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کوبانی نیازمند حمایت فوری شماست! (فارسی -انگلیسیُ -کردی)
تاکنون شهر محاصره شده کوبانی ر بیرربیر
تعرض حکومت رسالم مقاومت کرره رسیت.
زنان و مرررن کوبان ر رفاع رز شهر ،خانی
و حرمت رنسان خور با نیریروییاک حیکیومیت
رسالم ب نبررک سخت و نابرربرپرررخت رند.
زمستیان ر ره رسیت .سیررک ییور ،کیدیبیور
آذوق و رر و تورم با مسدور شیدن میرز(تینیهیا
مسیرییر کییدیی سیانی بی مییررم و میدرفییعییان
کوبان ) توسط قورک نظام ترکر  ،ب رنیدرزه
تعرض حکومت رسالم خطرناک رست.
بییررک وییرییوزییرییرک رز اییی تییرر رک رنسییان ی
رایریر ،ویرو اسیت کی بیا صیدرک سیا رز
رولت و مقامات ترکر بخورییریک کی فیو ر بی
محاصره مرزکوبان خاتد ریدووراان آزرررن کدی سان ب مررم ومدرفعرن شهر ر تضدرن کند.
حاکدان ترکر بااد بدرنند ک ر صو ت سقوط کوبان  ،وهان ترکر ر نرز مسئول وقوع ران ترر رک
رنسان خورید ررنست و ر رررزاه ونائ برن رلدرر پاسخرو خوریند بور.
رز شدا رعوت مرکنرک ک رز طراق شدا ه ترفن یا و رادرل یاک زار ،صدرک مطالب فو ک فوق ر بی
زوش مقامات ترکر و متحدان ر وپائرش برسانرد.
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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 نظررا

تماس با رهایی زن و اطالعات مربوط به روز،
ساعت و فرکانس پخش برنامه تلویزیونی از ایران

مغایر با اهداف و سیاستهای رهائی زن نیز هستند ،اینگونه نظرا در ”ستون آزاد“ منتشر میشود و در همینجا از فعالین حقوق زنران و
بخصوص فعالین رهائی زن میخواهیم تا در پاسخگوئی به این نظرا کوشا باشند.
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مبارزات دانشجویی دهه هشتاد
گفته ها و ناگفته ها— مصاحبه سونیا راد با پیمان حسینی

در روز سالگرد و بزرگداشت
روز  61آذر ،که طبق معمول
همه ساله برگزار شد ،فعالین و
دانشجویانی که در آن دوره
حضور داشتند ،به بیان
تجربیات و نظرات خود
پرداختند .ما نیز در این شماره
به همین مناسبت صحبتی
داشتیم با پیمان حسینی ،یکی از
فعاالن دانشجویی دهه هشتاد که
مشخصا ً در تشکل دانشجویی
آزادیخواه و
"دانشجویان
برابری طلب" فعالیت می کرد.
پای صحبت ها و تجربیات او
می نشینیم.
شما یکی از فعالین چپ
دانشجویی دهه  ٠٨بودید .اگر
ممکن است در مورد فضای آن
دوران ،زمینه های شکل گیری
جریانات چپ در دانشگاهها و
تقابلهای آن توضیح دهید.
دهه  ٠٨برای دانشجویان
بخصوص دانشجویان چپ و
چپ رادیکال ،یکی از مهمترین
و اکتیو ترین دوره هاست که
باید به دلیل اهمیت این دوران
به آن پرداخت .بطور واقعی
دهه هشتاد در طول عمر
"جنبش دانشجویی" (چه قبل از
انقالب و چه جمهوری اسالمی)
بخصوص دانشجویان چپ و
کمونیست یکی از درخشان
ترین دوره ها است.
اصالح طلبانی که برای اولین
بار قدرت را بدست گرفته

بودند با شعارهای فضای باز
سیاسی و با باز نگه داشتن دست
شاخه دانشجویی جریانات
اصالح طلب مانند انجمنهای
اسالمی و دفتر تحکیم وحدت
دانشگاه را تحت هژمونی خود
بیگرند .اتفاقات  ،٨٠از ضد
حکومتی شدن و "از کنترل
اعتراضات
شدن"
خارج
دانشجویی تا سرکوب وحشیانه
این اعتراضات ،عمال نشان داد
که اوال فضای باز سیاسی با
هویت جمهوری اسالمی و نیاز
بورژوازی در قدرت در تناقض
است و ثانیا دفتر تحکیم وحدت
و انجمنهای اسالمی را دچار
بحران کرده و مهمتر اینکه
دانشگاه از زیر هژمونی اصالح
طلبان و دفتر تحکیم وحدت
بیرون آمد.دانشگاه و دانشجویان
بدنبال جوابهای رادیکالتری
بودند و به همین دلیل انواع
جریان به نام چپ در
دانشگاههای ایران شکل گرفت.
تقابل دولت اصالحات با
اعتراضات دانشجویی و پادگانی
کردن دانشگاهها اتفاقا فضای
دانشگاه ها را بیشتر به چپ
چرخاند.
در این دوران شکاف طبقاتی
کار و سرمایه که در جامعه
بورژوازی ایران روز به روز
گسترش پیدا می کرد ،بسیار
عمیق تر و چشمگیرتر شد و
باعث شد جریان چپ فضای
بازتری برای ارائه تئوری های
جدید و تحلیل هایی واقعی برای
دانشجویان در آن دوره داشته
باشد .بدین ترتیب توانستند
تشکلی واقعی درون دانشگاهها
ایجاد کنند و این تشکل را در
ایران
دانشگاههای
بیشتر
گسترش دهند .بخشا ً حتی با
جنبش های کارگری یا جنبش
های دیگر اجتماعی ارتباط
گیری نموده و پتانسیل یک

نیروی قدرتمند را تولید نمودند.
این مسئله ،شبح مارکسیسم و
کمونیستم را از طریق دانشگاه
در مقابل جمهوری اسالمی
قرار داد و باعث عکس العمل
شدید وسرکوب در سال  ٠٨شد.
با اعتراضاتی که در خرداد ٨٠
صورت گرفت ،روزنه ای در
این فضا باز شد .البته جریان
های چپ نیز در قبل از آن دوره
موجود بودند ،اما وابستگی
فکری و ذهنیت قبلی نسبت به
چپ سنتی ،مانعی بود برای
ایجاد تشکل های حقیقی .فعالیت
های این طیف فقط محدود به
محافل و جلسات خصوصی ،و
مراسم شعرخوانی و هنری بود.
در دهه هشتاد نسل جدیدی از
دانشجویان وارد این فضا شدند
که با تئوریهای جدید خود چپ
سنتی را به نقد کشیدند .اینان
دانشجویانی بودند که فعالیت
هایشان محدود به خانه نشینی و
مطالعه آثار مارکسیسم نبود.
وارد جامعه شده دست به کار
شدند ،اعتراضاتی را سازمان
دادند ،وحتی نشریات مخصوص
به خود را داشتند .این طیف
جدید از دانشجویان جوابهایی
واقعی برای مسائل آن دوره مثل
خصوصی سازی ،مسئله پادگانی
شدن دانشگاه ،تبعیض و آپارتاید
جنسی ،و بطور کلی و
ماکسیمالیست به مسائل موجود
درون جامعه داشتند.
ر آن رو ه چپ رراکال
ررنشجوا ک بعدرً ب تشکل
ررنشجواان آزرراخوره و برربرک
طرب مشهو شد ،تورنست تشکل
عرن خور ر رعالم کند و
وزمره رز طراق نشراات خور
و بحث یاا ک ر رئ م ندور،
با ووربهاک رندرن شکن ب سرستک
حاکک و طرف رست ررنشرای ،
اا ررنشجواان ناسرونالرست وبه
خور ر کامال مشخص ندااد.
کدونرسک
و
رانروشنررک
رخالترر ر تقابل با رست و
چپ حاشر رک ر ررنشرایها،

توانست با پاسخ های قاطع و
روشن باعث رشد جریان
دانشجویان آزادیخواه و برابری
طلب (داب) شود که در نهایت
در  ٦٨آذر  ٠٨و  ٦١آذر ٠٨
رسما و بطور مستقل پرچم
آزادی خواهی و برابری طلبی
را در دانشگاهها بر افراشت و
توجه طیف وسیعی از
دانشجویان را به خود جلب کرد.
برخورد نظام تا چه حد برای
دانشجویی،
چپ
فعالین
بخصوص داب و چپ کارگری
در دانشگاه قابل پیش بینی بود
و تا چه اندازه بر میزان آمادگی
و مواجهه با این ضربه تاثیر
داشت؟
این سوال یک گره گاه اساسی
در آن جریانات بود .از آنجایی
که تعداد زیادی از این
دانشجویان دستگیر ،شکنجه و
زندانی شدند ،مسئله داب را فقط
در حیطه هزینه ای که برای آن
پرداخت شد ،و ضربه هایی که
دید بررسی کرده و اثرات مثبت
آن را مورد ارزیابی قرار نمی
دهند .اما اینکه اصال چرا کار
داب به اینجا کشید و حوادث قبل
از آن ،مسئله ای است که خیلی
کم درمورد آن صحبت شده
است .و یا اینکه چه نوع سیستم
و یا نگرشی باعث شد داب به
این جایگاه دست پیدا کند بسیار
کمرنگ و بعضا ً در جمع بندی
های اراده شده محو شد.
اما برای پاسخ به اینکه چرا
داب چنین ضربه ای خورد باید
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مبارزات مردمی شکست انپذری است
کمی به گذشته قبل از آن
بازگشت.
با گسترش اعتراضاتی که
درحال فراگیر شدن بود و بسان
شبحی در برابر جمهوری
اسالمی شکل می گرفت و با
جنبش کارگری ،جنبش زنان و
جنبش های اجتماعی ارتباط
برقرار کرده بود ،بعد از
شکست اصالحات طیفی از
دانشجویان چپ و دوم خردادی
ها ،رفته رفته خود را
مارکسیسم خوانده و با این
سبک ادبیات وارد جامعه شدند.
همین حاال نیز تعدادی از همین
افراد که به دست آوردهای آن
دوران حمله می کنند ،از همان
های
مارکسیست
جریان
بادکنکی که هر روز در جهتی
می چرخند ،و همان دوم
خردادی هایی هستند ،که در آن
دوره با دانشجویان چپ،
آزادیخواه و برابری طلب
فعالیت داشته و بعد از سرکوب
داب به سبک و سنت جمهوری
اسالمی که مربوط به دستگاه
حاکمه بود به این جریان حمله
کردند.
اگر منصفانه به قضیه نگاه کنیم
درمی یابیم که فقط جریان داب
نبود که در آن دهه فعالیت
داشت ،اعضای دیگر جریانها
نیز چه راست ،چه ناسیونالیست
و یا هر جریان دیگری ،در
اعتراضاتشان دستگیر ،شکنجه
و زندانی شدند .حتی حکم
بعضی از این افراد از حکم
های صادر شده برای
دانشجویان چپ سنگین تر بود.
اما متاسفانه در جمع بندی های
صورت گرفته درمورد مسئله
داب ،بسیار شخصی نگری
کرده و ضربه وارده بر داب را
صرفا اشتباهات شخصی
اشخاص یا احزاب خاصی
دانسته که با این دید ارزیابی
هیچ گاه به نتیجه درستی
نخواهیم رسید.
حال در جواب به این پرسش
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که تا چه اندازه جریان
دانشجویان آزادی خواه و
برابری طلب به این پروسه آگاه
بود باید گفت ،اینطور نیست که
این جریان هیچ عکس العملی را
پیش بینی نکرده و درنظر
نداشت .در جریانی با این
وسعت و با پالتفرمی مشخص
که در ردیف اول صف
معترضین دانشگاه مطالبات
رادیکال خود را فریاد می زنی،
قاعدتا ً انتظار حمله را نیز
خواهی داشت که شد.
اما متاسفانه یکی از نقطه ضعف
ها ،دست کم گرفتن یک سیستم
دیکتاتوری هار و قدرت و توان
نیروی سرکوب جمهوری
اسالمی بود .داب به واقع قوای
سرکوب را دست کم گرفته بود
و پیش بینی نمی کرد که
جمهوری اسالمی با این قدرت
دست به سرکوب اعتراضات
بزند .البته می توانیم نقش
و
شخصی
اشتباهات
آماتوریزمی را هم که از تعدادی
از افراد سر زد ،در شکل گیری
این حمله و سرکوب درنظر
بگیریم.
به نظر شما آیا در روند جریان
دانشجویی،
اعتراضات
جریانهای حزبی تاثیری داشتند؟
و اگر جوابتان مثبت است این
تاثیرات به شکلی بود؟
در این مورد بحث های زیادی
صورت گرفته ،در هر جنبش یا
حرکت اجتماعی چه طیف
راست و چه طیف چپ اشخاص
متحزب می توانند حضور داشته
باشند و دارند ،در هرنقطه از
جهان نمی توان جنبش اجتماعی
یا فعالیت دانشجویی داشت اما
در آن احزاب نقش نداشته باشند
یا موجود نباشند ،و هر
مارکسیستی بخواهد این نقش را
از اعتراضات دانشجویی بگیرد،
به نظر من هیچ ربطی به
مارکسیسم ندارد! اولین نتیجه آن
دامن زدن به پاسیفیسم است.

شکی در اینکه احزاب باید
درگیر این مبارزات باشند
نیست ،در هر جنبش و اعتراض
اجتماعی موجود ،احزاب همیشه
یک پای قضیه بوده و هستند.
یک حزب سیاسی رهبری یک
اعتراض دانشجویی را مستقیما ً
و بطور علنی برعهده نمی گیرد
اما با جلب رهبران عملی،
فکری و شخصیتهای اصلی یک
جنبش است که احزاب میتوانند
رهبری آن جنبش یا اعتراض را
داشته باشند .در اعتراضات
دانشجویی ایران نیز احزابی
درگیر این پدیده بوده اند.
به نظرم مخالفت با نقش احزاب
در جنبشهای اجتماعی فرمولی
برای ممنوعیت فعالیت چپ در
این جنبشها است .بطور واقعی
کسی روی نقش احزاب
ناسیونالیست ترک و کرد و
عرب در جنبش دانشجویی
حرفی ندارد ،کسی روی دخالت
احزاب سلطنت طلب و لیبرال
و حکومتی مثل مشارکتی ها و
اصالح طلبان و  ....حرفی
ندارد .نوبت به کمونیستها که
می رسد همه وکیل مدافع
استقالل جنبش دانشجویی می
شوند .در مورد جنبش کارگری
هم همینطور است کسی با
دخالت احزاب رفرمیستی مانند
اکثریت و راه کارگر و توده
در جنبش
مشکلی ندارد
کمونیستی استقالل این جنبشها و
تشکل های دانشجویی ،کارگری
و  .....استقالل از دولت است نه
احزاب اپوزیسیون.
آیا می توان گفت که فعالیت چپ
دانشجویی در دهه بعد از ٠٨
به سمت خاموشی رفت و یا نه،
پتانسیل مبارزه هنوز در بطن
دانشگاهها موجود است؟ بطور
کل علل اصلی سکون مبارزات
دانشجویی بعد از جریان داب
چیست؟
رعترروات ،ر یر وامع رک
دچار فراز و نشیب می شوند اما

