصها اضعیت به اتند سالهای اخیر
است .در ا ن ساچ تی پا ینتر ن ی ان
برابری جنسیتی در قدر سیاسی (با
قدار )04130ا سپس شارکت اقتصادی (با
قدار  ) 36130بوده ا در بخش آ و ش ا
سال ت هر کدام با  91730ا 91130بااتر ن
تساای جنسیتی را داشتها م .ا م به ذکر
است که شاخص جهاتی برابری جنسیتی
عددی بین  0ا1است که عدد ص ر بیاتگر
تابرابری رلط ا عدد ک برابری کا ل
است ا هر اتدا ه ا ن عدد به  1یل کند
برابری بیشتری را تو د یدهد.
تان ا ردان ا راتی در حو ه آ و ش ا
در وقیعت تسبتا برابرتری
تحصیال
( تسبت به سا ر شاخصها) قرار دارتد ا ا ن
تسبت حتی ا یاتگین جهاتی تی بااتر است
به طور که در قاطع آ و ش ابتدا ی ا
راهنما ی برابری کا ل را شاهد هستیم .در
بخش سال ت تی برابری جنسیتی در ا ران
در وقعیتی شابه یاتگین جهاتی قرار دارد.
ا ا ا در بخش شارکت اقتصادی علیرغم
ا نکه ا ن مع شرا ط بهتری را برای
ا ران لحاظ کرده است ا به عنوان ثاچ
رخصی ا مان را برای همه تان شاغل
ا ران  960را ( 9اه) نظور کرده است
ا ا بنا بر ا ن گذاشته است که هی اتع
قاتوتی برای استخدام تان اجود تدارد (ا به
عنوان ثاچ ا ا ین تا ه های استخدا ی که
الو ت استخدام را به ردان داده ا ا صرفا
استخدام ردان را در برخی شاغل ا پستها
ا یداتد اشم پوشی کرده است) با ا ن
اجود تما ی ر شاخصهای بررسی شده
در بخش شارکت اقتصادی در ا ران کمتر
ا یاتگین جهاتی است است به طور که
ا ران ا تظر ر شاخص برابری شارکت
تیرای کار در رتبه بسیار پا ین 147دتیا
قرار گرفته است .ادامهدرصفحهی
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قبل ا فر تاد باودن ،هاماسار باودن ا اادر
بودن ک ن هستم ا قبل ا ا نکه ن بااشام
؟ ک اتساتم!!
ا را را جهاتی بار ه با خشوتات عالایاه
تان است ا خیلی ا اها با د دن ا شانایادن
کلماه ی خشاوتات االایان اایا هاا ای کاه باه
ذهنمان خرور ی کند اشماتی کاباود ا لاب
های خوتی ست ا ا ا نکه تان در غرب باه
دلیل تحات حاماا ات باودن قااتاون کاماتار در
عرض خشوتت قرار دارتد ا ا ااقعیت اایا
د گراست ا خشوتت در همه دتیا اجود دارد
ا فقط اشکاچ خشوتت تان با هم فارق دارد،
ا ا در بعضی ا تقاط جهان در ارقام باااتار
ا قابل قبوچ تری ا طرف جا عه است.
حاا اصآل بیا یم ببینیم خشوتت علیه تان باه
اه عناست؟
خشوتت برعلیه تاان باه اعاناای هار عامال
خشااوتاات آ اایا ا هاار ااحااداد اات باارحسااب
جنسیت است خشوتت به شکل های اخاتالا ای
ات ام ی شاود ا ها ار ا اک شااخاه دارد
اون بسیار اسیع است .خشاوتاتاهاای جاناسای
،کال ی ،جسمی،بیراتی کااری،اقاتاصاادی ا
عاط ی ا ...خشوتت ها ی است کاه صاور
ی گیرد اعا الن آن ی تواتد ردان،جا عه
ا حتی خود تان هستند.
ا طرف د گار پاد اده خشاوتات بساتاگای باه
شرا ط جوا ع دارد ا در ااقاع اک جاا اعاه
هر اقدر سنتی تر باشد خشوتت در آن بیشتر
خواهد،تا جا ی که افرادی که در ا ن جاا اعاه
رشد ی کنند ت کر سنتی در ذهن آتاهاا ر شاه
یگیرد  .افماتستان ا ا ران ا جوا ع ساناتای
هسااتاانااد بااه هااماایاان خاااطاار خشااوتاات هااای
اشمگیری در آن صور یگیرد.
هاامااه ی شااماااهااا اای کااه ا اانا ااا تشااسااتاایااد بااا
کشورهای ختلف،فرهنگهای اخاتالاف ،باان
های ختلف  ،د ن های ختلف ا حتی خیالای
ا ااردهااا اای کااه اان در باایاان ااا هسااتاانااد
خشوتت را در تدگیشان ت ربه کرده ا تد..

راسش ک کمی سخت است صاحابات کاردن
در ورد وضوعی که همه ا را باه تاوعای
شکن ه داده اسات .ا اا شاا اد باراتاون خایالای
جالبباشد که ن به عاناوان اک تای کاه ا
کشور ختلف آ ده ام اه تو خشوتات هاا ای
را ت ربه کرده ام .اتااسا ااتاه ان هام ا ا ان
قاعده جدا تبوده ام ا ن هم ک تم  ،ان هام
جنسیت دام حسوب ی شوم ا در خیلای ا
واقع به خاطر ن بودتام باا خشاوتات راباه
را شده ام .اان که اادم ای آ اد ان االایان
خشوتتها را در سنایان کاودکای تا ارباه کارده
ام،کااه ااادرم ا خااواهاارم هاای ا اقاات تااماای
تواتستند تصمیم بگیرتاد بالاکاه پادرم باود کاه
همیشه در خاته تصمیم ی گرفت ا در خااتاه
ا ک فضای کا آل پدرسااراتاه حااکام باود.
در ا ن سنین ادم ی آ د که خواهرم ا اادرم
هاامااایااشاااه خشاااوتاات را ا فاااباایااال کاااتاااک
کااااری،ا دااج اجااابااااری،تاااداشاااتااان حاااط
اتتخاب.اااا را ت ربه کاردتاد ا ان شااهاد
ا نها بودم  ،ن هم ا ن حسوتت ها را لاماساش
کردم شاهد بودم که خواهر خودم برای حا اظ
آبرای خودش ا خاتواده ام اه شکن ه هاا ای
را تحمل کرد ا در آخر ر ا ن شکانا اه هاا
فو کرد .ادرم همیشه تحات خشاوتات پادرم
بود،جلوی د گران تحقایار ای شاد ا ان باا
اجود ا نکه بچه بودم هاناو م خایالای ا ا ان
صحنه ها در ذهنم هست..
خواهر ا ادر ن هم ا کسااتای هساتاناد کاه
هی اقت با اتتخاب خودشان ا دااج تکردتد،
بلکه پادر ا پادربا رگام بارای آتاهاا تصامایام
گرفتند ا تاس اته با ا دااج اجبااری تادگای
کردتد ا در ورد هم تر ن تصامایام تادگای
آتها پدراتشان به جای آتها تصمیم گرفتند الای
ن اون ر بار خیلی ای ها تامای رفاتام باا
خشوتت بیشاتاری راباه را باوده ام .باه ااد
دارم شااوهار خااواهارم ای خااواسات داباااره
ا دااج کند ا خواهرم تاراحات باود کاه باا اد
همسرش را با ن د گری تاقاسایام کاناد ااون

