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گزارش هایی از برگزاری مراسم  8مارس روز جهانی زن در اقصی نقاط دنیا
شتوتگارت  /آلمان :شراره رضائی
8مارس روز جهانی زن ،سمبل مبارزات و دستاوردهای ارزنده زنان مبارزی چون کالراازتکین هاست.
با وجود گذشت بیش از صد سال از این روز ،وضعیت زنان دنیا خصوصا در کشورها و حکومت های اسالمی چون افغانستان و ایران
اسف بار است  .زنان برای پایه ای ترین حق شان که حق انتخاب و حجاب است ،در خیابان ها توسط پلیس دستگیر می شوند و شالق می
خورند و به قتل می رسند .در خیابان بر روی صورت زنان اسیدمی پاشند و برای ابراز عشق خارج از ازدواج سنگسار می شوند.
حکومت ایران که باید بعنوان متجاوزترین قاتالن بشریت و ضد زن و آپارتاید جنسی محاکمه شود .اما زنان سران حکومت های اروپا
برای منافع سود سرمایه داری ،حقارت سرکردن حجاب و اطاعت محض نوکرمأبانه را درمقابل اخوند وجنایتکارترین حکومت اسالمی را
به راحتی می پذیرند .باید دنیایی شرم آور و نظام سرمایه داری را از بین برد.
میلیون ها زن در ایران از تحمیل حجاب اجباری ،آپارتاید جنسی و نابرابری حق انتخاب رشته های دانشگاهی ،دستمزد نابرابر ،عدم
فرصت های شغلی در مبارزه می کنند و تاوان سنگین زندان های طوالنی و شکنجه را تحمل می کنند.
آتنا دایمی و سعید شیرزاد نمونه هایی هستند که به جرم دفاع از حق زن و کودک و حقوق بشر ،سال های طوالنی جوانی شان را در
زندان سپری می کنند.
در قانون اسالمی ایران سن مجازات کودکان دختر  9سال و پسران  51سال تعیین شده است .ایران رکوردار اعدام کودکان است و سن
ازدواج دختران  51سال می باشد .در سال  88 ،5191هزار و  818کودک زیر  51سال مجبور به ازدواج شده اند و بیش از  801هزار
ازدواج دختر در سنین  51تا  58سال به ثبت رسیده است .
مطالبات و خواست های زنان درایران تنها به یک روز  8مارس خاتمه نمی یابد .بلکه هر روز در خیابان ها درحال دست به یقه شدن و
مبارزه با پلیس و اوباش رژیم جمهوری اسالمی ایران هستند .
زنده باد  8مارس
زنده باد آزادی و برابری و مبارزات مردمی
مرگ بر جمهوری اسالمی زن ستیز
سازمان رهایی زن
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گزارش از برگزاری مراسم  8مارس روز جهانی زن در گوتنبرگ  /سوید :ندا حسینی
هشتم مارس روز جهانی زن.
این اتفاقی نبود که وقتی دونالد ترامپ در ژانویه امسال بر سر کار آمد بالفااصالاه باا “ماارش زناان” و اعاتاراضاات وسایاع و پارشاور در
شهرهای مختلف جهان روبرو شد .همینطور ،اینهم اتفاقی نبود که وقتی جمهوری اسالمی ایران بر سر کار آمد با اولین جناباش اعاتاراضای
که روبرو شد تظاهرات رادیکال زنان علیه حجاب و عقبگرد اسالمی در  ۸مارس ( ۹۱۹۱اسفند  )۹۵۳۹باود .هامااناقادر کاه زن ساتایازی
ترامپیسم و اسالمیسم هردو در ارتجاع بورژوازی زمان ما ریشه دارد ،مارش زنان علیه ترامپیسم در غرب و مبارزه تعاطایال نااپاذیاز زناان
ایران و دیگر کشورهای اسالم زده علیه آپارتاید جنسی و اسالمیسم در این واقعیت ریشه دارد که جنبش رهاایای زن بارای کساو حاقاوق و
رهایی خود باید با کل سیستم موجود در افتد .چنانکه در “مارش زنان” ژانویه امسال شعارها فقط علیه زن ستیزی و یاا تاراماپ ناباود بالاکاه
ازمبارزه علیه راسیسم و خارجی ستیزی و تخریو محیط زیست گرفته تا مبارزه علیه فقر و نابرابری و علیه دمکراسی یک درصدی ها و
سرمایه داری را در بر میگرفت .در ایران نیز زنان نه فقط حجاب ،جداسازی جنسیتی و قوانین ضد زن جمهوری اسالمی را هر روز و باا
ابتکارات متنوع بطور جدی به زیر سوال میبرند بلکه در صف اول اعتراض جامعه علیه ماجاازات اعادام ،دفااع از حاقاوق کاودک ،عالایاه
آلودگی محیط زیست و سایر عرصه های مبارزه علیه جمهوری اسالمی و وضع موجود هستند.
هشت مارس ،روز جهانی زن ،فرصتی برای ارج گذاشتن ،استحکام بخشیدن و به پیش راندن این موقعیت شورانگیز جنبش آزادی زن در
عصر ما است .نه به راسیسم و ترامپیسم ،نه به آپارتاید جنسی و اسالمیسم! زنده باد همبستگی جهانی همه زنان و مردان در ماباارزه عالایاه
فقر و نابرابری و سرمایه داری که منشاء همه مصائو ماست! اینها مضامین اصلی و محور شعارهایی است که در هشت مارس امسال بایاد
در خیابانها و اجتماعات طنین افکند.
در ایران ،روز جهانی زن بویژه فرصتی است برای اعتراض علیه حجاب اسالمی و پیشروی بازهم بیشتر درجاهات لاغاو عامالای حاجااب و
مبارزه با همه مظاهر زن ستیزی و جداسازی جنسیتی چه در جامعه و چه در قوانین اسالمی .هشات ماارس هاما انایان روزی اسات بارای
تحکیم اتحاد و بسط شبکه های زنان و مردان رادیکال و آزادیخواه در همه عرصه های جاری مبارزه از دوچارخاه ساواری زناان و ورود
زنان به استادیوم ها و لغو جداسازی جنسیتی در دانشگاه گرفته تا حضور و نقش تعیین کننده زنان در جاناباش دادخاواهای و ماباارزه عالایاه
اعدام ،در مبارزه برای محیط زیست سالم و در اعتصابات و اعتراضات معلمان و کارگران و بازنشستگان .هشات ماارس فارصات دیاگاری
است تا صفوف مان را درمبارزه علیه جمهوری اسالمی و علیه سرمایه داری هرچه آگاه تر و فشرده تر سازیم.
سازمان رهایی زن همراه با همه زنان و مردان آزادیخواه در ایران و جهان فرارسیدن هشت مارس روز جهانی زن را گرامی میادارد و باا
تمام قوا برای برپایی هرچه با شکوهتر این روز ،روز مبارزه برای آزادی و برابری ،میکوشد.
مراسم امسال در گوتنبرگ سوئد همگام با تمام یاران و تالشگران رهایی زن در سایر شهرها و کشور ها  ،با حضاور فاعااالن حاقاوق بشار
برگزار شد .
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گزارش از برگزاری مراسم  8مارس روز جهانی زن در بروکسل/بلژیک :سعید محمدی
امسال هم مثل سالهای قبل فعالین حقوق زنان تجمعات و آکسیون های اعتراضی بی
شماری را در اقصی نقاط جهان سازماندهی و اجرا کردند .همانطور که همه میدانیم این
فعالیتها امسال رنگ و بوی جدیدی داشت و آن حضور عکسها و نقل قول های زن
ستیزانهی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایاالت متحده بود .در اروپا اظهارات غیر
معقول نمایندهی لهستان ،یانوس کوروین-میکه ،دربارهی زنان نیز خبر ساز شده بود .او
در جلسهای در مقر اتحادیهی اروپا در بروکسل زنان را "ناقصالعقل" و ضعیف خوانده
بود .این اضهارات هم در فضای سیاسی اروپا انعکاس گستردهای داشت؛ خصوصا که
تنها چند روز قبل از هشت مارس اتفاق افتاده بود.
در روز یازده مارس فعالین "سازمان زنان هشت مارس ایران و افغانستان" آکسیونی را
در مقابل ایستگاه قطار "بروکسل سنترال" سازمان داده بودند .ما فعالین سازمان رهایی
زن نیز به عنوان شرکت کننده در این آکسیون حضور یافتیم .
برگزاری آکسیون را نمی داد اما با اصرار رفقا ،خصوصا رفقای سازمان هشت مارس ایران و افغانستان ،توانستیم
پلیس ابتدا اجازهی
ِ
اجازهی نیم ساعت آکسیون را بگیریم .با اصرار بیشتر توانستیم نیم ساعت دیگر هم بمانیم .
پس از یک ساعت پخش اعالمیه ،پخش موسیقی ،نمایش عکس ها و گفتگو با بازدید کنندگان  -و با وجود هوای بسیار مناسو برای
برگزاری چنین برنامه هایی  -مجبور به جمع کردن وسائل و پایان دادن به آکسیون شدیم.

تبعی
هب امید دنیایی بدون ض و ستم و هب امید رباربی
تمام زانن و مردان
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کول برها و مشقات زندگیشان را بشناسید
مصاحبه شراره رضائی با مصطفی اسدپور

امرار معاش برای خانواد ه های زحمتکش
هرروزه سختر میشود و نان آواران خانه
مجبور به کارهای پرمشقت میشوند .در
فیلمهای تاریخی مشقت وارده بر بردگان
برایمان دلخراش است .لیکن واقعیتهای تلخ
جامعه طبقاتی امروز حکایت از بازگشت
مشقات فیزیکی عصر برده داری کهن در
دنیای مدرن دارد.
یکی از پرمشقت ترین و مخاطره آمیزترین
کارهای دهه های اخیر بر دوش زحمتکشان
مرزنشین معروف به کول برها که برای
سیر کردن شکم گرسنه فرزندانشان در برف
و سرما و از کوره راهای کوهستان به حمل
بار از آنسوی مرز مشغولند وبسیاری نیز
جان خود را در این راه از دست داده اند .در
برنامه امشو با مصطفی اسدپور از فعالین
سیاسی مقیم سوئد به گفته مینشینیم.
مصطفی اسدپور گرامی به برنامه رهائی
زن خوش آمدید.
شراره رضائی :قبل از هرچیز باید بگویم در
آستانه  8مارس روز جهانی زن هستیم و
سرنوشت خانوار کارگری مستقیما به مسئل
زن گره خورده است ،لذا سرنوشت کول
برها مستقیما به همسر و فرزندانشان تاثیر
مستقیم میگذارد .لطفا بینندگان ما را از
وضعیت کول برهای مناطق مرزی کردستان
مطلع کنید.
مصطفی اسدپور :ماه گذشته وقتی چهار
کولبر زحمتکش منطقه سردشت ،در میان
برف و سرما جان خودشان را از دست
دادند .مسأله کولبرها مورد توجه افکار
عمومی قرار گرفت به نحوی که عالوه بر
مقامات مختلف و صحبت هایی که در مجلس
شد توجه خامنه ای را هم جلو کرد و او هم

به این قضیه اشاره کرد.
شما اشاره کردید به وضعیت مشقت بار
تاریخی انسانها و بردگان در جوامع کهن ،که
به درستی اشاره کردید و من این را به
وضعیت کولبران و تأثیر مستقیم آن بر
زندگی مردم سردشت و کردستان مرتبط می
کنم.
کولبری به معنای حمل اجناس در مناطق
مرزی که با کول انسانها صورت می گیرد و
این حتی تصورش هم خیلی سخت است که
یک انسان مانند مورچه زیر فشار بار سنگین
و بزرگی بعنوان مثال یک یا دویخ ال
بزرگ ،چندین حلقه تایر اتومبیل و یا پارچه
قرار می گیرد و آنرا حمل می کند .مسأله این
است که در مناطق مرزی ،جنس هایی که از
اروپا و یا چین و دیگر کشورها به عراق می
رسند را کولبرها باید با کول به ایران ببرند و
تمام شو در راه هستند تا اجناس را با کول
به طرف مقابل دیگر مرز و بازار برسانند.
صد هزار تومان بابت هر بار سنگین  ،تازه
اگر بار سنگینی هم وجود داشته باشد
پرداخت می شود چون در صورت نبود بار
سنگین ،قیمت می تواند به مراتو از این هم
کمتر باشد.
آمار رسمی و دقیقی در مورد کولبرها وجود
ندارد ولی سی چهل سال سابقه که به آن
اشاره میشود واقعی است .برای مثال در
شهر سردشت هشت هزار کارت رسمی
برای کولبران صادر شده است .ولی در
دیگر ماطق دیگر هم هستند که چیزی در
حدود پنجاه هزار تا صدهزار نفر و یا با
تعریفی دیگر پنجاه تا صدهزار خانواده
درگیر این مسأله هستند .در مورد این پدیده،
این را بگویم که قدیم تر ،مردان جوان قوی
هیکل می توانستند حریف این وضعیت

بشوند .اآلن این مسأله به بخش های دیگه
جامعه تسری پیدا کرده و زنان و کودکان هم
مشغول این کار می شوند و مثل یک شغل به
آن نگاه می شود .مسیرهایی برای این کار
تعبیه شده که اتومبیل ها نمی توانند از آن
گذر کنند و به خاطراینکه به تعداد این
کولبرها اضافه شده و دیگر بازرگانان چون
نیروی کافی در اختیار دارند نیازی به
اصالح جاده در کوهستان ها ندارند حتی
گاها به طنز گفته می شود که بخش زیادی از
راهها زیر پای خود همین کولبران صاف
شده است .خطرات مختلفی ذکر می شود.
مار ،حیوانات وحشی و در فصل سرما که
خطر برف و بهمن جان این کولبران را تهدید
می کند .لباس ها بسیار ساده است .مشمایی
که به دور پا می پی ند و اگر در برف مشما
باز بشود چاره ای جز ادامه راه با همان
وضعیت در سرما را ندارند .مسأله دیگه ای
که باید بهش اشاره بشود این است که
هی گونه بیمه ای به آنها تعلق نمی گیرد.
شهر سردشت و یا مریوان در حال حاضر
مانند شهرهای بعد از جنگ جهانی دوم
هستند چون تعداد زیادی وجود دارند که
دست و پایشان قطع شده و یا در جریان این
کولبری دچار جراحات جبران ناپذیری شده
اند .نکته دیگر که قابل توجه است ،داریم
وارد نسل دوم کولبری در کردستان می شویم
کسانی که هیچ شغلی نداشته اند و دارند
کولبری را مانند یک شغل به نسل دومی که
پدرشان را از کودکی همیشه بعنوان کولبر
دیده اند انتقال می دهند.
کسانی که به این کار روی می آورند
زحمتکشان ساده ای نیستند بلکه بخش زیادی
از دانشجویان و لیسانسه های بیکار هم به
این کار روی آورده اند .اما در کنار همه
اینها ،مردمی که فقط وسایل خوراکی ویا
بهداشتی و یا الکترونیکی را حمل می کنند
مورد تجاوز و یا تهاجم و تعرض نیروهای
مرزی قرار می گیرند  .این قابل تصور
نیست .شاید اگر نیروهای عراقی از مرز
عبور می کردند مقابله های بین المللی اجازه
نمی داد که اینطوری اقدام بشود اینکه به هیچ
نیروی نظامی مسلحی و یا ارتشی این اجازه
داده نشده که به یک انسانی که مقابلت زیر
یک بار سنگین و با دست خالی ،بدون اینکه
بهش ایست بدهی ،بدون اینکه ازش بخواهی
روی زمین دراز بکشد بدون اینکه
کوچکترین امنیتش حفظ بشود و یا حرمت
انسانی برایش قائل بشوی مستقیما تیراندازی
کنی .این در نوار مرزی کامال قانونی ست.
در آنجا کمین گذاشته می شود و در اصطالح
نظامی این به معناست که در جاده باریکی،
جایی پشت یک بلندی ایستادن و کاروانی که
از آنجا رد می شود به سمتشان می توان
4