نمی توان گفت از بین می روند
و این یک پدیده اجتماعی است.
اگر نخواهی جامعه و سوخت و
ساز درون آن را علمی بررسی
کنی ،به نتیجه ای انتزاعی
خواهی رسید و صرفا ً صحبت
های تو براساس معیارهای
ذهنی ،احساسی یا اخالقی
خواهد بود.
ما می دانیم که تاریخ پیوسته
است و باید ریشه تاریخی
سکون اعتراضات دانشجویی
ایران را درحال حاضر بررسی
کرد .و البته باید دید از چه
دیدگاهی و دید چه کسی در
سکون است؟ بحث این است که
دانشگاه در سکون نیست ،اما
مبارزات چپ در دانشگاهها
درحال حاضر کمرنگ شده
است .پس از ضربه خوردن
داب در دانشگاههای ایران،
هنوز رگه ای از مبارزات
دانشجویی موجود بود ،مثل
فعالیت دانشجویان دانشگاه
مازندران در سال  ،٠٨اما با
اعتراضات سال  ٠٠و شکل
گیری جنبش سبز فضای سیاسی
ایران عوض شد.
ب نظر من ونبش رصالح طرب
ررنشرایها مثل رفتر تحکرک
وحدت و وراانات رست و
لربررل ک ر ری  ٠٨رز سدت
ونبش چپ ررنشجوا ورب
خو ره بورند و ران سرخو رز
باعتث راجار عقده رک ر ون ران
وراانات شده ،ک رلبت یدرن
وراانات ر سرکوب رعترروات
چپ ررنشجوا ری  ٠٨رز
طراق پروپازاندر نقش عدده رک
ررشتند ،بعد رز قد ت نداا ِ
روبا ه ونبش رصالح طرب ،
فضاک سراس روتداع بررک
ران وراانات نرز روبا ه مساعد
م شور .ر رعترروات  ٠٠و
ونبش سبزنرز ررنشجواان مووور
ر ران وراان نقش عدده رک
ررشتند؛ و .....
ادامه در صحفه ی 00
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نسخه های مشترک دیکتاتوری از مهمترین روش های آگاهی و
دفاع از حقوق افراد و به
خصوص زنان جامعه ،مطالعه و
آشنایی با سیاست ها و قوانین
سایر کشورها ست  .این آگاهی
عالوه بر آشنا ساختن افراد با
فراز و فرودهای قوانین در
جهان ،مفاهیم و استاندارد های
برابری انسان ها در دنیا را نیز
روشن تر می نماید.
همچنین یکی از مهمترین
دستاوردهای آن می تواند ساختن
فرصت هایی برای پیوند و
ارتباط مستقیم با دایره بزرگتری
از افراد تالشگر در این حیطه در
سراسر جهان باشد.
مژگان حاصلی
از این دست موارد می توان به
صحبت های اخیر برخی
دولتمردان نیز توجه و تمرکز نمود ،به طور مثال می توان به سخنان
جنجال بر انگیز اخیر رجب طیب اردغان ،رییس جمهور ترکیه پیرامون
غیرطبیعی خواندن برابری زنان و مردان با یکدیگر اشاره کرد که این
بار تئوری های استبداد را به دور ازعبا و عمامه در لباس اتو کشیده و
کروات ،با بدنمایی تمام به رخ کشید.
حدود ده روز پس از آن نیز احمد داوداوغلو ،نخستوزیر ترکیه اعالم
کرد که معتقد است شواهدی علمی وجود دارد که ثابت میکند برابری
حقوق زن و مرد خطرناک است.
این سخنان از سوی دولتمردان ترک به این دلیل قابل توجه است که
همواره این گونه نظرات منجر به شکل گیری ابتدایی قوانین در جامعه
بوده اند ونکته قابل توجه در این مورد این است که در کشورهای
دیکتاتوری با لعاب اسالم همواره مذهب توانسته توجیح گر مفاهیم و
مطالب ضد منطق باشد ،چرا که تنها نیازمند آن بوده تا تالش اندکی شود
تا ریشه هر قانون تحمیلی در نهایت به سرچشمه ی تعالیم بی چون و
چرای الهی منتهی گردد ،نقطه ای که در آن سوال های بی جواب و
چرایی ها را به پاسخ های حکمتانه ی نامعلوم برای بشر مبدل می کند.

روز دانشجو مبارک

غالمرضا مصیری منجی
وز ررنشیییجیییو ر بییی تیییدیییام
ررنشجواان تبرای مرریوایریک61.
آذ رتقالب فرینر رست ک رز
سال  6531با زرول و کشیت و
کشتا با شعا رسالمیریزه کیررن
ررنشییرییاه شییروع شیید .خییدییریین ی

جایی که هر پرسش یا مخالفتی فرد را
رویاروی خدای خشم و جهاد قرار می
دهد و مهر قرمز کفر ،تایید اجرای
مجازات الهی خواهد شد.
بارها از قوانین ضد بشری وضد زن در
ایران کنونی سخن گفته شده ،قوانینی که
از چارچوب خانه و حریم شخصی تا
فضای آموزشی ،کار و حقوق انسانی را
مسموم ساخته است.
قوانینی که همه توجیحات قطور فقهی و
سفسطه های پیچیده ی مذهبی را پشتوانه
ی بی مغزی خود نموده اند.
اما در اثر واکنش جامعه و در نهایت
توجه و فشار جهانی در کشورهایی چون
ترکیه و در برخی موارد در ایران
توانسته دولتمردان را در اعمال و
تصویب بعضی از قوانین محدود تر
سازد.
به طور مثال می توان به واکنش شدید
فعاالن حقوق زن در کشور ترکیه نسبت
به این گونه اظهارنظرهای سیاسیون
اشاره کرد ،در این گونه موارد فعاالن
حقوق بشری بالفاصله حساسیت نشان
داده و صدای خود را جهانی می کنند.
صدایی که در نهایت می تواند همراهی و
درک جهانی را نیز پشتوانه خود سازد.
گرچه نباید از این موضوع غافل شد که
بسیاری از آزادی هایی که هم اینک در
کشورهایی همانند ترکیه وجود دارد ،سال
هاست که آرزوی مردم سرزمین ما شده
است.
فعاالن حقوق زن در ترکیه در ماه
جوالی گذشته توانستند تنها با صدای
خنده های خود در فضای جامعه و انتشار

میریخییورسیت تیدییامی بیا قی یییاک
ر
ترقرخوری و آزررایخیوریی
ر آن مکان بخشکاند و بذ ایا
و رنفعال ر بپررکند کسان ک ر
آن بییریی ر ررنشییرییاه بییوره رنیید
بخوب ب اار رر ند ک ر محیریط
خالق و پیر و ویوش و خیروش
ررنشجوا حتی ایی آخیونید ییک
ند تورنست سر بیرینید کینید و رز
بییول و ئییائییط زییرفییتی تییا راییرییر
رحکام تخر و مسائیل رویتیدیاعی
سیخینیررنی کینید ر میحیریط آزییاه
ررنشییرییاه آخییونییدیییا رز اییز و
ر شتشان ندار و مظهر ر تجاع و
عقب ماندز بورند و وورنیان بیر
اش و پشک شان ک زاه با فرس و
رفاره رررک وشنفکررن ر ییک ر

تصاویر آن مبارزه ای را بر علیه سخنان
"بولنت آرینچ ،معاون نخست وزیر ترکیه"
که زنان را از خنده در معابر عمومی منع
کرده بود به ثمر برسانند.
این مقام حکومتی از مکالمه طوالنی زنان
با تلفنهای همراه انتقاد و از جذابیتهای
زنانه در محیطهای عمومی ابراز
ناخرسندی کرده و همه اینها را نشانه
فاسد شدن اخالقی جامعه دانسته بود.
اما در فضای مجازی نیز بالفاصله زنان
و مردان در توییتها هشتگ
 direnkahkahaرا بارها استفاده کردند.
این عبارت در ترکی به معنای "خندهی
مقاومت" است .به گزارش وب سایت
مشابل این هشتگ تنها در طی چند روز
بیش از  ١۳هزار بار استفاده شد.
توجه به این نکته می تواند رهنمود آن
شود که داشتن حساسیت نسبت به
اظهارنظرهای شخصیت های حکومتی و
همچنین قوانین و الیحه های پیشنهادی از
اهمییت باالیی برخوردار است.
از سوی دیگر داشتن ارتباط و تعامل با
دنیای خارج نیز یکی از مهمترین روش
های زنده نگهداشتن حقوق انسانی ست که
همین امر هم درحال حاضر با فشار بر
فیلترینگ اینترنت و پرونده سازی های
اخیر برای جرایم اینترنتی در ایران نیز
محدود و محدودتر می شود .
اتفاق مهمی که سکوت افراد جامعه در
این زمان در مقابل این محدودیت ها نوید
آینده ای سخت تر و محدودتر را برای
جامعه ایران به همراه خواهد داشت.

مفهوم زررمردرشت وز ررنشجیو،
تیینییهییا و تیینییهییا بییا زسییسییتیین رایین
زنیییجیییریییرییییاک ویییدرنسیییانییی و
ر تییجییاع ی رز تییدییام ی زوراییاک
ررنشرایها یسیت کی می تیورنیریک
کییررمییت و شییررفییت ررنشییجییوا ی
خورمان ر کسب کینیریک .پیس ر
وز ررنشجو برش رز ییر زمیان
راییرییر بییاایید فییراییار زر ک ی مییا
ررنشجواان آزرره تسیریریک میررم و
منش آخوندییاک ررعشی و وید
فییرییین ی نیید ی شییواییک .ررنشییجییو
م مررر م ونرد ذلت ند پذارر.

م آو ند می خینیدایدنید  .بیداین
وهت بور ک آنها کرن رک شترک
و قبرر رک رز نسیل آزیاه کی ر
برربر رفکا قرون وسطاا سیر
فرور ند آو رند ر رل زیرفیتینید
و رمسال نرز ر شیررایطی وز
ررنشجوا ر زررم م رر اک ک
ررایییره رعییییدیییال سییییرکیییوب و
محدوراتها بر عیریری ررنشیجیوایان
تیییوسیییط حیییررسیییت ررنشیییریییاه و
مزرو رن زیدیاشیتی بیریش رز ییر
زمان رایریر رسیت .ررنشیریاه کی
یدرش ب عنورن ای نهار آزیایی داعششش جششنششایششت مششیششکششنششد رهششبششر
و وشنرر وامع شناخت می شید حمایت میکند
رمروز ر بند و ر زنجرر رفکیا
والات و رعدال مزرو رن بسرج
شده رست .ر چنرن رو رن ،
4
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گزارشی کوتاه از  52نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
(آلمان -شتوتگارت)

گزارش

خشونت علیه زن ،جنایت علیه بشریت
خشونت عرر زن ر رنراک رمروز ای حقرقت ترخ و تکان رینده رست .باووور قرن یا تالش ونبش یاک آزررک و برربرک طربان ،خشونت
عرر زن ر وهان با رستآو ریاک عظرد رز تددن و ثروت و ررنش و آزای  ،اش کن نشده رست و ر تدام رنرا ر ربعار مخترف رعدال
م شور .وان سخت وارو زن ستررزک ن رز ناآزای بشر و فقدرن ررنش روست و ن رز فرین عقب مانده ،برک تا اخاً توسط مذیب و
کررسا و ران و خررف  ،زنان ر موقعرت پست تر نر ررشت شده رند و با ر رنقرار نراه ررشتن نرد رز ودعرت وهان ،منشا سورآو ک نظام
سرماا رر ک رست.
خشونت ،تبعرض و نابرربرک عرر زن ر کشو یاب با قورنرن ر تجاع رسالم و مذیب وزء ودرا ناپذار رولت یاک حاکک رست و
حکومت راررن یک رز آن مستثن نرست .وانران راررن ط  53سال حکومتش بررک تحدرل حجاب روبا ک و آپا تااد ونس رز تدام نررویاک
سرکوبررش بر عرر زنان رستفاره کرره و یر وز ررمن ک آن ر ر وامع زسترره تر م کند .رزر ونااتکا رن ررعش ر کوبان سر
مربرر و زنان ر ب رسا ت م برر .ررعشران حکومت راررن بررک تحدرل حجاب روبا ک تنها ط رو یفت بر وک صو ت تعدررک رز
زنان ر خرابان یا رسرد پاشردند و آنان ر شالق م زنند .زنان رز رنتخاب  11شت ررنشرای محروم یستند رولت ودزن بررک حذف زنان
و خان نشرن کررن آنان رستخدرم زنان مجرر ر مکان یاک رولت ر لغو کرره .ر اکسال زذشت رشتغال زنان رز بازر کا ورقتصار %44
کایش ررشت رست .موج زسترره رک رز ربعار تعرض وقورنرن زن سترز ر رولت وحان ب تصواب سرده و خشونت عرر زن یر
وزقانون تر م شور.
با تدام ران وحش زرک یاک اک راررن ،مررم برعرر یرزون توحش حکومت ،با پرچک یاک سرخ ر خرابان یا فراار زرند :جامعه بیدار
است ،از توحش بیزار است! .مبا زه مررم و حاکدان راررن رررم رر ر و ما ودن حداات رز یرقدم و ب ورو بررک یاا زنان ،تنها ره
یاا و نجات زنان ر پروند ونبش زنان با رارر مبا زرت کا زرک ک یر رو اش ر رستثدا طبقات رر ر و با سرنرون ودهو ک
رسالم راررن محقق خورید شد .و رمروز ر یدبستر و رتحار با مبا زرت مررم راررن و رارر کشو یاک رنرا ب مناسبت وز وهان منع
خشونت عرر زنان رانجا آمداک تا رنعکا فراار و مطالبات آنها باشرک و ما خوریان:
 پروستن راررن ب کنورنسرون وهان فع تبعرض و ستک ونس عرر زنان یسترک؛
 لغو حجاب روبا ک و آپا تااد ونس و آزررک پوشش و آزررک زن بر بدن خواش؛
 لغو یرزون تعرض رولت و ئرر رولت بر زندز زنان و راجار رمنرت بررک ید ک مررم؛
 آزررک و برربرک ر تدام ربعار رقتصارک ،روتداع  ،حقوق و سراس ؛
 حذف تدام قورنرن زن سترز و محدور کننده ک توسط کشو یاک عقب مانده مذیب و رسالم ب قانون تبدال شده؛
 لغو روررک قرون وسطاا رعدرم یاک سازمان اافت رولت  ،سنرسا و شالق و یرزون رعدال خشن و وحشران رک ک زندز مررم
ر تهداد و باعث عب و وحشت ر وامع م شور.
 بنابر محرومرت یا ،تبعرض یا و خشونت یاا ک زنان ر وورمع و کشو یاک تحت ستک مضاعف متحدل م شوند ،مرزم م
ررنرک تا کشو یاک ر وپاا رلوات حق پنایندز آنان ر ر کدتران زمان ب سدرت شناسند.
لینک فیلم پخش شده در تلویزیون سازمان رهایی زن:

https://www.youtube.com/watch?v=f_cxqcayzeU&feature=youtu.be

زنده باد آزادی و برابری
سرنگون باد جمهوری اسالمی ایران
سازمان رهایی زن (شتوتگارت—آلمان)
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صدسال است که درد را بر شانه می گیریم و تمام شهر را تمام
می کنیم...
بهاره شرفی

پششاهششایششمششان بششه اگششرد هششیششس سششرانششجششامششی نششمششی رسششد و
الل می مانیم...
صد سال است که این لبها باز نمی شوند...
و ما هنوز به معجزه ایمان داریم...
خشونت عرر زنان اک رز مور ر نقض حقیوق بشیر و آزررک
یاک رساس زنان ر وامع رست ،خشونت عرری زنیان رمیرک
پنهان رست زارر بسرا ک رز زنان ر وورمع مخترف ب رالایری
یدچون مجازرت سخت و عدم حداات یاک قانون رز ربررز آن
خوررر ک م كنند .خشونت عیریری زنیان میرز نیدی شینیاسید،
محدور ب وورمع عقب مانده نرست .ر ید واک رنرا زنان كیک
و برش مو ر رنورع خشونت یاک وسد  ،ونس و كالم ورقع
م شوند.
خشونت عرر زنان ویا و مینیان خیاصی نیدر ر .ر خیانی ایا
خرابان اا محل كا زنان با رنورع خشونت وبیرو یسیتینید .ر
خان رز سوک پد  ،یدسر و بررر خور مو ر كتك و فیحیاشی
قرر م زررند.
جمهوری اسالمی و مسئله
زنان

میثم باریک رو
وزیاک
یدان
ر
وقت
آئازان حکومت رسالم
،خدرن فتورک [زنان م تورنند
سر کا بروند ول با حجاب]
ر صار کرر ،سر آئازک بور
بررک شکل زررک تفکر رفررط
قرون
با رلروا
رسالم
وسطاا ک با زار پا زذرشتن
ر ک،فهک،وشعو رنسان ب
وامع رانرون راکت م کند ک
آنچ خورت حس م کن ،
ر ک م کن و تصدرک م