ا ن کار در جوا اع اا بارای اک ارد آ اد
هست الی اگر ک ن همین کار را بخاواهاد
کند ته تنها اصال اجا ه تدارد بلکه با ا ا
سانااگاایااناای باه اساام ساانااگاسااار رابااه را اای
شوتد،ا ان اایا هاا بااعاح شاده احسااساا ا
شخصیت تان در ر پاهای ردان له شود.
کودک بودم که پدرم براثر ساتحه تصاادف ا
فو کرد ا دادگاه با د د ه به اا ای داد.ا اا
اتی با خاتواده ام باه دادگااه رفاتام ،باه ان
 ،ادرم ا خواهرم به حسب قواتین جوا اع اا
ا شر عت درست تصف د ه تاعالاط گارفات ا
دادگاه بیشتر ن پوچ را به برادراتم باه خااطار
جنسیت آتها داد.خیلی اقت ها ادرم ادام در
گوشم یگ ت کاش توام پسر بودی هامایان هاا
باعح شده بود خیلی اقات هاا باا حسار باه
پسران تگاه کانام ا اعاتامااد باه تا اسام کشاتاه
بشود.ا طرفی د گر به خاطر ه اشتباه تا پی
به فا یلی ادرم شده بود م ا تاماام فاا ایال باا
ادرم دعوا یکردتد که تاو اجاا ه تاداری ا
بچه ها با د به فا یلی ا باشند ای گا اتاناد در
فاارهاانااگ ا شاار ااعاات ااا اجااود تاادارد کااه
فر تدان به فا یلی ن باشند...
خیلی اقت ها خواهر اده ها ام تاعار اف ای
کردتد شب ها با صدای گار اه اادرشاان ای
خوابند ا صبح ها داباره باا تاالاه هاای اادر
خود ا خواب بیدار ی شوتد ا ادرشان هر
را ر باد کتک عمه ،عمو ،اادربا رگ ا
پدرشان است.
تاس اته خواهرم داباره باردار شد ا ا تاه باه
اختیار ا اتتخاب خودش بلکه به اجبار همسار
ا خاتواده همسرش ا بدان در تاظار گارفاتان
خواست خودش باردار شد در ااقع اا حاط ا
اختیار بدن خودش را هم تداشت.
فاجعه اتی ات اق افتاد که خاواهارم ا اماان
کرد دختر به دتیا آارد.اه دعوا ای راه افاتااد
اقد خواهرم کتک خاورد کاه اارا بارای اا
دختر به دتیا آاردی ا ا دخاتار باد اان ای
آ د  .حتی تاا اد هاا بارای آن دخاتار اسام
اتاااتاااخااااب تااامااای کاااردتاااد ،باااچاااه را بااامااال
تمیکردتد .همین ا بود ا بان دری بدم آ د ا
هی اقت تالشی بارای اادگارفاتاناش تاکاردم
اون در بان دری دختاران را ا فار تادان
رد جدا ی کنند ا ا ن برا م خیالای تااراحات
کننده بود ا همیشه با خودم ی گ تم عانای اا
دختران فر تدان پدر ون تیستیم ؟پس ا باچاه
اه کسی هستیم؟ توجوان بودم بور شدم که
بااه ساارکااار باارام،بااارهااا ا بااارهااا بااه اان
پیشنهادبی شر اته ی دادتاد ا ان ااون باه
پوچ تیا داشتم بور بودم ا باپاذ ارم اا رد
کنم .ن حط اتتخاب خیلی اایا هاا را تاداشاتام
حتی تمی تواتستم تصمیم باگایارم ااه لابااسای
بپوشم بلکه د گران برای لباس پاوشایادن ان
تظر ی دادتد ،ا ن ای ها خیلی رای راحیاه
ن تاثیر گذاشته ا ن فکر ی کنم همیشه
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با د پشت سر ک رد با ستم ا آن رد برای
ن تصمیم بگیرد ا اگر آن ارد تابااشاد ان
تمیتواتم هی کاری کنم،اون ن ارد تاباودم
تمی تواتستم هر رشته ا ی که داسات داشاتام
اتتخاب کنم ا همیشه بین ک ن ا ارد باه
خصوص در بین ا افماتها ک دتایاا فااصالاه
اجود دارد ،ن شاخاصایاتاا هامایاشاه باه اک
فرهنگ د وکرا ا فکر با عالقه داشته ام
که کا ال خالف با فرهنگ سنتی افامااتساتاان
است ا به همین خاطر آ ادی بیان را ا ان
گرفته بودتد که ا ن خودش ک تو خشوتات
فرهنگی به حساب ی آ د ۹۱ .ساله بودم کاه
با پسری آشنا شدم  .اتی که رابره ا جادی
شد .رفتارهای اا تمییر کرد .همیاشاه باه ان
گیر ی داد ا ن اه رتگ لابااسایاه پاوشایادی؟
د گه حط تداری بپوشی.
ا ن اه دلیه؟حط تداری ا ن ا بری ،ارا د ر
رفاتای ،اارا اد اا ادی،اارا باا ا اان پساار
حرف دی،ارا با ا ان دخاتار داسات شادی
عنی ن برای ج ی تر ن ای های تادگایام
حط اتتخاب تداشتام ا اا باود کاه بارای ان
تصمیم ی گرفت اون رد باود ا ان فاقاط
باا اد ای گا اتام اشام ا حاتای حاط اخاافات
تداشتم.هر اه ی گذشت حس آد ی را داشتم
که داره فیلم باا ی ایاکاناه ااون خاودم ا ان
تبودم الی برای رضاا ات تامااشاااایااتام ا ان
کارها را با د ی کردم.باه هار طارفای تاگااه
یکردم فقط حصاار باود حاس ایاکاردم در
تداتی حبوسم که فقط تگهباتام باا اد باه ان
دستور بده اای کاار کانام؟ کام کام اخاالا ات
خاتواده ها شرا شاد اا اادرش ا اراتای ا
پدرش افمان بود ا ادرش آر ا ش ا ن باود
بااارای پسااارش ا فاااا ااایااال خاااودش ن
بگیرد .خیلی تاراحت بودم ا ن االین بار باود
که ا صمیم قلب آر ا ی کردم که کاش ن
ک ا راتی باودم در تاماام  ۹۹سااچ عامارم
همیشه هاجر بودم ا در ا اران تادگای ای
کردم ا به خاطر الایاتام ا ن باودتام اتاوا
خشوتت ها را ا طرف جا عه ا ران د دم.
فرهنگ های سنتی خاتواده های ا باعح شاد
ن تتواتم به کسی که داسش دارم برسم .فقط
اااون ا تااظاار خاااتااواده هااا ااا باادرد هاام
تمیخورد م  .تاس اته در فارهاناگ ساناتای اا
همیشه پدران ا ادران ا هساتاناد کاه بارای
فر تداتشان تصمیم یگیرتد ا آتهاا بادان در
تظر داشت آر اهای فر تداتشان همیشه آتها
را حکوم ی کنند ا ا ن اایا هاا جا ای ا
فرهنگ جاا اعاه اا شاده اسات .اک ساری
شکال شخصی برای ن پیش آ د کاه ان
با د ا ا ران فرار ی کاردم،تصامایام گایاری
برا م سخت بود .خیلای احشات داشاتام ااون
ک س ر طواتی با ک دختر توجوان را در
پیش را داشتم .تگاه سنگیان قاااااقاچایاان را
رای خودم حس ی کاردم،ساعای ای کاردم
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قوی باشم ا تترسم الی با ا ن حاچ قاااقچیاان
خیلی جاها بهم حمله کردتد توی راه ها بارهاا
ا بارها یخواستند به ن ت اا جنسی کاناناد
خیلی شب ها خواب بودم ا تاگهان ا خاواب
ی پر دم ا رداتی را باای سرم ای د ادم.
خیلی جاها قاااقچیان اسلحه در ی آاردتد ا
ی خواستند ن را بکشند .ن هم تااار باودم
سکو کنم اون حط ا حاقاوقای تاداشاتام .ا
خودم ا جنسیتم تن ر شاده باودم .ا ا ان کاه
آدم های اطرافم ک لحظه فکر تمی کنند اه
شکلی داشتم که حاظار شادم در ا ان سایار
خررتاک س ر کنم،بلکه تماام افاکاارشاان ا ان
بود که ثل گرگ به ن حمله کاناناد اباه هار
سیری که یرسیدم فکر ا ن بودم کاه سایار
بعدی را اه جوری خواهم گذراتد .اقتای باه
داتمارک رسیدم .فکر کاردم رسایادم باه اک
جای ا ن ا ا ن هنو ا ن ا هام خشاوتات را
ت ربه ی کنم شا د به شد آتا اا تابااشاد ا اا
گاهی ن را یبرد به داران راه ا اتی کاه
ا ران بودم.اقتی به داتماارک آ اد ام باخااطار
وقعیتی که بود ا را اتداختن در اک کاما
اادری که بارها ا بارها پسرا قصد اراد باه
اتاق ا را داشاتاناد ا ان هار لاحاظاه تارس
داشتم.خیلی ها به خاطر تنهابودتمان به ا در
کم حمله کنند.خیلی اقت ها خشوتت اداری
،ل ظی در ا ن اا را تا ارباه کاردم.خایالای هاا
خاطر ا نکه فارسی حرف ی تم الی اصاالاتاا
افمان هستم ا تمیتواتام باه باان دری حارف
ب تم نو تخر ب یکنند ا یخواهاناد اعاتامااد
به ت سم را ا بین ببرتد ا ا ن ا بود که فهمیدم
ن درااقع ته هو ت ا راتی دارم ا ته افماتای
ا بین ا ن دا جا عه گیر کرده ام خیلی سخاتاه
اقتی تداتی رلط باه کا اا ای؟ا اه آدم بای
هو تی باشی .خیلی را ها ا بایاران رفاتان
یترسم ا ا نکه بهم حمله کنند اون برای
تی ثل ان باا افاکاار کاا اال باا ا ادرن
خشوتت در همه جاای دتایاا اجاود داره ،در
جا عه ی خاار یاته باه شاکال حا ااب بارای
پذ رفته شدن در بیان اردم ا در جاا اعاه ی
داتمارکی تحقیر شادن فاقاط ا فاقاط باه دلایال
داشااتاان هااماایاان ح ا اااب،اااون جااا ااعااه ی
خاار یاته بی حا اابای ان را ا جاا اعاه ی
غربی ا داتمارکی با ح ابی ن را قبوچ تمی
کند ا ن ن در هر اتتخابی تاحات خشاوتات
راحی ا لا اظای قارار ای گایارم .حاتای در
جا عه داتمارک اقتی خیلی ا تان ا فر تد
به دتیا ی آارتد به باخااطار طار فاکارشاان
بیشتر تان هستند که د کساچ با اد دسات
ا کار بایاران ا حاتای ادرساه تامای راتاد
درسته ادر بخاطر عشاط باه فار تادش ا ان
کارها را ایاکاناد ا اا هامایان اجاباار خاودش
خوشنت است .خیلی اقات هاا ای شاناوم در
اراپا تان افمان به دست شوهراتشاان کشاتاه
یشوتد ا ن ای ها شوک بار اتاگایا تاناد الای

ااقعیت دارتد ا دلیل اصلی آن هام ا ان اسات
که طرف فقط جا ا کان خودش را عاوض
کرده الی با همان طر فاکار ساناتای کاه در
م ش ر شه دارد تدگی یکند حتای تااتای
را د دم که ح اب تدارتد الی ت اکارا بساتاه
دارتد ا بادان اجاا ه هاماسارشاان هایا کاار
تمیتواتند ات ام دهاناد حاتای اجاا ه تادارتاد باه
ردان دست بدهند ا ا ن وضوعی ا ست کاه
حتی بین اراپا ی ها ورد بحح قرار دارد ا
دلیلش ااچ شر عت ا دام ا نکه هاماساراتشاان
،برادراتشان،پدراتشان ،اجا ه تمیادهاناد ا باه
خاطر ا ن که ا ن تان کاا ی تعلط باه ارد
هستند با د ریع باشند اگار تابااشاناد خشاوتات
یبینند . .خیلی تااتای هساتاناد کاه در اراپاا
تدگی ی کنند ااضاا آتاهاا بادتار ا تاان
افماتستان ا ا ران است .اون پُر ا اعتقادا
ا سنت ها ی غلط هستناد کاه در تادگایاشاان
جای دارد  .خشوتت های خاتگی هامایاشاه ا
ت د ک تر ن آدم ها به اجود ی آ د ا بیشاتار
ااقااا ا اان خشااوتاات ا طاارف ن بااه ن
د اگاری تاحاماایال ای شاود .ااثال اادری کااه
دخترش را اادار به ساکاو ای کاناد بارای
ح ظ آبرا  .ادری که آر اهاای دخاتارش را
سرکوب ی کند بخاطر دختر باودتاش  ،اادر
شوهر ا خواهر شوهری کاه عاراساشاان را
ی تند ا کواکش ای کاناناد فاقاط باخااطار
ا اانااکااه ا د ااد آتااهااا عااراس خااوباای باارای
پساارشااان تاایااساات.در ااقااع گاااهاای اقاات هااا
ب رگتر ن دشمن اک ن فاقاط خاود ن باا
عقا د رد سااراته یتواتد بااشاد.در بایان اا
تان پُر ا تاتی است که فقط تده هستناد ا
راه ی راتد ا بچه ی ا ند ا فقط ثل ک
ُرباط اطاعت ی کنند .در کشورهای ا ران ا
افماتستان ا کشورهای اتند ا ا ن باودن
تا ادر شدن آن تگاهی که به تو دارتد کاه تاو
به عنوان ک ن ا ک ادر با د ا ن کارهاا
را ات ام دهی ا فقط بگو ی اشم ا ان خاودش
خشاوتات اسات.در بسایااری ا کشاورهاا بااه
خصااوص افااماااتسااتااان تااان ا کااودکااان بااه
صور کاا عا له ی شوتد خیلای ا ااهاا
اقتی تحت شکن ه ا خشوتت قرار ی گیر ام
ا یبینیم پنهان ی شاو ام ااون خاود اان را
ضعیف تصور یکانایام ا ا ان ضاعاف تاوان
جنگیدن را ا ا یگایارد .باعاضای اقات هاا
تسلیم بودن را باهاتار ان راه ای داتایام ااون
اتی که قاا ت یکنی بیشتر به تاو حامالاه
ی کنند .خیلی اقات هاا اردهاا باا خشاوتات
رابه را ای شاوتاد تاه باه شادتای کاه تاان
هستند ا ا ورد خشوتت هستند .پسری که در
سن کم بور به ا دااج ی شود ا خااتاواده
برا ش تصمیم یگیرتد خشاوتات اسات  .ا ان
که رد فقط حط داره ا فاا ایال ا دااج کاناه
ا ن خشوتت هست.
ادامهدرصفحهی21
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جای کارگران ،فعالین مدنی و معلمان ردزندان نیست
"ایراندرآینهزمان"
مصاحبهسازمانرهاییزنباثریاشهابی