استفاده از تمام ام کاانت رافهی حق همه ی مردم
تیراندازی کرد و این تیراندازی مستقیم به
سمت بدنشان ،مغزشان و قلبشان است  .اینها
حتی خودشان را موظف نمی دانند بفهمند که
کسی به سمتش تیراندازی کرده اند زنده
است یانه؟ هیچ قانونی وجود ندارد که اینها
را ثبت کند که به چند نفر تیراندازی شده
است؟ چه کسی تیراندازی کرده ست؟ یک
وحشی خانه است مانند یک فیلم جیمزباندی
یا کابویی ست که تعدادی ،کسانی را می
کشند و اموالشان را به غارت می برند.
شراره رضائی :چگونه است که کشوری که
روی دریائی از نفت و گاز خوابیده،
شهروندانش مجبورند برای یک لقمه نان
تن به مشقت غیر قابل تصور داده و در عین
حال مورد هدف نیروهای مسلح رژیم حاکم
نیز قرار گیرند؟
مصطفی اسدپور :ببینید مسأله به این سادگی
نیست در کردستان  10درصد جمعیت
بیکارند و شغلی وجود ندارد .صنعت و
کارگاههای باالتر از ده نفر در حد تعداد
انگشتان دست است .آمار بیمه بیکاری در
تمام کردستان کمتر از سه هزار نفر است .به
هر حال این مردم باید زندگی کنند .شاید اآلن
کولبری بطور مشخص مورد توجه قرار
گرفته ست .اما مشابه آن شغلهای دیگری هم
وجود دارد مردم با چنگ و دندان از خس و
خاشاک نان خودشان را بیرون می کشند
دولت هیچ مسئولیتی در قبال مردم نپذیرفته
ست .مثال همین اآلن در کردستان نزدیک
هفتصد تا هشتصد هزار نفر از کودکان و
زنان قالیبافی می کنند آن هم در بیغوله هایی،
که هی گونه تأمینی وجود ندارد پدرخانواده
یا برادر خانواده و یا صاحبکاری که آنجا
حکم می کنند که چند ساعت باید کار کنند
شاید چیزی در حدود شانزده ساعت .کار
کودکان بیداد می کند .دستمزدی در کار
نیست .فقط یک لقمه نان است که می خورند.
با آنها بدرفتاری می شود .چیزی شبیه
کاروان ی گری و یا همین کولبری در محیط
خانواده در جریان است .دستفروشی در
خیابان ها بهمین ترتیو است کار کارگران
ساختمانی بهمین ترتیو است .یعنی یک
ناامنی کامل است تا آنجا که یک نیروی کار
فراوان و ارزان در اختیار بازار درندشت و
وحشی خانه کار قرار گرفته ست .هیچ قانون
و ضابطه ای وجود ندارد.
حاال اگر به کولبری بازگردیم برای یک
کارفرما یا صاحو بار که می خواهد
اجناسش را انتقال دهد .اگر بخواد یک االغ
نگهداری کند باید برایش علف بخرد ازش
نگهداری بکند سمش را عوض کند .برایش
پاالن بگیرد .باید سقفی برایش داشته باشد.
اما وقتی کولبر آنجا هست دیگر به هی کدام
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از این هزینه ها احتیاجی ندارد .هر وقت
بخواهد یک نفر را استخدام می کند و در
عرض نیم ساعت اگر از قیافه اش خوشش
نیاید اخراجش می کند .حتی پول کارش را
هم نمی دهد .از طرف دیگر هر باری که به
مقصد رسیده است از هر اسو و بارکشی
ارزانتر بوده است .نه برای پوشاکش  ،نه
برای خواب وخورد و خوراکش هی گونه
مسئولیتی ندارد وهیچ هزینه ای نمی پردازد.
از این نوع کارهای وحشتناک در ایران زیاد
داریم .کارهای زنان در خانه ها از همین
نوع است .این پدیده ای است بخاطر نیروی
کار ارزان ،بخاطر عدم مسئولیت دولت،
بخاطر سرکوب دولت ،نیروی کار فوق
العاده ارزانی را در اختیار بعضی ها قرار
داده ست.
یعنی هر کس در ایران سودایی در سر
داشته باشد می تواند به آسانی نیروی کارش
را فراهم کند چون آدمها گرسنه اند و اگر هم
اعتراضی داشته باشند سروکارشان با دولت
است .عین همان کاری که در کارخانه ها
صورت می گیرد .این توضیح پدیده کولبری
و هم سرنوشتی انها با زنان ،با همسرانشان
که در کارگاههای قالیبافی کار می کنند و یا
هم سرنوشتی شان با تمام کارگران کارخانه
هایی مثل هپکو و ...که سی ماه است حقوق
دریافت نکرده اند و نهایتا کرکره را پایین
می کشند و در کارخانه را می بندند و کارگر
را جلو نرده های در کارخانه نگه می دارند
بدون اینکه کسی بگوید که چه کسی باید پول
اینها را بدهد.
شراره رضائی :آیا از خواستها و مطالبات
کول برها اطالعاتی در دست هست؟
مصطفی اسدپور:خواسته های کولبرها این
باید باشد که باید دارای زندگی باشند که
دیگرمجبور نباشند تن به این کار بدهند .این
خواسته مهم هر کسی می تواند باشد .ب ه ای
که آرزو می کند که پدرش دنبال کاری نباشد
که از شو تا صبح باشد و بعد حتی معلوم
نباشد که دوباره برمی گردد یا نه؟ کشته می
شود یا نه؟ سرما اجازه می دهد یا نه؟ در
مورد این چهار کولبری که کشته شدند ،فقط
چون زمان برگشتشان خیلی دیر شد حدس
زدند که می بایست اتفاقی افتاده باشد .سی
چهل نفر از اهالی به دنبالشان رفتند و جنازه
آنها را از زیر برف بیرون کشیدند .هی گونه
قانون و تضمینی وجود ندارد که سالم بمانند.
زیر بار فشار کمرشان خم نشود ،کشته
نشوند ،باالخره می خواهند مثل انسان زندگی
کنند باید بیمه ای باشد دستمزدی باشد وقتی
آدم بیمار شد باالخره کسی یا جایی باشد که
به داد آدم برسد یا اصال باید یک جایی آدم
باید ثبت بشود .اینها می تواند طبیعی ترین

خواسته هرکسی باشد .همیشه اعتراضاتی
نسبت به کشته شدن کولبران توسط واحدهای
مرزی پاسداران وجود داشته است .اما این
اعتراضات پراکنده بوده است.
شراره رضائی :نقش تشکالت کارگری و
مدنی به حمایت از مطالبات کول برها
چگونه است؟
مصطفی اسدپور:این پدیده  ،پدیده ای نیست
که از نهادهای مدنی انتظار آن نانی داشت.
این پدیده عمومی و اجتماعی بزرگی ست
در جامعه کردستان ،که قبل از هر چیز
احتیاج به این دارند که بگویند ما انسان
هستیم ما نمی خواهیم تن بدهیم یا اجازه نمی
دهیم که کسی وادارمان کند و بخاطر این کار
لقمه نان مان را گرو بگیرد .شاید یک وقتی
بخواهند شخمشان را به انسان ببندند ،آدم که
نباید بپذیرد .خیلی از شغل ها هست که مثل
همین کولبری ست که نباید آدم بپذیرد .برای
نمونه قالیبافی ،که استثمار مطلق انسان در
آن هست .پول ناچیزی در یافت می کنند اما
تمام جسم انسان بعد از چهار پنج تا قالی
نابود میشود واین باید ممنوع باشد ،کولبری
باید ممنوع باشد .ولی چطوری می شود به
این دست یافت الزمه اش یک جنبش عمومی
ست برای مثال بعنوان یک نیروی کار آماده
به کار ،باید برای بیمه بیکاری ،آدم یک
جایی ثبت بشود و این کافی است که من از
یک زندگی انسانی بهره ببرم .انسانها را نمی
شود گرسنه در خیابان رها کرد و افسار
تأمین زندگی اش را هم برعهده خودش
گذاشت و آن وقت انتظار نداشت که مردم به
کولبری تن بدهند .این معادله دو طرف دارد،
یکی اینکه بیکارها در جامعه بدون هی گونه
تضمین و قانونی و بدون هی گونه حقوق
انسانی رها می شوند ،از آن طرف همین
قانون کار یا قانون اجتماعی دست کسانی به
اسم کارفرماست که هر گونه استثماری را
سازمان می دهند.
در ایران انداختن یک کارگر ساختمانی برای
مثال از طبقه پنجم آزاد است .به این معنا که
هیچ کس موظف نیست پیگیری کند که آیا این
کارگر که در آن ارتفاع کار می کند از
وسایل ایمنی برخوردار بوده ،آیا حقوق کافی
گرفته است که از گرسنگی سرش گیج
نخورد کسی این را نمی پرسد به این معناست
که آزاد است .می توانید دست نیروی کار را
قطع کنید بدون اینکه هی گونه تضمینی
وجود داشته باشد ،اصال بازرسی صورت
نمی گیرد .اصال موظف نیستید که به هیچ
جایی گزارش بدهید .ناظری سر کار پیدا
نمی شود .به این معنا به مقایسه با عهد قدیم
که اشاره کردید واقعی است همین مسأله
ادامه در صفحه ی11
6
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حقوق ,زن با یک ب ه در بغل و یا ب ه بر
کولش باز هم نیروی بازویش را می فروشد
و کار میکند .زن توانا ترین موجودیست که
چندین کار در یک زمان میکند.
ای مردانی که قانون تصویو میکنید اگر زن
ناقص والعقل است پس تو هم از زن آفریده
شدی  ,نمیتوانی عاقل باشی  ,وقتی از نصف
انسان بوجود آمده باشی پس تو هم همانی که
می پنداری .هر کسی که می پندارد که زن
عقل ندارد باید به خود هم بیندیشد .
ای قانون نویسان مرد بنویسید من هم
میخواهم مثل تو زندگی کنم ,دوست دارم آزاد
باشم  ,دوست دارم برای فرزندانم خودم اسم
اتتخاب کنم ,همسرم را خودم انتخاب کنم ,
دوست دارم خودم رنگ و مدل لباسم را
انتخاب کنم .ای قانون نویسان بنویسید.
بنویسید که زن نصف مرد نیست  ,بنویسید
که زن با مرد برابر است ,زن مادر است.
هر چند به اجبار از شهر و دیارم دورم ولی
همان زن معترض به سنت های کهنه
پرستانی زن ستیزی هستم .من همان زن
معترض عصیان گر هستم که بودم

پیام منیژه صادقی
روز  ۸مارس روز جهانی زن را بر همه
به مناسبت  8مارس روز جهانی زن
زنان زندانی  ,زنان کارگر ,زنان خانه دار ,
معلم پرستار ,قالی باف و زنان و دختران
ستمدیده و همه زنان جهان مبارک باد.
نمیدونم این زن چیست که همه حکومت ها تا
به قدرت می رسند قبل از هر چیز به زن و
دختر ظلم و ستم میکنند .چه وحشتی از زن
دارند  ,چادر بر سر زن میکنند قانون برای
چطور زندگی کردن زن تصویو میکنند.
کتاب های مقدس در مورد زن نازل میشود .
مرد چی .مگر مرد از دامن زن بوجود
نیامده ,مگر زن مرد را نزاییده ؟
قانون عجیبی ست .قانون نویسان برای لذت
مردان قانون تصویو میکنند ! اگر مرد نتواند
بر احساسات خود غلبه کند و خود را کنترل
نکند باز هم زن محکوم است باز هم زن سنگسار می شود  ,و باز هم زن گناهکار و در آتش
جهنم میسوزد .و مردان در بهشت هفتادو دو حوری زن نصیو شان می شود .عجو عدالتی
ست !
اسالم وتمام مذاهو دیگر و حکومت های سرمایه داری هم برای به قدرت رسیدن قبل از هر
چیز زن را قربانی میکنند .زن ستیزی یکی از اولین برنامه حکومت های عقو افتاده است .
زن چیست مگر زن انسان نیست مگر مادر نیست ,مگر ما همه انسان نیستیم  ,مگر همه از
گوشت و خون و استخوان نیستیم  .اگر بهشت زیر پای مادران است پس چرا زن ستیزی
غوغا میکند .مگر زن همان مادرت نیست ؟
زن مادر است  ,خواهر است ,زن همان همسر و همبستر است  ,زن کارگر بی مزدی ست روزتان مبارک ای زنان مبارز و آزاده
01,, 01 .8052
که منبع عشق و محبت و عاطفه ست .
زن کارگر کارخانه هاست  ,زن کارگر کوره پزخانه هاست  ,زن قالی بافیست بی

نمایش تئاتر خیابانی در شهر ولفسبورگ /آلمان با نام “ یک پنجره کافی ست ” به
مناسبت  8مارس روز جهانی زن
کامیل همتی
همین نام برگزار کنم و شروع به نوشتن
نمایشنامه کردم و بعد با کمک یکی از همین
دوستان آلمانی به نام آنیا آن را به آلمانی
ترجمه کردیم و شعر فروغ را هم که تقریبا
سی درصد آن باقی ماند و برای همخوانی با
متن تئاتر ،تقریبا شعر دیگه ای نوشتم و
تبدیل به ترانه ای کردم که یکی از دوستان با
نام مهرداد با صدای خوبی که داشت همزمان
با تمرین تئاتر آنرا تمرین و آماده می کرد.