ر بسرا ک رز كشو یا مرركزک ب
نام خان یاک رمین وویور رر ر كی
زن خشونت راده تا زمان ك خطر
تهدادش م كند ب آنها پناینیده می
شور ولی ر رایررن یینیوز چینیرین
خان ییاک رمینی وویور نیدر ر كی
بتورن ب آن پناینده شد .تأثریرک كی
خشونیت بیر وک زن می زیذر ر
برش رز آنن وسک ر بخررشید وح
ر ورایحی رر می كینید و بی رو
رحسییا مییووییورک بیی ر رره و
مفعول و منفعل م رید .متیأسیفیانی
ر راییررن مییركییزک بییررک تییرمییرییک
وییررحییت یییاک رایین زنییان ووییور
ندر ر .عامل رصر خشونیت عیریری
زنان ر م تورن ر تبعرض اافت
ك مانع رز برربرک زن بیا میرر ر
ید سطوح زندز م شور.
خشونت یک ر تبعرض اشی رر ر
و یک ب آن ررمن م زند.
متأسفان ر وامع ما  ،بعیضی رز
زنان یک پاک کسان می شیونید کی

زررک ئرط ,و بااد ر
چها چوب حرکت کن ک اش
ر  ٤١قرن پرش و مضنون زن
سترز رر ر .با ران رلرو و طرز
تفکر قورنرن رسالم ب تصواب
سردند ک با صرب آزرراهاک
و فررک وامع
روتداع
بخصوص ر مو ر زنان یدرره
بور .قورنرن ک بر ید ٔ وورنب
زندز روتداع و فررک ساا
رفکند و بررک زن و مرر رو
مخترف ر
ساختا ونسرت
تعراف ندور .قانون حجاب
روبا ک ر م تورن با زتران و
مهدتران ران قورنرن ر نقض
حقوق رنسان ررنست ک وااراه
و شخصرت زنان وامع ر یدف
قرر ررره  .قانون ک با زرفتن
ربتدرا ترن حقوق رنسان اعن
حق مالکرّت بر بدن و حق
رنتخاب پوشش تالش م کند
زنان ر ر مکان ب مررتب
پاارن تر رز مرررن قرر رید.
یدور ه تالش شده قورنرن ود
زن چون حجاب روبا ک ب
زون راى ر وامع نشان ررره

حقوق زنیان ر ویامیعی ر نیقیض
کرره و خیور راین زنیان نیریز بیدون
آنک بدرنند مو ر خشونت ورقع شیده
رند ...چرر ک بی حیقیوق خیور آزیاه
نرستند و یدیور ه تیعیا ایف ئیریط و
تر رز تنهاا ،ناتورنی و ...بیاعیث
شده رست رم بر نراو ند و ییدیچینیان
سکوت کنند و مقابل یک ونسان خور
چداق بررر ند...
سهک ید ما رنسانها  ،بیررک زنیدزی
اکسیان رسیت و میحیبیت و رحیتیررم
یدور ه عینیاصیر رصیری رنسیانیریت
رست...
ما نرز ر فرین
خور سهد رر اک.

رینده ندار و
بشور ک نشان
ٔ
ر زشهاک رانرست .
ر ورقع حقرقت وقت آشکا م
شور ک ب ووور رختالف
نظریاا ما برن برخ رز عرداک
مذیب ر قک و حکومت پ م
براک  .عرداک مذیب رز ای سو
بر ران باو ند ک حجاب روبا ک
یرچ ووایت شرع ندر ند و رز
سوک رارر حکومت بخش رز
یواّت سراس  ،رادئولو ای و
تئو ای نظام ودهو ک رسالم
و نظام والات فقر ر ر زروک
تدروم آن م برند  ،ب زون رک
ک ر ران  ٥٣سال تالش شده
رلروا بررک سبی زندز و
شروه تفکر زنان بووور آو ر ،
ٔ
رلرو و چها چوب ک حرکت ر
آن ب منزل ٔ بقا ٔ حکومت و تغررر
ر آن عبو رز خط قرمز قرددرر
م شور.
نظام حاکک رز یدان ربتدرک
رنقالب با تظایررت و ونبشهاک
مدن متعدر زنان و ب و بوره
رز ران و یدور ه تالش شده
تر و ر عاب رز ندرشتن حجاب

سیازک پیریررمیون

 ٥٢نوامبر روز جهاني مبارزه با
خشونت علیه زنان.
نه به خشونت ،نه به تبعیض

توسط بسرج و نررویاک پررس
ر مررم نهاران شور ب زون رک
ک یزان ٔ بد حجاب بررک زنان
ب قد ک سنررن باشد ک تخرف
رز آن ب صرف نبوره و زنان
ناچا ب مدر ر و تحدل شوند.
باال فتن آما یاک مربوط ب
رسترررک زنان ک حجاب ر
عاات ند کنند نشانرر ران
موووع رست ک تنها ودهو ک
رسالم ر سردن ب ریدرف ر
رینده وند و
مانده ,برک نشان
ٔ
وحر
و
آزای
ب شد سطح
ٔ
آزررک طرب ر وامع ٔ زنان
بواژه نسل وورن رست ک ران
چنرن ر برربر آمررن و عامالن
خشونت مقاومت و راستارز م
کنند .حال وظرف ٔ آحار وامع
رست ک با تشکرل ای ونبش
روتداع قوک ک بتورند صدرک
زنان ر رز بدن ٔ روتداع باال
بکشد .و ر نهاات با مبا زیاک
پرررر و فررزرر پرچک ونبش
زنان ر ک رصر تران ر کان
سرنرون حکومت رسالم رست
ر ب پرش ببراک .
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هن هب اعدا م ،هن هب کشتار سازمان یافته دولتی
اعتراض آتشین

سعید محمدی
با ران ور ه ک شوم (خور
سوزک ) رز رو رن کورک آشنا
شدم .یر رز چندزای ر شهر
کوچی ما خبر خورسوزک ای
زن برن مررم م پرچرد .ران
رتفاق آنقد تکرر ک شده بور ک
مررم ب آن صرفا ب عنورن
«خورکش » نراه م کررند و
تووه ب تفاوت ران نوع
با رارر رنورع
خورکش
خورکش ندرشتند.ئافل رز رانک
زن ک خور ر م سوزرند م
خورید چرزک برواد .م خورید
فراار بزند .م خورید ر ر
نهانش ر ب رارررن بفهداند.
م خورید حق پاادال شده رش
ر برررر .رما یرزون حق
خوری زنان با چداق مرر
ساال ک وبرو م شور و
شخص ر رز رعتررض پشردان
م کند .پس آخران حرف
یااش ر ب زبان یاک آتش م
سپا ر ،چون صدرک آتش برند تر
رز صدرک ای زن ر رنراک
رمروز رست ،حت رزر آ رم
بسوزر.
راررن کشو ک رست ک با
بسرا ک
مشکالت روتداع
رست و پنج نرم م کند.
مشکالت رز قبرل رعترار ،فقر،
طالق ،فحشا ،برکا ک و....
شااد وخامت ب رندرزه ک ران
معضالت رست ک باعث م
شور خور کش  ،و مشخصاً خور
سوزک ،آنطو ک بااد مو ر
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مطالع و اش ااب قرر
نرررر .ر مو ر خورکش زنان
ر ززر ش مر خشونت عرر
نهار
توسط
ک
زنان
ااستودهو ک ر سال ٤٥۳۱
منتشر شد ،آمدهرست ک آما
زنان ر رستانیاک
خورکش
کهررروا و بواررحدد ،کرمانشاه
و کررستان بسرا باالتر رز
مرزرن کشو ک آن رست .ر
حال ک قک خورکش زنان ر
رستانیاا مثل تهررن و سرستان
و بروچستان ب زار ٤٨ر صد
م سد ،رما ر س رستان اارشده
ران قک ب  ٥۳تا  ٥٠ر صد
م سد .بعد رز س رستان
کهررروا و بواررحدد ،کرمانشاه
و کررستان ،بوشهر و خوزستان
باالتران قک خورکش زنان ر
ب خور رختصاص رررهرند.
رانک فکر کنرک ر وورمع
فقررتر ،ران پداده شااع تر رست
تصو رشتبای رست .زای
زنان قشر متوسط ب باال و
تحصرل کرره رست ب ران رقدرم
م زنند .مثالً رستان سرستان و
بروچستان ک رز رستان یاک فقرر
راررن محسوب م شور ،آما ب
مررتب پاارن ترک ر ر ران
زمرن رر ر.
مرترر خرعتبرک ،وزنام نرا ک
ک ر راررن ب عنورن خبرنرا
حوررث فعالرت م کرر ر
مصاحب رک با ب ب س م
زواد ":ر اک رز پرونده یاک
ر واع شده ب رررزاه خاند بر
رثر مزرحدت یاک خورسترا
قبر و نبورن ره قانون بررک
برخو ر با ران خورسترا  ،رچا
ونون آن شده و رست ب
خورسوزک م زند .ر رررزاه
ران خانک با ووعرت ک ررشت رز
خورسترا قبر رش شکاات م
کرر و برخو ر بازپر و قاو
پرونده والب بور ک ب ران زن
م زفت شدا بااد واات بدیرد،
مسئر خاص نرست و شدا
نکرراد و
شکاات خاص
خورتان رلتان خورست خورسوزک

ووور رر ر ک نشان رز
وکآو ک زنان زنده مانده رز
خورکش ب سوک رعترار و فحشا
رر ر ،چرر ک رکثر ران رفررر پس
رز رقدرم ب خورکش رز سوک
خانورره خور نرز طرر م شوند.
ب رعتقار کا شناسان مهدتران
بررک کایش ران
ریکا
معضل ،رمنرت حقوق و قضاا
زنان و ترواج فرین حداات
رز حقوق زنان رست ک ب باو
صاحبنظررن حقوق زنان ر
راررن مو ر ب تووه ورقع شده
و تالش یاک رنجام شده بررک
رحقاق رن نرز با سرکوب مورو
م شور.

کنرد و حال بااد واات ریرد".
کا شناسان رمر ،رفسررز ر ب
عنورن عامل رصر خورکش
معرف م کنند .اک رارر رز
عورمر ک باعث م شور ای
زن رست ب خوکش بزند " آزاه
تر شدنش ب حق و حقوق خور
ر وامع و ر مقابل مرررن"
رست .زنان ک وقتشان ر ب
مطالع و کسب آزای رز ره
یاک راکر رختصاص م ریند،
ب تد اج متوو م شوند ک ب
چ شکل یاا مو ر ستک قرر
م زررند .رما ر وامع ک
سنت  ،مذیب و مررساال راررن
واا بررک رعتررض ای زن ب
ران ستک یا نرست و ر ران مران
زنان ک رمردک ب بهبورک منابع:
شرراط وامع ندر ند ،خورکش
http://www.dw.de
ر بر م ززانند .رما زای
اعن
ره،
ر رناکتران
http://www.bbc.co.uk/persian/
خورسوزک ر رنتخاب م کنند تا
iran/2010/02/100223_l21_im
شااد آتش حرف رلشان ر ب
molation_women.shtml
رارررن برواد ،حرف یاک
http://www.ettehadjonoub.ir/
رز
ر .برخ
آخرشان
fa/posts/11421
ورنشناسان معتقدند ک ران نوع
مرگ ر پس خور ای رعتررض
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
نهفت رر ر و ر حقرقت بر
pubmed/18388564
رارر
وشیاک
خالف
خورکش  ،مثل رستفاره رز قرص
اا حرقآواز کررن ک آ رم و ر
خفا و ب سرو صدرست،
خورسوزک ای فراار برند ر
رعتررض ب ووع مووور رست.
اییک ی راییرییر رز پییرییامیید یییاک
نییازییور خییورسییوزک ررمیین زییرییر
کسان م شور ک رز راین عیدیل
وان سالک ب ر م بیرنید رمیا بیا
ظایرک سوخت و ناخوشااند بیااید
ب زندزی شیان رررمی ریینید .بیر
خالف رارر رنورع خیورکشی کی
ر صیو ت نیامیوفیق بیورن  ،ر
http:/
رکییثییر مییور ر فییرر ب ی زنییدز ی
rahaizanorg.blog
مییعییدییول ی بییاز م ی زییررر ،ر
خییورسییوزک ره بییرزشییت ی (ب ی
spot.com
ووعرت قبل رز ران رقیدرم) وویور
ندر ر و فرر تا پااان عدر با پرامید
یاک رک رقدرم خور رست و پینیجی
نرم م کند .یدچنرن ززر شهاا

از سایت راهیی زن  ,و آرشیو
نشرهی اه دیدن کنید :
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خشونت را متوقف کنید
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آیا «اعمال خشونت» یک بیماری و قابل عالج است؟
پریسا صفرپور ،کارشنان رسانه و هنر
اغلب ما بهه واسهطه یه ایهرانهی بهودن و
پیشین یه فرهنگی ،تاریخی و جغرافیایهی
مان؛ بیش از آنکه از آرامهش ،تهفهریهح
و آسهایهش (کی ر کشهورههای دیهگههر
بخصوص پیشهرفهتهه نهقهل گهفهتهگهوههای
دونفری و جمعی است) صحبت کنریک،
ر بیییا هٔ خشهههونهههتهههههههای اعهههمهههال شهههد یه
روزمره ای که در خیابان ،خانه و در
کل جامعه با آن مواجه هستیهم حهرف
می زنیم .وزرن شیایید رهییا میو رک
هستیم کهه افهراد جهامهعهه بها یهکهدیهگهر
درگیر میشوند و کار به خشونت مهی
کشد.
یرچکس رز ران قاعده مستثینی نیریسیت
زارر ب زفتۀ «م.خسروک» ررنشیجیوک
ارشد جامعه شهنهاسهی «خشیونیت فیقیط
تجاوز ،کتی زرن ،قیتیل و فیریریدیهیاک
وحشتناک یالروورک نرست ».ب زبیان
ساده ،خشونت یعنی مهتهلهکهی کهه مهرد
در خیابان به زن بگوید .ایعینی فیرایار
کشههیههدنهههههای روزمههر یه اعضههای یههک
خانواده بر سر هم .ایعینی بید نشیسیتین
ای مرد در تاکسی و آزاری کهه زن
کناردستی اش در آن لحظه می بیند.
آقههای خسههروی مههی گههویههد «رعییدییال
خشونیت ر خیانی ییاک میا بی آنیکی
متوو شیوایک ،ذ ه ذ ه نیهیاراینی شهده
است».
اما تا به حال از خهودتهان پهرسهیهده ایهد
کههه شههایههد اعههمههال خشههونههت بههیههمههاری
روانی است؟ اکتسابی یا حتی ژنهتهیهک
است؟ شاید پیش از هرچیز الزم بهاشهد
بدانیم خشونت چیست؟
در تعریف روان شهنهاخهتهی و جهامهعهه
شهنهاسهانه «خشهونههت» آمهده اسهت کههه
« وقتی فرد یا گروهی با اعهمهال زور
و تهدید فهیهزیهکهی ،کهالمهی ،روانهی و
حتی اقتصادی؛ بخواهد فهرد یها گهروه
دیگری را به انجام کاری کهه مهطهابهق
میل قربانی نیست وادار کند و یها از
کاری که مطهابهق مهیهل قهربهانهی اسهت
بههازدارد بههه آن اعههمههال خشههونههت مههی
گوییم».
دکتر « سیمین صهبهری» روانهپهزشهک
می گوید:
« اعمال خشونت به شیوههای مخهتهلهف
انههجههام مههیشههود کههه بههارزتههریههن و
شایعترین آنها:
 -٦اعمال زور فیزیکی :زدن  ،حهبهس