https:33youtu.be3rHU9R91IxsU
مینوهمتی :د دن حقا ط در ا ران با ا نه ای
ش اف ا راشن ،هدف برتا ه هاای رهاا ای
ن تحت عنوان “ا ران در آ نه ان” است.
در ا ن برتا ه ها تالش یکانایام کاه باا کاناار
دن گرداغبارها ا تگ دگی ها ا تاگ
ا لعاب ها ی که دشمنان ردم برای پوشاتدن
حقا ط بررای ا نه ااقعیا ی کشند ،تاا کاه
حااقااا ااط را در راسااتااای اانااافااع خااودشااان
بپوشاتند ،حاقاا اط پشات ا ان آ اناه هاا را در
قابل اشمان شما قرار دهیم.
در برتا ه ا را “ ا اران در آ اناه اان”،
ثر ا شهابی را دار م ا به کی ا هاماتار ان
سا ل سیاسی را  ٬وج دساتاگایاری هاا ا
رهبران ا تما ندگان کاارگاران ها ات تاپاه ا
فواد اهوا ا فعالین سیاسی ٬ی پاردا ام ا
آ اانااده ا ااران را ا ا اان در ااچااه ،ا حااقااا ااط
ربوط به آن ،تگاهی ی کنیم.
ثر ا شهابی ٬جمهوری اسال ی ا اران باا ا ان
دستگیری ها  ٬اه هادفای را دتابااچ ایاکاناد
خودشان هم یداتند که ا ن دستگیری ها تامای
تواتد به ات ار عظیم ای که در جر ان است٬
خاتمه دهد.
ثریاشهابی :در ا ران پس ا ه ت تپه ٬پاس
ا عراج کارگر صناعاتای در ها ات تاپاه ا
فواد ٬در جا عه برای احقاق اباتادا ای تار ان
حط اش ٬عنی عیشت اش ٬که تمام ا ران را
پشت سر خود آارده است ٬ای ی که شما آن
را “ات ار عاظایام”  ٬ای گاو ایاد ٬تادان ا
دستگیر کردن فعاچ سیاسی ٬ته ا سر قادر
جمهاوری اساال ای ٬کاه ا سار تارس اش
است ا هراس اسات ٬تاا تشاان دادن تاوان
سرکوب ا ارعاب ا ران “پسااها ات تاپاه”٬
ا ران د گری است حااکام ا احاکاوم ٬در
وقعیت کا ال ت ااتی هستند.
کی ٬حاکم ٬شتی اتگل ت خور ٬ا اها
به یلیاردها یالایاارد دار پاوچ ا ثارا ا
اسلحه ا وشک ا بمب ا تدان ا سا اد ا
دالت ا لس ا دادگاه ا بیت ا ام ا ر ایاس
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جمهور ا ا ارتخاته ا صدا ا سیما است ٬که
قدر اعماچ حاکمایات باه شایاوه ااهال سااچ
گذشته را تدارد
ا د ااگاری ااحاکااوم ٬بادان ساار اا ااه ٬باادان
ابتدا ی تر ن اسیله اعااش ٬بادان ساکان ا
دارا ا آب ا هوای ساالام ٬کاه هاماه ثارا
جا عه را ی افر ند ٬پا ین ا اعامااق جاا اعاه
قرار دارد ٬ا اتظار صدا ا سیما پاناهاان ٬ا
در سوخت ا سا سیاسی رسما بی بضاعات٬
که تحت حاکامایات شاتای اتاگال ا ات خاور
است .ا ن بخش که ا را بلاناد شاده اسات ا
اتگل های حاکم را باه ااالاش کشایاده اسات٬
ا کان اعماچ قدر سابط را ا اتاهاا گارفاتاه
است.
در ا ن شرا ط ٬دستگایاری ا تشاان دادن در
تدان ا حبس ٬بارای ادا اه حااکامایات ٬تاف
سرباا بر هیکل تمام قد همه حااکامایان اسات
دستگیری های ا ن داره ٬یتواتد با “را ای”
شکستن بار ه پا ین ا بار ه طباقاه کاارگار
باشد ٬ا ا بی ترد د به هدف آن تیست
شکستن ا ن بار ه ٬با دستاگایاری ا تادان٬
اون قرار دادن تکه کاغذی اله شاده ٬در
قابل سیل خااتاماان باراتادا ی اسات کاه در
جر ان است .هدف ا ا ن دستگیری ها ٬ایا
د گری است.
هدفی که ا را جمهوری اسال ی ا اران ٬ا
ا ن دستگیری های “پساه ت تاپاه” ای دتابااچ
یکند ٬خر دن اقت ٬کاناد کاردن اباار ه در
جر ان به رهبری کارگر صنتعی در ه ت تپه
ا فواد اهوا  ٬است
خر دن اقت ٬کند کردن بار ه در جار اان٬
ا ا ید بستن به ا اد شکاف ا ت رقاه ا ااناد
دستگی  ٬در صف کارگران تحاد ٬در صاف
اعتراضا  ٬ا اساسا خار ادن اقات باه ا ایاد
ا نکه برکت الهی اون جاناگ ا بامابااران ا
سربا کردن جداچ هاای جاد اد ا اا تاعامایاط
جداچ های قد امای ٬در صاف ارتا اا بایان
المللی ا نرقه ای ٬ا “آسماان” تاا چ شاود
ا ن ها تنها ا ید های جمهوری اسال ی بارای
ت ا است.
ا شا د بلکه دارا دسته قاو ای ا اذهابای ا
ترار ستی ٬ا جنس خود جمهاوری اساال ای
به حما ت قدر رت عی ا جاناس خاودش٬
عراج کند ا فرصت ا فرجه ت س تا ه کردن
به جمهوری اساال ای بادهاد .دساتاگاری هاای
اخیر ٬برای خار ادن اقات باه ا ایاد ا ان راه
کارها است .
جاامااهااوری اسااال اای ا اارا جاارا حااذف
فی کی علنی ا خالف سیاسی ٬باخاصاوص
تما ندگان ا سخنگو ان کارگری که ا را ا
حبوب تر ان شاخاصایات هاا ا ااهاره هاای
اجتماعی هستند ٬را تدارد .اگر بخواهد حاذف
فی کی کند ٬سایااسات اش ٬تارار ا سارباه
تیست کردن ا توطیه ٬خواهد بود .ا ا ن را

فعالین سیاسای ا رهاباران ا ساخاناگاو اان ا
تما ندگان اعتراضا رد ی با د بشد تسب
به ا ن شکل ا را ارا ی ٬آ اده باشند .ابا ار
قابله ا خنثی سا ی ٬ا ن انین توطییه هاا ا
ترارها ا سربه تیست کردن ها ا سر ارآب
کردن ها را ساخته باشند.
اگر هدف دشمن خار ادن اقات اسات ٬هادف
صف قابل ا ا با د بی تارد اد تادادن اقات ا
هدر تدادن اقت باشد .هر قدم پایارا ی ٬باا اد
سکوی پرشی به جلو برای قدم های بیاشاتاری
به سوی پیرا ی های بیشتر باشد.
ااهااتاار اان ساایاار پاایااشاارای ٬ح ا ااظ ا ااناایاات
اعااتااراضااا ا فااعااالاایاان ا سااخاانااگااو ااان ا
تاامااا ااناادگااان ا هاامااه شااهااراتاادان ا خااراار
دستاگایاری ا حاباس ا تادان اسات .دشامان
ضعیف شده ٬تبا د بتواتد هیج کس را در هیا
ک ا دستگیر کند !احضار ٬ا با جو ی کاناد!
در هی صاف اعاتاراضای حضاور ااباد ااه
رسد به ا نکه با خواست کاناد ا کسااتای کاه
برای حط بی جون ا ارا شان به یادان آ اده
اتد .
کسی که با د جواب پس بدهد ٬احضاار شاود٬
با خواست شود !حبس ا تدان راد !کساتای
هستند که عیشت ا کرا ت یلیوتهاا خااتاواده
کارگری ا ردم حارام ا اران را گاراگاان
ح ظ تظام ا پرکردن جایاب هاای کشااد شاان
کرده اتد.
دستگیری های ا ن داره ٬ا ترس است !با اد
سر ترس را به سمت دشماناان بارگارداتاد کاه
جرا تکنند که حتی ک ت ر را دستگری ا
با جو ی ا باا خاواسات ا احضاار  ٬کاناناد .
دستگیری ها را با د با قدر دفاا ا خاود٬
خنثی کرد !همه دستگیر شدگان را قد تا با د
به قدر خود ٬آ اد کرد .
 ۰۰دسا بر ۹۱۰۲
*توضیح کموتیست :شماره های ااچ ا دام
ا ن برتا ه ها ٬در کاماوتایاسات شامااره۹۳۲ .
ناتاشار شاده اسات .آتاهاا را ا لایاناک ار
یتواتید در افت کنید .
http:33hekmatist.com390123
komonist-934-mosahebe-television
-Rahayiye-Zan-ba-Soraya.html
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جنس
تمام انسان اه بدون یت  ،حق ربارب دارند
همجنسگریانودمكراسي
اصغرکامروا

ارام ارام صداس پاس ا ادس ا تمام تقاط
ا ران به گوش یرسد ا هر را شاهد بر
پا ي ت معا اعتراضي بر ضد حاكمیت
ستبد ا ستمگر اخوتدس هستیم.
در كنار وج عظیم اعتراضي در كشور
اهمراه با رد اتي كه خواهان ا ادس ا
د مراسي هستن اقلیت هم نسگراس ا راتي
هم با د بداتد كه با خود شناتسي ا حركت ا
با بیني خود ا شرا ط راحي ا شخصیت
خود با د در كنار ردم خواستهاس به حط
خود را دتباچ كنند ا بداتد كه با ا ادس تنها با
حضور پر رتگ ا مان است.
بیتدبیریمسئولیندانشگاه
سحرباباسلجی

ات اقا خ یفتر در سالیان گذشته ،سئوان
را هوشیار تکرد.
شکل اتوبوسهای فرسوده داتشگاه علوم ا
تحقیقا ا تداشتن ا منی ا م ساله جد دی
در ا ن ااحد داتشگاهی تیست؛ براساس
ادی است
گ ارشهای در افت شده ،د
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تط دن ا اکت ا به گله ا شکا ت ا شرا ط ا
ا ا ید ا آر ا به ا نکه حکو تگران سر عقل
بیا ند هیچوقت در هی ￼ کشوری ،ثمری
برای کسی در بر تداشته است .بسیاری
ا هم نسگرا ان حالت اتسان دا شخصیتی
را دارتد که دام تااار به با ی تقشی هستند
تا در ا ان بماتند ،ته یتواتند "خود" باشند ا
خود را در ابند ا ته ی تواتند آتچه ی
خواهند بشوتد .در تتی ه در سرح باقی اتده
اتد .ت ارب تدگی اشان هم گو ای ا ن است
که هر آتچه تحت عنوان ا مان ذهبی به
خوردشان داده اتد ،هر را ابعاد گوتاگون
خودکا گی ا ت ا ر ته ته در آن آشکارتر
ی شود .در تار خ بار اتی هم نسگرا ان
کشورهای د گر تموته های ادی اجود
دارتد که تشان ی دهند گاهی بعضی ا
هم نسگرا ان عالقمند به سیاست با تشکیل
گراهی خاص در کنار فعالیت عمو ی برای
حقوق هم نسگرا ان ،ا ا توعی فعالیت
سیاسی را هم اارد برتا ه خود کرده اتد.
ستقل بودن جنبش هم نسگرا ان ا سیاسی
تبودن آن درست ا ا ا ن ترادف بی عملی ا
عدم کنشگری ا پیوتد با د گر جنبش های
وجود اجتماعی تمی باشد .بر عکس
همکاری ،حما ت تقابل ا تالش برای با
کردن فضای اجتماعی ،سیاسی ا فرهنگی
کشور تنها راهی است که یدان را برای
طرح سا ل هم نسگرا ان با ی کند ا
درست به همین دلیل هم نسگرا ان با د

برور فعالی در بار ا را ره در دفا ا
د کراسی ،حقوق بشر ا گراهها ا افراد
آ ادی ا د کراسی خواه ،شرکت کنند .ارا
ا ن کار ضراری است؟
خالصه ا نکه در برن جا عه ا تب ا
التهابی است که همگان ا آن خبر دارتد.
اتوا گراهها ا دسته ها ا اقشار ختلف در
جا عه ،هر کدام برای دستیابی به حقوق خود
تالش ا بار ه ی کنند .ا ن درگیری با
حاکمان برای دست ابی به حقوق ت ی ا
اتکار شده ،هر را ا جا ی ا در کی ا
شهرهای کشور بیران ی تد .ا ن بار ا
بدان شک را ی به ثمر خواهند رسید .تنها
اراد افراد ا گراههای هر اه بیشتر ا
نس م ا ستکم کردن صف همه تیراهای
خواهان آ ادی ا حقوق اجتماعی است که به
تقو ت جبهه د کراسی ا حقوق بشر ی
ات ا د ا دسترسی به آ ادی را به جلو ی
اتدا د .هم نسگرا ان آگاه ا جدی با د برای
خالص شدن ا ا ن کابوسی که جا عه
هم نسگرا ان بدان گرفتارتد ،اگاهاته ا
هدفمند اارد تالش ا فعالیت شوتد .ت ربه
همین اند ساچ اخیرتشان ی دهد که هر اه
فعالیتها ا تالشهای هم نسگرا ان بیشتر شود
ا هر اه هم نسگرا ان بیشتری اارد فعالیت
شوتد بهمان اتدا ه جا عه صدای ا را خواهد
شنید ا به همان تسبت افراد بیشتری خواهند
تواتست خود را ا کو ر بوهو رهاتیده با
گرا ش جنسی خود آشتی کرده ا براس
دستیابي به حقوق خو ش اارد فعالیت شوتد .