زمینه ایده این تئاتر از آنجا شکل گرفت که
من از قبل تر که مراسم روز جهانی حذف
خشونت علیه زنان را برگزار کردم ،چند
زن آلمانی برایشان جالو بود چون من هم
متن را به آلمانی نوشته و خواندم و هم
شعری از فروغ به نام یک پنجره کافیست را
هم به آلمانی خواندم و وقتی که در این
مورد اینکه آیا می توانیم با شرایط بهتر و
فضای بیشتری ،مراسمی برای روز جهانی
زن داشته باشیم پرسیدم خیلی استقبال کردن
و من گفتم که می توانم یک تئاتر خیابانی با

یک پنجره کافیست:
به وقت سحر به ناکامی
به وقت سحر به ناکامی ای زندگی
پی ات دادم جسم وجان رنجم بسته به رنجی
فرو ریختم هر لحظه از پی لقمه نانی
دیگرانی پی گنجی ای زندگی
پنجره ای باید که دنیا ان نانی شود
این بغض بشکند شنکجه نهان سکوت ریزد
جهان به سامانی شود
شروع باز یک پنجره به وقت سحر کافیست
پنجره ای برای دیدن
پنجره ای برای شنیدن

دری ه ای بر لحظه آگاهی و نگاه و سکوت
پنجره ای که باز شود بر پهنه این مکرر آبی
رنگ
پنجره ای  ،که دنیا ان نانی شود
بغض ها بشکند ،سکوت خروشد جهان به
سامانی شود.
در این کار ما به مشکالت عمده زنان در
ایران و کشورهای اسالمی و به موضوعاتی
هم ون باکرگی ،حجاب ،ناموس ،خشونت
های خانگی و آزارهای جنسی خیابانی و
محل کار پرداختیم که بعد از صحبت با شش
هفت نفر برای ایفای نقش ،باالخره نقش را
به رونیا ،دختر شیرین آلمانی سپردیم که با
سن کمش با نهایت پختگی کار را به انجام
رساند .به موضوع پناهجویی و بخصوص
وضعیت غیر انسانی پناهجویان افغانی در
ایران و شرایط بی حقوقی ای که رژیم
جمهموری اسالمی برای استثمار آنها و برای
فشار بر طبقه کارگر ایران بر آنها تحمیل می
کند پرداختیم که بیشتر توضیح خواهم داد.
با صحبت با یکی از دوستان آلمانی به نام
مارکوس که نقشی را هم برای او داشتیم
توانستیم که جایی را برای تمرین داشته باشیم
و چون کمتر از دوماه وقت داشتیم می بایست
کمی فشرده تمرین می کردیم بهمین خاطر
هفته ای سه بار همدیگر را می دیدیم و همین
باعث شد که گروهی با نام امید تشکیل شود
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( اعضای گروه رونیا ،آرش ،موسی ،می کرد به من پیشنهاد کرد که باهاش
مجتبی ،مارکوس ،مهرداد ،لوییزا ،آنیا و ازدواج کنم چون می گفت افغانستانی ها اینجا
هیچ حق وحقوقی ندارند و این هم می تواند
کامیل)
داستان از اینجا شروع میشود که یک زن مثال فرصت خوبی برای او برای ماندن در
ایرانی که بعنوان
پناهجو در آلمان است
با کارگر کارخانه همین
شهر(فولکس واگن) به
نام مارکوس آشنا
میشود و بعد از چند
ماه ،زمانی که با
پیشنهاد ازدواج او
مواجه میشود بیهوش
می شود و وقتی به
هوش می آید به
تماشاچیان توضیح می
دهد که دلیل این کار نه
ذوق زدگی من که
بخاطر خاطرات بدی
است که در ایران بعنوان یک زن پشت سر ایران باشد و هم فرصتی برای تو که بگویی
گذاشتم اینکه بخاطر رابطه با یک مرد دیگر ازدواج کردم و بعد هر وقت خواستی خیلی
باکرگی ام را از دست دادم و و دیگر کسی ساده هم از او طالق بگیری.
حاضر به ازدواج با من نمی شد اینکه اما بعد از مدتی به او عادت کردم و تصمیم
خواهر کوچکتر و دوزاده ساله ام برای گرفتم که از او ب ه دار شوم که پسری به نام
نپذیرفتن ازدواج با مردی  12ساله کتک باراد را بدنیا آوردم
هایی از پدرم خورد که بعدها باعث مرگش هرچند که بعدها حتی
در سن  88سالگی شد .اینکه من با هزار نتوانستم او را به
آرزو و رؤیا مجبور به ترک تحصیل شدم مدرسه بفرستم چون
چون پدرم توان مخارج تحصیل مرا نداشت از یک مرد افغانی بود
و اصرار می کرد که باید ازدواج کنم اینکه و بعد از چند سال،
اطرافیانم مانند عمه و دایی و برادر خیلی یک روز شوهرم هم
کوچکتر از خودم در زندگیم دخالت می ناپدید شد و من تصمیم
کردند .که چرا روسری ات اینطوری ست گرفتم که تنهایی
چرا مردهای دیگه بهت نگاه می کنند و زندگی ام را اداره کنم
دنبالت می افتند و من باید پاسخگوی و سرکار بروم اما
مزاحمت های دیگران می شدم چون من یک بعنوان یک زن بیوه،
زن به دنیا آمده بودم و در هر صورت زنان مثل یک کاالی
دست دومی به حساب
مقصر.
تا اینکه یکی از دوستانم یک مرد کارگر می آیند که همه می
افغانی که برای شوهرش ،سر ساختمان کار خواهند باهاش بخوابند از رفتگر محل ،از
مغازه دار سر کوچه ،
از صاحبکار و  ...و
من تصمیم گرفتم که
از ایران فرار کنم و
خودم را به جای
بهتری برای ادامه
زندگی برسانم که در
راه با هزار نوع
با
دیگه
مشکل
قاچاق ی ها و دیگر
پناهجوها برخوردم تا
توانستم خودم را به
اینجا برسانم و اینجا با
مارکوس آشنا شدم اما

هنوز خیلی از واقعیت ها را ،ناباکره بودنم
را ،ازدواج قبلی ،ب ه و ...را به او نگفته ام
چون می ترسم او هم جا بزند می ترسم او را
هم از دست بدهم.
در آخر کار ما که شش پنجره برای این کار
تهیه کرده بودیم وارد فضای نمایش می شوند
که روی هر کدام تصاویری هست که نمادی
از موانع سر راه آزدای و برابری زنان
است .پن ره ای نماد سرمایه داری ،یکی نماد
مذهو ،یکی نماد ناسیونالیسم ،یکی نماد
سکسیسم و تصاویری از فمینیسم هم بود
یک پنجره ویژه هم داشتیم که در یک طرف
آن بند و بست سران کشورهای اروپایی با
رژیم اسالمی ایران و روسری سر کردنشان
در ایران و یا پوشاندن و با حجاب کردن آثار
هنری در ایتالیا با سفر روحانی به ایتالیا و
بازدید از موزه و در طرف دیگر پنجره،
مبارزه زنان علیه حجاب و تصاویری از
برخورد پلیس یا سگ نگهبان سرمایه با
زنانی که حجاب رعایت نمی کنند و در آخر
پنجره اصلی وارد می شود که نمادی از
اتحاد انسانها برای ایجاد دنیایی بهتر است که
وقتی باز می شود نماد برابری و آزادی در
مقابل چهره قرار می گیرد و اینجا ترانه با

صدای گرم مهرداد شروع می شود.
خوشبختانه این کار با وجود نقص های
زیادی که حتما داشته است با وجود سردی
هوا و باد شدید ،با استقبال خوبی مواجه شد
که تا حاال برای اجرای دوباره و چندباره از
جانو انجمن ها و مراکز مختلفی از ما
دعوت شده است و قطعا یا باز هم اجرا
خواهیم داشت و یا با همین گروه کارهای
دیگه ای در آینده ارائه خواهیم داد.
هب سازمان راهیی زن بپیوندید
http://rahaizanorg.blogspot.de/
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تحمی
گ
ح
س
ج
ل جاب ا باری ،ربد ی و اسارت ا ت
سالم ای خانم وزیر ،خانم سفیر ،سالم ای
بانوی محجبه
ندا حسینی

خااوش آماادی بااه وطاان ،بااوی اسااالم ناااب
محمدی میدهی خانم ،از آغاوش اساالم بااز
میگردی  ،آغوشت را بگشا
خانم عزیز عالقه شما به اسالم و حاجااب در
این اندک زمان سفر بسی شاگافات اناگایاز و
حیرت زاست .
آیا از ایران برگشتای چاادر و روساریات را
آورده ای ؟
آیا مهر و سجاده ات را باا خاود آورده ای ؟
دو رکعت نمااز شاکار و ساعایاکام ماقاباول و
مشکور با هم به جا آوریم .
آیا به عنوان یک بانوی ماحاجاباه ماعاتاقاد باا
روسری و سجاده در ضیافت ورود شاماا باه
سفارت در ایران شرکت کرده اید ؟
راستی نکند حاال که برگشتید بمو بسته باشید
به کمر و خود را در ماجالاس ساوئاد باه ناام
اسالم ناب محمدی انتحاری کنید ؟!
آیا آموزشهای الزم جاهات ورد مساتاقایام باه
بهشت با کشتن و شکنجه و آزار انسااناهاا را
با روسری در حوزه علمیه کسو نموده ای
؟
آیا دوست داری به جهاد نکاح بپیوندی و باا
تاماااماای وجااود و جساام و جااان باه اسااالم و
مسلمین کمک کنی ؟
آیا موافق هستی در ازای امضاا قارارداد در
سفر بعدی به مرقد امام رضا در مشهد یاا قام
بروی و با چادر سیاه عبادت کنی ؟
آیا نمیدانستی بخاطر همین روسری دخاتاران
و زنان ایران هر روز و هار سااعات ماورد
شکنجه و آزار و تاوهایان و تاهادیاد و زنادان
قرار میگیرند ؟
آیا قراردادهای حالل بسته ای ؟صایاغاه عاقاد
اخوت با نظام جمهوری اسالمی ایاران هار
ساعت چند تومان و چند کرون بود ؟
تو میدانی پول آن قاراردادهاا از خاون مالات
و هاار
ایاران گارفاتاه شاده اسات ؟ هار
کرون از پول مفاد این قراردادها باه باهاای
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پااول خااون ،زناادگاای و آزادی مااردم ایااران
است .
خانم وزیر و وکیل و سفیر :
ای بشر دوست ،ای حاامای حاقاوق بشار ،ای
بانوی مسیحی و مسلمان و معاتاقاد باه حاقاوق
بشر
چرا و چطور درباره این همه تهدید و تعقایاو
و آزار و شکنجه و زندان و تبعید و اعادام و
مرگ در زنادان بازرگ جاماهاوری اساالمای
فاشیست سوالی نپرسیدی ؟
چرا دربااره حاقاوق اقالایات هاا ی ماذهابای
،بهاییان و روزگار مسایاحایاان در ایاران و
نوکیشان مسیحی زندانی و تحت تعقیاو حاتای
یک کالم نگفتی ؟
چرا درباره حقوق بشر در ایاران حاتای یاک
سوال نپرسیدی ؟
چرا از انسان و حق زندگی چارا از زناان و
کودکان  ،از فقر و فحشا و اخاتاالس و حاکام
قطع ید و ساناگاساتار و اعادام در خایااباان و
ورزشگاه و در خفا نپرسیدی ؟
خانم معتقد به حاقاوق بشار ای ماادر ای زن
،چرا درباره این همه مادر داغدار زندانی که
ب ه هاشان را کشتند و به خااک ساپاردناد بای
هیچ نشانی  ،دربااره ایان هاماه زنادانای زن
سیاسی نظیر نسرین ستوده وکیل آزادی خاواه
،آتنا فرقانی کاریکاتوریست ماخاالاف اعادام
،درباره نازنین به دور از همسر و فارزناد و
هزاران زن کشته شده و اعدام شده و اسایار
در چنگال مخوف نظام جمهکاری تازویار و
خفقان و اعدام ااسالمی یران حتی یک حارف
بک حرف حتی نگفتی ؟
آه بانوی عزیز طرفدار حقوق بشر ای معتقاد
و حساس و نازک دل ،خاطر ناازکات ماکادر
میشد یا عیش بزم و مهاماانای سافاارت اجاازه
نمیداد ؟
چرا درباره دکتر احمد رضاا جااللای ،اساتااد
دانشگاه که به دعوت خود جمهوری اساالمای

