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اطالعیه سازمان رهایی زن“ اسید پاشی به زنان با فتوای کدامین مرجع تقلید“
خشونت علیه زنان و در فجیعترین اشکال آن زاده جامعه بیمار و مرد ساالر است .خشونتی که زنان همه روزه با آن دست و پنجه نرم میکنند
و گاهنا از آن جان سالم بدر نمیبرند.
و اما زیر سایه حکومت اسالمی ،هیوالی خشونت بزنان در چهاردیواری خانه محبوس نیست .بلکه سوار بر موتور با هزینه محرمانه صدها
ارگان سرکوب ریز و درشت در خیابانها پرسه میزند و برعلیه دختران و زنان جوان اسیدپاشی زنجیره ای سازمان میدهد.
دراصفهان شاهد اسیدپاشی زنجیره ای ،توام با اعتراض مردمی و گریز مقامات مسئول از پاسخگوئی به مردمی که صرفا خواهان امنیت
شهروندی هستند ،میباشیم.
اگر این جنایت در هر جای دیگر جهان اتفاق افتاده بود ،شهر بخواب نمیرفت تا جنایتکاران دستگیر و به محکمه علنی کشیده شوند.
ولی براستی چرا در ایران چنین نمیشود و جانیان به جنایت خود ادامه میدهند و دولتمردان اسالمی هم خم به ابرو نمیآورند .پاسخ ساده است.
اسیدپاشی در اصفهان ،دختران و زنانی را نشانه رفته که به گفته انصار حزب هللا بد حجاب بوده اند .لذا بازجوئی از اعضای انصار نتیجه
اش از قبل روشن است ،این جماعت طبق فتوای یک مرجع تقلید به وظیفه دینی خود عمل کرده اند .نتیجه گیری اینکه از آنجائیکه اکثریت
قریب به اتفاق مراجع تقلید رسما و علنا اسید پاشی را محکوم نکرده اند باید در لیست متهمین به مشارکت و سازماندهی این جنایت هولناک
قرار گیرند.
مردم در تهران و اصفهان و دیگر نقاط ابراز انزجار خود را از این توحش جنایتکارانه نشان دادند و حفظ امنیت شهروندان و بخصوص
زنان را در سرلوحه مطالبات خود قرار دادند.
سازمان رهائی زن ضمن حمایت از این اعتراضات مردمی و احساس همدردی با قربانیان این جنایت هولناک ،خواهان شناسائی و محاکمه
فتوی دهندگان و عامالن این جنایات میباشد.
سازمان رهائی زن
بیست و چهارم اکتبر 4102
متنی که میخوانید بر مبانی
گفتگوی مینو همتی  -تلویزیون
رهایی زن  -با ثریا شهابی که
در تاریخ جمعه  ١٣اکتبر
 ،٤١٣٢پخش شده است ،تهیه
شده است .این متن برای تبدیل به
متن نگارشی ،نسبت به مصاحبه
اولیه ،اندک تغییرات نگارشی
کرده است.
مینو همتی  :ریحانه نیز قربانی
بی عدالتی بنیادین قوانین اسالمی
گردید .بیدادگاه اسالمی دفاعیات
ریحانه را نادیده گرفت و یک
بار دیگر ثابت کرد در این نظام،
زن همیشه باید طرف بازنده
منازعه باشد تا امنیت نظام
اسالمی حاکم به خطر نیافتد.
در برنامه امشب به قصاوت
رژیم اسالمی در سازماندهی قتل
ریحانه ها ،پرداخته و با میهمان
برنامه به علل و پیامدهای اعدام
ریحانه می پردازیم.
ثریا شهابی عزیز به برنامه
رهائی زن خوش آمدید.
قبل از هرچیز باید به خانواده
ریحانه تسلیت بگویم و با توجه

http://www.RahaiZan.org
پشت پرده دود سیاه یک انتقامجویی
ثریا شهابی

به همزمانی اعدام ریحانه و اسیدپاشی های زنجیره ای اصفهان
فرصت پرداختن به این جنایت زودتر از امشب برایمان مقدور نشد.
رهایی زن  :ثریا شهابی ،سوال اولم این است که در کجای دنیا بجز
کشورهای اسالمزده ،وقتی ابهامات جدی در پرونده ای موجود
است ،شتابان حکم صادر کرده و به اجرا می گذارند .کاری که در
حق ریحانه کردند شباهت زیادی به آنچه بر سر پرونده شهال جاهد
آوردند دارد .ابهامات و باز هم ابهامات نظر شما در این مورد
چیست؟
ثریا شهابی  :به نظر من در کشورهایی با حاکمیت های مختنق مثل
ایران ،اصل و قاعده براین است .صدور احکام حتی در چارچوب
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قوانین ،که باالخره باید در یک
محدوده ای ظاهر قانونی به
خودش بدهد ،صادر نمی شود.
حکم بستگی به هزار و یک
فاکتور مختلف مانند قاضی،
موقعیت جنسی ،موقعیت مالی
متهم و اختالفات سیاسی و...
دارد .این ،بخصوص در
جمهوری اسالمی ،قاعده است.
در چنین شرایطی اجرای همان
قوانین غیر عادالنه خودشان،
نیز استثنا ست.
اتفاقی که در مورد کیس ریحانه
یا شهال جاهد افتاد ،که شما هم به
آن اشاره کردید ،این است که
مسئله در افکار عمومی مطرح
شد .وقتی مساله در افکار
عمومی مطرح شد ،و با تمام
سانسوری که نسبت به "درز
کردن" جزئیات چگونگی مراحل
بازجویی وجود داشت ،همه
شاهد آن بودند که با وجود
ابهامات در پرونده و نا روشن
بودن دالیل قتل ،وقیحانه حکم
اعدام صادر کردند.
البته کیس های بسیار دیگری
هست که هیچ کسی از آن مطلع
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نشده است .شما کیس محسن امیر
اصالنی را داشته اید که تفسیر
متفاوتی از قران داشته است.
مراحل بازجویی ،مراحل
اعتراف بگیری و جزئیات
پرونده او را کسی نفهمید .و
اعدام های زیادی که به اصطالح
قصاص نبوده است و خود دولت
اعدام کرده است ،را دارید که
شما شاهد جزئیات پرونده،
شواهد و مدارک و ابهامات و
غیره ،نیستید.
اتفاقی که در مورد ریحانه افتاد
این بود که کیس منتشر شد .و
همه شاهد تناقضات ،ابهامات،
وقاحت و زمختی تعجیل و فشار
"اخالقی" برای قبوالندن دلیل
این حادثه ،طبق آنچه که قاضی
می خواهد یا خانواده مقتول می
خواهد ،بودند .از این نظر
متفاوت است .وگرنه قاعده در
جمهوری اسالمی این است که به
شواهد و مدارک نیازی نیست.
قاضی تصمیم گرفته کسی را که
تفسیر متفاوتی از قران داشته
است اعدام کند .ابهام و غیرابهام
ندارد .و یا اینکه قاضی تصمیم
می گیرد حکم اعدام کسی را که
ادعا می کند جدایی طلب است،
صادر کند .کسی هم در جریان
پرونده و بازجویی ها قرار نمی
کسی در جریان
گیرد.
احساسات ،عواطف و عکس
العمل ها قرار نمی گیرد .حتی و
کیل فرد هم حق صحبت کردن
ندارد و موارد بسیاری ،فرد
اصال وکیلی نداشته است.
رهایی زن  :به گفته ریحانه ،وی
در حین دفاع از خود فرد
متجاوز را فقط بایک ضربه
کارد مضروب می کند که منجر
به قتل وی می شود .سوال
اینجاست اگر مقتول سابقه
فعالیت در دستگاههای امنیتی را
نداشت برخورد دادگاه با ریحانه
تغییر می کرد؟ یا اینکه چون
جان زن نصف مرد ارزش
گذاری شده است ریختن خونش
مجاز شمرده می شود و قاضی
شرع حکم قصاص می دهد؟