که ا ن وضو به سئوان داتشگاه تذکر
داده شده ا حتی ات اقا خ یفتری در سالیان
گذشته ا حتی را های گذشته افتاده بود که
تاس اته با بیتوجهی کا ل سئوان ،ااضا
تمییری تکرد.با توجه به ات اق اخیرا تصادف
تهران
اتوبوس داتشگاه علوم تحقیقا
تأس اته شماری ا داتش و ان درا ن حادثه
کشته ا خمی شدتد .شابه انین حوادثی
درسالیان گذشته در ا ران ات اق افتاده
است،که همگی تشان ا بی ک ا تی ا بی
تدبیری سؤان ربوطه دارد.تا فشار افکار
عمو ی ا رساتهها تباشد ،برخی سئوان به
فکر تمییر را ه تیستند.
اف ا ش ا منی سیر ا توسا ی اتوبوسها ته
ه نه آتچناتی برای داتشگاه داشته ا ته ان
ادی برای آن ا م بوده الی با بیتوجهی
تمام ،شاهد صیبت برای جا عه ا داغدار
شدن خاتوادهها ی بود م که جواتان خود را با
ه اران ا ید ا آر ا به داتشگاه فرستاده
بودتد.به عقیده ن ،سئوان تمیبا ست ا
اظی ه تظارتی خود غافل شوتد؛ آتها
یتواتستند با کمی تدبیر ا حسن د ر ت به
راحتی جلوی ا ن فاجعه دردتاک را بگیرتد

ا ا با بیتوجهی ،جا عه را داغدار
کردتد.اگوته است ا ن قبیل ات اقا برای
هی کدام ا آقا اده ها اسا ر سران
رژ م تا بحاچ تی تاده است؟اراکه آتان در
سا ه د دی های یلیاردی،ات و ی ابا
کیدن خون ا ن لت ظلوم استمد ده،را
برا بر دارا یهای خود،اف اده ابالربع ا
ا
ا کاتا ،اعم
بهتر ن
اذهاب
ا اب
آ و شی،ت ر حی،اسا ل
ا....برخوردار بوده اهستند.در کمتر ا ک
اه حادثه آتش سو ی در کی ا دارس
دختراته در اهدان اکشته شدن ،ظلو اته ۲
ت ر ا دخترکان داتش آ و ،برگ سیاه
د گری ا بی ک ا تی ابی سؤلیتی د ران
ا ن عرصه به تما ش گذاردتد.احاچ حادثه
ااژگوتی اتوبوس داتشگاه در پا ان سوان
با د توجه بیشتری به ا ن هم داشته باشند که
بار د گر شاهد انین حوادثی که تشان ا بی
تدبیری،ا بی توجهی سؤان اسران رژ م
نحوس جمهوری بوده اهست تباشیم اباعح
داغدار شدن خاتواده های ا ن ع ان ا
دست رفته،هر اه ادتر سرتگون شوتد.
8
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 کی ا. تداتیان ا تلو وتش پخش کرده# جمهوری اسال ی داباره کلیپی ا اعتراف#
را به اد
 د دن ا ن کلی.شکن ه اش کردتد# اسماعیلبخشی است که در حد رگ# آتها
.باتوم حکم ی کرد# با جو ان#  سئوان ا# شصت اتداخت که به قوچ خود# دهه# تداتهای
توشته ای را که برا ش آ اده#  آتقدر تداتی را ی دتد تا حاضر باشد،ا درا تمی گ تند
. داربین بخواتد# کرده بودتد جلوی
کارگران ا بقیه ردم ی# حقوقی را ی خواستیم که ا را# تسل را که همین# دهه شصت
 ا ا تسل ا را ی ی داتد در.سرکوب کردتد#  شکن ه ا اعتراف، تدان،خواهند با اعدام
 ا تا پا ش به-  رگبار اعتراف کند تدارد# تداتها اه ی گذرد ا تعصبی بر ا نکه ر شکن ه
بیران تدان ی رسد ی گو د که در تدان اه بر اا گذشت ا به درستی به بار ه اش علیه
. رژ م ادا ه ی دهد
در بین تسل ن تعصبی اجود داشت که باعح ی شد فردی که جلوی داربین ا ا رای کاغذ
 ا ا ن دلیلی ی شد که تداتی ای که. اا را بر ده ی خواتدتد- اعتراف کرده ن ای شود
 ا در بیران تدان ا ا. د گر خود را ا ط بار ه علیه ا ن رژ م جنا تکار تداتد،ات جار توشته
.  ساکت بماتد،حتی در خارج ا کشور در حالیکه با تمام اجودش ا رژ م تن ر بود
ساکت تمی اتد#  در بیران تدان،تسل ا را ی بعد ا اعتراف ر شکن ه# ا ا نکه
!  ا ن تشان ی دهد که ردم د گر ی داتند که اعتراف عنی شکن ه.خوشحالم

هب خشونت و کشتار انسان اه اپیان دهید
!اعتراف یعنیشکنجه
نسرینپرواز
زندانیسیاسیدههیشصت

Nasrin Parvaz
Call for urgent action to save the lives of the recent detainees in Iran
Once again, Esmail Bakshi has been apprehended. His arrest follows the harassment of Esmail Bakhshi and
his family since his public call on the Minister of Intelligence, Mahmoud Alavi, over two weeks ago,
demanding an explanation as to why he was arrested and tortured for 97 days.
The response of the Islamic Republic was that no torture has taken place, and that Esmail Bakshi has made
allegations about the Ministry and the authorities, for which he has to be prosecuted!
Moreover, a “documentary” was screened on the national TV in Iran, showing “confessions” and further
allegations of contacts that had been made by the detainees and opposition parties and organisations outside
Iran.
Such blatant disregard of any due judiciary process has caused outrage as it manifests how the authorities are
not only the investigating body, but also both the judge and the jury. This is a concern that was also raised
about the cases of Esmail Bakhshi and Sepideh Ghollian by a number of lawyers in their letter to Javaid
Rehman, the UN Special Rapporteur on the human
rights situation in the Islamic Republic of Iran.
“اتحاداتحاد،معلم،دانشجو، اتحاد”کارگر:نامنقاشی
There is no doubt that the authorities are intent on
مریم”رونیا“ رمضانیگیوی:کاریاز
linking the arrests to the opposition and the “external
and foreign forces”, in order to make the cases as
one of Security and National Security. The recent
apprehensions of Esmail Bakhshi, Sepideh Ghollian,
Amir Hossein Mohamadi Fard, Amir AmirGhollian,
Sanaz Alhayari, Ali Nejati, are linked together and
are to be facing the above charges.
The record of the Islamic Republic in such cases
speaks for itself, and leaves no room for anything
other than concern for the lives of those arrested.
With every hour and every day the risk to their lives
grows stronger. It is time to take urgent action to
save these workers, students and civil activists. I
write to ask you to take urgent action and call on the
Islamic Republic authorities to release all those
apprehended and abide by the internationally
recognised due judiciary process and end the risk to
their lives.
Nasrin Parvaz
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بش
خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت است
"نقشآگاهیمردانازحقوقزنانورفع
نابرابریهایحقوقی
مریممرادی

هوم حقوق تان ا اااخر قرن تو دهم با
خواست حط رای تان اارد حرکتهای
اجتماعی اراپا ا آ ر کا شد .پس ا جنگ
جهاتی ااچ ا اف ا ش اشمگیر تان در
اجتما ا حیط کار به شکل خواستهای
برابریطلباته در دستم د ا حط تحصیل
اارد رالبا جنبشهای پیشرا شد.
اند دهه بعد ،جنبشهای دافع تان تواتستند
هوم حقوق تان را در ا تداد حقوق بشر
تهاد نه کنند ،با ا ن تاکید که در عمل ،تان ا
ردان ،قرباتی تقض
دختران بیشتر ا
حقوقبشر یشوتد .حضور تان در
پستهای د ر تی ،حط الکیت بر بدن
(بکار  ،باراری ،سقط جنین ا راابط
جنسی) ا جلوگیری ا تبعیض جنسیتی ا
جمله
ا
برخورد سکسیستی هنو
خواستهای فعاان حقوق تان است.
شما اقدر با حقوق تان آشنا هستید؟ اگر ن
هستید ،آ ا درباره حقوقتان در خاتواده،
درسه ا ا داتشگاه به شما آ و ش داده شده
است؟
اطالعا ورد تیا تان را در ا ن ینه ا
اه راهها ی افتها د؟ اه نابعی درباره
حقوق تان در دسترس شما است؟ تقش
خاتواده ا عرف در آشنا ی شما با حقوق
تان ایست؟
عالاه بر آ و ش ا شااره حقوقی به
باتوان ،آقا ان را تی با د تسبت به حقوق
تان آگاه کنیم .فرهنگ اجتماعی وجود در
کشور ،شکال بسیاری ا اد کرده ا به
سبب ت اا تسلهای قبل با تسل جد د،
اضعیت بحراتی ا اد شده است.برای ارتقا
جا عه  ،با د هم به تان ا هم به ردان
آگاهیهای ا م داده شود ،عنی حقوق تان
 ،فقط برای آ و ش تان تباشد  .بلکه هم
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تان ا ردان ک جا عه با د ا حقوق تأ ین حقوق تان  ،هنو بسیار تاای ا
کد گر آگاه شوتد  .اقتی با تان در رابره اتدك عمل کرده اتد .
با حقوقشان صحبت شود ا ردان در ا ن
رابره آگاه تباشند  ،در تتی ه آن جا عه اقتي ا آ ادس ا برابرس ن صحبت ي
تحمل ه نه ا شکال بسیار خواهند شود تأس اته به صور ااقعي ن ته برابر
شد  .اون تان ا ردان در ک جا عه رد بوده ا ته آ ادس برابر رد برا ش قا ل
با د حقوق کد گر را بداتند ا رعا ت کنند ا اتد ،بلمه طورس كه شاهده ي گردد ا ا
ا نگوته تباشد که ک گراه ا جا عه عنی برداشت ها ا ت ارب گذشته بر ي آ د ،تان
فقط تان ا حقوقشان رلع شوتد .با د بدان آ ادس هاس ا م ا برابرس ،با هم در
آ و ش ا هار های ا برای همه افراد كنار ردان ج ء فی مي جا عه را تشمیل
باشد .آگاهی دادن ا آ و ش ک طرفه  ،بین ي دهند .درحالي كه تقش ن اتند رد ،در
تان ا ردان فاصله ا اد یکند  .برور تمدن ا پیشرفت هاس جا عه بشرس حسوس
ثاچ  :اتیکه برای ادران در دارس بوده ا ا حط آتها ا وقعیت حقوقي ا اتساتي
آ و ش خاتواده برگ ار یگردد  ،اا اقتی ن قابل قناعت در شرا ط كنوتي جوا ع
بخواهد ا ن آ و هها را در خاته اجرا کند ،بشرس تبوده است ااقعیت ها گواهي ي دهند
داار شکل خواهد شد  ،اون با د به رد كه اصل تابرابرس رد ا ن در تمام جوا ع
تی آگاهی داد که با ن حقوقی برابر دارد تا بشرس اجود داشته است .گراه شد ستم ا
ن در فرهنگ ها ا جوا ع ختلف،
حقوق ا تکالیف کد گر را راحتتر بپذ رتد .اسار
طبعا ً به تناسب عوا ل ثابت فرهنگي ،ذهبي
تان به عنوان تیمی ا جمعیت کشور در ا اجتماعي ت اا بسیار دارتد ا هم دا ل
قاتون اساسی ا قواتین صوب دارای جا گاه ا ن تابرابرس ا هم راتد آ ادس ا اگوتگي
ا حقوق شناختهشدهای هستند ا ا گاه برخی تثبیت حقوق ن ا آ ادس تان در جوا ع
صوبا ا آ ینتا هها ا قاتوتگذاریهای ختلف اشماچ گوتاگون داشته اتد .در برخي
ع واته ا ن جا گاه را داار ابهام ا حتی در ا كشورها ده ها ساچ است كه ته تنها حقوق
ن در قاتون اساسي آن كشورها تصو ب
واردی خدشهدار کرده است .همین وضو
تی عا لی برای پد د آ دن ااکنشهای افراط شده اتد بلمه در عینیت ادس رااتي ا
ا ت ر طگوته درباره تان ا حقوقشان در فرهنگي آن جوا ع تی ن درجا گاه برابر با
جا عه شده است.اگر حضور ا شارکت رد تشسته اتد.
تان در عرصه اقتصادی ا اشتماچ با
تواتمندسا ی آتها همراه باشد به طور قرع هرگاه واد جنسي ا جسمي را ورد بحح
شاهد ات اقهای خوبی برای رفع شکال ا قرار دهیم ،به عوا ل ختلف بر ي خور م
ثالً عدم توا ن فی مي رد ا ن ،ا ن
تیا های تان خواهیم بود.
وضو سبب گرد ده كه همیشه رد با
تان ا د ربا خواهان ا ن بودتد که د ده است اده ا قدر ا تواتا ي جسمي ا
شوتد .البته ته فقط به عنوان ک تیرای خشوتت ،اساس تسلط راحي ا رااتي خود
اجرا ی در دستگاهها بلکه به عنوان ک را بر ن در راابط شخصي ا هم در كاتون
تیرای تأثیرگذار که یتواتند ناصب کالن خاتواده گي ا تدگي اجتماعي تهاد نه تما د،
د ر تی را در اختیار بگیرتد .تان داراتی كه همین تسلط در ابعاد ختلف تدگي ردم
را پشتسر گذاشتهاتد که باحح ربوط به ا سرا ت كردهاست .تسل به تسل به تدر ج
تدگي اجتماعي
آتها در قواتین ،عنی تکالیف ا حقوقی که به عنوان قاتون ا قررا
ا شان برا شان درتظر گرفتهاتد ا جا گاه ا اشماچ ختلف پیدا تمود ا حاكمیت خود را تا
شأن آتها در قواتین رسمی ا در کل تگاه به اكنون داام داداشا د بعدا ا ن تی ادا ه ابد.
تان در رالعا علوم اتساتی تقش تداشت،
البته ا ن به سه دلیل ضعف فرهنگی ،تار خی ا جاتب د گر وقعیت تان آار بودن رد ا
ن تأ ین كننده اقتصاد خاتواده ،حا لگي ا
ا سیاسی بود .حتی در آن داران جا عه تی
تان شناخت درستی تداشت ا تگهدارس ستقیم ا فر تدان باعح اتدن ن
ا اتتظارا
در خاته گرد د .كار در بیران ا خاته
استقبالی هم تمیکرد.
ردان را به ثابه حاكم بر اسا ل تولید ا
اگر اه با گذشت اند ن ساچ  ،دالتمردان عیشت ساخت ا ن عرصهها ا جمله سا لي
كشور ا دم ا آ ادس هاس تان ،شاركت ي باشند كه ینههاس ا رد ساارس ا اد
تان در عرصه هاس اقتصادس ،سیاسي ا گرد د.
اجتماعي ا فرهنگي ي تند ا وضو
تسااس ن ا رد را ررح ي كنند ،ا ا بر به همین گوته در سا ل فرهنگي
اساس عیارهاس جهاتي ا قواتین داخلی ا تی تابرابرس هاس ادس را یان ردان ا
بین المللي ا دستااردهاس ساچ هاس اخیر در تان ي تواتیم شاهده كنیم .اگر فرهنگ را
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در ك تعر ف ساده عبار ا عقا د ،رسم ا رااج ا شیوه هاس عمو ي ا خصوصي تدگي ،هنر ا ادبیا ا بان ا تمام تولیدا عنوس
اتسان ها درجا عه بداتیم ،د ده ي شود كه در تمام بخش هاس آن تابرابرس ن ا رد شخص ا هو دا است .حضور كمرتگ تان درا ن
عرصه بدان شك راس گسترش سهم گیرس تان در ا ور فرهنگي كه ابعاد اجتماعي در آن ته ته است تأثیر تاخوشا ند به جا ي گذارد ا
عا ل تابرابرس ها ي گردد.
مرضیهآدمیفعالحقوقبشرومدافع
حقوقزنان
مرضیهآدمی