ایران برای کنفرانس به دامگاه تزویر پا ناهااد
و به حکم جانیان حکومتی خونخوار بایاش از
سه ماه است در انفرادی و به اعادام ماحاکاوم
شده و در اعتصاب غذاست هیچ سخن نگفتید
؟ چرا بارای ناجاات و آزادی او و هازاران
زندانی گروگان محکوم به اعدام هیچ تالشای
نکردید ؟
همه امید همسر دکتر جاللی و تماام ایارانایاان
آزاده و جهانیان به سفار شاماا باود کاه بارای
نجات احمد رضا از چنگ خون آلود حاکاماان
جمهوری اعدام اسالمی تالشی بکنید .
آما شما با دو دست لطایاف خاویاش ،آن سایاه
دست سیاه داس ،سایاه دل ،دسات حااکاماان
جمهوری عدام و زندان اسالمی ،بار گالاوی
مردم سرزمین ایران را به گرمای فشاردیاد و
باا افااتاخاار و حاس پایاروزی بارای امضااای
چانادیان قارارداد باه خااک و خاااناه خاودتااان
برگشتید ؟
شما میدانید از وطان راناده یاعانای چاه ؟شاماا
میدانید عزیزانت ،خااناواده ات ،با اه هاایات
،همسرت را پیش چشمت به اسم ماخاالافات باا
رهبری و خامنه ای و به نام اسالم و دشامانای
با نظام بکاشاناد و جاناازه کاباود عازیازت را
ناگهان تحویلت بدهند که شبانه باه تاناهاای باا
دست خودت خاک کنی یعنی چه ؟؟
احمد رضا جاللی و هزاران زندانی هنوز در
زندان هستند و بای شاماار ماردان و زناان و
کودکان از تارس جاان در فارار و تاباعایاد و
شکنجه و روز شماری میکناناد بارای لاحاظاه
اعدام و مرگ
یادت نرود روسری خوشرنگت را ،حاجاابات
را رعایت کن و باا خالاوص نایات و اعاتاقااد
کامل به خدا و مسیح و اساالم نااب ماحامادی
دعا کن برای قراردادها ی پر پول بعدی  ،ماا
داغدار بهترین فرزندان سرزمین ایران تالش
میکنیم برای آزادی و انسانیت و امنیت بارای
کودکان تا ترانه زندگی را از خاطر نبرند .
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هرروز که از عمرم گذشت در آرزویی
در هرکجای زندگی که ایستادم همیشه به دنبال شروعی بودم که بیرون از جایی که ایستادم
سپری شد ...به مناسبت  8مارس
باشد،به دور از تمام آنهایی که می شناسمشان ...دلم می خواست مثل یک ناشناس آن طرف
بهاره شرفی
مرزهای ممنوعه باشم...یک جایی از زندگی را روبروی تندیس رهایی بایستم...دست سکوت
را از دهانم بردارم و دردهایم را یک جایی فریاد کنم...یک جایی که کمی مرا گوش دهند...
فوق فوقش اگر همه چیز مثل همیشه بر خالف آرزوهایم شد ،الاقل دلم را خوش این کنم که سکوت را به چند زبان زنده دنیا یاد گرفته ام...
فاالچی باشی و اسیر حس عصیان فروغ شوی و یا نه فروغ باشی واز فراق کودکی بگویی که زاده شد ،اما هرگز ابهام و یأس نگذاشت تا
خوب لمسش کند...
آری ،باور کن فرقی نمی کند ،چه آن طرف مرزهای ممنوعه باشی و دلت خوش مجسمه آزادی باشد و یا تو این خاک باشی و هرروز آزادی
را بعد از ظهر ها موقع رفتن به خانه ببینی که چقدر ترافیک است
فاالچی ،فروغ ،من یا تو فرقی نمی کند دچار حس مبهم زنانگی که شویم خود را دلبسته چیزهایی خواهیم کرد که حداقل لحظه ای ما را به
زندگی برگرداند...
همه ما لبریزیم از دردهایی که هیچ کس از پس تعبیرش بر نمی آید...
#بهاره_شرفی
هشت مارس بر زنان آزاده جهان مبارک باد
پ ن:دستان حمایتتان را از روی شانه های هم بر ندارید.
پ ن:۹در این بین زنانی هم هستن که نمیدانند الی این تقویم ها یک روز به نامشان ثبت شده است...
پیام زندانی سیاسی آتنا دائمی به مناسبت
روز جهانی زن

روز جهانی زن ،تو زنی ،تو را چه به این
كارها ،تو میبایست حاال ازدواج كرده و در
خانه به فكر همسر و فرزندانت میبودی،
میبایست تنت بوی قرمهسبزی و دستانت
بوی پودر ب ه مي داد و در مغزت فكری
جز خوشبختی و رضایت خاطر همسر و
فرزندنت نمیبودی ،حرفهای تكراری و مرد
ساالرانه كه در طول ٨۸سال زندگیام سعی
در تلقین آن داشتند و حاال در این ٨سال و نیم
كه گرفتار بازداشت و دادگاه و زندان شدهام
بیشتر از هر زمان دیگر از انواع و اقسام
انسانها در جایگاه های مختلف این تفكر
توهین آمیز را شنیدهام .به روز جهانی زن
فكر میکنم ،به جهانی كه در آن در اغلو
كشورها غیر از ایران و چند كشور دیگر
زنان از جایگاه خاصی برخوردار یا حداقل
در قوانین از حق و حقوقی یكسان و برابر با
مردان بهرهمند هستند .سال هایی طوالنی از
قرنها پیش زنان برای رسیدن به برابری
تالش كردند هزینههای زیاد و سنگین متحمل
و سختیهای فراوانی را از سر گذراندند تا
به آن چه كه باید یعنی انسانیت و برابری زن
و مرد برسند .به جهانی فكر میکنم كه اكنون

در همین قرن و در همین برهه از زمان اگر
قانونی تبعیضآمیز یا زن ستیز در كشورشان
مطرح و تصویو شود به پا میخیزند و در
برابر آن می ایستند كه در این مبارزات هم
زنان خانه دار حضور دارند و هم زمانی در
جایگاه های پر اهمیت ،نمونه اخیرش جنبشی
زنانه در لهستان است كه زنان و حتی بعضا ً
مردان با پافشاری و اعتراض توانستند به
قانونی ضد زن نه بگویند .به ایرانمان فكر
میکنم ،به این كه ما در كجای جهان
ایستادهایم ،زنان كشورم چه پیشرفتی در این
راه كسو كردهاند؟! ۵۸سال پیش در حین
انقالب هرگز گمان نمیکردند به سیستمی
رای خواهند داد كه زن ستیزترین سیاست را
در پیش بگیرد ،یك سال پس از انقالب با
پونس مقنعه و روسری بر سر زنان بكشد و
آنها را به شیوههای مختلف از عرصههای
عمومی و اجتماعی حذف كنند و تبعیض
آمیزترین قوانین را علیه زنان تصویو و یا
فتواهای مذهبی صادر كنند كه اولین آن
حضور با پوشش اسالمی در اماكن عمومی
و آخرین آن حرام بودن دوچرخه سواری
برای زنان است! به زنان كشورم فكر میکنم
كه در طی سالیان هر چند آهسته و آرام اما
به شیوههای مختلف در جنگ با تبعیض و
نابرابری و زنستیزی هستند ،یا شاید
امیدمان به زنانیست كه به نمایندگی از آنها
به مجلس راه پیدا كردند ،اما چه سود كه آنها
نیز نظرشان به این است كه زن باید در خانه
باشد و نه برای مثال در ورزشگاه! شاید هم
امیدشان به روشنفكران و فعاالن زن باشد كه
برخی از آنها كه خود را فعال "حقوق
زنان" یا "فمنیسم" مینامند و از شهرت و
رسانه برخوردارند بیشتر از اینكه فعال
حقوق زنان باشند فعال حقوق حكومتی هستند
كه قوانین زن ستیزانه تصویو میكنند برای

مثال ترجیح میدهند زنان كشورهای دیگر
تن به حجاب اجباری در ایران بدهند و در
مسابقات ورزشی یا جلسات دیپلماسی و
سیاسی شركت كنند تا مبادا حكومت ایران
اسالمی تحریم و منافعشان به خطر افتد!
برخی از روشنفكران هم كه سكوت اختیار
كرده و در رابطه با هر مسئلهای غیر از
زنان مشغولند! اما با این حال شاهدیم كه با
وجود فضای خفقان و كامالً امنیتی كه
عالیجنابان و حاكمان ایجاد كردهاند ،زنان
ایرانی ،زنان كامالً عادی و نه لزوما ً فعال پا
به عرصه اعتراض گذاشته و برای مثال
وقتی "آیت الهی" فتوا صادر میکند كه
دوچرخهسواری برای زنان حرام است ،از
حداقل امكانات استفاده و عكسها و فیلمهای
خود كه در حال دوچرخهسواری هستند
منتشر میکنند تا به این طریق به یك زن
ستیز نه بگویند! به این مسائل كه فكر میکنم
به زنان تحریم شده سرزمینم افتخار میکنم
كه شاید كمی طوالنی با روندی آهسته اما
مسلما ً پیروزی از آن ماست و روزی دست
در دست هم به تمامی قوانین و سنن و تفكران
زن ستیزانه نه خواهیم گفت و به برابری با
مردان دست خواهیم یافت .این روز برای من
یادآور ایستادگیهای زنان بسیاریست ،زنانی
به بهانههای مختلف كشته و زندانی و اعدام
شدند زنانی كه محو شدنی نیستند و به هر
طریقی برای عقایدشان مبارزه میكنند زنانی
هم ون "زینو جاللیان" این روز را به او
تبریك میگویم ،زنی كه زنانه ایستاده و
بهترین سالهای جوانی را با شكنجه پشت
میلههای زندان سپری میکند به امید روزی
كه انسانیت و آزادی بر ایران حاكم باشد زنی
كه در انتظار دیدن این روز زنده است اما
چشمانش هر روز كم سوتر میشود.
به امید آزادی او
بند زنان زندان اوین ٨١/۲۱/۲٩
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اتمین اشایش و رافه وظیفه دولت است
کول برها و مشقات زندگیشان ...
ادامه صفحه ی 6
کولبرها ،دیگر نمی شود هر کاری را مثل
ساخت اهرام ثالثه مصر به انسانها سپرد.
این بردگی مطلق را نباید پذیرفت و
نپذیرفتنش مستلزم این است که بیمه بیکاری
گرفت .همین قدر که آماده به کار هستیم باید
زندگی ما تأمین بشود .همانقدر که پلیس
وقتی در یک کارخانه اعتراض و اعتصابی
می شود به آنجا همراه اداره کار ،برای
محافظت از کارفرما می آیند ،همانقدر هم
باید زندگی ما تأمین بشود .این یک مسأله
محوری ست این یک جنبش اجتماعی و توده
ای بزرگ می طلبد .این بخصوص در
کردستان شدنی ست .مردم سوابق مبارزاتی
اعتراضی زیادی علیه جمهوری اسالمی
دارند .یک زمانی توانستند که شهرها را
کنترل کنند و می توانند دوباره این کار را
انجام دهند.
به نظرم ،بیشترین زمینه را برای این کار
کردستان داراست برای مبارزه علیه
بیکاری ،نه مبارزه برای کولبری ،بلکه
کولبری را به کل باید حذف کرد .مبارزه
علیه بیکاری را به مثابه یک جنبش توده ای
عظیم باید سازمان داد .که جمهوری اسالمی
را به عقو براند و تأللو و بارقه ای از امید
برای سراسر ایران باشد ،این اراده عمومی
مردم در چندین شهر ایران را می طلبد .اآلن
نهادهایی در شهر مریوان هستند که دفاع از
حقوق کولبران را مدنظر دارد .اما این کافی
نیست بلکه باید بسیج بزرگتری صورت
بگیرد و مردم باید با انتظارات باالیی در
مقابل دولت به زندگی خود نگاه کنند.
شراره رضائی :چگونه میشود شرایط کار و
زیست زحمتکشان منطقه را متحول کرد تا
کسی مجبور به تن دادن به این شرایط غیر
انسانی نباشد.
مصطفی اسدپور:یک اتحاد طبقاتی می طلبد
که ما نمی خواهیم و نمی پذیریم .همان
اوایل انقالب که تمام ایران زیر دست
پاسداران بود و زندانیان را قتل عام می
کردند ،مردم در کردستان گفتند که نمی
پذیریم و نپذیرفتند و مقاومت کردند و سالها
طول کشید تا جمهوری اسالمی توانست
تسلط خود را برکردستان اعمال کند.
اگر همه کولبرها بجای اینکه هربار ،راه کوه
را در پیش می گیرند برای کولبری ،بروند
جلوی اداره کار و بگویند که ما شغل می
خواهیم و غلط می کند کسی ما را به کولبری
حواله می هد اگر کولبری خوب است امام
جمعه شهر و یا استاندار را بفرستید که انجام
بدهد ،رئیس اداره کار انجام بدهد .چرا
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همیشه انسانهای دیگر باید انجام بدهند؟ چرا
کارگران باید این کار را انجام بدهند؟ حتی
باید مدعی شد که چند سالی که سراغتان
نیامده ایم و کولبری کرده ایم باید جزو سوابق
بیمه ای به حساب بیاید .خود آنها در این
قضیه دست داشتند ،اینطور نبوده که انسانها
یک روز سوت زنان به میل خود گفته باشند
که ما دوست داریم کولبری کنیم .این است که
دولت یا یک سازمان اجتماعی دست این
انسانها را بخاطر منافع کارفرما از کار بریده
ست.
به نظرم اگر تمام مردم شهر جمع بشوند که
باید تکلیف ما را روشن کنید حتی نه به شکل
تظاهرات ،بلکه به عنوان یک نیروی
اجتماعی که نمی خواهیم بپذیریم و با یک
خواست روشن که یا باید به من کار بدهید و
یا بیمه بیکاری .نمی توانید هر کاری را به
من بسپارید بلکه کاری که با شرایط جسمی
وروحی من سازگار باشد .به صرف ثبت
اعالم آمادگی برای کار باید بیمه بیکاری
کافی وجود داشته باشد و آن وقت مبارزه
برای اینکه بیمه بیکاری چقدر باشد باید بحث
بشود اینجا وارد مرحله دوم مبارزه می
شویم .باید به اندازه حداقل دستمزد ها باشد.
همین حداقل دستمزدها ،که آدم با خیال راحت
بتواند زندگی کند .بدون اینکه مانند کولبری
جانش به خطر بیفتد .در آن جامعه ،خود
طلو کار باید حرمت اجتماعی ایجاد کند .به
بیکاری باید نه بعنوان تنبلی ،بلکه بعنوان
یک جرم علیه دولت نگاه کرد که دست ما را
از کار کوتاه کرده ست چرا کار کودکان در
این جامعه صورت می گیرد؟ چرا بقیه دارند
اضافه کاری انجام می دهند؟ چرا باید
استاندار آنقدر حقوق بگیرد؟ تأمین شغل
وظیفه دولت است که من باید در سازندگی
جامعه دخالت داشته باشم.
پدیده شنیع در جامعه این است که سود
کارفرما تعیین می کند که چه تعداد نیروی
بیکار در جامعه وجود داشته باشد چقدر دلش
می خواهد کارگر بگیرد و چقدر می خواهد
نیروی کار نگیرد و اینها همه بر پایه سود
است .همه دم و دستگاه دولت نوکر تضمین
تأمین این سود کارفرماها هستند .استاندار
نوکر سرمایه داران است که با چوب و چماق
منتظر است که کارگران ارزان تمام شوند تا
سرمایه داربتواند سود و منافع بیشتری را
برای خود تأمین بکند ،پول بیشتری گیر
بیاورد .از این شنیع تر و پست فطرتانه تر،
چه می تواند باشد؟
نیروی کار می تواند ادعا داشته باشد نه تنها
می تواند از بیمه بیکاری متناسو با زندگی
شرافتمندانه بهره ببرد بلکه می تواند در
خیابان ول ب رخد تا دولت شغل مناسبی
برایش گیر بیاورد و این باید هنوز ارزش و