ثریا شهابی  :همه این موارد
درست است و فاکتورهای متعدد
دیگری که شما به دو مورد
اصلی آن اشاره کردید .یکی
موقعیت سیاسی مقتول و دیگری
موقعیت ضعیف ریحانه که متهم
این پرونده است .پرونده ریحانه
پرونده ای بود که مردم به طور
کامل در جریان جزییاتی که از
پرونده منعکس شده بود ،قرار
گرفته بودند .موقعیت سیاسی
مقتول ،که یکی از شخصیت
های امنیتی کشور بوده و تالش
مستمر قاضی ،دادگاه ،بازجوها،
برای اینکه کمترین اطالعاتی از
زندگی شخصی مقتول و
مناسباتش با ریحانه منعکس
نشود و تمام تالش قاضی و
دستگاه قضایی برای "غیر
اخالقی" کردن ،برای اتهام زدن
و برای تعرض جنسی کردن به
ریحانه به عنوان اینکه دختری
بوده که رابطه جنسی متعدد
داشته ،و اخالقیاتش چنین و چنان
بوده است ،خرواری از این
اطالعات را برای رسیدگی به
این پرونده به روی میز بازجویی
می ریزند .برای اینکه موقعیت و
اعتبار داشته یا نداشته قربانی،
موقعیت امنیتی ،و شرکای
احتمالی قربانی را بپوشانند.
این پرونده محل تالقی اتفاقات
زیادی می شود .از یک طرف
تالش دستگاه قضایی برای اینکه
از یکی از عناصر خودش
( مقتول ) محافظت کند .مثال
پنهان کردن تمام اطالعات
موجود در رابطه با مقتول و از
طرف دیگر حراج کردن گذشته
و زندگی خانوادگی ریحانه و
تبدیل کردن آن به یک تعرض
اخالقی کثیف نسیت به کسی که
متهم است .در عین حال فشار
زیادی بر ریحانه برای اینکه او
را مجبور کنند که برای نجات
جانش رضایت بدهد که مساله
تجاوز مطرح نبوده است .و به
این صورت مقتول تحت حمایت
قرار میگیرد .این پرونده چیزی
که در مقابل افکار عمومی بر
جای گذاشت تصویر زمخت و