کردن ،کشتن و ...
 -۲اعمال زور معنوی :خراب کردن و
ویههران کههردن راههههایههی کههه اهههداف و
آمال قربانی است ،به شکل غیر مستقیم
یا مستقیم .چیزی که به پهرونهده سهازی
و پههاپههوش سههازی مههعههروف اسههت -
معمهوال در دنهیهای مهافهیها از ایهن نهوع
اعههمههال خشههونههت چههون هشههدار اولههیههه
استفاده میشود !!
 -١اعمال خشوونوت روانوی :تهحهقهیهر و
تههوهههیههن و تهههههدیههد  .تههرور شههخههصههیههت
قههربههانههی  ،چههیههزی کههه بههه آبههروریههزی
معروف است  ،یا مستقیهمها ً بهه قهربهانهی
فحش دادن  ،او را بهی عهرضهه و بهی
ارزش خواندن به شکل مهزمهن یها حهاد
باعث شکنجه روانی میشود که حهتهی
تا مرز خودکشی قربانی پیش میرود.
 -۴اعمال خشونت اقوتوصوادی :قهربهانهی
را در تههنههگههنهها قههرار دادن از نههظههر
احتیاجات معیشتی و اقتهصهادی -اعهمهال
فشار اقتصادی در خانواده به همسهر یها
خارج از خانواده به خانواده یا فهردی ،
چون کارفرما و صاحب کار و غیره.
 -۳خشونت جنسی :یا اعمهال زور در
جهت هم خوابگی و همهبهسهتهری ،بهدون
اینکه طرف قربانی حاضر یا مهایهل بهه
آن باشد  ،چه در خانواده چه خهارج از
آن خشونت است و مجازات دارد».
دکههتههر صههبههری مههعههتههقههد اسههت اعههمههال
خشونت یک نوع نمایش و بهکهارگهیهری
قههدرت بههرای کههنههتههرل و بههه سههیههطههره
درآوردن دیههگههران اسههت کههه چههه در
خانواده و جامعه ،چه از سمهت ههمهسهر
یا والدین و فهرزنهدان و چهه از سهمهت
حههکههومههت بههه شهههههرونههد؛ مسههتههلههزم دو
ترکیب است  :قربانی و زورگو.
اما وقتی کمی به خبرها  ،زندگهی خهود
و اطرافیانمان توجه خاصی در مهقهوله
خشونت به خرج بدهیم ؛ بهه شهکهل غهم
انگیزی ریشه دواندن و جاری بودن
خشونهت در کهالم و رفهتهارمهان مهانهنهد
سیلی به گهونه خهودمهان فهرود مهیآیهد.
چرا خشونت در جامع ما به این شهدت
جاری است؟
آقههای خسههروی مههی گههویههد «:دربههار
خشههونههت خههانههگههی و نهههههادیههنههه شههدنههش
مههیتههوانههم بههگههویههم کههه بههه بههرنههامههههههای
تلویزیونی سی و پنج سهال اخهیهر نهگهاه
کنید .جایهگهاه زن در ایهن بهرنهامههههای

تفریحی و آموزشی و تبلیغی کهجهاسهت؟
اگههر تههبههلههیههغههات را کههه « زن فههقههط در
آشپزخانه است» فاکتور بگهیهریهم ؛ زن
در فیلمها و سریالها موجودی اسهت کهه
برای خودش ههیهچ نهمهیخهواههد و فهقهط
برای ارضاء امیال حق و نهاحهق جهنهس
مذکهر خهانهواده و بهه ههم جهوش دادن
روابهههط آفهههریهههده شهههده اسهههت .در ایهههن
آموزشهای به نظر من «مستقیم» ملهی،
زنها و دخترهای بد  ،آنهایی هستند که
حقوقشان را میدانند و شاد و سرخهوش
و به گفت عام « زبان دراز» هسهتهنهد و
زنههان خههوب آنهههایههی هسههتههنههد کههه سههر
سههجههاده و در امههامههزاده از خههدا طههلههب
مغفرت و دعا میکنند تها خهدا بهههشهان
صبر بیشتری بدهد و بهتهوانهنهد خهواسهت
را بهرآورده
جنس مذکر فهیهلهم و سه
کنند .اگر آنهچهه کهه بهه عهنهوان الهگهوی
رفتاری صحیح در یک رسان ملی بهه
مردم آموزش داده میشود را در نهظهر
بگیریهم  ،نهتهیهجههای جهز آنهچهه کهه در
اعههمههال خشههونههت و نهههههادیههنههه شههدنههش
میبهیهنهیهم عهجهیهب اسهت نهه ههرچهه کهه
روزانه شاهد آن هستیم .به معنای دیگر
زنانی که نتوانسته اند الگوی ذکهر شهده
را پههیههاده کههنههنههد خههود را نههاتههوان و
سرخورده می یابند و ههرگهونهه اعهمهال
خشونت از سمت جنس مهذکهر خهانهواده
را حمل برناکارآمدی و گهنهاه و اشهتهبهاه
خود میدانند .جنس مذکر اعم از پسهر،
برادر ،همسر و پدر آنچه را که در این
بههرنههامهههههها بههه عههنههوان «جههنههس مههونههث
خوب» به او آموزش دادهاند میشهنهاسهد
و غیر از این را ناهنهجهاری تهلهقهی مهی
کند .در این میان مادران و پهدران نهیهز
به فرزندانشان همین الهگههو را انهتههقههال
میدهند و خشونت نادانسته را بازتولهیهد
می کنهنهد .شهایهد مهردم نهدانهنهد و تهوجهه
نکنند ولی این برنامههای بظاهر سههاد
تههلههویههزیههونههی و سههریههالههههها ت ه ثههیههرات
ویرانگری بر روح و روان کهودکهان و
نوجوانان داشته و دارد .ههمهانهطهور کهه
آموزشهای غهیههر مسههتهقههیهم و نههاصهحههیههح
«زنههانههه مههردانههه» شههدن در مههراکههز
آموزشی و عمومی».
میتوان از صهحهبهتهههای آقهای خسهروی
این برداشت را کرد که نهقهش حهاکهمهان
یک جامهعهه اههمهیهت بسهزایهی دارد .از
دکتر صبری مهی پهرسهم «خشهونهتهههای
سازمان یافت ایهدئهولهوژیهک حهکهومهتههها
علیه شهروندانشان و خشهونهت خهانهگهی
از چه نش ت می گیرد؟» دکتر صهبهری
معتقد است برای ریشهه یهابهی خشهونهت
بههایههد «مههرتههکههبههیههن» را در دسههتههههههای
مختلف بررسی کرد:

این عمل میشود از فهقهر فهرههنهگهی و
نادانی رنج میبرد .برای این دسته مهی
بهایسهت حهتههمها جهلهسههات افشهاگهرانهه در
مهههورد وظهههایهههف انسهههان و عهههوارض
نههابسههامههان خشههونههت بههرگههزار کههرد.
مهههعهههلهههمهههان ،آمهههوزگهههاران ،والهههدیهههن و
همسران را میتوان در ایهن گهروه جها
داد .اکثر کشورهای جهان سوم بها ایهن
مصیبت عظیم دسهت بهه گهریهبهانهنهد .از
این جهت افرادی که عصبی هسهتهنهد و
روحی ناآرام و نامتعادل دارند در ایهن
جوامع شایع و مشهود هستند.
دسههته دیههگههر آنووهووایووی کووه خووود تووحووت
شرایط خشونت بوار بوزرش شودهانود و
خههود هههمههیههن وسههیههلههه را در هههنههگههام
بههزرگسههالههی عههلههیههه دیههگههران هههمههچههون
وسیلهای معمولی به کهار مهیگهیهرنهد و
آن را قبیح نمیدانند».
دکتر صهبهری مهعهتهقهد اسهت مشوکو ت
روحی و روانی نهیهز یهکهی از عهوامهل
مهههههههم اعهههمهههال خشهههونهههت اسهههت .فهههرد
بیمارمکانیسم کنترل و واکنش معمولهی
به مسائلی که باب مهیهل اش نهیهسهت را
نههدارد و بههه قههول مههعههروف « زود از
کوره در میرود».
اگههر فههرد پههس از اعههمههال خشههونههت
احسووان نوودامووت و سوور خوووردگووی و
عذاب وجدان دارد ،بیمار اسهت و پهس
از مراجعهه بهه پهزشهک مهیتهوان نهوع
بیماری او را تشخیص داد تا با دارو یا
مشاوره به بهبودش کمک کرد.
هرچند در دسته بندی بهیهمهاران روانهی
دو نوع از این بهیهمهاریهها قهابهل تهوجهه
است .اخت ل شخصیت ضود اجوتومواعوی
که در آن فهرد نهمهیتهوانهد بها مهوازیهن
اجههتههمههاعههی سههازگههار شههود و در قههبههال
رفتارهایش احساس گهنهاه و اضهطهراب
ندارد.
دیگری اخت ل شخصیت است که فهرد
عجیب و نامتهعهارف اسهت .رفهتهارههای
نمایشی دارد و مضطرب و هراسهان و
دمدمی مزاج خوانده می شود».

رکتر صبرک م زواد راین رسیتی
« تربیت شدن در خانواده یا جاموعوهای بدون ررشتن رحسا ب قربان ..
که خشونوت را جوزوی از« توعوالویوم و
تربیت » میداند .فردی که مرتکب
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وز ررنشجو ر ب تدام ررنشجواان و وانباختران ره آزررک زررم مردر اک و بر یدران پنهان نرست ک
یدور ه ررنشجواان آزاه و مبا ز رولرن قربانران ران نظام ونااتکا بورند ک ر ری خونرن شصت ر
رسا ترایها اا بر وک تخت یاک شکنج وان باختند و اا ک رعدرم شدند .بقول خدرن اش تدام مصربت
یاک ودهو ک رسالم آنها بورند و بااد ب چوب یاک رر سپرره مرشدند.
سررن ونااتکا ودهو ک رسالم زدان مرکررند با ران کشت و کشتا یا و زسرل زر زر آخوندیاک شپشو ب
ررنشرایها و ساختن مسجد و رفن کشت یاک ون و آپا تااد ونس  ،اش آزای ر ر آن وو با ترش
وهالت رز برن خوریند برر و سنرر آزررک ر فتح خوریند کرر  .رما ب مثل ید راکتاتو یا حسابشان خطا رز
کا ر آمد و ر  61ترر  6531مشایده کررند ک ران آتش زار خاکستر روبا ه شعر و تر رز یدرش
فروزرن شد و اش و پشک شان ر سوزرند  .ررنشجواان ک عرت رصر فقر و ندر ک ر ر ران نظام مردادند
با سر رررن شعا یاک:
لحظه به لحظه گویم  ،زیر شکنجه گویم  ،یا مرگ یا آزادی /حکومت آخوندی برکنار برکنار
ننگ بر خامنه ای  /ما دولت زور نمی خواهیم پلیس مزدور نمی خواهیم
توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد /حکومت آخوندی بر کنار بر کنار
مخالفت خود را با این رژیم خون خوار اعالم میکنند

خیلی وقت است رویاهای رنگی نداریم و همه ......
بهاره شرفی
خرر وقت رست واایاک
نر ندر اک و ید چرز
بررادان سراه و سپرد رست...
نسر ک شاید سرای یا بور و
سپردک برراش ق ِد یدان مدرر
سپرد وعب مدرر نررش بور ک
یرچ وقت ب یرچ کا ش نرامد...
ما یک تقصررک ندر اک ،اارمان
ندررند رزش رستفاره رک
بکنرک...تازه ما خرر خوش
شانس بوراک ک وعب مدرر
نر رک ررشترک ک نرها ر
بشناسرک و نرررن آب فتن ق ِد
مدرریااش باشرک ک ب لطف
ترزک تررش بغل رسترِدان یر
وز ب رندوه کوچی شدنش
رواف م شد...م ررن ب
نسل من لذت بررن ر ک اار
ندررند ،یرچ ...یرچ کدرم رز
واایااش ر یک ب تحقق پرورز
ر نراو رند...
رز نخسترن با ک مدرر ب رست
ر
نوشتن
زرفترک،راکت
آموخترک ...خوب زوش کرراک
ونوشترک ...معرک رو با تکرر
م کرر ،رزر وا م مانداک یک
رز وک بغل رستردان نراه
م کرراک و رزر ئرط یک نوشت
بور ما یک شبر ب رو م

نوشترک ...ااو ر یک آن قد ک
ک حساب رو روتاک وربدان ر
ررشت باشرک اار زرفترک ...یرزز
نظرمان ر نپرسردند رزر یک
پرسردند یرزز تأثررک ر وند
سرر وراانات آن موووع
اکک
کدتر...
ندرشت...اکک
برشتر ...نسل من ب یدرن منورل
بز گ شدک...
راروز ک سرم ر وک پایاک
مار بز زک
زذرشت بورم
و ررشت رز
کورک
مار م برراک
حرف م
زر ...رزش
پرسردم چند
سالر
رزرورج
کررک
،زفت :رورزره سالر شویرم
رررند ...ودر رش ترخ بور...
شویرم رررند ...شویرم رررند...
رورزره سالر خورم ر اارم آمد
وقت ید ذوقک خالص م شد
تو نقاش یامُ ...ئر ُئررک مامان
ک یدرش رز نر شدن لباسام
شکاات ررشت ...خرابان یاا ک
زار چرخ روچرخ رم تدام م
شد و رنتهااش ب بائ م سرد

ک پر رز توت بور...
مار بیز گ ر رورزره سیالیری
شویر رررند ،اعنی ایی کیورکی
ای نووورن ر کی سیهیک تیدیام
عیییدیییرش بیییور ر آ زوییییا و
واایاا سانسو شده بی صیف
مدنوع یا بررند و تقیدایک آئیوش
مررک کررن ک برست سال رز قد
و قییور ه واییایییااییش بییز زییتییر
بور...
مار م یک زور رزرورج کرر...
عد رم یک یدرن طو ...
ر ست رست ک
برن نسل من و
مار م ،مار م و
بز گ
مار
تقواک
چندان
رست،
فاصر
ر ریا
رما
مشترک رست
آور
واایاادان
وک یددارر
ترنبا شده رست
و چون مرررث پد ک ب نسل بعد
رز خور م بخشرک ب ران تصو
ک واایااشان ن آب ترک
رر ر...
مار بز زک سیر سیجیاره رش می
نشرند و بررک وااییاک مین رعیا
می کیینیید ...مییار م صییبییح مییوقییع
بررون آمدنک رز خان زار لببیررایک
رعا م خورند ک وز خوب