شرفش بیشتر از آخوند باشد از پاسدار نگبان
زندان ،تا شالق بزنش ،تا استاندار و امام
جمعه  .این حق به جانبی می تواند همه گیر
بشود .یک زمانی در کردستان و در سنندج،
جمهوری اسالمی با تمام دم و دستگاهش
نتوانست حاکمیتش را اعمال کند .ولی اآلن
ورق برگشته چون دولت توانسته گرسنگی
را به مردم تحمیل کند.
بخشی از این پدیده هم به احزاب
ناسیونالیستی برمی گردد .احزابی که کرد
بودن را یه وجه و خاصیت کافی می بینند اما
بدون اینکه منافع کارگران را در نظر
بگیرند ،هویت نه انسانی و نه کارگری را،
که کرد بودن را مدنظر قرار می دهند،
میدانی برای مبارزه و سازمان دادن جامعه
باقی نمی گذارند.
من کارگرم و کارگران نباید پشت هم را
خالی نمی کنند ،ما با هم وحدت داریم و
کوچه به کوچه شهرها از سنندج تا پیرانشهر
و همه روستاها باید این بپی د و به این متعهد
باشند که کارگران را هم زن و هم مرد ببینند
و کولبری را درست به مثابه قالیبافی ببینند
هر کسی باید فکر کند و اجازه ندهد که
کارگر زن ،همسرش ،خواهرش در بیغوله
ها بشیند کمرش داغان شود ،نور چشمش از
بین برود ،دستانش کج بشود ،لگنش له بشود
و از زندگی ساقط بشود بخاطر اینکه معلوم
نیست باید منافع کدام سرمایه دار چلقوز
فرش فروشی بیشتر تأمین بشود .آن وقت می
تواند وضعیت عوض بشود .این مستلزم
حرکت علیه کولبری ست ،در واقع هیچ چیز
مقدس تر از این نیست که انسانها بجای
دزدی و از دیوار دیگران باال رفتن کار
بکنند ،اما کولبران به اندازه کافی این کار را
کرده اند و اآلن دیگر پذیرفتنش ننگ به
حساب می اید ،این به مثابه تن دادن به یک
قلدری کثیف ،به یک استثمارگری کثیف
است که سود عده ای را در کردستان
برآورده کرده ست .باید دید که سرمایه دار
کرد چه چیزی برای آن جامعه به ارمغان
آورده است چه چیز مردم را تأمین کرده
ست ،کدام راه ها ،کدام بیمارستان ها ،کدام
صنایع و کارخانه و تأمین زندگی را برای
مردم آورده است غیر از گدایی و کولبری و
فجیع ترین کارها .حتی چنگیزخان هم این
چنین بالیی سر جامعه ایران و یا مفتوحات
خود نیاورده بود ،باید نه گفت ،نباید پذیرفت
باید دهانشان را گل گرفت.
مصطفی اسدپور گرامی با سپاس از اینکه
دعوت ما را پذیرفتید و نظراتتان را با
بینندگان ما در میان گذاردید.
با تشکر فراوان از کامیل همتی برای ادیت
مصاحبه
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آزادی زن معیار آزادی هر جامعه ی ست

گرامی باد  8مارس نوید یک دنیای شاد و
برابر!
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سواری لغو گردد و زنان بتوانند در تمامی رشته
های ورزشی شرکت کرده و "قوانین حجاب"
نباید مانع شرکت ورزشگاران در رقابت های
جهانی باشد.
1امنیت زنان در برابر هرگونه خشونت ماننداسید پاشی و تعرض و تجاوز درمحیط های کار
و خیابان ودر چهارچوب خانواده  ،تضمین شود
وعلیه متعرضین به زنان در تمامی اشکال
جسمی روحی و کالمی اعالم جرم شود و
قربانیان تجاوز و خشونت های خانگی و
اجتماعی مورد حمایت های قانونی قرار گیرند.
1-.ختنه زنان به معنای مثله کردن اندام زنان
یک جنایت است و باید ممنوع شود
هم نین هرگونه دست بردن به بدن زنان تحت
لوایحی مانند عقیم سازی زنان کارتون خواب باید
ممنوع باشد.
1بی حرمتی و خشونت قانونی به زنان درخیابان تحت عناوین طرحهای عفاف و
حجاب که دستمایه انواع خشونت به زنان میشود
،متوقف شود .آزادی پوشش حق اولیه زنان است.
6برای حفظ حرمت و شان انسانی زنان وجلوگیری از رشد روز افزون آمار زنانی که به
واسطه فقر و نداشتن حمایت های اجتماعی به
و
گورخوابی
و
خوابی
کارتن
گرداب مافیای تن فروشی و قاچاق می افتند ،تمام
زنان بیکار بایداز حقوق بیکاری و مسکن و بیمه
باشند.
برخوردار
رایگان
درمانی
22تبعیض و تفکیک جنسیتی در موقعیت هایشغلی و تحصیلی لغو گردد و زنان از مزد
برابردر ازای کار برابر با مردان برخوردار
باشند.
محدویت های شغلی برای زنان شاغل در کافی
شاپ و رستوران و مدلینگ ،آرایشگاهها لغو
گردد .و امنیت شغلی برای دستفروشان فراهم
گردد.
داشتن شغل حق همه انسانهاست
88زنان باید در چهارچوب خانواده از حقطالق و حضانت فرزندان و حق سفر و اختیار
شغل و باقی حقوق فردی ،برابر با مردان
برخوردار باشند و ازدواج کودکان ممنوع اعالم
شود
99زنان باید از هویت شهروندی برابر با مردانبرخوردار باشند تا بتوانند برای فرزندان خود
ثبت هویت کرده و شناسنامه و باقی اسناد حقوقی
کنند .
دریافت
بانکی
حساب
مانند
50سالمت زنان ،سالمت جامعه است و ازهمین روی باید تمامی زنان فاقد بیمه های
درمانی از بیمه رایگان برخوردارشوند و

هشت مارس روز جهانی زن را امسال در
شرایطی گرامی میداریم که با گذشت بیش از
صد سال از مبارزات زنان کارخانه نساجی در
شیکاگو آمریکا امسال شاهد عروج مبارزات
زنان در سراسر دنیا برای حفظ کرامت انسانی
زنان بوده ایم  .به طوری که در هفته های گذشته
زنان آمریکا واروپا برای صیانت از حقوق
انسانی در جهان مارش عظیمی را در خیابانها
براه انداختند و گفته شد که این یک جنبش است
تا علیه حمله به حقوق بشر و حقوق زنان دست
به اقدام بزند.
از طرح اقدامات ضد زن در امریکا تا غیر
جنایی کردن خشونت به اصطالح" معتدل
"خانگی در روسیه تا قانونی کردن ازدواج زیر
 58سال در بنگالدش با وجود داشتن باالترین
آمار ازدواج کودکان و تصویو الیحه های ضد
ترکیه
در
زن
نشان از آن دارد که سرمایه داران و دولت ها و
پارلمان هایشان برای عبوراز بحران های
اقتصادی و کسو سود بیشتر تنها به سیاستهای
ریاضتی اکتفا نکرده اند وبرای حل مشکالت
اقتصادیشان میخواهند حقوق انسانی زنان را
قربانی کنند .سیاستی که سالهاست در جامعه
ایران به پشتوانه قوانین و لوایح ضد زن جاری
است.
مبارزات زنان بر سر مقابله با قوانین واپس
گرایانه جنسیتی یک جنبش جهانی است که در
برابر اقدامات ضد زن می ایستد همانطور که
پیام هشت مارس جهانشمول بودن حقوق زنان
است.
هشت مارس را که ندای برابر خواهی زنان
است را فرصتی برای هم صدایی میدانیم وبانگ
بر می آوریم که ما خواهان:
بتوانند فرزندانشان را تحت پوشش بیمه خود
تبعیض علیه زنان در تمامی قوانین حقوقیسیاسی  ،اجتماعی ،قضایی ،شغلی و تحصیلی قرار دهند.
رفع شود وزنان به عنوان یک انسان بالغ که
زنده باد هشت مارس روز همبستگی
صاحو اختیار حقوقی و قانونی نسبت به زندگی
مبارزات زنان
و بدن خود هستند ،به رسمیت شناخته شوند (تا
مجبور نباشند برای انجام یک عمل جراحی
زنده باد برابری زن ومرد
پزشکی اجازه مردان خانواده را نیاز داشته
اسفند 59
باشد)
8ممنوعیت های شهری مانند عدم حضور زناندراستادیوم ها و دوچرخه سواری و موتور

نام شعر :مثل یک زن
شعر از  :بهاره شرفی

ً
مث
ل یک زن کامال عادی
بی قرار رد باد می رقصم

مث
ل یک کودک سرخورده از زبرگتراه
رنم رد کوچه اهی کودکی می چرخم

صدای ساز باران کوک لحظه اهیم شد

فریاداهی صدسال خاموشی،ردسکوت
سینه ام گم شد

مث
ل یک زن کامال عادی

بغ
ض سرد روزاهیم سر باز کرد
ردونی که رپ از آتش بود
َ
هب یکباره از ردون مرد شد
ً
مث
ل یک زن کامال عادی

تنم از تب انگشتانش داغ شد
زخم اهی کهنه ام سرباز کرد
کس
تمام دشت سینه خا تر شد
ً
مث
ل یک زن کامال عادی

دیده ام از خون دل رنگ شد

تب دستانی که تمنای باران داشت
رد یک رویای نیمه کاره سرد شد
ً
مث
ل یک زن کامال عادی
از آغاز قصه دور

زنی که اپیان جاده را دیده

زنی که هب یک بودن وحس یک بوهس رسیده
و زنی که ات انتهای جاده تنها
ً
مث
ل یک زن کامال عادی
مث
ل ماردم

که با همه ی ردداه هب حس اپک مارد شدن رسیده
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دست مذهب از زندگی زانن کواته

مروری بر نقض حقوق بشر در ایران
مرضیه آدمی فعال حقوق بشر و مدافع
حقوق زنان

مروری بر ناقاض حاقاوق بشار و وضاعایات
اسفناک مردم مملکتمان که هر روز بادتار از
قبل میشود و مرتو دستگیری زنان و ماردان
روشااناافااکاارمااان و اعاادام هاامااوطااناااناامااان
آزادیخواهو و شکنجه آنها رو به فزونی است
و صدای سازمان ملل و مجامع حقوق بشاری
باه گااوش دنایااا ماایاارساد بااه جااز حاااکاامااان و
مسئوالن ظالم ایران و تنها خودمان هستیم که
میتوانیم بداد هموطنانمان برسیم و آنها را از
شر این حنایتکاران قرن نجات دهیم .
وضعیت حقوق بشر در ایاران بباهاتار نشاده
است'
به گزارش یک ساازماان بایانالامالالای مادافاع
حقوق بشر ،از زمان آغاز ریاست جماهاوری
حساان روحاااناای وضااعاایاات حااقااوق بشاار
شهروندان ایران در مقایسه با قبل بهتر نشاده
است.
روز  ۶اسفند ( ٨۳فوریه) ،گازارش سااالناه
سازمان عفو بیانالامالال در ماورد وضاعایات
حقوق بشر در کشورهای مختلف جهاان طای
سال میالدی ( )٨۱۹۲منتشر شد کاه باخاشای
از آن نیز به وضعیت حقاوق بشار در ایاران
اختصاص دارد.
در مقدمه آمده که طی این سال  ،حاکاومات
ایران آزادی بیان ،اجتماع و تجمع را محادود
کرد ،به بازداشت و پیگرد اقلیاتهاا ،فاعااالن
ماادافااع حااقااوق زنااان ،روزنااامااه نااگاااران،
مدافعان حقوق بشار و تاماامای دگارانادیشاان
مبادرت ورزید در حالیکه شاکاناجاه و اناواع
دیگر سوء رفتار باا باازداشاتشادگاان کااماال
رواج داشاات و شااکاانااجااهگااران هاام مااورد
بازخواست قرار نگرفتند .زنان و اقلایاتهاای
دینی و قومی با انواع تبعیض مواجه بودند و
مجازاتهای غیرانسانی مااناناد شاالق ،قاطاع
اندامها در مالء عام و اعدام برای گساتارهای
از جرایم رواج داشت و در ماواردی ،افاراد

نش
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زیر سن قانونی نیز به اعدام محکوم شدند.
آغاز ریاست جمهوری روحانی انتظاراتی را
در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر به هماراه
داشت
انتخاب حسن روحانی به ریاسات جاماهاوری
در ژوئن سال  ٨۱۹۵این امید را پادیاد آورده
بااود کااه دولاات او بااه "اصااالحااات بساایااار
ضروری" در زمینه وضعیت حقوق بشار در
ایران مبادرت خواهد کرد اماا تاا پاایاان ساال
 ،٨۱۹۲حرکت چندانای در ایان راساتاا دیاده
نشد و تاالشهاای دولات ماثاال بارای کااهاش
محدودیت شدید بر مراکز علمی و دانشگااهای
با واکنش بازدارنده محاافاظاه کااران ماجالاس
مواجه گردید.
در سااال  ،٨۱۹۵رئاایااس جاامااهااوری ایااران
"منشور حقوق شهروندی" را جاهات اظاهاار
نظر پیشنهاد کرد اما این منشور هما اناان باه
صورت یک پیشنویس باقی مانده و حاماایات
الزم از حقوق انسانی ایرانیان ،باه خصاوص
حق حیات ،حق عدم تبعیض و حق مصونایات
از شکنجه به عمال نایااماده اسات .باه هامایان
دلاایاال ،شااورای حااقااوق بشاار سااازمااان ماالاال
ماموریت گزارشگار ویاژه ایان شاورا بارای
ایران را تمدید کرد در حالیکه مقامات ایرانی
از دادن اجاااازه ورود باااه او خاااودداری
ورزیدهاند .در ماه اکتبر ،شورای حقوق بشار
در بررسی دورهای پرونده ایران ،نسبات باه
شرایط وخیم حقوق بشری این کشاور و عادم
اقاادام دولاات در اصااالح ایاان شاارایااط ابااراز
نااگااراناای عااماایااق کاارد و خااواسااتااار اجاارای
پیشنهادهایی شد که در ساال  ٨۱۹۱ماطارح
شده بود .ایران گفته است که تا جالاساه باعادی
شورا در ماه ماارس ،در ایان ماورد اظاهاار
نظری نخواهد کرد.
آزادی بیان ،اجتماع و تجمع
در ادامه گزارش عفو بینالملل آمده اسات کاه
حکومت ایاران هاما اناان باه ماحادود کاردن
آزادی بیان و رساناههاا ،از جامالاه پاارازیات
اناادازی باار پااخااش باارنااامااههااای ماااهااوارهای
خارجی و تعطیال کاردن رسااناههاای داخالای
ادامه داد در حالیکه اعمال ماقاررات حاجااب
اجابااری زناان و پایاگارد ماتاخالافایان از ایاان
مقررات در چارچوب قانون مجازات اسالمی
هم برجا بود.
عاافااو باایاان الااماالاال از فااقاادان آزادی باایااان و
اجتماعات در ایران سخن گفته است
صدها زندانی عقیادتای ،از جامالاه ماناتاقادیان
حکومت ،روزنامهنگاران ،حقوقدانان ،فعاالن
اتحادیههای کارگاری ،فاعااالن دانشاجاویای و
مدافعان حقوق زنان و اقلیتها صرفا به دلیال
پیگیری مساالاماتآمایاز حاقاوق انساانای خاود
گاارفااتااار زناادان هسااتاانااد و بااه خصااوص
روزنااامااهنااگاااران بااه خاااطاار گاازارشهااای
انتقادآمیز از مقامات ،هدف پیگرد و مجاازات