زشت یک نابرابری در رسیدگی
به یک پرونده جنایی بود.
یک طرف آن یک مقام امنیتی با
پول ،با امکانات و با سنی
نزدیک  ٠١سال و دریک طرف
دختری که  ٣١سالش بوده بی
تجربه است و وارد مناسباتی می
شود و در یک تصادف آن مقام
امنیتی  -داری تمام امکانات
حمایتی دستگاه قضایی و سیاسی
جامعه کشور  -کشته می شود.
کل مراحل دادگاه این نابرابری
را در مقابل چشم همه گذاشت.
حتی در چارچوب بیان حقیقت،
نشان داد که چقدر عدالت و
حقیقت در این کیس ،پوچ و
مسخره است .و چقدر تالش
برای فروختن دروغ و معامله
کردن بر سر جان متهم عیان و
آشکار است.
رفتار قاضی شرع و سیر
بازجوهایی ،که ریحانه را مدتی
در حبس انفرادی نگاه داشتند تا
"اطالعات امنیتی" را حفاظت
کنند ،و کسی را که مهره
خودشان بوده است و به قتل
رسیده است را حفاظت کنند ،این
ها همه در مقابل چشم جامعه
قرار گرفت .جامعه در یک بی
اعتمادی مطلق نسبت به حکومت
قرار گرفت .جامعه در این کیس
یک سواستفاده جنسی ،سو
استفاده سیاسی کثیف و زمخت از
موقعیت قربانی ،و سواستفاده از
فرو دستی زن در ایران ،را دید.
دید که در چنین حوادثی ،حادثه
ای که طی آن در تصادفی قتلی
صورت می گیرد ،کمترین
روزنه ای که بتواند حقیقت از آن
به بیرون درز کند ،مسدود است.
ریحانه در این پرونده هم زن
بوده هم دختر  ٣١ساله جوانی
است که بلند پروازی دارد و
وارد تصادفی می شود ،که فردی
که پول و موقعیتی دارد از او سو
استفاده کند .این موقعیت به شدت
نابرابر در بررسی این کیس را
همه شاهد بودند.
در کیس ریحانه تنها دستگاه
قضایی درگیر نبود است ،بلکه
دستگاه امنیتی هم بود .تالش آن
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ها برای اینکه خودشان را حفظ
کنند ،به اصطالح مقام امنیتی و
اعتبارشان را حفظ کنند ،بیشتر
از آن بود که کمترین حقیقتی را
بخواهند بازگو بکنند .که به نظر
من نتیجه عکس داد .بی
اعتباری و نفرت از پروسه ای
که اسم اش را عدالت گذاشتند،
را شما میتوانید در جامعه
ببینید .حتی آن بخشی که معتقد
بود ریحانه مرتکب این جرم
شده است ،و تردید نداشت که او
مرتکب این قتل شده است ،حتی
آن بخش را هم در مقابل دستگاه
قضایی و دستگاه امنیتی قرار
داد و نفرت همه را برانگیخت.
چرا مساله
رهایی زن :
قصاص ریحانه به این درجه در
جامعه انعکاس یافت؟
ثریا شهابی  :مساله اعدام هایی
که در شکل قصاص هستند،
انعکاس بیشتری پیدا می کند.
ضمن اینکه مساله زن ستیز
بودن جمهوری اسالمی و نفرتی
که جامعه از این رفتار دارد،
موجب میشود که کیس های
زنان ،انعکاس بیشتری پیدا کند
و حمایت جامعه را به درجه ای
جلب کند.
واقعیت این است که جمهوری
اسالمی از علنی شدن و درجه
ای باز شدن کیس های قصاص،
احساس خطر نمی کند.
جمهوری اسالمی ،علیرغم
"غرغر" کردن ها ،احساس
خطر زیادی نمی کند اگر کیس
های قصاص ،مراحل بازجویی
و جزئیات پرونده مطرح شود،
وکیل صحبت کند ،و احیانا میدیا
دخالت کند .به این دلیل که به
خاطر قانون قصاص ،خودش را
پشت اعدامی که مسئول آن
قانون و سیستم است ،پنهان
میکند.
اینکه اجازه میدهد که در جامعه
و در رسانه ها این کیس ها
مطرح شود ،به خاطر این است
که حکومت میتواند خود را
پشت قانون قصاص پنهان کند.
آن را تبدیل می کند به یک
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مساله خصوصی که بین خانواده
مقتول و خانواده متهم است .و
جامعه را درتب و تاب روانی
وحشتناک قرار می دهد که آیا
باید قصاص صورت بگیرد یا
نه! آیا خانواده قربانی می بخشد
یا نمی بخشد! و در نتیجه
خودش را به عنوان مسئول
اعدام مردم پنهان میکند .و
بعنوان شخص ثالث و کسی که
ناظر اجرای قوانین است،
عنصر مجری قانون است ،نشان
میدهد .و نهایتا کیس هایی را هم
که "می بخشند" ،را سند اعتبار
خودش میکند.
اما در کیس های اعدامی که
مستقیما توسط خود جمهوری
اسالمی صورت میگیرد ،مانند
کیس محسن امیر اصالنی ،که
چندی پیش به خاطر تفسیر
متفاوت اش از قران اعدام شد.
شاکی خصوصی وجود ندارد
بحث قصاص نیست و کسی در
جریان نحوه بازجویی و جزئیات
پرونده قرار نمی گیرد و به
راحتی توسط حکومت اعدام می
شود .هیچ کس هم نمی فهمد که
چه زمانی او دستگیر شد!
احساسات اش چه بوده است،
مراحل بازجویی چه بوده،
چطور دستگیر شد! حتی خانواده
اش هم نمی دانستند .برای اینکه
طرف حساب اش دولت و سیستم
است که قصاص می کند .شما
فکر کنید مثال کسی که فکر
میکند امام زمان هست یا نیست،
و اراجیف قرآن باید طور
دیگری تفسیر شود ،را گرفته اند
و در خفا اعدام کرده اند .بحث و
مذاکره ای نیست! ولی دمی
نیست شما نمی توانید هیچ چیزی
را تغییر دهید .شما نمی توانید
دل هیچ کس را "به رحم"
بیآورید یا عواطف و احساسات
کسی را تغییر بدهید .شما هیچ
چیز از این پرونده ها نمی
شنوید.
به همین دلیل است که جمهوری
اسالمی اجازه می دهد که تنها
کیس های قصاص مطرح شود،
تا خودش را پنهان کند و "نشان

اما کیس های قتل های رسمی که
دولت میکند ،مخالفین سیاسی را
که دولت رسما به قتل می رساند،
و در سکوت انجام
تماما
میگیرد .کیس فرزاد کمانگر ،که
فشار اعتراضات باعث شد که
مردم به درجه ای شریک پرونده
شوند ،استثنا است .بقیه کیس ها
را میبرد و در سکوت میکشد.
مردم در مورد کیس ریحانه
تقالهای خود فرد و متهمین،
خانوادهایشان و افکار و
احساسات آنها قرار می گیرند اما
در نهایت آنچه شاهد هستیم از
نویسندگان تا هنرمندان و حتی
کسانی که تردیدی نداشتند که این
قتل توسط ریحانه صورت گرفته
است ،عمیقا درخواست "بخشش"
داشتند و موج وسیعی برای "عفو
کنید ،عفو کنید" در ایران به راه
افتاده بود .همه خواهان این بودند
که دل خانواده مقتول را "به
رحم" آورند که ببخشید!
این نشان می دهد در جامعه
ایران که با وجود اینکه سی سال
تحجر و انتقام کشی عشیره ای
وخون و خونریزی را تحمیل
کرده اند ،با وجود این ،شما شاهد
هستید که یک عطوفت و انسانیت
بنیادینی بین مردم است که نمی
خواهند قتل را با قتل جواب
دهند .نمی خواهند انتقام کشی
صورت گیرد .نمی خواهند قتل
دیگری بعد از قتل اول صورت
بگیرد و با تمام وجود و عمیقا
آرزو می کنند که ای کاش این
خانواده می بخشید .این نشان می
دهد که چقدر جامعه مخالف
اعدام و چقدر مخالف کشتار
بیشتر است .حتی اگر معتقد باشند
که این قتل صورت گرفته است،
رای به این می دهند که با قتل
دیگری پاسخ داده نشود .چقدر
طیف وسیعی دلشان می خواست
که این خانواده "دلش به رحم"
بیاید  .وقتی مردم قربانی را به
عنوان انسان ببینند که درد می
کشد ،آرزوهایش را می گوید و
مثل فرزند خودشان می بینند،
حاضر نیستند قتل را با قتل
دیگری جواب دهند.