ررشت باشک وقتی رچیا نیاکیامی
م شوم مرر ر مسرر وایاییاایک
یُل م ریید ...رمیا ر آخیر مین
واایاک آنها ر رر م...
ن
میین ر چیینیید قییاب شییبییریی بیی
وزیاک وورنرشان یستک...
ران ر ریاک آب و رویدررک بیااید
ای وا تیدیام شیور ...زیذشیت آن
زمان ک م زفتن خشت رول ر
کج برذر اک تا ثراا کج می ور،
نسییل میین می ررنیید رایین وزیییا
مشکل رز ثراا رست کی سیکیوت
م کند و می زیذر ر ویاک کیج
بررک یدرش بنشرند ...فراار فیقیط
بررک خور نرست ،فراار بیااید زر
بررک ثراایاا کی بی صیدر بی
رسییت سیینییت یییاک مییخییروب ی و
مییتییروکی زاییر تییرییزک تییری یییاک
ویییررحییی و نیییاقیییص کییییررن
زنانررشان خاموش می شیونید...
فییراییار بییررک کییورکییان ی ک ی ر
یدخوربر شیکیک زینیده ییاک بیو
زندو معصومرت کیورکیانشیان بی
شهوت رستی رز زنیدزی سیاقیط
م شور...
فراار بررک زنان ک بی سیاعیت
و رقرق زنیانیریریشیان رویا ه می
شور...
و رفسییو بییررک مییار رن ی ک ی
فییرزنییدرنشییان ر قییربییانی سیینییت
یاا م کنند ک ت ِ آن رلیخیوش
ب معجزه م نشرنند...
من فمنیسم نیستم یک زنم...
انسانم آرزوست...
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«سینما تولدت مبارک»
نوشتهای کوتاه به مناسبت
 ۱۱۱سالگی سینما
آزاد عزیزیان
زاه آنچنان محو تداشا م شوایک
ک اارمان م ور آنچ م برنرک
ن ورقعریت بیریکی تینیهیا و تینیهیا
محیصیول و تیولیرید بشیر رسیت.
آنچی مییا می بییریینییرییک نی چییرییزک
یکچون خو شرد و ر خت ،برک
چرزک شبر کاله و کیفیش رسیت.
چنرن تعبررک رز سرندا آنییک ر
چنرن موقعیریتی بیاعیث می شیور
نوع نراه ما ب سیرینیدیا و تیاثیریر
روتداع رش رز زمان رختررع تیا
ب رمروز بس وشینتیر شیور.
سرندا متولد رسیامیبیر رسیت۸٠ .
رسامبر  ٤٠۱۱لوا و آزیوسیت
لییومییرییر بییررک رولییریین بییا ر
« زررن کاف » ک پیا ایس نیدیاایش
عیدییومی تصییواییر مییتییحییرک ر
وک پییرره بییرنیید .رولییریین فییرییرییک
تا اخ سرندا فریریدی بیور بی نیام
«خروج کا زررن رز کا خانی ».
ر رولییریین نییدییااییش فییرییرییکیییاک
لومرریا چندان فررک رز فیریریکییاک
رولر ک راریر آنییا ییک نیدیاایش
ررره شیید .رز آن وییدییر ی «و ور
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قطیا بی راسیتیریاه» بیور کی ر
زمییان نییدییااییش آن تییعییدررک رز
تداشازررن فریریک رز تیر راینیکی
قطا ک رر ر ب سدتشان می آاید
ب زار صندل یااشان پناه بررنید.
آنچ ک تصوار متحرک نیامیریده
م ی شییور ،شییامییل مییجییدییوع ی رک
بییررر رن لییومییرییر ،رز آن
تصاوار ثابت رست ک پشیت سیر
یییک بییا سییرعییتی مییعییریین حییرکییت طرف «رراسون» اعینی میخیتیرع یکچنان بیتیورنید وک ر بی ووید
آمییراییکییاا ی سییریینییدییا ،رو بییریین آو ر « .خیییروج کیییا زیییررن رز
م کنند .تداشاچران بررطییاای بی
فیییریییریییکبیییررر ک خیییور ایییعییینییی کا خان » ندااش سیارهک خیروج
قردت ای فررنی خراده بورند و «کرن توسکیو » ر سیاخیت .رز تییعییدررک کییا زییر رز کییا خییان ی ک
ر آن ورس قرر بور ره فررک ای آنوا ک رراسون فکر م کرر کی خانوررز بررر رن لومیریر رسیت.
رقرق رک ب نداایش ر آاید .تصیو
بییررر رن لییومییرییر قییبییل رز آنک ی
رستقبال مررم رز فررک ایی ییو
«سرنداتوزررف»شان ر بسیازنید،
کینییرید نیفییر رول کی وک رولییریین
سیاخیتین
رنیبیال
ب
رست،
زورزذ
و حتی بیعید رز آن ییک صیاحیب
صندل بررک تداشا کررن رولیرین
فررک تا اخ سرندا نشست رست چی سرستد بررک رندرختن فرریک وک اک رز بز زتران کیا خیانی ییاک
پرره نرفت ،رما یکزمان با تیولیرید تولرد مورر رولر و لورزم عکاسی
حس و حال ررشت رسیت .قیطیعین
٤٠۱۱
«کرن توسکو » ب رنبال آن بیور بورند .ران فررک ر ما
رو یرچزاه باو ند کرر ک سرندا ک ی آن ر بییا زییررمییافییون خییور و ر شهر لرون فیررنسی سیاخیتی
ب عظدت ک رمروز بیدرن رسیت ترکرب کرره و فررک ناطق بسیازر .شد .شهرک ک یر سال فسترورل
اافتی رسیت بیرسید .ییکچینیان کی
بی نییام و اییار لییومییرییریییا ر آن
یر چند فررکیاک رولیری میعیدیولین
بییرزییزر م ی شییور و بییا ریییدرک
پد بیررر رن لیومیریر نیریز وقیتی
میییرییریییس» کیی اییکییی رز بسرا ساره و رز ای نداک ورحید وییااییزه بیی اییک ی رز بییز زییان
«
تداشاچران رولرن رکررن آنییا ر فییرییرییکبییررر ک م ی شییدنیید ،رمییا رز سرنداک وهان ران فستریورل آئیاز
یدان ربتدر فرم ورای نیریز ور ر م شور .واازهرک ک م تورن آن
«زییررن کییافی » بییور و پییرییشیینییهییار
ر نوبل سرندا نامرد .سال زیذشیتی
سرندا شد .پس رز میوفیقیریتییاای
خرادن « سرینیدیاتیوزیررف» ر بی ک رز یدان ربتدر سرندا ر ویذب راییین ویییاایییزه بییی «کیییواییینیییتیییرییین
آنیا ررره بور ،یدیرره بیا ر راین تداشازرش کسب کرره بیور ،فیرم تا رنترنو» ریدر شد و پیس رز آن
پرشنهار ب وک زفت بیور کی راین
یر س نسخی ک سیاخیتی شیده رز
پییرییچییرییدهتییر و وییالییبتییر شیید تییا
ران فررک روبا ه بازسازک شدند.
رستراه آاندهک چندرن نیدر ر .رمیا
تداشازرش ر رز رست ندرره و

روز  61آذر را بهه تهمهامهی دانشهجهویهان
گرامی داشت روز دانشجو
تبریک مرروایریک .میتیاسیفیانی رمسیال
نرز وند پر شتاب خفقان ر وز
ررنشجوا یدچنان ر ررنشریاه ییا
رررم رر ر.
اک سالها سع کرره رست تیا بیا
رنورع ترفندییا راین وینیبیش ر ر
محاق فرو ببرر و آن ر زرئده رک
رز نظام والات فقر بیدرنید تیا شیو
آزرراخوری و برربرک طرب ر رز
ر ون تییه ی کیینیید  .بییررک یییدییریین
پریا مصیری منجی
رنجدن یاک وربست ررنشیجیوای ر
ر ران محرط یا بر پا مرسازر تا حرکات رعتررو ر ر واره ییاک
خاک سوق رید.
زای یک بررک شانتا رول ئرب ییدیرین عیدیری و رکیره ر میانینید

برخالف آنچ وک فیکیر
مییی کیییرر سیییرییینیییدیییا بییی
تییاثییرییرزییذر تییرایین ییینییر
مووور ر زندزی رنسیان
رمروز تبدال شد .یدزمان
با «سرنداتوزررف»

بیوزایینی یییا می فییرسییتیید تییا رز
راور یاک سفا تها بیاال بیرونید و
ید چرز ر نرست و نابور کنند و
راین وحشییریریرک ییا ر بی پییاک
ررنشجواان آزیاه و رلیریر رایررنی
م نواسد.
با رانچنرن یرزز و یرزیز میوفیق
نبوره رند  .ران سنرر آزررک فیتیح
شدن نرست چرر ک آزایتیراین و
شردتران فرزندرن وامع ر آن
زندز میریکینینید و بیررک آزررک
حاورند ک وان خور ر بدیند .
یدان آزررک و عدرلت ک ییرزیز
ر چییا چییوب رایین نییظییام قییرون
وسطاا متصو نرست و

نخورید بور.
ینرام سخنررن آخونید وحیانی
ر ررنشییرییاه مییری  ،ررنشییجییواییان
عالوه بر سیررررن شیعیا آزررک
زندرن سراس  ،رست نوشت یاا
ر نرز ر رعتررض بی سیرکیوب
و خفقان ر برربر رو برنیهیا بیاال
بررند
وک آن نوشت شیده بیور« :آقیاک
وحان  ،ررنشجو عالوه برزیوش
زبان یک رر ر.
به امید آزادی همه دانششجشویشان
زندانی و به امید روزهایی خوب
برای دانشجویان
10
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مبارزات دانشجویی دهه هشتاد  .....ادامه ی صفحه 3
البته رگه ای از طیف چپ نیز
که به انقالبی بودن این جنبش
توهم داشتند ،شرکت کردند .بعد
از گذر این دوره تا دهه  ٠٨و
همین یکی دو سال اخیر ،به
دلیل نبود قدرت چپ ،دیگر
فعالیت واعتراضات چشمگیری
در دانشگاهها نداشتیم ،حتی
جریان اصالح طلب نیز
نتوانست نقش عمده ای در
دانشگاهها بازی کند.
مسئله ای که باید به آن توجه
کرد و اتفاقا ً یکی از نکاتی
است که کمتر به آن توجه می
شود این است که همینطور که
طبقه کارگر ،کمونیست ها و
دیگر جریانات فعال از هر
پدیده باید درس گرفته و تجربه
اندوزی کرده و با ارائه
آلترناتیوهایی ،با آمادگی برای
اتفاقات آینده پیش روی کنند،
بورژوازی ایران نیز به خوبی
از کل اتفاقات گذشته درس
گرفت و کامالً محتاطانه مراقب
است که این فضا دوباره در
اختیار دانشجویان قرار نگیرد.
به همین دلیل دولت "تدبیر و
امید" نیز یکی از دغدغه هایش
دانشگاهها است .کارگروههای
آقای روحانی ،بحث ها و
فعالیت های او که طیف اصالح
طلب را دوباره به میدان آورد،
برنامه دقیقی حتی برای چپ ها
تنظیم کرده است .بورژوازی
حتی برای زنده نگه داشتن خود
دست به تولید اعتراضات زده
و از هر نوع افکاری به نفع
خود استفاده خواهد کرد.
سیاستی هم که جمهوری
اسالمی به کار می برد هدایت
اعتراضات دانشجویی در
مسیری است که خود تعیین می
کند .اگر به  ٦٨آذر همین
امسال برگردیم ،می بینیم که
بطور واقعی فضای دانشگاه
بسیار امنیتی بود .حتی صدای

انجمنهای اسالمی به اصطالح
مستقل در آمده بود .دلیل اینکه
چپ امکان ابراز وجود علنی
ندارد ،نداشتن قدرت الزم در
شرایط کنونی است نه افت
مطالبات دانشجویی.
جلوگیری از تشکل یابی
دانشجویی و وجود مارکسیسم
قانونی ،باعث شده بیشتر
دانشجویانی که خود را متعلق به
چپ می دانستند ،به موسساتی
که برای رواج این نوع
مارکسیسم بنا شده مراجعه کنند
و در بحث های فلسفی کد دار
که در این موسسات ارائه می
شود غرق شوند .غافل از اینکه
تمام بحث های ارائه شده در این

موسسات که در انواع مختلف
موضوعات فلسفی و سیاسی
صورت می گیرد ،هیچ بار
انقالبی و تاثیر اجتماعی ندارد و
عمالً به دنبال دامن زدن به
پاسیفیسم در جامعه است و
سعی می کند دانشجویان و
جوانانی که رگه ای انقالبی و
هیجان مبارزه هنوز در
وجودشان است به سمت خود
کشیده و با درگیر کردن به
تئوری ها و بحث های کد دار
خود ،به سکون وا دارد.
فکر می کنید نسل بعدی
دانشجویان چگونه می توانند از
این تجربیات استفاده کنند و آیا
اصال این تجربیات را پویینت

مثبتی در کارنامه فعالیتهای چپ
دانشجویی و بعنوان دست
آوردی قابل استفاده می بینید؟ و
اگر نظرتان مثبت است ،این
تجربیات چطور باید جمع بندی
شود؟
مکانرزم سوخیت و سیاز و رم و
باز رم سرماا رر ک ر یر ریی
متفاوت رست ،رانی ای ریی رز
مبا زرت ررنشجوا ری  ٠٨می
زییییذ ر .شییییرراییییط مییییتییییفییییاوت
سراس ،رقیتیصیارک ،فیریینیری و
روتداع ر یر رو ه حت وک
نوع مبا زه تاثرر م زیذر ر ،رز
راییید مییین فیییررک کییی خیییور ر
کدونرست و ما کسرست م ررنید
رستررتژک مشخص یک رر ر ،رما
رز لحاظ تاکیتیریی ر ریی ییا و
سالهاک مخترف م تورند متفیاوت
باشد .ر مو ر ودع بندک رز راین
تییجییربییرییات
نرز نظر من
مییتییفییاوت بییا
رشیییییخیییییاص
راریر رسیت
و ر ورقییییع
یییر فییررک
نییظییر خییور
ر رر ر.
ر خییورسییت
اییی وییدییع
بندک کیری کی ررنشیجیوایان نسیل
وداید بیتیورنینید رز تیجیربیریات آن
رو ه رستیفیاره کینینید ،مسیئیری رک
رست ک ن تینیهیا ویریو وک مین
برک برشتر روستان رایریرک نیریز
ک ر میبیا زرت ریی  ٠٨نیقیش
ررشتند زذرشت شیده .مین نیریز بی
نوب خور م تورنیک بیطیو میثیال
سورل مطرح کنک و آن ران رسیت
ک آاا رز تیجیربی رنیقیالب  ٣۳و
رتفاقات ک ر راررن رفتار  ،ایی
ودع بندک کر و مشخیص بیررک
مرروع و رستفاره موویور رسیت
من شخصا بررک بر س رنیقیالب
 ٣۳ب صدیا منبع مرروع کیررم
با صدییا رایدزیاه رز راید صیدییا
شخص متفاوت! بنابرران ر ییر
پداده راررک تجرب یر فرر و

بران ماوقع و ودع بینیدک وک بیا
فرر رایریر میتیفیاوت رسیت ،ییر
شخص تجرب خورش ر رر ر و
رز رادزاه سراس خور ر میو ر
آن صحبیت می کینید .ر میو ر
مسئر ررب نرز ودیع بینیدک ییاک
مخترف رز زبان رشخاص مخترف
رر اک ،رزر منظو رز ودع بنیدک
شنردن و اا ب قرک ر آو رن نیظیر
تی تی رشخیاصی کی ر ررب
حضیو ررشیتینید و ویدیع کییررن
تدام ران نظررت رسیت ،بی نیظیر
من ران ب واا نخیوریید سیرید.
ران مسئر ر مو ر میعیریا قیرر
رررن تییجییربییرییات لییریید و یییبییر
وراان نرز صدق پیریدر می کینید.
بنابرران نبااد منتظر ویدیع بینیدک
خاص و کیری ر میو ر مسیئیری
ررب بور چون موویور نیریسیت و
باز یک تاکرد من ران رست ک پاک
صحبت یرکدرم رز رفررر بنشرینی
تجیربی میتیفیاوت و ویدیع بینیدک
متفاوت ب شدا ر رئ خوریند ررر
و رادزایهاک سراس متیفیاوت و
حاور ر ران ونبش قیبیالً ویدیع
بندک خور ر ر رئ ررره رست .رما
پروس تیا ایخی ررب کی رز آن
زیییذ کیییررایییک میییوویییور رسیییت.
یدچنان ک با زذشت ییفیت سیال
رز ران پدایده ،ییر سیالی ر 61
آذ رز تیجیربیریات ررب صیحیبیت
شده و واژه نام یاا ر ب خور
رخییییتییییصییییاص ررره .ررب یییییک
روستیانی ررشیت ییک رشیدینیانی .
رشدنانش یدچنیان بی آن حیدیری
کرره و رتهامات ب آن ور ر می
کنند ،چرر کی مینیفیعیت سیریاسی
خور ر ر آن می بیرینینید .حیتی
یدرین رشیدینیان رز راید مینیفیعیت
سراس خور ودع بینیدک خیور ر
رر نید .ویدییهییو ک رسییالمی نییرییز
ودع بندک خور ر رر ر .بستیری
ب ران رر ر ک چ کسی بیا چی
زرراش ب راین ویدیع بینیدک ییا
مرروع کرره و رز آن بیهیره می
وواد .ر مقابل روستان ررب راین
مسائل ر تجزا و تحررل کرره و
ریییکییا ر رئ ی م ی رییینیید .ررب
ادامه در صفحه ی 01
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فرمان افزایش جمعیت با کدامین منطق

مژگان حاصلی
نیییفیییوذ کیییرره و میییحیییصیییوالت
کشاو زک ران منطق ر خیطیرک
بررک سالمت مصیرف کینینیدزیان
مردرنند .و راینیکی راین مشیکیل تیا
سالران حل نخورید شد.
ر ای کالم آقااان مدان فیاویری
وعده میریدررنید و پیس رز سی و
رندک سال مدان فاوالب تیحیوایل
رررند.
حکومتی کی رز عیهیده ربیتیدرئی
تیییراییین خیییدمیییات شیییهیییرک بییی
شهروندرنش عاوز رست چیریونی
و با کدرمرن مینیطیق رز ییبیر تیا
مییجییرییس فییرمییااش ی  ،فییرمییان ب ی
روبرربر کررن ودعرت ر مردید.
شااد سورل کنرید راین مسیئیری چی
بییطیی ب ی زنییان رر ر زنییان
بعنورن نرد رز وامع فیعیال کی
مسئول نرهدر ک و سالمت نیریدی
رارر اعن فرزندرن و ییدیسیررن
خور نرز مرباشند ،مستقریدیا تیحیت
فشییا رایین سییرییسییتییک نییاکییا آمیید و
شرراط زندز طاقت فرسیا قیرر
رر ند و رزر ب آما رولت تیووی
کنند ب فرمان رفیزرایش ویدیعیریت
رست ر خوریند زر.
بررک زنان ک با مشیکیل کیدیبیور
آب و مسکین مینیاسیب و ییزاینی
یاک کدرشکین وزرنی رسیت و
پنج نیرم میریکینینید ،حیدایث ییر
آنکس کی رنیدرن ریید نیان ریید،
ووک ترخ برش نرست.