قرار گرفتند.
این گزارش یادآور میشود که اگرچاه رهابار
و رئیس جاماهاوری و ساایار ماقااماات ارشاد
حکاوماتای هاماگای از اماکااناات رسااناههاای
اجتماعی مانند فیسبوک ،توئیئر و اینساتااگارام
برای ارتباط با مخاطاباان اساتافااده مایکاناناد،
حکومت هم نان باه فایالاتار کاردن ایاناگاوناه
وبسایتها ادامه میدهد و در ماه سپاتاامابار و
پس از انتشاار ماطاالاو طانازآمایاز در ماورد
آیتهللا خمینی ،یاک ماقاام ارشاد قضاایای باه
وزارت ارتباطات دستور داد تاا ظارف یاک
ماااه باارای مساادود کااردن و کاانااتاارل مااوثاار
محتوای آنها اقدام کند.
شکنجه و بدرفتاری
عفو بینالملل مینویسد که شاکاناجاه و ساایار
انااواع باادرفااتاااری بااه خصااوص در زمااان
بازداشت قابال از ماحااکاماه در ایاران رواج
داشت و عدم دسترسی باازداشات شادگاان باه
وکیل مدافع و مصونیت مرتکبین شکاناجاه از

پیگرد قانونی زمینه مساعاد بارای اداماه ایان
وضعیت را فراهم کرده است.
از جمله روش های شکنجه و بدرفتاری رایج
در ایران میتوان به حبس انفرادی ،حبس در
سلولهای کوچک باا شارایاط دشاوار ،کاتاک
زدن شاادیااد و تااهاادیااد اعضااای خااانااوادههااای
زندانیان اشاره کرد در حالیکه مقامات عموما
نسبت به شکایات در مورد وقوع شاکاناجاه و
پیگرد مرتکبین بیتفاوت باودهاناد .اصاالحایاه
جدید قانون آئین دادرسی که در ماه آوریل در
مجلس به تصویو رسایاد هام شاامال اصاالح
قوانین قضایی و مقابلاه باا رواج شاکاناجاه و
بدرفتاری نبوده است.
نااهااادهااای اطااالعاااتاای و امااناایااتاای جاامااهااوری
اسالمی نیز بازداشتگاههایی را ایجاد کردهاناد
که برخالف قوانین این کشور ،تحت ناظاارت
و پااوشااش سااازمااان دولااتاای زناادانهااا قاارار
ندارند .شکنجه و ساایار اناواع بادرفاتااری باا
بازداشت شدگان در این ماراکاز رواج کاامال
دارد و در بارخای ماوارد ،ماقااماات قضاایای
محکومان به اعدام را قبل از اجرای حکم باه
این مراکز منتقل کردهاند.
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آزادی زن معیار آزادی هر جامعه ی ست
محاکمات غیرمنصفانه
عقو بینالملل میافزاید که قوه قضاییاه ایاران
مانند گذشته فاقد استقالل است و تاحات نافاوذ
نهادهای امنیتای و اطاالعااتای قارار دارد و
محاکمات به خصوص در دادگاههای انقالب،
عامادتااا بااه شااکالاای غایاارمانااصافاااناه بارگاازار
ماایشااود .قااانااون جاادیااد مااجااازات اسااالماای
مصوب مجلاس هام باه دادساتاان اجاازه داده
است تا در صورتی که دسترسی وکیل مدافاع
به تمامی مدارک و شاواهاد عالایاه ماتاهام را
"مانع کشف حقیقت" یا مضر به امنایات مالای
تشخیص دهد ،این مدارک در اخاتایاار وکایال
قرار نگیرد.
تبعیض علیه اقلیتها
در این گزارش آمده اسات کاه تصامایام آقاای
روحانی در انتصاب دستیاار ویاژه در اماور
اقلیتهای قومی و مذهبی در کاهش تاباعایاض
همه جانبه علیه اقلایاتهاای قاومای از جامالاه
اعراب اهاوازی ،آذرباایاجاانایهاا ،بالاو هاا،
کردها و ترکمنها یا علیه اقلیتهاای ماذهابای
مانند اهل حق ،بهاییهاا ،ناودیاناان مسایاحای،
صوفیها و مسلمانان سانای تااثایاری ناداشاتاه
است.
هاانااوز هاام صاادهااا دانشااجااو از حضااور در
دانشگاهها محروم هستند
تباعایاض عالایاه اقالایاتهاای قاومای مااناع از
دسترسی آنان به خدمات عمومای در زمایاناه
مسکن ،آب و بهداشت ،اشتغال و تحاصایاالت
شده و به آنان اجازه استفااده از زباان قاومای
خود در آموزش داده نمایشاود؛ اقالایات هاای
قومی با امکان پیگرد قانونی تاحات عانااویان
مبهمی مانند "محاربه با خادا" یاا "افسااد فای
االرض" مواجه هستند که میتواناد ماجاازات
اعدام را در پی داشته باشد.
در ماه اکتبر ،دست کم سی و سه مرد سانای،
کاه اکاثارا از اقالایات کارد باودناد ،باه اتاهااام
"اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" و "تابالایاغ
علیه نظام اسالمای" و "عضاویات در گاروه
های سلفی" و "محارباه باا خادا و افسااد در
زمین" به اعدام ماحاکاوم شادناد در حاالایاکاه
شیعیانی که به اسالم سنی بگروند با پیگرد و
آزار مواجه میشوند.
حقوق زنان
تبعیض گسترده و انتظام یافته علیه زناان در
ایران هم نان برجاست و بر اسااس قاوانایان
جمهوری اساالمای ،زناان در ماوضاوعااتای
مانند ازدواج ،طاالق ،حضاانات کاودگاان و
ارث در موقعیتای فاروتار نسابات باه ماردان
قرار دارند.
در حال حاضر ،دو الیحه مربوط باه مساایال
جمعیتی در مجلس ایاران در دسات باررسای
است که دسترسی زنان به خادماات باهاداشات
جنسی و باروری و در نتیجه ،حاق حایاات و
برخورداری از حاریام خصاوصای ،تسااوی
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جنسیتی و آزادی تصمیمگیری در مورد تعاداد
و فاصله گاذاری زایاماان را از زناان سالاو
میکند.
در زمینه اشتغال نیز ،زنان با تبعیض ماواجاه
بودهاند و آمار رسامای کاه در مااه ساپاتاامابار
انتشار یافت حاکی از آن است که طای هشات
سال گذشته ،آمار اشتغال زنان هرساله یکصد
هزار شغل کاهش داشته است.
حق برخورداری از حریم خصوصی
در ایاران ،ارتابااط جاناسای بایان افارادی کاه
ازدواج نکردهاند یک عمل مجرمانه محساوب
میشود و هاما انایان افاراد باه دلایال داشاتان
گرایش جنسی متفاوت یا حتی تصاور داشاتان
چنین گرایشی مجازات میشوند .قانون جادیاد
مجازات اسالمی نیز هم نان تاماامای ارتابااط
های جنسی داوطلبانه بین افراد بالغ هماجاناس
را جرم میداند و ماجاازاتهاایای از یاکاصاد
ضربه شالق تا اعدام را برای آنها پایاشبایانای
کرده است.
برخی از مجازاتهای معاماول در ایاران از
ناظار ماعاااهادات بایاانالاماالالاای غاایارانسااانای و
وحشیانه محسوب میشود
قوانین ایران هویت و حقوق افراد فراجنسیتی
را در زمینههای مختلف از جمله تحاصایاالت

و اشتغال به رسمیت نمیشناساد ماگار ایاناکاه
این افراد با عمل جاراحای ،تاغایایار جانایاسات
بدهند.
در ماه فوریه همین سال فدراسیاون فاوتاباال
ایران هفت زن را به دلیل "اباهاام" در ماورد
جنسیت آنان از شرکت در مسااباقاات فاوتاباال
زنان محروم کرد.
حق برخورداری از تحصیالت
حکومت ایاران هاما اناان صادهاا دانشاجاوی
ایرانی را به دلیل استفاده از حق آزادی بایاان
و دیااگاار حااقااوق انساااناای از حضااور در
دانشگاهها محروم کرده و دانشجاویاان باهاائای
نیز رسما از حضور در دانشاگااههاا ماحاروم
هستند .دهاهاا تان از دانشاجاویاان و اساتاادان
دیگر از جمله چند تن از کسانی که با موسسه
آموزشی عالای باهاائایاان مارتاباط باودناد ،در
زندان هستند و تالش وزرات آماوزش عاالای
برای بازگشت تعدادی از دانشجویان ماحاروم

از تحصیل به دانشگاهها هم نتایاجاهای در بار
نداشته است.
جمهوری اسالمی با تاوسال باه ساهامایاهبانادی
جنسیتای در صادد جالاوگایاری از مشاارکات
بیشتر زنان در آموزش عالی اسات هار چاناد
در سال تحصیلی  ۹۲-٨۱۹۵این محدودیتها
تاحدودی تعدیل یافت.
اعدام
در ایران ،برای تعداد قابل توجهی از جارایام
مجازات اعدام وجود دارد که از جمله شاامال
جرایم مبهمی مانند "محاربه با خدا" میشاود.
در سال  ٨۱۹۲تعداد زیادی احکام اعادام باه
اجرا گذاشته شد که بعضی از آناهاا در ماالء
عام اجرا شد.
قانون جدید ماجاازات اساالمای هام ماجاازات
اعدام را برای انواع جرایمی تایایاد کارده کاه
براساس موازین حقاوق بایانالامالال ،مشاماول
طبقهبندی "جرایم بسیار جدی" نیست .حاقاوق
بینالملل مجازات اعادام را تاناهاا بارای ایان
طبقه از جرایم منع نکرده است.
در بسیاری از ماوارد ،حاکام اعادام پاس از
انجام محاکماتی صادر شد کاه باه وضاوح باا
موازین بینالمللی دادرسی منصفاناه اخاتاالف
بسیار داشت و از جمله شامل صدور حکم بر
اساس "اعترافاتی" بود کاه زیار شاکاناجاه یاا
تحت انواع دیگر فشار از متهم اخذ شده باود.
متهمان غالبا از دسترسی به وکیل مدافع قابال
از آغاااز مااحاااکاامااه مااحااروم بااودنااد .تااعاادادی
محکوم نوجوان ،از جمله کسانای کاه هاناگاام
ارتکاب جرم هنوز به سن  ۹۸سالگی نرسیده
بودند نیز اعدام شدند یا با اجرای حکام اعادام
مواجه هستند.
قانون جدید مجازات اسالمی ماجاازات اعادام
نوجوانان را برای جرایم مستوجو قصاص و
حدود تجویز کرده مگر ایاناکاه مارتاکاو ایان
جرایم از قوه ادراک برخوردار نبوده باشد یاا
اینکه تواناایای عاقالای او ماورد تاردیاد قارار
گیرد.الزم به یادآوری استکه قوانین بینالمللی
صدور حکم اعدام برای افراد زیار  ۹۸ساال
را در هر صورت کال ممنوع کرده است.
قانون جدید مجازات اسالمی هما اناان شاامال
سنگسار به عنوان مجازات "زنای محاصاناه"
بوده و گفته میشود ساال گاذشاتاه ،دسات کام
یک مورد حکم سنگسار در قائمشاهار صاادر
شد اما از اجرای حکم سنگسار در ایان مادت
گزارشی نرسیده است.
عزیزانم عاجزانه ازتان خواهاش مایاکانام کاه
همه حرکتای جاماعای اناجاام دهایام و باه ایان
حکومت ظالم و متحجار کاه تایاشاه باه ریشاه
ایران و ایرانی زده و تا نااباودی کاامال دیات
بردار هم نخواهد بود .
آزاد باد ایران و ایرانیان تاحات جاور و ساتام
آخوندی
نابود باد رژیم دیکتاتور و جانی ایران
15
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“برای یک هفته  ۲۱میلیون تومان به من پول داد”؛
خدمات جنسی مردان تن فروش به زنان پولدار