دهد که این حق" بازمانده ها ست
که به این گونه بخواهند عدالت
را بوسیله اعدام اجرا کنند .دولت
در این شرایط احساس امنیت می
کند و میتواند مسئولیت خود در
کیس این اعدام ها را پنهان کند.
به این دلیل دولت علی رغم
مخالفت هایی که می کند ،میداند
که جامعه را به دو قطب تقسیم
می کند و می داند که جامعه را
علیه خود بسیج نمی کند .جامعه
را از نظر روانی تحت فشار
قرار می دهد که "یک عده
طرف دار عفو" هستند و "یک
عده طرفدار قصاص" هستند.
جرایم را به شاکی خصوصی
واگذار می کنند .حاکم شرع
اجازه کشتار را می دهد ولی بعد
"روزنه ای" در مقابل خانواده
قربانی و متهم میگذارند ،که با
پول می توان بر سر باز یا بسته
کردن آن هرجور معامله ای
کرد .این تماما یک سنت عشیره
ای و قبیله ای انتقام کشی ست.
که اگر شما پول داشته باشید،
موقیعت داشته باشید ،می توانید
بر سر جان متهم هر معامله ای
بکنید .و می توانید ابعاد انتقام
جویی را به هر جایی بکشانید.
مانند کیس بهنود شجاعی پسر
بچه  ٣١ساله ای که فردی را در
جریان تصادفی کشت و تمام
جامعه را ،با "رنج نامه هایی"
که نوشت ،ملتهب کرد .و نهایتا
مادر قربانی را در هیئت جالد
آورند که صندلی زیر پای متهم
را بکشد .این ها را حکومت می
گذارد تا در جامعه مطرح شود،
برای اینکه احساس امنیت می
کند .که بخشی از جامعه طرفدار
قصاص است .در مورد کیس
ریحانه یا کیس هایی مانند بهنود
شجاعی ،و کیس های مشابه،
جامعه شاهد لحظات دست و پنچه
نرم کردن فردی که اسیر سیستم
در زندان در بی حقوقی مطلق
بازجویی ها هر چه بر آن ها
واردمی شود ،شد .جامعه شریک
بازجویی ها و بقول خودشان این
رنج نامه ها ،فغان های و
تقاضاهای که میکنند ،می شود.
4

بهررو در کیس های قصاص،
بخصوص قصاص زنان ،به
دلیل عمق زن ستیزی جمهوری
اسالمی جامعه عکس العمل
متفاوتی نشان می دهد .اما به
دلیل اینکه به اصطالح پرونده
های "جرائم شخصی" است،
دولت چهره خودش را به عنوان
امرین اصلی اعدام پنهان می
کند و احساس امنیت میکند به
این دلیل که جامعه را حول دو
قطبی طرفداران خانواده قربانی
و متهم در مقابل هم قرار دهد ،و
بعد میتواند بگوید که تقصیر ما
نبود ،خانواده نبخشید! و این
واقعیت را که حکم اعدام را
حاکم شرع صادر کرده و حکم
اعدام و حکم مرگ در جمهوری
اسالمی سیستماتیک صادر شده
است ،و اجرای ان را ریاکارانه
و به نحوی کثیف و عشیره ای
در اختیار خانواده ها قرار می
دهد ،پنهان میکند.
رهایی زن  :چرا تالش های
وسیع در ایران و خارج کشور
نتوانست مانع اعدام ریحانه
شود؟
ثریا شهابی  :به نظرمن اساسا
به خاطر این بود که مساله
قصاص در اختیار خانواده
گذاشته شده که قانون و حاکم
شرع به آن حق می دهد که این
انتقام کشی را به اجرا در آورد.
در کیس ریحانه ،به دلیل
"امنیتی" بودن ،و به دلیل تالش
هایی که از طرف دستگاه
قضایی و خانواده مقتول شد که
مهمتر از مساله عدالت ،دلیل
حادثه را به قول خودشان به یک
مساله اخالقی تبدیل کنند ،تالشها
ناکام ماند .جمهوری اسالمی
فکر می کرد که می تواند خود
را پشت این موضوع پنهان کند
که "ما خیلی تالش کردیم اما
خانواده نبخشید".
من فکر می کنم که دلیل ناکام
ماندن این نوع تالش ها ،این
است که این کیس ها ،اعدام در
شکل "قصاص" است .اجرای
ادامه در صفحه ی 01
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صدای زنان آزاد اندیش
بیانیه جمعی از فعالین حقوق زنان در مریوان

به یاد ریحانه“چه فرق می کند دخترم باشی یا خواهرم!“
مژگان حاصلی
شب سختی بود و همه شعله بر جان
داشتیم ،آن زمان که تکلیف ریحانه
در میانهی رفتن یا ماندن بود ،گفته
بودند مهر بر لب داشته باشید تا مگر
جان پاک او به زندگی بخشیده شود.
اما افسوس که باز وقت سحر پتک
گران بر قامت این اعتماد نشست ،تا
فراموشمان نشود که به شیطان نمی
توان امید بست و یادمان باشد که
هرز حاکمان شرع ،سال
ریشه های
ِ
هاست که برگلوی حق پنجه انداخته
است.
و اما پس از تو
رهگذران درهم ،آشفته
مجنون وار می جویمت و دوباره در ازدحام
ِ
حال می پویمت .نمی دانم کدام حادثه یا طوفان عقیم شده بود که
دستان مرا از دستان گرم تو ربود .چهره آشنایت اما وفادارانه هر دم
در پیش چشمانم لبخند می زند و باز مرا دیوانه وار ،خیابانگر ِد
امیدهای دور می کند.
این هزار و یکمین بار است که دیگری را با تو اشتباه گرفته ام،
رفیق شفیق!
چقدر زیر و رویم می کند این خطای دید ،این تنها
ِ
درد می کشد درد .می سوزد ،زمین از این درد مادرانه ،از این ظلم
جاهالنه ،در عصر حاضر؛ جهل ،قانون مسلم شد و ابلیس ترازو
دار عدالت .
باز دوباره قاضیان آبستن خون شدند و در میان رساله های جنون
به داوری نشستند و شرف بی بهایشان را به مناقصه ی طناب دار
ارزان فروختند .
و اما تو ماندگار شدی و رقص زیبایت در آغوش باد و تاب
زانوی دار جاودانه درخشید.
گیسوانت بر
ِ
معادله ساده ایست ،ما زن هستیم و جرم ما با اندام ما پیوند خورده
و به باور آنان فاصله برابریمان با جنس صد در صد مخالف ،پر
شده با دو خط موازی از جنس طناب دار.
در انتظار حکایت ایستادگی ات زمان ناباورانه ایستاد و جهان
مبهوت ماند تا دوباره تعبیر شود کابوس هم خوابگی قانون و مذهب.
این دو نرینه ،این دو هم پیمان دیرینه!
چه فرق می کند دخترم باشی یا خواهرم ،چه فرق می کند ریحانه
باشی ،سحر یا مریم .چه فرق می کند خوب شد که ندیدی!
خوب شد که حکیمانه چشمانت بر هم نشست که ما پوست انداختیم
در نخوت این ستم .خوب شد که ندیدی که آتش بر چهره عروسان
این شهر می پاشند که از گذشته های دور تا کنون همواره تحمل
زیبایی بر ذات آلوده شان سنگین می نماید.
حاکمان شهر ،آتش به دست به پابوس بهشت پلیدیهایشان می روند
تا یادآورمان باشند که مادران و دختران این دیار ،غنایم هزار ساله
این نبرد تا ابد نابرابر بوده اند  .نبردی که یک سویش ما زنان ،ما
وسوسه های جهنمی ایستاده ایم و یک سوی دیگرش شهوت حوریان
زیباروی بهشتی لمیده اند.