پیشگفتار
ر رفسییییانیییی یییییاک کییییهیییین،
شخصرتهائ نیظیریر رایو روسیر
فررورن اافت مرشد .شااد ررستیان
پییرررزرن کییهیین بییررک بیینییدییااییش
کشردن رحکام میتیضیار حیاکیدیان
زمان خور ران موووررت تخرری
ر خرق مرکررند.
ر راررن رمروز ،ووور رایو رو
سر ر ر حکیومیت رسیالمی
راییرییر رفسییان ی نییرییسییت ،بییرییک ی
بورقعرت ترخ تبدال شده رست.
ای سر ران راو حکومت فتورک
رفزراش ویدیعیریت بی رو بیرربیر
ودعرت فعیری ایعینی ایکیصید و
پنجاه تا رواست مرریریون نیفیر ر
مردید .و ر ران رستا مامیو رن
حکومت تالش میریکینینید فیرمیان
ییییبیییر ر بیییا حضیییو ر
ختخورب مررم روررئ کنند.
و سر راریر راین رایو ،میقیامیات
رولت میدعی رعیتیدرل و تیدبیریر
رستک آما یااش با رانک تعیدایل
شییده ،خییبییر رز فییاوییع ی رک ر
شرف وقوع مردید .مقامات راین
رولییت بی نییاتییورنی خییواییش ر
تامرین آب آشیامیریدنی ویدیعیریت
یییفییتییار مییرییرییرییونی فییعییری رذعییان
رر ند.
رز رانک ودعرت تهررن رز میرز
چها ره مریریریون نیفیر و روسیال
قبل رز موعد پرشبرن شده زذشت
رست زر رر ند.
مینو همتی در گفتگو بشا مشژگشان
رانک فاوالب تهررن ر آبیهیاک حششاصششلششی فششعششال ح ش ششو زنششان و
ز رع مینیطیقی وینیوب تیهیررن خبرنگار در سشودشد بشه بشررسشی

خطرات رشد جمشعشیشت درششرایش
کنونی کشور و تاثشیشرات مشخشرب
آن بششر وضششعششیششت مششعششیشششششتششی
وبششهششداشششتششی خششانششواده هششای کششم
درآمدکه اکثریت جامعه ایشران را
تشکیل می دهند و همشنشنشیشن بشه
پدیده کودکان بی سشرپشرسشت کشه
مششاحصششل هششمششیششن نششابششه سششامششانششی
است می پردازند.
به بحث سیاسشت هشای افشزایشش
جمشعشیشت و قشوانشیشن وضشع ششده
دراین زمینه درحشال حشاضشر بشه
یکی از مشهشم تشریشن بشحشث هشای
روز در کشور تبدیشل ششده اسشت
چندی سشت کشه سشیشاسشت هشای
افشزایشش جشمششعشیشت در ایششران بششه
شدت بسیشاری در حشال پشیشگشری
م ش ششامششات و مسششووالن کشششوری
است.
رهششایششی زن  :حششکششم حششکششومششتششی
افزایش جمعیت به دو برابشر چشه
اهدافی را دنبال می کند؟
مژگان حاصلی  :فتیور ،تیوصیری ،
رلیتیدیا و بی وقیت لیزوم نیازل
شدن آا و کشف حدایث ویداید و
تییییکییییرر و تییییکییییرر ؛ رایییین
بییا سییرییاسییتیییاک رفییزراییش تییولیید
فیرزنیید پیا ر فیررتییر رز تشییواییق
زذرشت و نی تیهیداید بی خیور
زرفت رست.
تجرب ر تا اخ وهان نشان ررره
ک ر برخ میور ر زمیانی کی
کشو یا شد ودعرت خور ر ر
حالت بحررن م برنینید تیوصیری
یاا ر ب شهروندرن خور ر رای
م ریند رما برشتر ران توصر یا
ر کشو یاا بیوره کی بیا شید
باالک ودعرت وبرو بیوره رنید و
بر قرر ک تعارل روتدیاعی میریان
رمکانات و ودعرت بی خصیوص
بررک نسل آانده رلرل رصیری راین
زون سفا ش یاست.
ر تدام رنرا رز سوک رولت ییا
تالش م شور کی آمیوزش ییاک
بهدرشتی رطیالعیات ر میانی و
یدچنرن ربزر مو ر نراز ر راین
زمرن ر رخترا شهروندرن قیرر
برررر .رما زمان ک ران مسال

ر یر کشو ک حالت رسیتیو ک
پردر م کند قابیل تیووی و تیامیل
برشتر رست.
چنیدک سیت کی سیریاسیت ییاک
رفیزراییش وییدیعییریت ر راییررن بی
شدت بسریا ک ر حیال پیریریرک
مییقییامییات و مسییووالن کشییو ک
رست
ر  ٤۱فرو ران  ٤٥۱٥بیور کی
زییزر ش سیید ی مییرکییز آمییا
میینییتییشییر شیید ،ر رایین زییزر ش
ودعرت راررن بال بر  ۳۳مرررون
و  ٥۳۳یزر و  ۱٠٨نفیر رعیالم
شییده رسییت و بییررسییا یییدییریین
رررهیییا یییک رکیینییون حییدور ۸٤
مییرییرییرییون و  ۳٠۱یییزر و ۳۶
خانور ر راررن زندز م کنند.
ر یدرن زمیان بیور کی ر پی
رنییتییقییاریییاک عییری خییامیینی رک ،رز
کایش نیرخ شید ویدیعیریتی ر
راررن ،نسخی ییاک پیریچیریده شیده
بررک سرنوشت میررم ر رای شید
ک تا سال  ٤۶٨۶بیااید ویدیعیریت
راررن ب  ٤٨٨مرررون نیفیر و ر
اییی رفییق  ۱٨سییال ی ب ی ٤۱٨
مرررون نفر برسد.
رهششایششی زن  :بششرخششورد رسششانششه
هششای داخششلششی بششه ایششن فششرمششان
حکومتی چه بوده است؟
مششژگششان حششاصششلششی  :ر لییحییظ ی
ربتدرا ک ران پرام منتشر زیرراید
بسرا ک رز رقشیا ویامیعی راین
مطرب ر ر قیالیب ایی میطیریب
عییارک مییطییرح شییده ر اییی
سخنررن ررنستند.
رمییا رایین صییحییبییت کییامییال وییدک
مطرح شده بور ک بالفاصر ید
مییقییامییات ب ی نییازییهییان یییدییر ی
کا شنا ودعرت شناس شیده و
آن یک با شدت برشترک بر رعدیال
برنیامی ییا و قیورنیرین رسیتیو ک
نسبت ب پیریرک ویدیعیریت رایررن
ر  ۱٨سال آانده نرررن شدند .
نرررن و سفا ش یاا ک حت
ر ورقیع ر کشیو ییاای میانینیید
نرو و سیواید کی رز بیاالتیراین
سییطییح رسییتییانییدر ر یییاک وییهییانی
بررک کرفرت زندز برخو رر ند
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تش
سازماندهی و کل یابی شرط پیروزی مردمی
و رز طرف شد ودعرت بسریا
پاارن ر رر نید راین رسیتیو رت
راده ند شور.
یدچنرن ر سان ییاک ررخیری
ب ی طییو یییدییسییو و نییازییهییان ی
تییوصییر ی یییا و سییفییا ش یییاک
مخترف رز پزشک تا مذیب بیر
رفزراش متدرکز شدند.
میجیریس نیرییز ر فیرو راین مییاه
رمسال با فو ات طرح میجیازرت
بررک سقط ونرن ،ورزکیتیومی و
تبرر بررک فرزند کدتر میورفیقیت
کیییرر .طیییرح رفیییزرایییش نیییرخ
با و ک و پرش زررک رز کاییش
شد ودعرت کشو چیهیا میاره
رر ر و ماره ک ای آن "ییدی ک
رقدرمات پرررمون ب سقط ونیرین،
عقرک سازک میانینید ورزکیتیومی ،
توبکتوم و یرزیونی تیبیریریغیات
تیییحیییداییید میییورلیییرییید و کیییاییییش
فرزندآو ک" ر میدینیوع رعیالم
کرره رست.
ر یدرن ر تباط نااب ارس روم
کدرسرون بهدرشت و ر میان ر
مییجییرییس یشییتییک رعییالم کییرر:
"سراست رفیزرایش ویدیعیریت ،بیا
تاکرد ییبیرک  ،بیررک رفیزرایش
ودعرت مسردان ،ر رستو کیا
تییدییام ی نییهییاریییا قییرر زییرفییت ی
رست".
رهشششایشششی زن :تشششاثشششیشششر فشششرزنشششد
بشیششششتششربششر اقششتشصششاد خشانششواده و
هششمششنششنششیششن کششاهششش اسششت ش ششالل
اقتصادی زنشان در جشامشعشه چشه
پیامدهایی خواهد داشت؟
مژگان حاصلی  :شید فیزراینیده
وییدییعییرییت رر را پییرییامییدییییاا
رقتصارا ،روتداعي ،فریینیریي،
سییرییاسییي و زاسییت مییحییرییطییي
بسرا ا رست .توسع رقیتیصیارک
و رفزراش ودعرت رو مسرر رو
رز یک بوره رست.
ر تییدییام ی رنییرییا کییوچییکییتییرایین
تیییغیییریییریییررت ر قیییورنیییرییین و
رستو رلعدل یاا ک ر زمیرینی
ودعرت ررره م شور با ازبرن
و تحقرقات زستیرره رنیجیام می
شور .تدام میتیغیریریر ییا میو ر
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بر س قرر م زررر وویعیریت
کنون وامع و مسرر فعر آن رز
نظر رقتصارک و روتداع ییک رز
مهک تران نیکیات بی حسیاب می
آادوآانده رفیرررک کی ییک رکینیون
ر وامع زندز م کنند.
ب عقرده بسرا ک رز کیا شینیاسیان
روتدیاعی و رقیتیصیارک رفیزرایش
ودعرت راررن با توو ب شیررایط
کنون تنها منجر ب رفزرایش فیقیر
ر کشو خورید شد .بیااید تیووی
ررشت ک ر رخران رخیبیا ک کی
ررشترک بررسا رطالعات ودعرت
راررن ر شش میاه زیذشیتی 355
یزر نفر رفزراش ررشیتی و شید
وییدییعییرییت  6.5ر صیید رسییت و
ساالن حدور ای مرررون نیفیر بی
ودعرت راررن رفزوره م شور ک
ران خور ورقعا ودعرت قابل تووی
رک رست رکنون وااریاه رایررن رز
نیظیر ویدییعیرییت ر وییهیان تیبی
یجدیک و یدچنرن تیبی رییک ر
آسرا ر رر ر.
رهشایششی زن  :بشا وجشود هششزاران
کودکان بی سرپرست و کشودکشان
خیابانی ،چگونه افزایش جمعیشت
بر این معضل اجتماعی تاثیر مشی
گذارد؟
مژگان حاصلی  :رما ران تیوصیری
یاک رفزراش ویدیعیریت بیدون ر
نظر زرفتن و تامرن خدمات زار
بناا رقتصارک و رویتیدیاعی ر
شرراط کنون و با ووور ب تو م
و کور رقتصارک باال یریچ زیونی
آانده نررک ر خور ندر ر.
ر حال حاویر کی بسیریا ک رز
خییانییوررهیییا ر تییامییریین حییدرقییل
رمییکییانییات مییعییرییشییتیی خییور بییا
مشکالت فررورن وبرو یسیتینید
و ب ی تیینییهییاا ی بییا آمییوزش ی ،
ر میییان ،تیییغیییذاییی و بیییهیییدرشیییت
فییرزنییدرنشییان ر ب ی روش م ی
کشیینیید ،رولییریین قییربییانییرییان رایین
سریاسیتییاک رسیتیو ک خیوریینید
بور.
پس رز آن وورنان سالیاک آاینیده
ک پس رز ای رنفجیا ویدیعیریتی
متولد شده رند ر وند تحصرری ،

وستجوک شغیل ،رزرورج و عیدم
ثیبیات شیررایط ،قیربیانیریان بیعیدک
خوریند بور.
ر سالیهیاک ریی  ۳٨بیور کی بیا
توصر یاک ران چنرن  ،نرخ شد
ودعرت ر ب  ۶ر صد سیانینید،
وادررک ک حدور  ۸٨سیال بیعید
رثر خور ر ر ویامیعی رایررن بیا
رفییزراییش خییرییل عییظییرییک وییورنییان
وییواییاک کییا و نییبییور رمییکییانییات
رزرورج  ،رشییتییغییال و وییعییف
شاخص ییاک رویتیدیاعی ر حید
ای فاوع روتداع نشان ررر .
 22ر صد رز کیورکیان رایررنیر سیین تییحییصییرییل ب ی میید س ی
نیییدییی ونییید و راییین طیییو کییی
خبرززر ک راسنا ززر ش م رید
نزرای ب  ٥مرررون کیورک کیا
ر راررن ووور رر ر .زلفروشی
ر خرابانیا ،رسپینید رور کیررن،
پاک کیررن شیریشی رتیومیبیریلییا،
فییالفییروش ی و خییرییر ی کییا یییاک
رارر رز ودر کا زرک ر ئیبیا
و خاک و زچ و زل.
 حییدور اییی سییوم وییورنیییا ربازر کا بیریکیا نید و نیریدی رز
فا غرلیتیحیصیریلییاک ررنشیریایی
ند تورنند کا پردر کنند.
 ٤۶مییرییرییرییون پییرونییده طییالق ر
رررزییاهیییاک راییررن ر وییراییان
رست .ران مور ر ییدی نیاشی رز
شیکیافی سیت کی میریان قیورنیریین
رستو ک و رمکانات زار بناا و
رمکانیات رویتیدیاعی ورقیتیصیارک
وامع رست.
رهششایششی زن  :آیششا هششدل اصششلششی
فرمشان افشزایشش جشمشعشیشت خشانشه
نشین کردن زنان است آیا مساله
با توسعه اقشتشصشادی هشمشاهشنشگشی
دارد؟
مژگان حاصلشی  :بیا نیریایی بی
کشو ییاک تیوسیعی ایافیتی و کیک
ودعرت ر رنرا ک باالتران رمیرید
ر رر ر یسییتیینیید و
ب ی زنییدز ی
بییاالتییرایین رمییکییانییات آمییوزش ی ،
ر مان و رمینیریت رویتیدیاعی ر
بییررک شییهییرونییدرن خییور فییرریییک
ندوره رند .