علم
صفحه ی  ،اجتماعی

د ر سالهای اخیر بازار فحشا شکل جدیدی پیداکرده است .عالوه بر زناان و دخاتاران در باخاشهاایای از تاهاران
دیدهشده است که پسران نیز در ازای دریافت پول ،خود را به زنان متمول میسپارند .پسران و مردانی که به تان
فروشی روی میآورند ،درآمد بیشتری نیز نسبت به زنان دارند اما سعای مایکاناناد ،کاار خاود را پاناهاان کاناناد.
ازدواجهای نامتعارف در بعضی از خانوادهها باعث شده است که این شکل از تنفروشی شکل گیرد و ریشه ایان
مسائل را میتوان در فقر فرهنگی و مالی جستجو کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ،تحقیق روزنامه مردمساالری در ماورد پادیاده خاودفاروشای ماردان و
پسرانی که از این طریق امرارمعاش میکنند ،در پی می آید:
عقربههای ساعت وقتی از  ۱شو میگذرد ،در خیابانهای کد دار شهر کنار خرید و فروش لباس و مواد غاذایای
و دیگر اقالم مصرفی ،بازار دیگری نیز شکل میگیرد.
بازاری که در آن تن ،خرید و فروش میشود .در این بازار ماراتن ماشینها و انسانهایی را میتوان دید که برای خرید بهتر به رقابت میپردازند و پس از معامله کثیاف
و غیرقانونی اما علنی ،با افتخار از خرید خود از جلوی دیدگان دور میشوند .در این میان این بازار به میزان فراوانی پر درآمد و گسترده شده که خانههای تیمیفراوانای
در شهر شکل گرفته است .افراد زیادی به عنوان رابطهای موتورسوار نیز در این بازار درآمدهای فراوانی کسو میکنند .یک بازار پنهان در دل شو ،کاه باه صاورت
غیر قانونی اما علنی به کار خود ادامه میدهد و در نقاط مختلف شهر نفوذ کرده است.
بر همین اساس سعی کردیم از زندگی این قبیل افراد سر در بیاوریم و عمق فاجعهای را که در شوهای تاریک این شهر رخ میدهد به تصویر بکشیم.
پرده اول
از جمعیت زنان خیابانی آماردقیقی وجود ندارد .اما طبق تحقیقات«مردمساالری »اکثر زنانی که به فساد روی آوردهاند ،این کاررا برای امرار معاش انجام میدهند .البتاه
بسیاری ازآنها بعد ازمدتی معتاد به مواد مخدرمیشوند و همین امر باعث فساد بیشتر در این زنان میشود .اما موضوع اصلی که بسیار به آن کم پرداخته میشود،چرایای
وجود مردانی است که در خیابانها به دنبال کاالی مطلوبشان هستند .مشکالت اقتصادی و عوامل فرهنگی و رسانهای در سالهای اخیر باعث شده است کاه آماار ازدواج
کاهش یابد و همینطور به آمار طالق ها افزوده شود .همین امر نیز باعث رشد روز افزون فساد و فحشا در سطح شهر شده است .از سوی دیگر گسترش خااناههاای تایامای
در سطح شهر وشکل گیری آنها در کنار منزل های افراد آبرومند باعث گول خوردن دختران و زنان بسیاری شده و آنها را وارد این بازار کثیف کرده است.
صحنه نخست:آرزوی مرگ
جلوی در بام تهران ایستادهاند .دختر وسطی سیگاری میکشد و دودش را با نظم خاصی از دهانش خارج کند .میگوید« :پدر و ماادرم پازشاک هساتاناد .نایاازی باه پاول
ندارم .اما از زمانی که یادم میآید هیچ کس به من محبتی نکرده است .مادر و پدرم سالهاست که من را نمیبینند و حتی نمیپرسند که شبها کجا میروم .هامایان ماوضاوع
باعث شده به این کار روی بیاورم» .گالرا به شیشه نیز اعتیاد دارد و به جای پول از مشتریهایش مواد میگیرد .او دو مااه پایاش  ٨۱ساالاه شاده اسات .هامااناطاور کاه
سیگارش را به زمین میاندازد و با پاشنه ده سانتی کفشش بیمعطلی فیلتر سیگار را له میکند ادامه میدهد«:وقتی آدمیآرزوهایش تمام شود ،دیگر چایازی بارایاش ماهام
نیست».
همان لحظه تویوتا کمری جلوی پایش میایستد و بعد از کمیچانه زدن سوار ماشین میشود .ماشین با سرعت زیادی به حرکت در میآید و چشاماان دو دخاتار دیاگار بار
روی ماشین می ماند .دختر دیگر که موهای بلند مشکی دارد و از زیر شالش نمایان است ،میگوید«:سه روز است که کسی سوارم نکرده و کنار خیابانها خوابیادهام .مان
حتی پیشنهاد  ۳هزار تومان هم میپذیرم .فقط جای خوابی در این سرما میخواهم» .قطره اشکی از میان ماژههاای بالانادش خاارج مایشاود و اداماه مایدهاد« :از دسات
نامادریم فرار کردم و مدتی در خانهای تیمیزندگی میکردم .اما بهم تهمت دزدی زدند واز آنجا بیرونم انداختهاند» .او از اینکه سوار مااشایانای شاود و باعاد در خااناه باا
چندین نفر روبرو شود وحشت دارد و با اشکهایی که شدت گرفته است ،میگوید«:دلم میخواهد تمام پولهایی را که در میآورم آتش بزنم اما چارهای ندارم».
سمیه که تمام مدت گوشهای ایستاده است و به حرفهای دختر با موهای مشکی بلند گوش میدهد ،زیر لو میگوید«:دعا کن زودتر بمیریم» .بدون ایناکاه چایاز دیاگاری
بگوید در تاریکی شو گم میشود.
صحنه دوم :فحشای شیک!
نمای برج که از نوع معماری یونانی است ،هر چشمیرا به خود مجذوب میکند .این برج در یکی از مناطق شمال شهر تهران قرار دارد .البی شیک و الک ری خبر از
گرانقیمت بودن آپارتمانهای این برج میدهد .دختر قدبلند و بسیار زیبایی درب آپارتمان را باز میکند .با چشم میتوان حدس زد که متاراژ آپاارتاماان حادود  ٨۱۱ماتار
است.
با اینکه جلوی درب آپارتمان تابلویی مبنی بر آتلیه عکاسی نیست اما به راحتی با وسایل موجود درآنجا میتوان فهمید که از این مکان به عاناوان آتالایاه عاکااسای اساتافااده
میشود .بعد از چند دقیقه زنی با موهای شرابی و آرایش مالیم وارد میشود .خانم هاشمی صاحو این خانه است و شغل رسمی او عکاسی است؛ اما کار این آپارتمان باه
همین جا ختم نمیشود.
خانمی که لیوان شربت خود را مینوشد ،میگوید « :مادر من سالها دختران زیادی را تعلیم داده است و بعد از مرگش من این کار را اناجاام مایدهام» .او باا باادی کاه باه
غبغو میاندازد ادامه میدهد«:البته من بسیار شیک عمل می کنم .اولین بار با خواهرم شروع کردیم .ما مردهای ثروتمندی را در ناظار مایگایاریام و فاقاط باا آناهاا کاار
میکنیم .دخترها پیش ما امنیت دارند و پول خوبی در میآورند» .در همین حین مرد قوی هیکلی وارد میشود و او را صدا میکند.بعاد از خاروج او دخاتار قاد بالاناد کاه
خواهر خانم او نیز است؛ همانطور که سومین سیگارش را روشن میکند ،میگوید« :من از کارهای خواهرم خسته شدهام .سه سال است که نااراحاتای اعصااب گارفاتاهام.
خواهرم حتی از من هم برای پول درآوردن استفاده میکند» .ابروهایش را که با مداد قهوهای پهن کرده به هم گره میخورد و با بغض ادامه میدهد«:دوست دارم ازدواج
کنم و از دست این خانه ،خواهرم و دخترهایی که به اینجا میآیند راحت بشوم .از اینکه مردان پیر و پولدار را تیغ بزنم ،خسته شدهام» .اما به اعتقاد خاودش راهای بارای
بیرون آمدن از این باتالق ندارد.
صحنه سوم:مردان متاهل
«بیشتر ،مردان متاهل مشتری من هستند » .در قسمت مردانه مترو سوار شده است .در هر ایستگاه به یک مرد نزدیک میشود و زیر لبی چیزهایی میگویاد .هامااناطاور
که زیر چادر رژ لبش را پر رنگ میکند،میگوید«:شوهرم  ۳سال پیش به زندان افتاد و خرج  ۲ب ه به عهده من افتاد .ساه ساال اول را درخااناه ماردم کاار مایکاردم.
بیشتر خانههایی که میرفتم ،مرد خانه بعد از مدتی به من پیشنهاد میداد و من مجبور میشدم از آنجا بروم .بعد با خانمی که همسایه روبرویم باود آشاناا شادم .او باه مان
گفت تا جوانم از این فرصت استفاده کنم؛ چم و خم کار را مدتی به من یاد داد .من هم بعد از مدتی کارم را در مترو شروع کردم و قیاماتام از  ۳۱هازار تاوماان تاا ٨۱۱
هزار تومان است» .مردی با کت و شلوار خاکستری وارد مترو میشود .او به سمت مرد میرود و زیر لو چیزهایی به مرد میگوید .مرد از جیبش  ۳۱هزار تومان در
میآورد و کف دست زن میگذارد .ایستگاه بعد نیز سریع خارج میشود .او سریع پول را در کیفش میگذارد و ادامه میدهد«:اقدس خانام باه باعاضای از زنهاای دیاگار
محله نیز آموزش داده است .آنها وارد این کار میشوند ،چون پول خوبی میتوانند از این راه در بیاورند و به شوهرهایشان کمک مالی کنند .البته اقدس خاانام هام در ایان
بین درصد خود را میگیرد» .بلند میخندد و میگوید«:شوهر بعضی از آنها میدانند زنشان چگونه پول در میآورد؛ ولی به خاطر اینکه پول خاوبای باه دسات مایآورناد
سکوت میکنند» .او سی و چهار سال سن دارد و فرزندانش بزرگ میشوند بدون اینکه بدانند مادرشان با چه پولی شکم آنها را سیر میکند.
صحنه چهارم:آرزوهای رنگی گلبرگ
دور هم ماهواره نگاه میکنند و تخمه میشکنند .گلبرگ دختری با چشمان آبیرنگ است که فقط  ۹۳سال سن دارد .اومیگوید«:ما منتظر میمانیم که رابط بایاایاد و یاکای
از ما را ببرد یا کسی را با خود بیاورد» .او یک سال می شود که از خانه فرار کرده و از همان اول با گروه اکبر آشنا شده است .گلبرگ از آرزوهاای دور و دراز خاود
میگوید«:شنیدهام مشتری یکی از دخترها عاشقش میشود و با او ازدواج میکند .من هم خیلی دعا میکنم که این اتفاق برایم بیفتد».همانطور که هق هق میکند به اتاق
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اداخل راهرو پناه میبرد .سودابه با پوزخندی که کنار لبش است ،میگوید«:تازه کاراست و هنوز رویابافی میکند .دخترانی که یکبار پاهایشان به ایان خااناههاا بارساداز
نظر جامعه مردهاند .وقتی خانوادههایمان نمیخواهند ما را ببینند از دیگران چه انتظاری میتوان داشت» .نرگس بلند میخندد و میگوید«:اگر یک روز در خیابان بامااناد
وبا  ٨۱هزار تومان مجبور به فحشا شود ،قدر این جا را میفهمد» .نرگس ده سال است که تن فروشی میکند و از اینکه وارد خانههای تیمیشده اسات اباراز خاوشاحاالای
میکند.
او میگوید«:تا چند سال پیش کنار خیابان میایستادم و خیلی وقتها پولم را نمیدادند و یا با توقعهای نامتعارف روبرو میشدم.اما در این خانه امنیات دارم و قایاماتام از
 ۵۱هزار تومان به  ۹۱۱الی  ٨۱۱هزار تومان رسیده است» .او از نگاههای مردان در لحظه انتخابشان متنفراست.بعد از چند لحظه سکوت ادامه میدهد«:تحامال ایاناکاه
یک نفر به قصد لذت نگاهم کند بدم میآید.اما با عضویت در این گروه کمی احساس امنیت میکنم».او معتاد است و از راه تن فروشی مواد خود را تهیه میکند.
در ادامه میگوید «:اولین بار شوهرم که معتاد بود،مجبورم به تن فروشی کرد.بعد از مدتی هم خودم معتاد شدم و حاال هم کارم به اینجا کشیده شده است» .اما سودابه
شرایط متفاوتی دارد و حامل ویروس ا .ای.وی است.
او با لبخندی که انگار بر روی لبانش مهر شده است میگوید«:حدود یک سال پیش فهمیدم ایدز دارم.نمیدانم از چه زمانی و توسط چه کسی به این ویروس مبتال شدهام
و ممکن است افراد زیادی را مبتال کرده باشم» .مقداری صدای تلویزیون که سریال ترکیه ای نشان میدهد را کم میکند و ادامه میدهد«:خیلی وقتها دلم برای همسر
بعضی از این مردان که بیگناه فقط برای لذت یک ساعته مرد زندگیشان مبتال به ایدز میشوند،میسوزد».
نرگس با کنایه میگوید «:دلت برای خودت بسوزد که اگر اکبر از اینجا بیرونت کند دیگر جایی برای زندگی نداری» .او در ادامه میگوید«:بیشتر این خانههای تیمیبا
هم در ارتباط هستند و رابط های مشترکی دارند.به همین دلیل اگر کسی را از یک خانه بیرون کنند ممکن است ،دیگر نتواند عضو گروه دیگری شود» .خانه آنها در
اطراف یکی از خیابانهای مرکزی تهران قرار دارد و ساختمان خانه بسیار قدیمیاست.
صحنه پنجم :فحشای مدرن
«دختران و پسرانی که با ما شروع به کار میکنند،حدود  ۵الی  ۳ماه تحت آموزش قرار میگیرند».پرویز و آتوسا ،زن و شوهری هستند که دختران و پسران را
آموزش میدهند تا روشهای نوین فحشا را ارائه دهند .پرویز میگوید«:در چند سال اخیر روشهای گذشته از مد افتاده است و االن روابط افراد با حضور یک زن و
شوهر مد شده است » .این زن و شوهر یک باشگاه ورزشی دارند که در صبح مخصوص بانوان است و شبها مردان در آنجا ورزش میکنند.آتوسا در ادامه
میگوید«:بیشتر مشتریان را در همین باشگاه پیدا میکنیم.نصف در آمد دختر و پسرها نیز مال ما است».پرویز معتقد است که کار آنها بسیار تخصصی و به روز است
و آنها از درآمد خود راضی هستند.آتوسا میگوید«:ما ممکن است شبی  ٨۱میلیون تومان بدست بیاوریم و این موضوع باعث شده است که ما به فکر گسترش کارمان
نیز بیفتیم!»
پرده دوم
در سالهای اخیر بازار فحشا شکل جدیدی پیدا کرده است.عالوه بر زنان و دختران در بخشهایی از تهران دیده شده است که پسران نیز در ازای دریافت پول،خود را به
زنان متمول میسپارند.حتی خانههای تیمی پسران نیز شکل گرفته است.این موضوع متاسفانه روز به روز رو به پیشرفت است و بعضی ازمردان و پسران با این کار
امرار معاش میکنند.به نظر میرسد پسران و مردانی که به تن فروشی روی میآورند،افسردگی زنان روسپی را تجربه نمیکنند.هم نین درآمد بیشتری نیز نسبت به
زنان دارند اما سعی میکنند ،کارخود را پنهان کنند .ازدواجهای نامتعارف و غرب زدگی در بعضی از خانوادهها باعث شده است که این شکل از تن فروشی شکل گیرد
و ریشه این مسائل را میتوان در فقر فرهنگی و مالی جستجو کرد.
صحنه ششم:سیکس پک عامل مهم
«زنها به سراغ من میآمدند و من به دلیل مشکالت مالی پذیرفتم».سامان مربی بدنسازی است و لیسانس تربیت بدنی دارد.همانطور که سیو زمینیهای آبپز جلوی
رویش را میخورد،میگوید «:چندین بار در خیابان زنان به من پیشنهاد داده بودند.اما من از این کار بدم میآمد.اما با بیمار شدن مادرم و هزینههای باالی درمان مجبور
به این کار شدم».اکثر دخترانی که از کنار سامان میگذرند او را با دقت نگاه میکنند.او ادامه میدهد«:اولین بار را با خانم بسیار زیبایی که همسر مسنی داشت بودم و
برای یک هفته  ۹٨میلیون تومان به من پول داد.همین پول بی زحمت باعث شد که به این کار ادامه دهم».سامان عامل اصلی درآمد باالیش را سیکس پک و صورت
زیبایش میداند.او میگوید«:من تا زمانی که قصد ازدواج نداشته باشم به کارم ادامه میدهم».سامان این کار را برای مردان بد نمیداند ،با این حال دوست ندارد کسی از
کارش با خبر شود.
صحنه هفتم:پول برای ازدواج
سه نفری باهم زندگی میکنند.امیر حسابدار یک شرکت است و  ٨۸سال سن دارد.او از همه جذابتر است و سالهاست بدنسازی کار میکند.کمیاز چایی داخل فنجانش
را مینوشد و میگوید« :من از کاری که انجام میدهم،پشیمان نیستم.چندین زن متمول را میشناسم که پول خوبی به من میدهند».کامیکه پسر دیگر است با خنده در
ادامه میگوید« :امیر کلی کتاب خوانده است که چگونه با زنان رفتار کند».امیر با لبخند میگوید«:من با عالقه این کار را انجام میدهم و سعی میکنم ظرافتهای زنانه
را بشناسم.در ازای کاری هم که انجام میدهم از  ۶۱۱هزار تومان به باال میگیرم».کامیدر ادامه با غیظ میگوید«:امیر خوب پول میگیرد چون سیکس پک دارد.اما
من از سیصد هزار تومان به باال میگیرم.البته من ترجیح میدهم بیشتر مشتریانم زنان زیر  ۳۱سال باشند؛ ولی همیشه دنیا بر وفق مراد من نیست».
بهروز که با نامزدش تلفنی مشغول حرف زدن بود،قطع میکند و میگوید«:من  ۵سال است که این کار را انجام میدهم،تا پول خوبی برای ازدواجم جمع کنم».سیگاری
روشن میکند و ادامه میدهد« :کار پردرآمدی است ولی به همان اندازه حال آدم را بد می کند.من اولین بار به خاطر چکی مجبور به این کار شدم و بعد دیدم که از این
راه میتوانم پول سنگینی در بیاورم» .امیر و کامی از کار خود راضی هستند.اما بهروز دوست ندارد نامزدش و هی کس دیگر از تن فروشیاش با خبر شود.او شوها
با وحشت اینکه نامزدش از کارش اطالع پیدا کند بارها از خواب میپرد.
صحنه هشتم:مردان فاحشه نیستند
دیوارها،سقف و زمین کافیشاپ از جنس چوب است.بوی سیگار و توتون از همه جا میآید.فرهاد جامعه شناسی میخواند و از شهرستان برای تحصیل به تهران آمده
است.او میگوید «:من برای تحصیل در تهران به پول نیاز داشتم و روزی در خیابان فرشته قدم میزدم ،که خانم مسنی بهم پیشنهاد داد.از آن روز در این کار
افتادهام».فرهاد از  ۸۱۱هزار تومان به باال میگیرد.همانطور که قهوه تلخش را مینوشد،ادامه میدهد«:هزینههای زندگیام از زمانی که به این کار مشغول شدم بسیار
افزایش یافته است.چون باید به خودم و لباسهایم برسم».او دیگر نمیتواند مثل گذشته زندگی کند به همین دلیل به تن فروشی ادامه میدهد.در آخر با لبخندی
میگوید«:من زن نیستم که فاحشه خوانده شوم.از درآمدم و کارم راضی هستم».او از زنانی که برده میخواهند بیزار است و سعی میکند مشتریانش از این نوع نباشند.
پرده آخر
با پاک کردن صورت مسئله نمیتوان وجود مسئله را انکار کرد .مسالهای که امروز به شکل فاجعهای در شهر تبلور یافته است .شاید به جای انکار کل موضوع ،بهتر
است به فکر یک راهکار باشیم؛ قبل از آنکه خیلی دیر شود.
لینک