در شرایط امروز دنیای مدرن که می بایست در پناه این همه رشد
علوم و تکنولوژی بسوی دنیایی برابر و آزاد و امن برای انسانها و
حتی دیگر موجودات این کره خاکی پیش برویم  .بحران های
اقتصادی  ،جنگ  ،فقر و بیکاری و حتی بیماری دامنه بخش
عظیمی از مردم سراسر جهان را گرفته و زندگی انسانها را به
قهقرا برده است  .و در کنار اینها زنان که از آسیب پذیر ترین اقشار
جوامع ،بطور مضاعف در جوامع سنتی در پناه مناسبات
مردساالرانه و قوانین و هنجارها و سنتهای ضد زن و بواسطه
فشارهای سیاسی _ اجتماعی می باشند  .بطور روزانه مورد انواع
خشونت ها  ،بی حقوقی ها و تجاوزات جنسی و جسمی و کالمی
قرار گرفته و می گیرند .و در قالب کلی تر مورد حمله همه جانبه
انواع و اقسام گروه های جنایتکار و دگم قرار گرفته اند که روان
جامعه بشری را خدشه دار کرده است از یک طرف جانیانی همچون
داعش با رفتارهای وحشی گرانه صرف جهت سرکوب جامعه
،زنان را به شیوه ای تحقیرآمیز و آنهم جلو چشم جهانیان و در مقابل
دوربین ها در بازار بعنوان برده به معرض فروش می گذارند
سنگسار می کنند به دار می آویزند .درست کمی آنطرف تر در
اصفهان و با وحشیگری تمام  ،عده ای موجودات همسوی داعش به
صورت زنان اسید می پاشند و اینطوری به زنان و حقوق ابتدایی
آنان یعنی امنیت آنان تعرض می کنند و به امنیت و روان کل جامعه
آسیب می رسانند .ما فعالین حقوق زنان در مریوان ضمن اعالم
همبستگی با مردم اصفهان بخصوص هم دردی با زنان آسیب دیده
جنایات اخیر اسیدپاشی و خانواده های آنان  ،خواستار شناسایی
عوامل اسیدپاشی_ این مصداق بارز خشونت سیستماتیک علیه
زنان_ و آشکار کردن ماهیت آنان و برخوردی شفاف در رابطه با
این قضایا و همچنین خواستار تغییر در قوانین و دیدگاها های ضد
زن که به ظرفی برای توجیه اعمال شنیع و رفتارهای غیر انسانی
جانیان تبدیل شده ست می باشیم.
سوختم ...سوختم  ....بهاره شرفی
از وقتی ،اخبار اسید پاشی زنجیره ای در اصفهان را شنیده ام در شوکم...
خودم را بارها جای آن دختران گذاشته ام...که از نظر سنی هم فاصله ای با
من ندارند...
خودم را یادم می آید که وقتی سرگاز مشغول ناخنک زدن غذای مامان هستم
و گاهی هول می شوم و دستم می سوزد...
یکی پیشنهاد خمیر دندان می دهد ،یکی آب سرد...
و امروز تمام جانم سوخته است  ،احساس زنانه ام ُگر گرفته است در
حقارتی که به خواهرانم داده اند...و دردی که بر جان هایشان نشانده اند ...و
دیگر درمانی ندارد...
کجا نخ های انسانیت را از دستانشان باز کرده اند آن بی صفتانی که به آنی
به گناه ناکرده حکم می دهند...
بغض هایم یکی یکی بر سر کلماتم می نشیند و خیس می کند این کاغذ را که
به صد واژه بیهوده آغشته شده ...داعش چه تعبیر دیگری دارد ...وقتی
داعش هایی از سرزمین پارس هم به پا خواسته اند برای مرگ انسانیت...
سقط زندگی...
اسلحه ندارند جایش اسید دارند...دیگر درک زنده به گور کردن دختران در
 0011سال پیش سخت نیست ...در این جا دختران سرزمین مرا ایستاده می
سوزانند...
5
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جامعه ایران همواره شاهد
برخوردهای زن ستیزانه بی
شماری بوده ،به ویژه در بازه
های زمانی ای که فعالیت زنان
در عرصه های اجتماعی،
فرهنگی و مدنی پررنگ تر
باشد.
این قشر مقاوم ایران اما همواره
برای رسیدن به حداقل حقوق
انسانی و شهروندی خود همواره
هزینه های سنگینی پرداخته اند؛
حتی اگر محصول این تالشهای
بی وقفه درخورهزینه های
پرداختیشان نباشد اما در آن
شرایط سرکوب و ناعادالنه،
شایسته تقدیراست.
برای درک تحمل این نابرابریها
باید یک زن بود و درهمان
شرایط نابرابر به مقاومت
پرداخت تا بتوان درد زخم زنان
جوانی را درک کرد که با تالشها
و آرزوهای آزادیخواهانه ،هر
لحظه به مقاومت در برابر
نگاههای سنگین مردساالرانه ،به
میدان رقابت کار و تحصیل قدم
بر میدارند و حال با صورت و
اندامی سوخته از اسید باید به این
زندگی که برای آنان کارزاری
هر روزه است ادامه دهند.
بله ،این قشر آسیب پذیر اما
مقاوم جامعه ایرانی ،قربانی
جنایتی غیرقابل توصیف شده و
مانند همیشه از آنجا که این زن
ستیزان مذهبی میدانند زنان
ایرانی ،زنانی بااقتدار و مسمم
بوده و با تهدیدها و محدودیتها
عقب نشینی نمی کنند ،هر بار
در تخریب روحیه آنان جنایتی
بزرگتر را رقم میزنند و با حمله
به زنان در انظار عمومی عالوه
بر تحقیر آنان دست به رعب و
وحشت و تهدید جامعه زده اند.
در یک ماه گذشته بیش از 8
مورد اسیدپاشی بر صورت و
بدن زنانی که حتی در اتومبیل
شخصیشان بوده اند توسط
موتورسواران در خیابانها و
مراکز پرتردد شهر اصفهان
اتفاق افتاده ،و اینکه معموالً
انتقام شخصی در محلهای پر
رفت و آمد شهر صورت نمی