یرزز ب سریاسیتییاک رسیتیو ک
چون مدنوعرت و ور کیانیدوم ایا
مجازرت بررک عدلیاک وررحی
چییون ورزکییتییوم ی و ...وبییرو
نخوریرک شد.
چرر ک برش رز یر چرزک فررییک
آو رن رستاندر ریاک کرف بیررک
ودعرت حاورشان با واکیررک
آانده نرر رز مهک تیراین رئیدئی
یاک وهان محسوب م شور.
زنان ب عنورن اک رز مهک تران
عورمل موثیر ر رویررای سیازک
ران تصدردات رر رک مسیوولیریت
بسرا باالا یستند ک تنهیا چیا ه
آن آزییای ی  ،آزییای ی و بییاز یییک
آزای ست.
آزای رز حقوق شیان زیرفیتی تیا
بهدرشت و سالمت شخص شیان
رز تییوو ی نییدییورن ب ی آایینییده و
مطالبات روتدیاعی و رقیتیصیارک
خییورشییان و یییر فییرزنییدک ک ی
رر ند و یر فیرزنیدک کی میتیولید
خییورییید شیید ک ی رایین مییهییک وییز
یدرری مرررن و شیرایی ییاک
زندز شان ئرر میدیکین خیوریید
بور.
اک رز بز زتران بیریک ییاک ر
کشو یاک پیاای زیذر ک شیده بیر
عقااد مذیب رفزراش آزررک زنان
ست حت رزر ران آزررک رز نظیر
زمان باشد ،حیتی رزیر فیررئیت
برشترک بررک زنان فرریک شور .
بر آزای ِ برشتر رز حق رنسیانی ،
کی می تییورنیید حییت ی فییررتییر رز
مرررن اا زنان بورنش نسبت بی
وامع خور و قیورنیرین رسیتیو ک
حساسرت ررشتی بیاشید و مشیکیل
آفران باشد؛ زن ک بیررک حیق
خییور راسییتییارز ی کیینیید پسییررن و
رختررنش ر نرز راستاره بی رنیریا
م آو ر و رز یدرین ویاسیت کی
زن م شور مار تددن بشرک.
رما تبدال زن بی رسیتیریاه تیولیرید
نسل بررک روررک عدریریات تیولید
ب نرت پنج تن ۱ ،فرزند ،ب نرت
رمام یشتک ٠ ،فیرزنید ایا رورزره
رمام و  ٤۶معصوم ،آاا راریر بی
تن نجو مار تیورن رنیداشیریدن
ب خور اا فرصت سنجش فاصر
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و برربرکیا ر خورید ررر من ر مو ر ران قانون با اک رز فعاالن حقوق زنان ک برش رز  55سال ر ر وپا ر حوزه زنان و پینیایینیدزیان
فعالرت ررشتند صحبت م کررم ک راشان نظر والب رررند ک ران قانون ر کشو شدا تنها قصد ران ر رر ر کی حیریطی فیعیالیریت زنیان بی
فضاک مران رتاق خورب و آشپزخان محدور کند.
رهایی زن  :واکنش زنان به فرمان حکومتی بنه دار شدن چه بوده است؟ اما آننه که هوشیاری می طلبد چیست؟
مژگان حاصلی  :یوشرا ک ر برربر وعده یا و طرفندیاک فرابکا رن رولت یا نرز اک رز مهکتران مور رک ست ک می تیورنید یینیدیور
خوب بررک خانورره یا باشد .رزودر وعده یاک رولت ر رستاک بقاک نظام م تورند مور ر زار باشد:
 ر را ورمیاک زونازون ب خانوررهیاک برش رز  ٥اا  ۶فرزند ر را کدی یزان یاک موقت بررک فرزندرن خانوررهیاک پرودعرت فرریک کررن تسهرالت موقت مسکن و ...رزر توو ررشت باشرد ران یا ید موقت یستند ب طیو میثیال ر ایی میو ر خیاص ایا ر اییمحدوره کوتاه مدت یستند.
ر ران مو ر م تورن ب یدا ای مرررون تومان رحددک نژرر ب کورکان متولد شده رشا ه کرر ک بعدیا با شرط و شروطییاک بسیریا ک کی
بررک آن زذرشت شد نشان ررر ک برنام رک ئرر عدر و فراب برش نبوره رست.
رما آنچ ک واک خرسندک ست رفزراش سطح رطالعات خانوررهیاک وورن نسبت ب پرشامدیا و مسیوولیریتییاک رفیزرایش فیرزنیدرن رسیت .ر
زفترو با بسرا ک رز زوجیاک وورن متوو م شواک ک آنان بر فرریک کررن رمکانات کاف و توو ب مسوولرتیاک تربرت کورکان برش رز
یر چرز ریدرت م ریند..

تورنست ر برربر تدام مسائل روتداع و سراس رو ه خور ،رز
مبارزات دانشجویی دهه هشتاد  .....ادامه ی صفحه 00
ودر تبعرض ونسرت  ،مسائل رقتصارک ،خصوص سازک و تدام
ورکنش یاک روتداع ک ر آن رو ه مووور بور ،وبه خور ر رعالم کند و بطو عرن رعترروات خور ر بران ندااد .پاا رصر شکل
زررک ررب و ررشتن رفررر زاارک زار پرچک خور نرز تشکل بور .ررنشجواان رمروز نرز رزر ب مبا زه و رعتررض م رنداشند ،بااد رول ب
تشکل ااب فکر کنند ک کن رصر یر مبا زه رک رست .مدکن رست چنرن تجرب رک ر روبا ه ب زورک ندرشت باشرک ،رما ب عنورن
کار
شخص ک تجرب رک رز ران وراان رر ر ب تدام فعالین دانشجویی ،کمونیست و چپ رادیکال انقالبی ،پیشنهاد من داشتن و تداوم ِ
گروهی و تشکل است .مولفه ای که سیستم موجود همیشه سعی در از بین بردن آن و شخصی نمودن و منفرد نمودن فعالیت ها داشته،
چرا که هیچ مبارزه انفرادی و شخصی به هیچ کجا نخواهد رسید .درحال حاضر دانشگاههای ایران مملو از دانشجویان چپ و
کمونیست است ،اما در زمینه عامل ذهنی باید به این باور برسند که تشکل ،رکن اصلی مبارزات دانشجویی است؛ اتحاد را سرلوحه
خود قرار داده و نقدی واقعی از شرایط موجود اجتماع داشته باشند؛ و در این عرصه نباید آلوده فرد گرایی ،وعده های دولت تدبیر و
امید و شعارهای اعتدال و اصالحات شد .اگر اسلحه تشکل و اتحاد از مارکسیسم و چپ دانشجویی گرفته شود ،مارکسیسم در نهایت
در فعالیت ها و اعتراضات دانشجویی محو خواهد شد و پاسیفیسمی که سیستم آن را رواج می دهد به رسوخ خود ادامه داده و دیگر
هیچ اعتراض و فعالیتی از جانب چپ دانشگاهی در آینده نخواهیم داشت.

می توانند تمام انواع خشونت هایی را که برشمردیم به کار ببرند و اصال
آیا «اعمال خشونت» یک بیماری و  ......ادامه ی صفحه 8
متوجه قباحت رفتار خود نیز نباشند .این بیماری از نظر برخی محققان ۳٨
درصد ژنتیکی است اما امروز عوامل محیطی و تربیتی امکان اینکه بگوییم ٦٨٨درصد انحراف رفتارشان اکتسابی است را بیشتر کرده است.
یک گروه دیگر که بسیار قابل توجه نیز هست ،افرادی هستند که به دالئل اختالالت ارگانیک در سیستم اعصاب مرکزی کنترل کامل در رفتار و کردار خود را
ندارند .دکتر صبری می گوید:
«عارضههای مغزی که بخصوص به قسمت جلویی قشر مغز صدمه میزند .صدمات عمومی مثل جنون خمر ،عوارض اختالل هورمونی  ،کمبود اکسیژن در مغز،
عوارض ناشی از دارو ها و گیاهان مسموم کننده  ،مسمومیت با فلزات سنگین  ،حتی کمبود ویتامین و مواد معدنی در بدن  ،بیماریهای کلیوی و کبدی در مرحل
گذار ،سکته مغزی و صدمه به بخش های معین از مغز ،آلزایمر و عوامل پیری؛ از جمله این دسته ی آخرهستند .درمان آن به درمان بیماری رادیکالی که ایجاد کننده
اختالل روحی است بستگی مستقیم دارد .معموالً در صورتی که ناشناخته ماندن بیماری تداوم پیدا نکند  ،بیماران از دارو -های آرام بخش یا ض ّد سیکوز استفاده
کرده و به این ترتیب از نظر احساسی خود را متعادل نگه میدارند .شباهت این گروه
با دستهای که بیماری روحی دارند و در ابتدای بحث مطرح کردیم مصرف دارو است و تفاوتشان این است که بیماران روحی به روان درمانی و مشاوره همزمان با
درمان دارویی نیازمند هستند».
اگرچه نمیخواهیم و نمی توانیم و نباید اعمال خشونت را فقط بیماری تلقی کنیم تا از عاملین و مرتکبین آن سلب مسئولیت شود! اما به نظر میرسد در ابعاد کوچک و
مسائل خانوادگی راههای کارساز و امیدبخشی پیش روی قربانیان و بیماران است .مشاوره های روانکاوانه و مراجعه به روانپزشک  ،کوتاه ترین و آسانترین راه به
نظر می رسد.
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«ما چرا دمکراسی بیدولت را در روژاوا ایجاد کردهایم»

صفحه ا جتما یع

گفتگوی هنرمند هلندی  Jonas Staalبا صالح مسلم محمد از رهبران حزب
اتحاد دموکراتیک سوریه
برگردان :نادر تیف
 ۱آذ  ٤٥۱٥برربر با  ٥٨نورمبر ۸٨٤۶

صالح مسلم

صالح مسلم محمد ،یکی از رهبران حزب اتحاد دمکراتیک( ،)YPDنمایندهی جوامع مست ل
روژاوا(کردستان سوریه) و تشکالت مسلح آن ،واحدهای دفاع از مردم( )YPGو واحدهای
دفاع زنان( )YPJبه هلند آمد .دربارهی مبارزه در رژاوا علیه دولت اسالمی(داعش سابق) و
گسترش خودگردانی دمکراتیک در جریان ان الب روژاوا اطالعرسانی کرد .هنرمند هلندی
 Jonas Staalمصاحبهای با صالح مسلم محمد انجام داد که در زیر برگردانش آمده است:

پرسش :شدا ر کنفررنس مطبوعات رمروزتان صراحا ً رعالم کرراد ک مبا زه ر و رور ب ون عرر رولت رسالم خیالیصی نیدی شیور.
مبا زه بررک ای نظر سراس مشخص نرز یست ک نامش خورزرررن رمکررتری رست .خورزرررن رمکررتری ک ر قرب رنیقیالب و رور
قرر زرفت  ،چرست
پاسخ :رلرل رصر حدر ب ما ،مدل رمکررترک رست ک ما ر منطق مان ب مرحر ک روررء زذرشت راک .رولتیا و نررویاک میحیری میتیعیدرک
روست ندر ند ک چنرن مدل رمکررتری آلترناتروک ر و رور زسترش اابد .آنیا رز مدل ما م یررسند .ما موفق شداک ر ط وینی ررخیری
سو ا س کانتون مستقل ر و رور راجار نداارک ک با شروهرک رمکررتری و خورزرررن ررر ه م زررند .میا بیا ییدی ک رقیریریتییاک قیومی و
مذیب منطق  ،عربیا ،ترکدنیا ،آسو کیا ،ر من یا ،مسرحران و کرریا ،ساختا سراس ودع ر بررک س کانتون با تورفیق وک کیائیذ
ک نامش ر قرر ررر روتداع ما زذرشترک ،راجار ندوراک.
ما شو رک مررم ر با صد و ای ندااندهک تعاون یا ،کدرت یا و مجامع س کانتون و رور تشکرل ررراک.
یر ای رز ورحدیاک سراس رر رک رو یبر رست ک اک شان زن و راررک مرر رست .چهل ر صید رعضیاک نیدیااینیدزی ر سیاخیتیا ییاک
زونازون زن یستند تا برربرک ونس ر تدام رشکال زندز عدوم و ندااندز سراس عاات زررر.
ما وزرً رمکررس ب رولت ر راجار کررهراک .ران آلترناتروک ب یدتا ر منطق رک رست ک آماج کشدکشیاک ر تش آزرر سو ای  ،ایک بشیا
رسد و رولت خورخورندهک رسالم قرر زرفت رست.
وش رارر بررک ر واع ب مفهوم کنفد رلرسک رمکررتری اا خورزرررن رمکررتری رمکررس رراکال رست ک یدفش بسریج میررم رسیت تیا
خورشان رمو خور ر ب رست برررند و رز خور رفاع نداانید ،آنییک بیا سیالحییاک خیورشیان ییکچیون ورحیدییاک رفیاع رز میررم( )YPGو
ورحدیاک رفاع زنان( .)YPJما خوریان خورحکومت ب معناک خورزرررن و خورسازمانری بدون رولت یسترک .رشخیاصی یسیتینید کی رز
خورزرررن نظرک سخن م زواند ،رما بررک ما خورزرررن ر رنقالب یر وزهک ما تبرو م اابد .زنان ،مرررن و ید ک زروهیاک ویامیعی
ما رز ران پس سازمانری شدهرند .رزر کوبان تاکنون سقوط نکرره رست ،ب ران عرت رست ک ما چنرن ساختا یاا ر راجار کرره بوراک.
پرسش :ر سخنان شدا ،ور هیاک «رمکررس »« ،آزررک» و «رنسانرت» رئرب شنرده م شوند .آاا م تورنرد توورح ریرد کی رز نیظیر شیدیا،
چ تفاوت مران رمکررس سرماا رر ک و آنچ شدا خورزرررن رمکررتری م نامرد ،یست
پاسخ :یدران م ررنند ک رمکررس سرماا رر ک چرون بررک أکزررک خرد شببازک ره م رندرزر .ر ران رمکررس رنتخابات ب بیازک
شبایت رر ر .رنتخابات پا لدان ر بسرا ک رزکشو یا ونب ک تبررغات رر ند و منافع مستقرک و شخص أکرینده ر مدنظر قیرر می ریینید.
خورزرررن رمکررتری ب ر رزمدت نظر رر ر .خورزرررن رمکررتری مصر رست ک مررم ن فقط حقوق خور ر بیفیهیدینید ،بیریکی آنییا ر
مستقردا ً عدر ندااند .آنچ ر قرب خورزرررن رمکررتری قرر رر ر ،سراس شدن وامع رست .وورمع ر ر وپا ووور رر نید کی سیریاسی
نرستند .رحزرب سراس ر ران وورمع رقناع و منافع فررک ر یدف خور قرر م ریند و رز یاا ورقع و سراس شدن وامع م زرازند.
رمکررس ورقع بر پاا وامع سراس شده قرر رر ر .رزر شدا ب کوبان برواد و مبیا زرن ورحیدییاک رفیاع رز میررم( )YPGو ورحیدییاک
رفاع زنان( )YPJر مالقات کنرد ،متوو خوریرد شد ک راشان ب خوب م ررنند ک بررک چ و عرر ک مبا زه م کنند .بررک پول ایا مینیافیع
شخص خور مبا زه ند کنند .آنوا یستند تا رز ر زشیاک پاا رک رفاع ندااند ،ر زشیاا ک ر آن ورحد ب میرحیری ک عیدیل ر می آو نید.
تفاوت برن آنچ م کنند و آنچ م رنداشند ،نرست.
پرسش :چرون م تورن وامع رک ر ر چنرن سطح باالک آزای سراس قرر ررر
پاسخ :بااد وامع ر برست و چها ساعت آموزش ررر تا بتورند بحث کند و ودع تصدرک برررر .شدا بااد ران نظر ر فررموش کنرید کی بیااید
منتظر یبرک بور ک برااد و ب مررم برواد چ بااد بکنند .ب وااش بااد مررم اار برررند ک خورزرررن ر یکچون عدل ودع ب مرحری ک
عدل ر آو ند .مسائل وزمره مربوط ب ما بااد توورح ررره شوند ،نقد زررند و ودع حل شوند .ران مسائل م تورنند رز وغررفریاک سیریاسی
منطق تا ر زشیاک رنسان پاا رک ر ر برزررند .ید ک ران مسائل بااد مشترکا ً مطرح زررند .آموزش ودعی بیااید بی میا ایار ریید کی کی
یسترک ،بررک چ رشدنان رر اک و بررک چ مبا زه م کنرک.
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پرسش :چ کس ر وامع رک ک ر ون رست و با بحررن رنسان وب و رست ،آموززا رست
پاسخ :مررم خورشان خور ر آموزش م ریند .زمان ک شدا ره نفر ر زرریک م آو اد و م خوریرد ک رهحر بررک مسئر رک ر رئ ریند
اا پرسش مطرح م کنرد ،ودع تالش م کنند تا رهحر برااند و پاسخ پردر ندااند .زدان م کنک ک رانچنرن رست ک رهحلیا و پاسخیاک
خوب پردر م کنند .بحث ودع رست ک راشان ر سراس م کند.
پرسش :آن چ شدا قرب خورزرررن رمکررتری م نامرد وزرً مدل مجدع عدوم رست.
پاسخ :بر  .ما مجامع و کدرت یاا رر اک .ما بررک روررئ کررن خورزرررن ر بخشیاک مخترف وامع ساختا یاا راجار کررهراک.
پرسش :شرراط ک شدا ر نظر رر اد تا چنرن تجرب ک رمکررترک بتورند عدر شور ،چرستند
پاسخ :ران وندک طوالن رست .من خور چندان ری ر ران مبا زه شرکت ررشت رم و حتا ب زندرن رفتارم و شکنج شدم .رفرررک ک رو و
بر من یستند خوب م ررنند ک چرر من چنرن م کنک .من ران کا یا ر بررک پول ودعکررن و منفعت شخص ند کنک .رولت سو ا مرر
بازررشت کرر و شکنج ندور چرر ک متوو شد ک رر م مررم ر بررک خورزرررن آموزش م ریک .رلبت بسرا ک رز روستان من ب یدرن
سرنوشت رچا شدند .برخ رز راشان وان خواش ر زار شکنج رز رست رررند .خورزرررن رمکررتری نظرک نرست ک بتورن ای وزه
عدر کرر ،وندک رست ک با توورح و آموزش پرش م ور ،رنقالب رست ک تدام عدر ما ب ر رزر خورید کشرد.
پرسش :ررنشجواان ،وشنفکررن و ینرمندرن بسرا ک وادرریاک و رور و ب واژه کوبان ر رنبال م کنند و ب ران باو م سند ک
رنترناسرونالرسک بدون رولت ب نوع ره باززشت ر ر رو رن ما بازاافت رست .شدا ب مررم ک ر و رور نرستند ،رما رنقالبش ر ر
رفق م برنند چ م زوارد راشان چ م تورنند رنجام ریند
پاسخ :ب کوبان برواد ،با مررم آنوا رادر کنرد و ب حرفیااشان زوش فرر ریرد تا ر اابرد چ مدل سراس ر راجار کررهرند .با نررویاک
ورحدیاک رفاع رز مررم( )YPGو ورحدیاک رفاع زنان( )YPJزفتوزو کنرد و با فعالرتیااشان آشنا زرراد .شرراط بررک فتن شدا ب آنوا
ر آاندهرک نزرای آماره خورید شد تا شدا بتورنرد برشتر با خورزرررن رمکررتری آشنا شواد و ر اابرد ک مررم ر چ شرراط
تصو ناپذارک و با چ تهدادیاا و با چ کدبوریاک نان و آب رز آن رفاع کررند .برواد با مررم زفتوزو کنرد تا ر اابرد مررم چرون
خورزرررن رمکررتری ر ب مرحر ک روررء ر آو رند و رکنون وامع ب چ شبایت پردر کرره رست.
پرسش :آاا ب نظر شدا خورزرررن رمکررتری رلروا رست ک بتورن ر سطح وهان عدر ندور
پاسخ :زدان م کنک ک ررر هک رمکررتری وامع ک ما ب روررء زذرشت راک شروهرک رست ک یدران م تورنند رستفاره کنند ،لذر پاسخ ب سئورل
شدا مثبت رست .پرشررو ک یاک زاارک ر ربط با رنقالب ما مووور بور ،رما زمان ک کسان رز خا ج آمدند و خور مشایده ندورند ک
مررم ر نقاط مخترف چرون زندز م کنند ،ر اافتند ک خورزرررن رمکررتری آلترناترو خوب رست .کسان رانچنرن حتا رز رمشق ب
رنقالب ما پروستند .یر کس ک ماال رست م تورند برااد و ببرند ک رنقالب ما یر وز وراان رر ر .رنقالب رست بررک زندز و ب یدرن عرت
مبا زهک ما مبا زهرک رست بررک رنسانرت.
منبع:
tenk.cc