https://humanrightsiniran.org/1356/37625/

به سازمان رهایی زن بپیوندید و به دوستان خود معرفی کنید
http://rahaizanorg.blogspot.de/
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تایید حکم اعدام یک جوان  ۱۲ساله به اتهام "سبالنبی"
در ایران دیوان عالی کشور حکم اعدام سینا دهقان ،جوان  ٨۹ساله زندانی به اتهام سو النبی را تاایایاد کارده اسات.
این جوان به دلیل نوشتن مطالو انتقادی در شبکههای اجتماعی بازداشت و زندانی شده است.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران می گوید حکم اعدام سینا دهقان که در شعبه اول دادگاه کیفری اراک صادر شده
بود ،در دیوان عالی کشور عینا تایید شده است .دادگاه کیفری اراک این جوان را باه اتاهاام "ساوالانابای" باه اعادام
محکوم کرده است.
سینا دهقان در  ٨۱مهرماه  ۹۵۱۲در حالی کاه آخاریان روزهاای خادمات سارباازیاش در پاادگاانای در تاهاران را
می گذراند از سوی سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اراک منتقل شده است .علت باازداشات او ،ناوشاتان ماطاالاو
انتقادی در شبکه اجتماعی "الین" بوده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک "منبع مطلع" مای گاویاد سایاناا دهاقاان در هایاچ یاک از ماراحال
بازجویی ،بازپرسی و دادگاه به وکیل انتخابی دسترسی نداشته و وکیل تسخیری که از طرف دادگاه انتخاب شده نایاز
به خوبی از او دفاع نکرده است .وکیل تسخیری همچنین در اطالعرسانی نسبت به وضعیت موکلش کاوتااهای کارده
است.
این گزارش در باره چگونگی بازداشت سینا دهقان میگوید« :سال  ۹۵۱۲وقاتای سایاناا  ۹۱ساالاه و ساربااز باوده،
کمپینی در شبکه الین برای سه روز به راه انداخته ،در این کمپین ظاهرا مطالبی خالف دین اسالم و قارآن ماناتاشار
می شده است ...چهار روز مانده بود دوران سربازی اش تمام شود که ماموران حفاظت امنیت اراک به پادگان رفته و
او را همانجا دستگیر کردند».
این گزارش میافزاید ،پس از بازداشت «او را به خانه اش بردند و خانه را تفتیش کردند .سینا همانجا مرتو گفته کاه
اشتباه کرده و توبه میکند .ماموران به خانواده اش گفتند که فقط او را برای چند سوال و جواب میبرند و چاناد روز
بعد آزاد میشود اما االن نزدیک یک سال است که در زندان مانده است».
وعده آزادی به حکم اعدام تبدیل شد
سینا دهقان در شعبه یک دادگاه کیفری اراک به اتهام سو النبی به اعدام و به اتهام توهین به رهبری به  ۹۶ماه حبس محکوم شد.
براساس گزارش کمپین بینالمللی حقوق بشر ،در بازجوییها به سینا دهقان گفتهاند که اگر زیر برگهها را امضاء کند ،اتهامات را بپذیرد و بعد توبهناماه باناویساد ،باخاشاوده شاده و آزاد
خواهد شد .سینا نیز هر چه را که خواسته اند امضاء کرده و اتهام را به گردن گرفته است .او بعدتر گفته ،همه اینها را به امید آزاد شدن امضا کرده است اما بارایاش حاکام اعادام صاادر
کردند.
طبق ماده  ٨۶٨قانون مجازات اسالمی اگر شخصی به پیامبر اسالم توهین کند (سوالبنی) مجازاتش اعدام خواهد بود .اما ماده ٨۶۲به صراحت می گوید اگر متهم در دادگاه اقرار کند که
حرفهای توهین آمیز را بر اساس عصبانیت ،نقل قول یا سهو قلم زده است ،حکم اعدام او به مجازات  ۹۲ضربه شالق تبدیل میشود.
پرونده سینا دهقان ،دو متهم دیگر نیز به نام های سحر الیاسی اهل تهران و محمد نوری اهل اراک دارد .سحر الیاسی نیز در تاریخ  ٨۱مهرماه  ۹۵۱۲در خیابان تجریش دستگیار شاد و
پس از یک روز به زندان مرکزی اراک منتقل شد.
محمد نوری مانند سینا دهقان به اتهام "سو النبی" به اعدام محکوم شده و سحر الیاسی به اتهام توهین به مقدسات هفت ساال حاباس گارفاتاه اسات .حاکام زنادان خاانام الایااسای در دادگااه
تجدیدنظر به سه سال حبس کاهش یافته است.

***

ثبت  ۱۲هزار مورد کودکآزاری و همسرآزاری در  ۲۱ماه
طی ده ماه حدود  ۹٨هزار مورد کودک آزاری و  ۹۹هزار همسر آزاری به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اطالع داده شده است .برآورد میشود تا  ٨۱درصاد کاودکاان ایارانای
دچار اختالل رفتاری باشند.
حبیوهللا مسعودی فرید ،معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه حدود  ۹۳۱هزار بار با بخش اورژانس این سازمان تماس گرفته شده که
تعداد قابل توجهی از آنها به خودکشی ،کودکآزاری و همسرآزاری اختصاص داشته است.
مسعودی فرید شنبه ۹۲ ،اسفند به خبرگزاری ایلنا گفت« :تعداد موارد کودکآزاری اطالع داده شده به اورژانساجتماعی حدود  ۹٨هزار مورد و تعداد ماوارد هاماسارآزاری  ۹۹هازار
مورد بوده است».
او احتمال میدهد علت باال بودن آمار موارد گزارش شده کودکآزاری ،حساس تر بودن مردم نسبت به این مسئله باشد که با اطالع از آن بهسرعت از طریق سامانه  ۹٨۵موضوع را به
اورژانس اجتماعی خبر مای دهاناد ،و احاتامااال در ماورد هاماسارآزاری آن را باه حسااب مشاکاالت خااناوادگای و
اختالفهای بزرگساالن میگذارند و در آنها کمتر دخالت میکنند.
به گفته ی مسعودی فرید در ده ماه نخست امسال هم نین در ارتباط با خودکشی  ۲هزار و  ۳۱۱تمااس باا اورژاناس
گرفته شده که در بسیاری از موارد مددکاران موفق شدهاند از اقدام به خودکشی افراد جلوگیری کنند.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه خشونت علیه کودکان در همه کشورها وجود دارد به ایلنا گافات:
«در ادبیات رایج در خصوص سوء رفتار با کودکان شایعترین نوع را بیتوجهی به کاودکاان ،آماوزش و باهاداشات
آنها ،فقدان ارتباط عاطفی و بیمحبتی نسبت به کودکان میدانند».
بیشتر بخوانید" :روزانه  ۱۲مورد کودکآزاری در ایران گزارش میشود"
کودکآزاری در قوانین جمهوری اسالمی و تا سال  ۸۹از جرایم خصوصی ماحاساوب مایشاد و تاناهاا پادر کاودک
می توانست از شخصی بیرون از خانواده که موجو آزار فرزند او شده شکایت کند.
کودکآزاری ،جرم عمومی
حدود  ۹۳سال پیش به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان طرحی در دستور کار مجلس شورای اساالمای قارار
گرفت و به تصویو رسید که مطابق آن آزار کودکان از مصادیق جرایم عمومی محاساوب مایشاود و هار کاس در
جریان آن قرار بگیرد می تواند علیه مرتکو این کار شکایت کند یا مسئالاه را بارای پایاگایاری باه اطاالع ناهاادهاای
مسئول برساند.
به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان الیحه ای نیز از سوی دولت تنظیم و به مجلس ارائه شده اما تاکالایاف آن باا
گذشت چندین سال هنوز نامشخص است.
بیشتر بخوانید :تصویر دانشآموزی کبود از کتک و پیامدهای آن برای مسئوالن
معاون سازمان بهزیستی با ابراز نگرانی از این مسئله گفته است « :این الیحه به موضوع غفلت از کودکان به طور مفصل پرداخته است ولی هنوز مسیر جدی را طی نکرده و تااکاناون
تنها  ۶ماده آن در کمیسیون قضایی بررسی شده و راه زیادی دارد که در کمیسیون بررسی شده و به صحن مجلس بیاید».
از سوی دیگر چنان که مسعودی فرید گفته اغلو مواردی که در ده ماه نخست سال به سامانه  ۹٨۵اصالع داده شده مربوط به کودک آزاری جسمی از نوع شدید است و ماوارد دیاگاری
مانند آزارهای روانی و روحی به طور معمول گزارش نمیشود.
این در حالی است که به گفته ی معاون سازمان بهزیستی تحقیر ،توهین ،پایمال کردن عزت نفس کودک و تبعیض همگی از موارد آزار روانی هستاناد و تااثایار ساوء کاودکآزاریهاای
روانی میتواند از نوع جسمی آن به مراتو بیشتر باشد.
الیههای پنهان کودکآزاری
کودکان عالوه بر خانواده ،در محیط های اجتماعی و آموزشی نیز با تهدیدهای متنوعی روبرو هستند که معموال تنها خشنترین موارد آنها مانند تنبه بدنی خشوناتآمایاز داناشآماوزان بار
مال میشود.
بیشتر بخوانید :تکذیب تنبیه بدنی و اخراج دانشآموزان دبستانی در استان کرمان
آزار روانی کودکان میتواند پیامدهای مخربی بر شخصیت آنها داشته باشد و به اختالل های رفتاری شدیدی بینجامد که ظاهرا در میان کودکان ایران به طرز نگرانکنندهای شایع است.
دکتر منصور بهرامی ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی  ۹۲اسفند ماه در گفت وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اختالل رفتاری را یکی از بیماریهای شایع در بین کودکاان
عنوان کرد و گفت« :بین  ۹۳تا  ٨۱درصد کودکان ایرانی دارای اختالالت رفتاری هستند».
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید

تلوزییون راهییی زن از ”کیاانل ییک“ روی میاویواره ”اهت ربد” هیرفیهی یه
پ یش ی
دوشنبه ساعت 02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربان یه هب
وقت تهران می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.
فرکانس ماوواره:
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 4.9

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 0009726249402 :

تلفن تماس000760070027 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری
ف

0046700194503 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی
تلفن تماس444-421-1200 :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی

تلفن تماس0009704427442 :
0009704427442
ایمیل verya.1290@gmail.com
سارا مرادی
تلفن تماس0009700066442 :
ایمیل sara_tina2002@yahoo.com
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 00061702924900 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
ه کب ب
تک
.
خ
ل به الع

ق فال

انگلستان :دیانا نامی
تلفن تماس 00003153322677 :
ایمیل:
دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلMinoHemati@GMail.com :
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