اسیدپاشی ،انتقام شخصی یا فریضه شرعی
آزاده شیرازی
با توجه به آنکه حتی در "قانون
مجازات اسالمی" موادی ذکر
شده که اوالً فرد یا افرادی که به
ایجاد رعب و وحشت در اجتماع
مبادرت می کنند باید مورد
مجازات قرار گیرند و هم در
مواردی که شخصی با امر آمری
مرتکب جرمی شود هر دو
مستوجب مجازات هستند.
بعنوان مثال ماده 081ق .م .ا: .
"هرکس که برای ایجاد رعب و
هراس و سلب آزادی و امنیت
مردم دست به اسلحه ببرد
محارب و مفسد فی االرض می
باشد".
** البته در نظرات کارشناسان
حقوقی اذعان شده که یکی از
نواقص قانون ایران عدم توجه آن
به کاربرد اسید است ،اما نمی
توان انکار کرد که این ماده هم
به نحوی سالح و تخریب کننده
است و به هر حال از این ماده
مخرب با هدف ایجاد رعب و
هراس در سطح عمومی استفاده
شده.
یا ماده  205ق .م .ا: .
"هرکس مردم را به قصد بر هم
زدن امنیت کشور به جنگ و
کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک
کند صرف نظر از اینکه موجب
قتل و غارت بشود یا نشود به
یک تا  2سال حبس محکوم می
گردد".
با تمام اما و اگرها و انکارهای
بعضی مسووالن ،این فاجعه ضد
انسانی در اصفهان بی شک
ریشه درتحریکات خطبه های
امامان جمعه ای داشته که
ماههاست بیش ازپیش به حجاب
زنان توجه نشان می دهند و حتی
در صدد ارتباط بالیای طبیعی با
حجاب زنان هستند .همانطور که
پیش از این هم سخنان همین
امامان جمعه منجر به تصویب
طرح "حمایت از آمران به
معروف و ناهیان از منکر شد".

گیرد و انجام چنین جنایت ضدانسانی در اماکن عمومی و شلوغ
به قصد ایجاد رعب و وحشت
عمومی انجام می پذیرد.
لذا چنین عملی تنها یک جرم
شخصی نیست ،بلکه جنبه
عمومی دارد و قاعدتا ً انتظار می
رفت درصورتیکه عاملین این
جنایت به نحوی با دست
اندرکاران حکومت و نظام
ارتباطی نداشته باشند با توجه به
اینکه نیروهای اطالعاتی و
امنیتی ایران ،اتفاقا ً از قدرت قابل
توجهی برخوردارند به صورت
بسیار سریع و موثر مورد
شناسایی و دستگیری قرار
گیرند ،اما پاسخهای بی ربط و
ضد و نقیض آنان مبنی بر ارایه
دالیل و شواهد بی اساس آنها
حتی با ربط دادن این جنایات به
عوامل بیگانه و ضد انقالب،
عمالً به سخره گرفتن
افکارعمومی است .مگر می
شود چنین نظامی که آنقدربا
قدرت هرگونه حرکت مخالفی را
سرکوب می کند ،و یا در موارد
سرکوب یک جمع چند نفره
معترض در کمترین زمان ممکن
به بهانه جلوگیری از "بر هم
زدن نظم و امنیت عمومی"
صدها نیرو به محل می فرستند و
از ایجاد هرگونه اجتماعی سریعا ً
جلوگیری میکنند امروز در
برخورد و شناسایی چند
جنایتکار ،چنین ضعیف و ناتوان
باشد؟!
گر چه در این نظام اسالمی
همواره بر برخورد جدی با "بر
هم زنندگان نظم و امنیت
عمومی" تاکید شده ،اما آنجا که
پای زنان در میان باشد تمامی
این اصول و قوانین رنگ باخته
و جای خود را به نگاههای
جنسیتی می دهد و دلیلی می شود
برای عدم اجرای برخورد با
خاطیان و جانیان.
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و نیز کمی پیشتر طرحی با نام
"صیانت از حریم عفاف و
حجاب" مطرح شد که در آن نه
تنها برخورد با زنان به بهانه
بدحجابی ،محورعمل قرار
گرفت و زنان ،دیگر حتی در
خودروهای شخصی خود نیز
مصون نیستند؛ که حتی این
طرح به محدود کردن اشتغال و
فعالیتهای اجتماعی زنان نیز
پرداخت.
و اینکه پس از این فاجعه اخیر
نمایندگان بالفاطله به اصالح
طرح تصویبیشان برآمدند و ماده
ای به آن افزودند که طی آن
مقررشد:
"هیچ شخص یا گروهی حق
ندارد به عنوان امر به معروف
و نهی از منکر به اعمال
مجرمانه مبادرت نماید .توهین،
افترا ،ضرب ،جرح و قتل
مصداق اعمال مجرمانه در این
مصوبه هستند" .
و دقیقاً نماینده اصفهان در
مجلس در خرداد ماه سال جاری
اذعان کرده بود " :با تصویب
این طرح قوانین مرتبط با این
مهم تنظیم و حمایت از ناهیان و
آمران به صورت سازمان یافته
و طبق ضابطه ،انجام خواهد
شد".
از طرفی پس از این حوادث
دولت هم مخالفت بیش از پیش
خود را با این طرح بیان کرده،
بخصوص پس از اسیدپاشیهای
اخیرمعتقد است این طرح قدرت
لباس شخصیها و نیروهای بسیج
را افزایش می دهد و این
اختیارات به معنای دخالت در
حیطه قدرت پلیس است ،و
احتماآلً این نیروهای لباس
شخصی می توانند همانهایی
باشند که دیگرانی مانند
نمایندگان مجلس آنها را
نیروهای بیگانه و عوامل
کشورهای غربی می خوانند.
گروهی که همیشه از آنها برای
اعمال رفتارهای ضد حقوق
بشری البته با حمایت و خواست
حاکمیت وارد صحنه شده اند،
همیشه گمنام مانده اند و عموماً
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جزای جنایاتشان را هم دریافت
نکرده اند.
زیرا به نظر کسانی که
مردساالرانه به مسایل می
نگرند ،استقالل مالی و هویت
اجتماعی زنان ،مانع از مورد
سو استفاده قرار گرفتن آسان و
بیش از پیش آنان میشود و هر
نوع تخریب و تحقیر زنان که
بتواند آنان را ازعرصه های
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
دور نگهدارد مورد استقبالشان
قرار می گیرد و چه راهی ساده
تر از سو استفاده از عقاید مذهبی
مردم و تندروها در کشوری که
شریعت بر قانون ارجحیت دارد!
تا آنجا که اخیراً افراد را به
کاربرد خشونت در امر به
معروف و نهی از منکر به
عنوان یک فریضه دینی ترغیب
کرده اند.
بعنوان مثال سخنان "محمد تقی
رهبر" امام جمعه اصفهان ،که
در مورد برخورد با زنان
بدحجاب گفته بود:
"امر به معروف و نهی از منکر
باید از تذکر لسانی فراتر
رود....باید چوب تر را باال برد
و به قوه قهریه متوسل شد".
جالبتر آنکه پس از این جنایات و
اعتراضات مردم برعلیه امام
جمعه اصفهان که وی را مایه
ننگشان خطاب کردند ،وی
سخنان پیشینش را که در خطبه
هایش قابل شنود است منکر شده
و می گوید " :من نگفتم تذکر باید
از لسانی فراتر رود ،گفتم آنچه