ایپم تبریک هب مناسبت آغاز سال نو میالدی 2015
بار و طوفان پاارزک رزرچ ر ختان ر لخت و عو کرر  .رما ینوز ر خیتیان بیا
اش یاا رستور ر خاک مقاوم و پابروا راستاره رند و صدرک خش خش برگ
یاک نرا ن

پاارزک ر زوشک پرام رمردک زمیزمی می کینید کی زمیرین نیفیس

خورید کشرد و ر ختان و وورن یا با شکوف یاا پر زل روبا ه لبخند خیوریینید
زر و مبا زه بررک زندز بهتر و آمدن سال نو آئاز خورید شد.
سال نو میالدی پیشاپیش مبارک
سازمان رهایی زن
مینو همتی—شراره رضادی
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مبارزات مردمی شکست انپذری است

Kobani Needs Your Support Now!(English)

The besieged city of Kobani has resisted the onslaught of
Islamic State. Women and men of Kobani have been
fighting the Islamic State in defense of their city, home
and dignity.
Winter is coming; harsh weather, shortage of food and
medicine and Turkish blockade of supply and resources
to civilian and defenders of Kobani are as dangerous as
Islamic States attacks.
In order to avoid another tragedy, we need to raise our
voice and demand that Turkish government lift its blockade of Kobani immediately, and allow free flow of support for the people of Kobani.
Turkish rulers must realize, if Kobani falls, they are responsible in the face of a humanitarian crisis,
and will be liable in the international criminal court.
We urge everyone, to raise their voice by calling the following numbers and emailing these authorities and letting them know, people will not tolerate another human tragedy, while Turkey is capable
of preventing it.

Turkish Government (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği)
06689Çankaya, Ankara
Tel : (+90 312) 470 23 08
Fax : (+90 312) 470 13 16

E-mail: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

Turkish Government (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği)
06689Çankaya, Ankara
Tel : (+90 312) 470 23 08
Fax : (+90 312) 470 13 16
E-mail: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

Turkish Parliament
TBMM 06543 Bakanlıklar Ankara / TÜRKİYE

For your comments and suggestions
49 51 52/420 67 420 )312( 90+
assembly@tbmm.gov.tr London

Europe House
32 Smith Square, London SW1P 3EU
4302 7227 20 )0( / 44+ , 4300 7227 20)0( / 44+
eplondon@europarl.europa.eu

The Organization for Emancipation of Women (RahaiZan)
December 15th 2014
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کۆبانی بهخێرایی پێویستی به یارمهتییه!

شاری گهمارۆدراوی کۆبانی تاکوو دشێشسشتشا له بهرانشبهر هشێشرششهکشانشی داعششدا
قارەمانانه ڕاوەستاوە .ژنان و پیاوانی کۆبانی بهمهبهستی پاراستنی ششار و مشا
و کهرامهتی دینسانی ،له شهڕێکی دهستهم و نابهرابهردا بهشدارییان کردوە.
زستان له ڕێدایه و ههوا ڕوو له ساردبوونه .له وەها بارودۆخێکدا کهمشبشوونشی
خواردەمهنی و دەرمان و ههروەها داخشرانشی سشنشوور ( تشاقه ڕێشگشای گهیشانشدنشی
یارمهتییهکان به دەستی خهڵک و شهڕڤانانی کۆبانی) بهدەستی هشێشزی نشیشزامشیشی
تورکیا ،بهقهد هێرشی دەوڵهتی دیسالمی مهترسیدارە.
بۆ پێشگرتن له ڕوودانی تراژێدیایهکی دیکهی دینسانی ،پێویسشته که به دەنشگشی
بهرز داوا له دەوڵهتی تورکیا و کاربهدەستانی بکهین که بهپهله کۆتایی به گهمارۆی سنووری تورکیا بهێنن و بهڵێن بدەن که یارمهتییهکان
به داسانی به دەستی خهڵک و شهڕڤانان بگات.
دەسهاڵتدارانی تورکیا دەبێ تێبگهن که دهگهر بهرخۆدانی کۆبانی تێک بشکێت ،خهڵکی سهرتشاسشهری جشیشهشان تشورکشیشا وەکشوو بهرپشرسشی
یهکهمی دهم تراژێدیایه چاو لێدەکهن و دهم دەوڵهته دەبێ له مهحکهمهیهکی جینایی نێونهتهوەییدا واڵمدەر بێت.
لێرەوە داوا له دێوەی دازیز دەکهین که له ڕێگای دهم ژمارە تهلهفۆن و دیشمهیشالنهی خشوارەوە دهم داواکشاریشانه به گشوێشی کشاربهدەسشتشانشی
تورکیه و هاوپهیمانانی داورووپاییان بگهیهنن.
)Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğiدەوڵهتی تورکیا (
06689 Çankaya, Ankara
Tel : (+90 312) 470 23 08
Fax : (+90 312) 470 13 16
E-mail: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
پهڕلهمانی تورکیا

London
ماڵی داورووپاEurope House
32Smith Square, London SW1P 3EU

TBMM 06543 Bakanlıklar Ankara / TÜRKİYE
For your comments and suggestions

+44 / (0)20 7227 4300 , +44 / (0) 20 7227
4302

+90 (312) 420 67 52/420 51 49

eplondon@europarl.europa.eu

assembly@tbmm.gov.tr
ڕێکخراوی ڕەهایی ژنان

پانزدەی مانگی دێسامبری ساڵی دوو ههزار و چواردە
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صفحه خبری

ایران با پیوستن به قطعنامه منع ازدواج زیر۱١سالهها (توس سازمان ملل) مخالفت کرد و آنرا مغایر شرع دانست.
سازمان مرل ،قطعنام اي ر بررا منع رزرورج كوركان اا ب عبا تي رفررر زار  ٤٠سال تصواب
كرره رست ،قطعنام اي ك ر كدرت حقوق بشر سازمان تصواب شد و خبر رز ران ميررر ك برشتر
كشو یا ب آن پروست رند و رندك كشو یااي یک یستند ك ب آن نپروست رند اا مشروط پروست رند.
راررن اني رز ران كشو یاست ك زاربا منع رزرورج رفررر زار  ٤٠سال نرفت رست و ب طو
مشروط ب كنورنسرون حقوق كورك پروست رست.
ب ززر ش رعتدار ،مور ر راررا یک ر كنورنسرون راده ميشور ك رایررن بیا پیذایرش آنیهیا مشینیل
ررشت و ر مغاارت با مورزان رسالمي ميراده رست ۸٤ .نورمیبیر ،سیازمیان میریل بیا تصیوایب راین
قطعنام  ،ید كشو یاا عضو ر متعهد كرر ك رزرورج كوركان ر مدنیوع و قیورنیرین الزم بیررا
پرشرررا و مجازرت متخرف ر تصواب و رورر كنند .سازمان مریل میتیحید میيزیواید رایریر تیوویری
فرینري و عرفي بررا رزرورج یرچ كورك زار  ٤٠سالي قابل پذارش نرست قطعنام بررا تصواب
نهااي ب مجدع عدومي خورید فت.
راررن ر ران مخالفت تنها نرست و سوررن یک ظایرر زاربا منع رزرورج كوركان نرفت رست .ب ززر ش سازمان مرل ،ر حال حاور بیریش رز
 ٠٧٧میلیون زن در سراسر جهان زیر سن  ۱١سال ازدواج كردهاند كه از این تعداد  ٥٢٧میشلشیشون نشفشر زمشان ازدواج زیشر  ۱٢سشال سشن
داشتند.
آمار اعالم شده از سوي ثبت احوال ایران نشان ميدهد كه تعداد زنان زیر  ۱٢سالي كه در سال گذشته در ایشران ازدواج كشردهانشد ،بشیشش از
 ١۱هزار نفر است ،ران ر حالي رست ك ران رزرورجیا ،رزرورجیاا ثبت شدهرند و با رواف كررن رزرورجیاا ئرر ثبتي ر ران میو ر عیدرا
برش رز آنچ رعالم شده خورید شد .رما با ر نظر زرفتن كل رزرورجیاا رنجام شده ر سال  ،۱۸ك  ۳۳١یزر و  ٣٤٥میو ر بیوره ،میيتیورن
ر اافت ك ٥/٣ر صد رز كل رزرورجیا ب رزرورج زنان زار  ٤٣سال برميزررر ،ران ر حالي رست ك رزرورج زنان برن  ٤٣تیا  ٤۱سیال ییک
سهک قابل تووهي رز كل ر رر ر؛  ٥٨ر صد.
"ضارب زنان جهرم گفت :یک روحانی گفته بود ریختن خون بدحجاب مباح است"
سحام نیوز  -مررک ک با چاقو ب زنان وهرم حدر م کرره رستررر شده .زفت م شور رو ای بسرج  ۸۸سال و پید ش نیریز ایی سیریینی
پاسدر بسرج رست .وا ب زفت رز ای ورعظ وحان شنرده ک "خون زنان بدحجاب مباح رست" و رو رست ب عدل زره رست.
ب ززر ش سحام نروز ،فرر وا ب ک پنجشنب  ۳آذ رستررر شده ،وورن رست  ۸۸سال ب نام محدد بهشت فر ک عضو بسیریج قیطیبآبیار رز
توربع وهرم رست.
ب ززر ش یدرن منبع ،زفت م شور پد وا ب ،سرین پاسدر وررل بهشت فر (وررل رسفرازک) رست کی ر حیال حیاویر فیرمیانیده بسیریج
قطبآبار ،وستاا ر فاصر  ٤٨کررومترک وهرم رست.
سحام نروز م رفزراد ک ط رو وز زذشت برخ رفررر و محافل تالش کررهرند وربستر وا ب ب بسرج ر رنیکیا کینینید ،رمیا ر سیوربیق و
فعالرتیاک ران فرر ر بسرج قطبآبار واک ترراد نرست.
تنبیه بحثبرانگیز چهار دانشآموز افغان در ایران  -سه شنبه  ٥۲,آذر ۱۱۱۱
شهرستان پاکدرشت ر رستان تهررن رز
خبرگزاری هرانا  -چها ررنش آموز رفغان ر اک رز مدر
سوک معرک خور ب شکر «تحقررآمرز» تنبر شدند.
ب ززر ش یررنا ،وزنام شهروند وز س شنب  ۸۱آذ ززر ش ررر ک «حدرد ،مرتض  ،ااسرن و
محدد وا» چها ررنشآموز رفغان یستند ک «معردشان آنیا ر ب رلرل ندرشتن کتاب ،مجبو کرره ک
ب سرواسیاک بهدرشت مد س بروند و رستشان ر ر سن تورلت رستشوا فرو کنند«.
م خورنند.
پاکدشت ک واژه رفغانیاست ،ر
ران چها ررنشآموز ر کال سوم اک رز مدر
بر پاا آما سد ر حال حاور  ٥۶٨یزر ررنشآموز رتباع ساار کشو یا ،رز ودر رفغانستان و
ودهو ک رسالم مشغول ب تحصرل یستند.
عررق ر مدر
ب زفت خان «معرک آن وز ب ران چها ررنشآموز زفت ک بروند سالن ر تدرز کنند ».رو م زواد ران
پاکدشت منتقل شده رست.
معرک رخررج نشده و ب اک رارر رز مدر
رما با رانک مدار ررر ه آموزش و پرو ش پاکدشت تنبر ررنشآموزرن ر مد س ران شهر ر تأارد
م کند ،رروور تاوری ،مدار ران مد س وقوع یر نوع تنبر ر ران مد س ر تکذاب م کند .رو م زواد« :ر مد س ما یرچ رتفاق نرفتاره و
ران موووع شااع رست«.
تاوری سخنان ررنشآموزرن ران مد س ر «صحن سازک» م ررند ،زار ک ب قول رو «آنیا م خوریند با ران حرفیا مد س شان با مدر
راررن ررئام شور«.
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تلوزییون راهیی زن از ”کاانل یک“ روی ماهواره ”اهت ربد” رههفتفتفه روزاهی هف فعفه  03:71هب
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وقت تهران و باز پخش  ،شنبه اه  03:71هب وقت تهران می توانید دننیبه تلوزییون راهیی زن باشید.
فرکانس ماهواره:
Chanel One– Hatberd
Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4

مینو همتی از نوامبر سال  4112هب تهیه و تولید این ربانهم رپداخته و مسایل و معضالت زانن رد اریان و
خارج از اریان را با میهماانن ربانهم هب بحث میگذا رد.

ربای هم کاری با سازمان راهیی زن میتوانید با نمایندگان آن رد کشوراهی مختلف تماس بگیرید
استکهلم  :سوئد :پری زارع
تلفن تماس :

0046762308064

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی
تلفن تماس858-531-1344 :

رعنا کریم زاده

ایمیل:

تلفن تماس 0046739286842 :

Location: 5240 fiore TER #213

آدرس :

ABF, Halndenterminalen 3

firouzeh.farrahi@yahoo.com

San Diego"Ca 92122

ساعات مالقات ،شنبه ها یک تا پنج بعد از ظهر

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

دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری

انگلستان :دیانا نامی

تلفن تماس:

0046700194503

تلفن تماس 00887162733511 :
ایمیل:

گوتنبرش  :آفاق وکیلی
تلفن تماس0046762518188 :
ایمیل:

rahai_zan@yahoo.com

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیل:

MinoHemati@GMail.com

آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 008961060649406 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :
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