با با درادی گرم حضور شاماا هاماوطاناان ا
همنوعان گرا یم ؛ ع اتم حتما در جار اان
فشاارهاای فااراااتای کااه ا ان را هااا رژ اام
د کتاتوری ا جالد آخوتدی بر هماوطانااتاماان
یآارد تا همه را اارد به سکاو در اقاابال
حط خواهی ا اعتراض به ظلم ا استباداد ا
د کتاتوری داران جیره خوار کنند ا ا ان
اذ ت ا آ ارها بر تان ا دختران اطنم بیاش
ا پیش شده ا برای هر اشم گرفتن ا آتها
هر را شاهد دستگیری ا تدان کردن آتاهاا
هستیم ا به ا نهم بسنده تکرده ا بارای اقارار
گرفتن ا آتها به گانااه تاکارده ها اران تاو
شکن ه ا آ ار جسمی ا راحای ،حاتای باه
آتها ت اا کرده ا خاود ا خااتاواده شاان را
تهد د کرده که تبا د جنا اتشان را در ا اا اع
بین المللی ا رساته ها ناعاکاس کاناناد  ،ا ان
تابکاران که ا هایا کاس حارف شاناوی ا
باااکاای تاادارتااد  ،اااون اخاایاارا پااا ااه هااای
حکو تشان ت ل چ شده ا اکثر اقشار جا عاه
علیه شان بپا خاواساتاه اتاد ،هار ااه خشام ا
ترس ا دست دادن قدرتشان را دارتد بر سر
تداتیان آ اد خواه پیاده یکنند .پس بیا یاد تاا
ا صدای تداتیاان احاباوس در تاداتاهاای
خوف ا ترسناک ا ران باشیم ا بای تا ااا
ا کنار ا ن ع ان دربند تگذر م ا تا جا ای
کااه در تااوان دار اام کااوس رسااوا اای ا اان
دژخیمان آخاوتادی را باه صادا در آار ام .
اون فقط ا هستیم که یتواتیم قد ی هر ااناد
کواک برا شان بردار م.
ا حاچ یخواهم در بااره دا بااتاوی عا ا
هموطنمان  ،تکاتی را به عرضتان برساتم.
نرگسمحمدیونازنتیتن زایتری اعتتتصتاب
یذامیکنند

تا تین اغری ا ترگس حمدی ،دا تداتای
سیاسی حبوس در بند تان تادان اا ان ،باا
صاادار اطااالعاایااه ای اعااالم کااردتااد کااه در
اعتراض باه ااگاوتاگای تاحاوه رسایادگای باه
اضعیت در اتی شان در رحله ااچ به اد
سه را اعتصاب غذا ی کنند.
به گ ارش خبرگ اری هراتا به تقل ا کاتون
دافعان حقوق بشر ،تا تین اغری ا ترگاس
حمدی طی تا های اعالم کردتد کاه ا را
 ۹۲دی اه تا  ۹۲دی ااه باه اد ساه را
دسااات باااه اعاااتاااصااااب غاااذا خاااواهاااناااد
د“.برخورداری ا حط دسترسی به پ شاک
عالج ا دارا ا در ان ا جمله حقوق ندرج
ا بااد ااهاای در اعااال اایااههااا ا آ اایاانتااا ااههااای
باایاانالااماالاالاای ا داخاالاای اساات کااه ااتاااسا اااتااه
دتهاست علی رغم در خواستهای کرر ا
راجعا ا باه سائاوان ارباوطاه ،ا آن
حرام شدها م.
آخر ن ورد آن راجعه اند اه پایاش اا باه
بهداری تدان اا ن ا عا نه تاوساط پا شاک
تخصص تدان به عاناوان پا شاک اعاتاماد
سا ان تدانها بوده که ا شان طی دستور ا
گ ارش کتبی ،خواهان راجعه اارژاتسی اا
بااه ااراک ا تااحاات در اااتاایاامااان شاادهاتااد .ا ااا
سئوان به دا ل تا علوم اتع آن شدهاتاد.ا ان

در حالی است که پیشتر اعا امهاای پا شاکای
ا به ا ان اراکا طای داران حاباس اتا اام
یشده اسات .اتااسا ااتاه تاه تاناهاا اعا امهاای
پ شاکای ا رسایادگایهاای اارژاتسای اتا اام
تمیشود ،بلکه پایاگایاریهاای ساتامار اا ا
داخل تدان ،حتی ا اکاان االقاا باا داد اار
حترم ا ژه تداتیان ا پیگیریهای ا اناقاراع
اکالی ا در خاارج تادان باه ساراتا اا ای
ترسیده ا ا ن ا ر به شاد اورد اعاتاراض،
تگراتی ا ترد دهای جدی اسات.جاای طارح
ا ن سواچ جدی اجاود دارد کاه دارا ای کاه
تحت راقبت پ شکان عالج تا اد هاا پایاش

برای عال ه بیمار است اده یشده ا اکنون به
دلیل عدم اع ام ا تداام آن ،تاگهان قرع شده،
تهد دی جدی برای سال ت ا حاتای باقاای اا
تیست؟ انین شیاوهای آ اا ارااباط قاواتایان ا
رفتار اتساتی است؟
لذا در اعتراض باه ا ان شایاوه غایارقااتاوتای،
غیراتساتی بارای اعاالم خارار ا تاگاراتای
ساال اات ا جاااتاامااان عالاای رغاام اسااتا اااده ا
داراهای را اته ا  ۹۲دی اه  ۰۳۲۱لما ت
 ۹۲دی اه  ۰۳۲۱به د سه را دسات باه
اعتصاب غذا ی تیم ا درخواست رسایادگای
فوری دار م .اعالم یدار م در صور عادم
رسیدگی سئوان ا به خرر افتاادن بایاش ا
پیش سال تمان دست به اعتاراضهاای باعادی
خواهیم د که تبعا آن توجه سئوان تظام