به معروف و نهی از منکر
تصویب شود ،بسیاری از
مشکالت جامعه نیز اعم از
فرهنگی و غیره حل میشود".
و جالبتر از همه این نظر و این
سخن که " :آنان که فتنه را ار
بین بردند ،در قبال حجاب نیز
می ایستند"...
و البته این به واقعیت نزدیکتر
است زیرا در آن اتفاقات
سرکوب هم کسی مسوولیت آن
همه رفتارهای غیر انسانی و
شکنجه و  ...را نپذیرفت و این
اتفاقات به نیروهای بیگانه،
غربی و ضد انقالب نسبت داده
شد ،دقیقا ً همانند نظراتی که
اخیراً نمایندگان مجلس در مورد
عاملین این جنایت عنوان می
کنند و خاطیان را عوامل بیگانه
می نامند.
در این بین جالب توجه است
نگاهی هم به برخورد رییس
دولت داشته باشیم که در جایی
دیده نشده به خانواده های
قربانیان پیام تسلی بخش یا تاسف
باری ابراز کند ،اما در سخنرانی
اخیرشان اینگونه به مساله "امر
به معروف" اشاره کردند:
"مبادا تحت لوای شعار زیبای
امر به معروف و نهی از منکر،
ناامنی در جامعه آغاز شود.
اساس معروف ،امنیت است.
مبادا که منکر را تنها به یک
مساله خالصه کنیم"...
و این "یک مساله" توجه همه را
به مساله"حجاب" معطوف میکند
و این اشاره "آقای روحانی ” به

وظیفه یک مسلمان است تذکر
ناصحانه ،مشفقانه و مودبانه
است!! این اقدامات خودسرانه
صحیح نیست  ...چنانچه این
عمل به خاطر مبارزه با
بدحجابی باشد حتی اگر زنی با
بدترین حجاب هم به خیابان بیاید،
مجازاتش چنین چیزی نیست و
مرتکبان این عمل ،مجازات
شرعی دارند و حکم قرآن و
قصاص دارد".
چنین برگشتن از گفته ها ،این
احتمال را قوی تر میکند که
عامالن به نحوی وابسته به همان
نیروهای فشار و به قولی خودسر
نظام اند که برای اجرای احکام
بی اساس شرعی نیاز به هیچ
دادگاه و نوشته و مجوزی ندارند
و با یک فتوا مجاز به انجام هر
اقدام شنیع و جنایت ضد انسانی
هستند.
ضمن آنکه سالها پیش هم برای
برخورد با زنانی که آرایش
داشتند به آنان دستمالهایی حاوی
تیغ می دادند و بارها صورت و
لب زنان را با این ترفند ضد
انسانی مورد جراحت قرار داده
اند.
و یا سخنان دیگرانی چون "احمد
خاتمی" در رابطه با حجاب
زنان:
"صبر حزب هللا مدت دارد .وقتی
صبر حزب هللا تمام شود نشانی
از فساد نخواهد ماند!"
یا امام جمعه ارومیه که پیشتر
گفته بود:
"اگر قانون اجرای فریضه امر