جمهوری اسال ی ا ران خواهد بود.
تا تین اغری ،ترگس حمدی /تدان اا ان/
 ۲دی اه .۰۳۲۱۱
بهنقلازهرانا
همه ی ا شاهد م که ا ن االایان باار تایاسات
ا ن رژ م د کتاتوری جماهاوری اساال ای کاه
انین تداتیان را تحت فشار قارار ایادهاد ا
باارای اادار کااردتشااان دارا شااان را قاارااع
یکنند  ،ا تموته های فراااتی در طاوچ ا ان
 40ساچ حکو ت ناحاوس دار ام کاه کالایاه
ها شان را به دلیل همین کاوتااهای ا دسات
داده اتد که ا ن جنا ت د اگار باه هایاچاوجاه
جبران تیست .
جنا اتشان ا عدد ا رقم خارج است.
ا ن جامااعات تاواتساتاناد رای هایاتالار را در
بیرحمی ا جنا تکاری س ید کنند..
در پا ان تنها خواسته ام ا شما عا ا ان ا ان
تاداتایاان
است که سر عا کاری برای ت ا
سیاسی ا عقیدتی در ا ران ات ام دهیم .
با ید سرتگوتی رژ م خوتخوار ا جاناا اتاکاار
آخوتدی ا رها ی الات ا اران ا دسات ا ان
ظالمان را گار پا نده
باد بار ا به حط ردم ا ران
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ایرانهمچناندرقعرجدولبرابری....ادامهیصفحه 4ا سوی د گر تان ا راتی به ا ای کار برابر با ردان تنها  79درصد حقوق
آتان را در افت یکنند حاچ آتکه یاتگین برابری حقوق در افتی تان ا ردان
در دتیا  7314درصد است به همین دلیل ا ران در ر شاخص در افت حقوق برابر به ا ای کار برابر تی در جا گاه ضعیف  97جهاتی
قرار گرفته است.
در شاخص قدر سیاسی تی ا ران بدلیل داشتن تعداد عداد تان تماتیده لس ا تبود هی ن عضو کابینه دالت ا تی عدم حضور تان
در پستهای برتر سیاسی در رده بسیار پا ین  141جهاتی قرار دارد ا ا تظر ا تیا ی هم فاصله ادی با سا ر کشورهای دتیا
دارد.برورکلی بااتر ن برابری در ا ران ربوط به تحصیال ابتدا ی ا راهنما ی ا تابرابرتر ن عرصه برای تان ا راتی ربوط به
عرصه سیاست ا تصدی پستهای سیاسی کشور است.
در مو گ ارشهای ا ن مع ا ساچ  9001که االین ساچ ار ابی ا ن شاخص بوده تا کنون تمییر حسوسی در کاهش تابرابری بین
تان ا ردان ا راتی را تشان تمی دهد ا هماتگوته که گ ته شد دلیل اصلی حضور ا ران در بین کشورهای با تابرابری جنسیتی شد د شکاف
طبقاتی دا جنس در عرصه های شارکت اقتصادی ا سیاسی کشور است ا تا اتی که ع ی جدی برای برقراری عدالت جنسیتی ا ارا ه
فرصتهای برابر به هر دا جنس در حو ه سیاست ا د ر ت سیاسی ا حضور در با ار کار ا بهره ندی ا فرصتهای شملی صور
تگیرد ,همچنان در ردههای پا ین ا ن جداچ خواهیم اتد؛ ع ی که تاکنون شاهد تبودها م ا تشاتهها ی هر اند کواک ا آن را که تو د بخش
آ ندها ی برابرتر باشد تی شاهد تیستیم.
سخنرانیریحانههاشمی....ادامهیصغحهی 6تاکانایام کاه بارای فارار ا خااتاه پادری
بخواهندتن به ا دااج اجبااری دهاناد ا
ک دختر بوده به دتیا ی آ د طبط شارا ارای ا ن خودش ب رگتر ن اشتباه است .ادران اا
بور ی شود ا دااج کند بچه دار شاود ا احساسا پسران خود را ی کشند ا همیاشاه
بچه های اا هم به همین رااچ بعد توه هااش در گوششان ی گو ند رد که گر ه تمی کاناد
هم همین طور ا ا ن ت یره هاماچاناان ادا اه ا ا ن باعاح ایاشاه ارد ا لاحااظ عااطا ای
دارد حاا با د اه کنیم ؟آ ا تشستن راه حالاه؟ ضعیف بشود.پسری که فاقاط ایابایاناد پادرش
خب سلما ته ،ا ن ها با د خاود اان تاالش ادرش را کتک ی تد اه ااد ایاگایارد جا
کنیم با ستیم قاا ت کنیم ا ا ن ت یره ها را خشوتت .اگر ادر ا پدرهای ا به درست
قرع کنیم راه د گران را ترا م ارا اا تاان اد ی دادتد ا درست آ و ش ی د د ام اگار
با د بدان قید ا شرط ا ردان اطاعت کانایام اد ی گرفتیم درسات حارف با تایام ،باه هام
؟ هاار تاای خااوبااه ا خااودش ا ا خااوتااه احترام بگذار ام ،هایا اقات بارادراتاماان باه
خودش یتوته شرا کنه ا اقتی تاو باه ا ان خودشان اجا ه تمی دادتاد بارای اا تصامایام
باار برسی که ک ن یتوته آ اداته خایالای بگیرتد .خیلی ا تان در خاته هاای ا ان در
کارها را ات اام باده با رگاتار ان کاارهاا را کشورهای اراپا ی پنهان ای شاوتاد کاه ا ان
بکنه بدان ا نکه بترسی ا حاتای اک ثااتایاه درست تیست ا تبا د همیشه با تارس تادگای
فکر تاکانای ا ان کاار درسات تایاسات اقاتای کنیم ا همیشه فرار کانایام اگار اا ااناد باار
هرکسی ا ن کارا شرا کناه دران جاا اعاه تدگی ی کنیم ا اند سااچ تاده هساتایام کاه
هم جا ی افته که تو به عنوان ک ن یتاوا عمر ان در پنهان بودن ا ترس باگاذرد باا اد
تی خیلی تصمیما را بگیری  .ا طرفی ا در قابل خشوتت ا ستادگی کانایام تاا ا بایان
تها با د خود ون به هم ناسااتاماان ،احاتارام ببر مش .پس ا شما یخواهم به فار تاداتاتاان
بگذار م،آر اهای هم نساتمان را له تاکانایام .آ و ش بدهید که بین ن ا رد هایا فارقای
بین فر تداتمان تبعیض جاناسای تاگاذار ام ۱ .اجود تدارد  .به آتها ب هماتایام خشاوتات هایا
شرا ط را برای دخاتاراتاماان جاوری درسات اقت راه حلی برای ات ام خواسته ها شان

تیست.بیا ید ا با هم تالش کنیم که خشوتت را
به تسل بعاد اماان اناتاقال تاکانایام .ا ارا در
برگ اری ا ن راسم خیلی ا ردان در کنار
ن ا ستاده اتد که خالف با خشوتت هستناد ا
خیلی ا تان هم خواستار ا بین باردن ا ان
خشوتت ها در همه جهان هستند .اون شاعاار
تمام فمینیست ها آ ادی در گرا آ ادی هست.
ا در آخر ی گو م که با د خیالای شا ااعات
داشته باشیم که با بقیه تان فرق داشته بااشایام
اون اتی که شما ااتاناد آتاهاا حارف تامای
تید ورد حمله همگان قرار ی گیر د هاماه
یخواهند به تو حمله کنند  ،ا ستادگی در ا ان
لحظه ش اعت یخواهد اون آتقدر اتا ااا
هستی که به تو حمله یکنند.
ن همین ا اعالم یکنم که باعاد ا ا ان هاماه
راهی که ن آ ده ام ..بعد ا ا ن همه راهای
که همه ی اجدادم آ دتد ا تمام ا ان راهای کاه
االد ن ن آ دتد ن تمیخواهم فقط کی بااشام
ثل بقیه ا ن ش اعت ا ن سنت شاکانای را
دارم تا به دتباچ را اها م برام ،ن ت ااتم ا
به ت اا فکر م افتخار ی کانام ..تاه تا ااا
ظاهر م
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#نه_به_تجاوز
فاجعه ت اا بار د گر بر اهره جا عه انگ کشید ا جنا ت آفر د
گو ی ا ن بختک پلید سر با ا ستادن تدارد ا هر بار تان ا کودکاتای را
قرباتی اجود تحس خود ی کند .ا همواره باا دساتااا ا کاردن عارف ا
آبرا ا تبود هی قاتون حما تی ا بر ال شدن ابعاد فاجعه فرار یکاناناد ا
تنها پاسخی که یماتد #هیس_فر اد_ت ن یباشد.
هرا تو د پور ن  ۹۲ساله اهال شاهارساتاان الاکاان کاه باعاد ا اتاماام
تحصیال به ا ید افتن شمل نااساب باوده اسات ا اا در کامااچ باهات ا
تابااری جسد بی جان ای در  ۰۲دی اه  ۲۱در خاته ادری اا در شهر
لکان پیدا ی شود.
هرا قبل ا رگ علیه سلمان خدادادی تما نده شهر لاکاان در ا الاس
دهم ا ر یس کمیسیون اجتماعی لس اقا ه دعوی کرده ا ا ن تما نده را
به ت اا ا آ ار جنسی ا سو است اده ا وقعیت تهم کرد ا همچنین در
طی اهار ساچ گذشته اند ن فا ل صوتی ا تصو ری نتشر کرده بود ا ا
پیگیر های اا به جا ی ترسید ا جان خود را ا دست داد.
هرا االین قرباتی ت اا تبود ا قرعا آخر ن هم تخواهد بود.
ا ر حاته جباری قرباتی ت اا تا فر نا که در ابهام  ،تدگایاش پاا اان
ار آاار ساناگایان ساکاو تا اس
افت ا دختران ا راتشاهار کاه هاناو
یکشند
ا را ا ا ضا کنندکان ا ن بیاتیه ضمن اعتراض به سکو تگاهداشتن پراتده های ت اا به تان ا کودکان ا صون اتدن اتا ااا ان
 ،خواهان راشن شدن دا ل رگ هرا تو د پور ا پاسخگو ی سؤلین در برابر فا ل های صوتی _تصو ری نتشار شاده ا ساوی هارا
تو د پور هستیم✅ .پاسخ خواستن  ،حط شهراتدی همه است
#ته_به_ت اا  #سئولین_پاسخ
لطفاواردفرمنگارزیرشویدودرحمایتاززهرانویدپوربیانیهراامضاکنید.
لینکامضا:
https:33docs.google.com3forms3d3e31FAIpQLSeiWuZX9K6sx0sasuG0dMVWiQQZxvTDmmsqTvFM12N1UvG-Q3viewform
@nedaeziran
اگر وفط به اراد به لینک تشد د .ر همین پست اسمتون را ثبت کنید
@nedayezananeiran
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بش
خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت است
جنونافسارگسیختهمذهبوازدواج
کودکان
موناشاد
منتشرشدهدرنشریهحکمتیستهفتگی

لس با طرح اف ا ش سن ا دااج خال ت
کرد .طیبه سیااشی (تما نده لس شورای
اسال ی) در گ تاگو با خبرتگار ا لنا در ا ن
رابره گ ت" :در اده  ۰۱۲۰قاتون دتی
حداقل سن ا دااج در ا ران  ۰۳ساچ ذکر
شده است ،ا ا ر ا ن سن تی با و ا
اذن پدر اجا ه ا دااج داده یشود .به دتباچ
ا ن هستیم که بتواتیم حداقل سن ا دااج را به
 ۰۱ساچ برساتیم ا ا دااج افراد ر ۰۳
ساچ را به طور کا ل منو کنیم .سیااشی
ادا ه داد ،ارکا پاژاهاش هاای ا الاس باا
طرح اف ا ش سن با توجه به خالا ات فاقاهای
بعضی ا تاماا انادگاان درکامایاسایاون قضاا ای
لس رأی تیاارد الی ا ی خواهیم آن را
تا ه ته د گر داباره در لس ررح کنیام".
در توا بر  ۹۱۰۲سا ان لل قراعاناا اه ای
را بااه تصااو ااب رساااتااد کااه طاای آن تاامااام
کشاورهااای عضااو اتااعااهااد ،اوظااف اتااد ا
ا دااج کودکان ر  ۰۲سااچ بادان تاوجایاه
فرهنگی ا عرفی ماتعت کرده ا دالات هاا
با د قواتین پیشگیراته ای اتخااذ کاناناد .طاباعاا ً
سا ان لل تسخاه ا ان قاراعاناا اه را بارای
کشورهای تحت حاکمیت تیاراهاای قاو ای ا
ذهبی قران اسرا ی پیچیده است .ارا در
جوا ع غربی ،ارتباط جنسی افراد باای ۰۲
ساچ با کودکان ر  ۰۲ساچ بااتاام "پادافایال
"خواتده ی شود ا ا ا بسیار ساناگایانای
دارد .سااا ااان االاال کااه بااا ژسااتاای اتسااان
داستاته ،شعاار ای دهاد کشاورهاای عضاو
بدان توجیه فرهنگی وظف به رعاا ات ا ان
قواتین هستند ،همواره با توجیه "احتارام" باه
"عاارف" ا قااواتاایاان شاارعاای ارتا اااعاای در
کشورها ی با حاکمیت اسال ی ،با به رسامات
شناختن تسبیت فرهنگی ،هرگ حاضر تشاده
اساات ا ا دااج دخااتااران خااردساااچ باانااام
"پدافیلی" ا ا "ت ااا قااتاوتای" تاام بابارد.
حتی کشورها ی هم که ا ن قواتایان را ا ضاا
کرده اتد ،تاعاهادی در قابااچ آن تادارتاد ا باا
توسل به بندها ا تبصره ها ،به باهااتاه خاالف
عرف جا عه داتستن آن ،ا اجارای آن سار
با ی تند .کما ا نکه حکو ت ا ران ،اکای
ا کشورها ی ست که درساچ  ۹۱۰۲باا ا ان
قاااااراااااعاااااناااااا اااااه اااااخاااااالااااا ااااات کااااارد.
حاکمان ا رهبر ا سران رت ع حاکمیتی کاه
الگاوی شاان پایاا ابار پادافایالای شاان اسات،
حاکمیتی که بنیاتگذارش رسما اعاالم ایاکاناد
"هر فرد ی تواتد شاهاوا جاناسای خاود را
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حتی با ک طا ال فاراتشااتاد ،".اخاالا ات باا
اف ا ش سن ا دااج ،ته تاناهاا دارا اتاتاظاار
تاایااساات باالااکااه قاااباال پاایااش باایااناای بااود.
استداچ خال ین ا ن طارح ا اا بایاش ا هار
ای ی عمط ارت ا ا ن کثافا اسال ی را به
تما ش یگذارد .رحیمی جهان آبادی (تما اناده
تربت جام تا باد) درباره خال ات باا افا ا اش
سن کودکان ی گو د " :خال ان ا ن طارح ا
رک پژاهش های لس شورای اسال ی ا
کارشناسان داتشگاه ال هرا ی گو ند آ اارهاا
تشان ی دهد ا دااج ها ی که در سنین پا یان
رخ ی دهد ،خیلی هم تاپا دار تیسات .خاالف
تظر کودکان تیست ا آتاهاا راضای هساتاناد".
ا ن تما ش اقیحاته ک تاوحاش ا باربار ات،
پااژاهشااگااران اسااال اای اساات .کاام تاایااسااتاانااد
"پاژاهشاگاراتای" کاه بارای تااوجایاه جانااگ،
جنا ت ا توحش حاکم بر دتیا آترا باخاشای ا
سوخت ا سا طبیعی جوا ع اعالم ایاکاناناد،
"پژاهشگران" تان به تارخ را خاوری کاه
در کنار یاد اا ا دساتاگااه جاناگای قادرتاهاای
ارت اعی ا بعنوان بخشی ا دساتاگااه درا
پراکنی آ ار ا ارقام یدهند تا اثبا کناناد کاه
توحش بخشی ا فرهنگ ردم است ته تتی اه
سیاستهای ارت ااعای داچ فاخایاماه غاربای ا
ارت ا نرقه ای .ا ا ارا ه آ اار کاه کاودک
تُااه سااالااه ا ا دااج راضاای اساات تااه فااقااط
شااایاااادی بااالاااکاااه حااامااااقااات ا تاااعااا ااان ا ااان
"پااژاهشااگااران" اسااال اای را تشااان اایاادهااد.
اطاعت حض ا سکو ا تمکایان کاودکااتای
که ا بلو فکری برخوردار تیستاناد ا هایا
ذهنیتی ا ارتباط جنسی تدارتد ا ا سار فاقار
ا عقب اتدگی توسط خااتاواده فاراخاتاه ای
شوتد ،تهد د ی شوتد کاه در هار شارا ارای
شکن ه گاهی بنام خاته شوهر را با د تاا آخار
عمر تحمل کنند ،را "رضاا ات" ایاناا اناد تاا
راجع بین المللی ا داچ فخیمه غربی بتواتناد
اعالم کنند انین توحشی در کاناار کشاتاار ا
ترار ا قتل بخشی ا فرهنگ جاوا اع اساالم
لس اسال ی برای قاتوتی باودن
ده است
ا دااج کااودکااان خااردساااچ تاایااا ی بااه آ ااار
تدارد .کتاب تا قدس شان باه آن شاراعایات
اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات .
داده
طبط آخر ن آ ار ارا ه شده ا سوی بسایااری
ا ااراجااع رسااماای-دالااتاای ا بااه اسااتاانااادا
تما ندگان لس ،ا دااج ر  ۲ساچ بیش ا
 ۳۱۱ت ر ا آ ار ا دااج ر  ۰۳ا  ۰۲سااچ
در دخااتااران  ۳۱تااا  ۲۱هاا ار تاا اار در
کشااااااااااوراعااااااااااالم شااااااااااده اساااااااااات.
تورا ی ،سخنگوی کمیسیون حقوقی ا الاس
شورای اسال ی دربااره ا دااج دخاتاران در
سنین پا ین در استان ها ی ااون سایاساتاان ا
بلاواساتاان ای گاو اد " :اوافاقات ا اا عادم
وافقت ا درباره ا ن وضو الک تیاسات.
اگر اک دخاتار اثاال در اناراقاه ای ااون

سیستان ا بلواستان کسی را تداشاتاه بااشاد ا
پدر تدارد ا گرسنه بااشاد بارای ای تشاکایال
خاتواده بدهیم بهترا ا ن است که ای را باه
پاااااااااکسااااااااتااااااااان باااااااا اااااااارسااااااااتاااااااایاااااااام".
بردگی جنسی تحت تام ا دااج ا تن فراشی
ا ن همه ی سئولیتی است کاه حااکامایات در
قباچ جا عه ا کودکان آن بر عاهاده ایاگایارد.
تگاه شیءاار ا کاا ی به جاناس ن درتاماام
ذاهب خصوصا اساالم تاهااد اناه اسات .ا ان
تگاه جنسیتی کاا ی در جا عه ای با حاکمیات
اسال ی ،ا سوی بااتر ن سخنگوی حاکمیت
تشو ط ا ترغیب ی شود .عالاناا ا بای هایا
شر ی ،طبقه حرام جا عه ا خااتاواده هاای
کااارگااری را باارای کاام کااردن ها اانااه هااای
تاادگاای ،بااه فااراش کااودکااان شااان بااعاانااوان
بردگان جنسی ترغیب ی کند .به جاا اعاه ی
که هر را خاتواده های بیشتری با شکال
اقتصادی دست به گر بان ی شوتد ،سئولیان
ی گو ند که دا راه بیاشاتار تادار اد اا ارا اه
خد ا جاناسای در کشاورهاای هاماساا اه را
بپذ ر د اا بارای کام کاردن اک تاان خاور،
کااودکااان تااان را بااا تااام ا دااج ب ا ااراشاایااد.
خاتواده های بی بضاعت را در تنگاناای فاقار
رها ی کنند تا در ورد فر تداتشان تصامایام
باااااااااااااااااااااااگااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااارتاااااااااااااااااااااااد.
هر ساله ه اران ه ار کودک تاناهاا باه گانااه
فقر ،ا درسه ،شادی ،رفاه ،ا نیت ا باا ی
حرام هستند .کودکاتی کاه دتایاای کاودکااتاه
شان تباه شده ا لقب "بیوه" ی گیرتد ا حاتای
برای فرار ا خشوتت های خاتگی دسات باه
خاااودکشااای ا خاااودساااو ی ااای تاااناااد.
تحمیل فقر ،قواتین قران اسرا ی ،ضد ت باا
حقوق کودک ،سلب شادی ا ساعااد ا رفااه
حااتاای ا کااودکااان بااا تاادگاای ا ااوجااود اات
جماهاوری اساال ای عا ایان شاده اسات .ا ان
حاکمیات بادان باه فاالکات کشایادن اکاثار ات
جا عه ،بدان حرام کردن کاودکاان ا اک
تدگی شاد ا آ اد ،بادان رسامایات دادن باه
تعرض جنسی به کودکان ،جمهوری اساال ای
تیست .تاا ااتای کاه حاکاو ات اساال ای باا
قواتین شر عت پابرجاست ،ته تنها ا ایادی باه
پا ان افتن ا ن قواتین توحش ا غیر اتسااتای
تیست بلکه با توجه به فشار اقاتاصاادی ا در
تنگنا قرار گارفاتان هارااه بایاشاتار اعایاشات
خاتواده ها ،کاودکاان در اعارض تا ااا ا
تعرض جنسی ا قرباتی ا ن جنا ت ،آن هم باه
شکل قاتوتی در سرح یلیوتی خاواهایام باود.
تنها راه پا ان دادن به جنا ت تاباد ال خاواسات
نع ا ضد ت با ت اا به کودکان تاحات هار
تا ی به کی ا رالبا اصلی فعالین حقاوق
کودک ،علمان ،کارگران ا تمام ردم آ ادی
خواه ا برابری طلب اسات .جاناباش دفاا ا
حقوق کودکان جنبشی قاوی در ا اران اسات.
جنبشی با توقعا باا ،اتساتی ا
14

زندانی سیاسی آزاد باید گردند

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 69

اگ مالیستی که قدر ا فشارش لس ارت ا را ر نگنه تمییر قاتون گذاشته است .ا ن جنبش را با د اسیعتر ،گسترده تر ا هاماگااتای
تاار کاارد.ا ااا تااا اایاان ااک تاادگاای اتساااتاای ا شاااد ا سااعااادتااماانااد باارای کااودکااان بااا اجااود جاامااهااوری اسااال اای اامااکاان تاایااساات.
با د تعرض اسیعی علیه ذهب ،فقر ا شر عتی که تدگی کودکان ا اتسان ها را به تباهی ا خاطره ی کشاتد ،را ا پا ین سا ان داد .با د
بساط جهل اارت ا ا قواتین قران اسرا ی شر ا حاکمیت تما نده آترا که ت اا به کودکان را قاتوتی ای داتاد ،باه ار کشایاد .ا ان کام
دردسرتر ن ،کم ه نه تر ن راه برای تضمین ک تدگی سعاتمند ا کودکاته برای یلیوتها کودک در ا ران است.
جلوگیریازاعزامسعیدشیرزادبهبیمارستان
جلوگیری ا اع ام سعید شیر اد به بیمارستان علیرغم صدار و های قضا ی ا پ شکی .خبرگ اری هراتا – سعید شیر اد ،تداتی
سیاسی حبوس در تدان رجا یشهر کرج که پیشتر پس ا ات ام سوتوگرافی شخص شده بود هر دا کلیهاش به شد آسیب د ده ا تیا ند
رسیدگی پ شکی است ،با اجود ا نکه بیش ا ک اه ا صدار و اع ا ش به بیمارستان گذشته ،به دستور ر یس تدان ا اع ام ای
جلوگیری شده است .اضعیت پ شکی ا ن تداتی در پی عدم رسیدگی را به اخا ت است.
به گ ارش خبرگ اری هراتا ،ارگان خبری موعه فعاان حقوق بشر در ا ران ،با پیگیریهای خاتواده سعید شیر اد شخص شد که بیشتار
ا ک اه است که و اع ام ا ن تاداتای باه بایاماارساتاان صاادر شاده اسات ،ا اا ر ایاس تادان ا اعا ام ای امااتاعات کارده اسات.
ک نبع ت د ک به خاتواده سعید شیر اد در ا ن خصوص به گ ارشگر هراتا گ ت“ :سعید شیر اد ک اه پایاش باه دساتاور دادساتااتای باه
پ شکی قاتوتی اع ام شد .پ شکی قاتوتی تی بیماریها ا تیا فوری ای به ات ام فی وتراپی ،سوتوگرافی کلیه ا سی تی اسکن را تا ید ا به
بهداری تدان اعالم کرد؛ بهداری تعاقبا تا ید پ شکی قاتوتی ا درخواسات اعا ام ای را بارای دادساتااتای ارسااچ کارده باود .در پای آن
دادستاتی و های ا م را صادر ا به تدان ارساچ کرده بود”.
ا ن نبع در ادا ه اف اد “ :در قابل ،ر یس تدان علی رغم صدار دستور قضا ی ا پ شکی قاتوتی ،به باهااتاه فارار اک تاداتای در حایان
اع ا ام بااه باایاامااارسااتااان کااارشااکااناای کاارده ا تاااکاانااون ا اع ا ام سااعاایااد شاایاار اد بااه باایاامااارسااتااان جاالااوگاایااری بااه عااماال آارده اساات”.
ا م به ادآاری است که پیشتر در تار خ  ۱دی اه ک نبع رلع ا کارشکنی داد ار تاظر بار تادان بارای صادار ا او اعا ام ساعایاد
اان تاعایایان شاده بارای اعا ام ای باه اراکا در ااتای خابار داده باود.
شیر اد به راک در اتی علیرغم گاذشات حاداد ساه ها اتاه ا
ر یس تدان رجا یشهر در حالی ا اع ام سعید شیر اد به بیمارستان خارج ا تدان جلوگیری یکند که شکلدار بودن هر دا کلایاه ا ان
تداتی ا ضعف بنیه جسمی تاشی ا اعتصاب های پیشایان باه اخاا ات هار را ه حااچ عاماو ای ا ان تاداتای سایااسای انا ار شاده اسات.
ا م به ادآاری است سعید شیر اد ساچ گذشته بارها به دلیل درد کلیه به بهداری اراجاعاه کارده اسات ،باهاداری تادان هام ا دادساتااتای
درخواست کرده که ا ن تداتی را به بیمارستان خارج ا تدان ا به پ شکان تخصص اع ام کند؛ ا ا دادستااتای ا قاباوچ ا ان درخاواسات
ا تنا کرد تا ا نکه در پی اضعیت تا ناسب ا درد شد د کلیهها به صور اارژاتسی ا تدان به بیمارستان اع ام شد .آقای شایار اد ااساط
اه گذشته در پی درد شد د کلیه به بیمارستان اع ام شده ا پس ا ات ام آ ا شا ا سوتوگرافی شخص شده بود کلیه راست ای تا  ۲ساتتی
تر کواکتر شده ا کلیه ا تی دارای کیست است.
نامنقاشی :اعتصاب
ا ن تداتی در تیر اه ساچ جاری تی بهخاطر د سک کمر ا التهاب
کاریاز:مریم”رونیا“ رمضانیگیوی
شد د اسپاسم در تاحیهی پاا ایان کامار ا باا اجاود تااکایاد پا شاکاان
تخصص ا بهداری تدان بنی بر تیا به تاحات در اان باودن ا
اع ام به بیمارستان ،ا در افت ا ن خد ا تی حارام شاده باود.
سعید شیر اد ،فعاچ سیاسای ،در داا دهام خارداد ااه  ،۰۳۲۳در
حل کار خود در پاا شگاه تبر با داشت ا ابتدا به تادان اا ان
نتقل شد ا پس ا دتی به تدان رجا ی شهر کرج تبعید شد .ا ان
تداتی سیاسی پاس ا ااناد ان ارتاباه تاعاو اط دادرسای ،تاهاا اتاا ً
شهر ور اه  ۰۳۲۲ا سوی شعاباه  ۰۱دادگااه اتاقاالب تاهاران باه
ر است قاضی صلواتی ا با حضور اکیل اا ا یرساار داادی پس
ا گذشت پات ده اه ا تار خ با داشتش ،به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ به  ۱ساچ حبس تعا اری احاکاوم
شد.
د حکو یت ا ن تداتی سیاسی با اجرا ی شدن حکم اک سااچ
حبس تعلیقی ا بابت پراتدهای قد می به شش ساچ حاباس افا ا اش
افت .ای درحالیکه حبس  ۲ساله خود را تاحامال ایکارد باا دا
پراتده جد د د گر رابرا شد کاه اکای ا آتاهاا کاه بارگارفاتاه ا
اعتراض سعید شیر اد ا هم بند اتش در پی اتتقاچ تداتیان سیاسای
به بندی فوق ا نیتی در تدان رجا ی شهر کرج باود .ای در ا ان
پراتده توسط شعبه  ۰۰۲۹دادگاه کایا اری  ۹تاهاران باه شاش ااه
حبس تع ری حکوم شد.
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راهیی زن ،راهیی انسان اه از بندگی ست

باسپاسازارسالمطلببرایدرجدرماهنامهرهائیزنتوجهشمارابهنکاتزیرجلبمینمایم

سیاستماهنامهرهائیزندرقبالمقاالتومطالبدریافتیبهقرارزیراست:

 .1صرفا رالب ا قااتی برای درج در تشر ه بررسی یشوتد که بنحوی به سئله بیحقوقی ا بار ا
کودکان رتبط باشد.

تان ا

 .9فقط قاا اُرژ ناچ برای اتتشار پذ رفته یشوتد ا تو سنده تعهد یشود تا پس ا اتتشار تشر ه ،رلب ورد
تظر را در سا ت ها ا ا تشر ه های د گری به ااپ ترساتد.
 .3اتعکاس رالب ا قاا در سا تها ا تشر ا د گر صرفا با ذکر اخذ  .تو سنده قاا تی شا ل ا ن تعهد ی
شود.
 .4ا آت ا که تشر ه رها ی ن ستقل ا در راستای آ ادی ا رها ی ا برابری است ا برای آ ادی ا رها ی هر
اتساتی تالش ی کند .ااپ قااتی که تبلیغ ذهب ،لیت  ،قو یت را ی کند  .در تشر ه نتشر تخواهد شد.
 .7قاا در افتی تبا د ا ک ص حه  A4با فوتت  19کمتر باشند ا تبا د بیشتر ا  3ص حه باشد.
.1

رالب ا توشتارها تنها در فر ا

ا کراسافت اارد Wordپذ رفته یشوتد.

 .6تشر ه رها ی ن بنا به تشخیص خو ش قاا ا رالب نتشره د گر رساته ها را با ذکر اخذ نتشر خواهد
کرد.
 .2به دا ل حداد ت ص حا تشر ه ،رالب ارسالی بنا به تشخیص االو ت بندی خواهد شد ا در رالبی رسیده
باقی اتده در تشر ه شماره های بعدی ااپ خواهد شد.
با سپاس ا

شارکت شما در غنی بخشیدن به اهنا ه رها ی ن

سردبیر

ینو همتی

د ر سئوچ تشر ه

شراره رضا ی
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دخترپناهجویسعودیدرکانادا:درعربستانبَردهبودم
دختر پناهجوی سعودی که از ترس خانواده خود به تایلند گریخته و سپس به کانادا پناهنده شد ،گفت که در عربستان مااناناد «بارده » تادگای ایکارده
است.
رهف حمد القنون شهراتد که دا را پس ا رسیدتش به کاتادا ،را داشنبه  ۹۲دی برای تخستین بار با ک شبکه تلو وتی استرالیا ی گ تگو کارد،
در ورد اضعیت تدگی تان در عربستان گ ت« :با ا تان در عربستان اتند برده رفتار یشود».
ا ن دختر  ۰۲ساله اهل عربستان سعودی هنگا ی که با خاتوادهاش به کو ت رفته بود ،ا فرصت است اده کرده ا به تا لند گر خت تا ا آت ا به اساتارالایاا
رفته ا پناهنده شود .دالت تا لند در ابتدا یخواست اا را به دلیل تداشتن ا ا ا ا ادارک اقاا اتای باه
کشورش با گرداتد ،ا ا تحت فشار بینالمللی ا استرداد اا صرفتظر کرد .رهف گ اتاه باود اگار باه
کشورش برگردد به دست خاتواده خودش کشته یشود.
ا ن پناه وی جوان در تها ت تتواتست به استرالیا براد ،ا ا با پادر یاتی کمیسار ای عالی پانااهانادگاان
سا ان لل تحد پراتدهاش در کاتادا پذ رفته شد .در د اقا ت رهف در تا لند ،پدر اا برای د دتش
به تا لند رفت ،ا ا اا حاضر به د دن پدرش تشد.
اا در کاتادا گ ت« :بیشتر ن ترس ن ا آن بود که اگر آتها (خاتوادهام) پیدا م یکردتد ،سر به تیسات
یشدم» .اا همچنین گ ت که حاضر بوده خودکشی کند تا داباره به دست خاتوادهاش تی تد .رهاف در
ورد آ ارها ی که د ده گ ت « :ن پیش ا ا ن هم به دلیل آن که وها م را کوتاه کرده بودم ،شش ااه
در خاته تداتی ا به دست ادر ا برادرم به طور رتب شکن ه بدتی شدم».
ای با گ تن ا ن که در کشورش تمیتواتسته به دلخواه خود ا دااج ا کار کند ،اظهاار ا ایادااری کارد
که سرگذشت اا باعح تشو ط تان سعودی به بار ه برای آ ادی شده ا قواتین نساتایا اتاه در ا ان
کشور تمییر کند.خاتواده رهف پس ا رسیدن اا به کاتادا تا های به اا توشته ا گ تهاتد که د گر اا را عضو ا ن خاتواده تمیداتند .رهف تی را داشنبه
در ااکنش به ا ن تا ه اعالم کرد که ا ا ن پس تام خود را به «رهف حمد »تمییر داده ا د گر ا تام خاتوادگی «القنون »است اده تمیکند.
آموزررق درمهدکودکهایایرانممنوعشد
آ و شها ی همچون رقص در « عاان ا ور اجتماعی سا ان به ستی ا ران اعالم کرده است:
حبیبهللا سعودی فر د ،عاان ا ور » هدها منو بوده ا با هدهای تخلف برخورد یشود.
در هدهای کودک خد ا آ و شی با د تناسب با «اجتماعی سا ان به ستی کشور گ ته است:
وا ن اسال ی ا شرعی باشد .در ا ن ینه سا ان به ستی به صور جدی به هدهای کودک
هشدار داده است ا اناتچه تخل اتی در ا ن حو ه صور بگیرد با آتها برخورد یشود .هدها
تمیتواتند برتا ههای غیرآ و شی ا غیرشرعی برخالف وا ن د نی ا جمله رقص در هدهای
کودک آ و ش دهند.

وزارتبهداشتایران۲۱:هزارکودکدراستانسیستانوبلوچستانبهسوءتغذیهدچارند
احمد ع تیان ،د ر برتا ه بهبود تمذ ه جا عه ا ار بهداشت ،را اهارشنبه  ۹۲دی ااه ا ساوء
تمذ ه  ۰۹ه ار کودک در استان سیستان ا بالاواساتاان خابار داد ا شاهارساتاانهاای دلاگاان ،فاناوج،
ا راتشهر ،تیکشهر ،قصرقند ،ا سربا در ا ن اساتاان را ا احارامتار ان انااطاط ا اران ا لاحااظ
سوءتمذ ه ،فقر آهن ا کوتاهی قد عرفی کرد.
سیستان ا بلواستان که ا تظر اترژی کی ا ا ژهتر ن ناطط ا ران حسوب ی شود ا عالایرغام
داشتن بندر بین المللی اابهار ا جمله استانهای حرام ا ران است که با اعاضاال هاماچاون فاقار،
اجود گرداغبار ا بی شناسنا ه بودن شهراتدان خود رابرا است.
آخرینصحبتهای #سپیده_قلیان پیشازبازداشتدوباره


سپیده قلیان ،فعاچ اجتماعی ،ساعاتی قبل ا ا نکه کشناباه  ۳۱دی ااه  ۲۱دابااره باا داشات شاود،
رابرای داربین تشسته ا ات اقا ربوط به با داشت اا ا #اسماعیل_بخشی را راا ت کرده است.
خاتم قلیان درباره #شکن ه شدن خودش ا اسماعیل بخشی ا «#اعترافا _اجباری »که بخشای ا آن
در برتا ه تلو وتی با عنوان #طراحی_سوخته ا صدا ا سیاماای ا اران پاخاش شاد ،تاوضایاح داده
است.
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تلوزییون راهیی زن از ”کااان یا

“ روی مااواواره ”اهت ربد” هاهفاها اه

پخ
دوشنبه ساعت 02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربانمه هب
وقت تهران می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.

نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می
توانید از طهیق آردس اهی زری دنبا کنید و با ما همراه باشید

سایتنشریهرهاییزن
https://rahaizanorg.blogspot.de/

فرکانس ماوواره:

آرشیومقاالت
http://rahai-zan.blogspot.de/
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 4.6

برنامههایتلویزیونیومصاحبهها
https://www.rahaizan.tv/
تلگرامرهاییزن
@rahaizan

مخ
ربای هم کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
سوئد-استکهلم :رعنا کریم زاده

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 0006927246402 :

تلفن تماس000970090029 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس0006904429442 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

0006904429442

تلفن تماس444-421-1200 :

ایمیل verya.1260@gmail.com

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

تلفن تماس0006900077442 :
ایمیل sara_tina2002@yahoo.com

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

تلفن تماس 000714226242442 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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