مذاهب فقرا را جذب میكنند!  -فرشته نظام آبادی
فقر و باورهای دینی و مذهبی ،به نوعی برادران یکدیگر هستند .به عبارتی هر قدر جامعهای بیشتر درگیر
غم نان باشد ،اعتقاد به ماوراءالطبیعه و دستی که از غیب خواهد آمد و زندگی را گلستان خواهد کرد بیشتر
میشود .برتراند راسل در جایی میگویید تضمین میدهم که اگر مردم جهان شاد بوده و از لحاظ مادی و
اجتماعی در رفاه باشند ،مذهب از جهان رخت بر خواهد بست .مصداق این ادعا را به کرات در سطح جامعه
ایران میتوان دید .به طور مثال شما به ندرت شعارهای مذهبی مانند" :یا سید الشهدا" و "شاید این جمعه
لوکس متعلق به اقشار فرادست و مرفه میبینید ،اما در
بیاید" و "بیمه ابوالفضل" را بر روی ماشینهای
ِ
ت مذهبی  -دینی بر روی اتومبیلهای اقشار
جمال
و
مضامین
عوض تا دلتان بخواهد از این دست شعارها و
ِ
فرودست و نیازمند دیده میشود .زمانی که اقشار فرودست جامعه تفاوت و فاصله طبقاتی فاحش میان خود و
ثروتمندان را میبینند ،نا امید از داشتن یک زندگی مادی مطلوب ،چشم به آسمانها میدوزند و رفاه خویش
را در دنیایی دیگر جستجو میکنند.
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خوبی رویکردهای موجود را
نشان میدهند.
به هرحال اینکه دختران و زنان
سرزمینمان اینگونه باید تاوان
زن بود و زیباییشان را که هر
دو موهبت بوده بدهند ،بسیار
تاسف انگیز است.
اینکه قربانیان چشمانشان را از
دست داده اند و یا برخیشان با
این خطر تهدید میشوند .اینکه
در بین قربانیان مادری بوده که
از این پس نمیداند چگونه باید به
وظایف مادریش و نیز زندگی
زناشوییش ادامه دهد یا دختر
دانشجویی که در راه بازگشت
از دانشگاه در اتومبیلش پشت
چراغ قرمز مورد حمله جانیان
قرار گرفته که با موتور به
سمت او امده و با تظاهر به
پرسیدن آدرس از او خواستند
شیشه اتومبیل را پایین کشیده و
سپس با رذالت هر چه تمام تر
وی را با اسید سوزانده اند....
یا دختر جوان دیگری که در
یکی از سایتهای خبری گفته
چندی پیش برایم با شماره ای
ناشناس پیامی آمد با این
مضمون که اگر حجابت را
رعایت نکنی مورد حمله
اسیدپاشان قرار خواهی گرفت!
زنانی که برای روزمره شان با
هزاران فراز و نشیب دست به
گریان اند ،حال باید دغدغه و
نگرانی چنین حوادثی را هم
متحمل شوند.
و متاسفانه امنیت و حقوق
شهروندی در کشور ما چیزی
جز شعار و آرزو نیست.
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اسید پاشی و سناریوی عدالت
حکومت اسالمی!
ناصر میرزا صالح (برزویی)
در چند روز قبل دوبارە رسانه
های عمومی از چند مورد اسید
پاشی افراد نشناس به صورت
زنان و دختران شهر های ایران
خبر دادند و این خبر نه اینکه
در داخل ایران بلکه در سراسر
دنیا باز طاب داشت و طبق خبر
های داخل ایران این بار مردم
اصفهان و تهران به خیابان
آمدند وخواستار مجازات عامالن
و آمران این عمل جنایتکارانه
جانیان جان بر کف والیت شدند.
با فشار اعتراضات مردمی
مسئولین جمهوری اسالمی
بویژە رئیس جمهور فیبکار آقای
دوبارە با
حسن روحانی
سناریو سازی و بعد از بلعیدن
طعمه اشک تمساحی ریختند و
دستور دادند به سه نهاد وزارت
داد گستری  ،وزارت اطالعات
و قوە قضائیه در مورد این
جنایت فجع تحقیق کنند .
این اولین بار نیست که اوباش
اسالمی در کنار
حکومت
بصورت زنان و
خیابان به
دختران اسید میپاشند و آنها را تا
آخر عمر ناقص میکند این پدیدە
زشت وجنایتکارانه از اویل
انقالب با شکل گیری دسته های
زندان جرایم اخالقي زنان
افغان !
ماریا ( یوسفزی )

کردە اند و با آب وتاب اطالعیه
میدهند سر بازان گمنام امام
زمان کشف کردند و جاسوس را
دستگیر کردند  .چند دانشجو یا
جوان بی گناه را وادار کردە اند
که پیش نوشه های سناریو نویس
را امالی بخواند و اعتراف کنند
اگر بسیار گندش باال آمدە باشد
و آشکار شود یکی از مهره های
سوخته خودرا قربانی میکنند و
میگویندخودسر عمل کردە است .
در حالی که همه این جنایت ها
بویژە جنایت اسید پاشی افراد
ردە باال حکومتی اطالع کامل
دارند و آمران و طراحآن اصلی
این فجایع هستند هیچ نیروی در
داخل حکومت بدون اجازە
فرماندە مافوق دست به چنین
کاری نمیزند همه عملیاتها
توسط یک کمیته ویژە سری
متشکل از سران حکومتی و
مسولین ردە باال سپاه و وزارت
اطالعات وسازمان جاسوسی و
فتوای مرجع تقلید حکومتی
هدایت و طرحریزی شدە و
توسط افراد پایین و حتی مهرە
سوخته اجر شدە واگر برمالشد
اجراکندەگان را قربانی می کنند
ولی طراحآن در پشت صحنه
سناریو را تما شا می کنند .
البد این بار هم یک سناریو دارند
چندجوان بیگناه و بی اطالع
رامی آورند روی صحنه و بعد
از جارو جنجال همیشگی و یا

مذ هبی شروع شد و هر گاه از
گو شه ای عدەای از زنان را با
این شکل مورد حمله قرار دادە
اند  .بیشک این اوباش خود سر
به خیابان نیامدە اند کسانی فتوا
دادە اندو کسانی سازماندهی کردە
اند وکسانی هم هدایت کردە اند.
در طول حیات جمهوری اسالمی
مسئولین حکومتی دست به
بسیاری از این عمل جانیانه زدە
اند و بعد از آن سناریوی درست
کردە و بر جنایت خود سر
پوشی گذاشته اند .
در حکومت جمهوری اسالمی
طرح عملیات جنایت و ترور
پیجیدە است و متفاوت ولی
سناریو ها ی پردە پوشی
تکراری و مشابه هم است و
مردم به عامه از اولین قدمها
می فیفهمند که کار خود حاکمان
و سیستم ارعاب و وحشت
است.بمگذاری در صحن حرم
امام رضا  ،ترور کسیشان
مسیحی  ،قتلهای زنجیری در
دهه  ٠١انفجار در شیراز
قتلهای سپاه در مریوان ترور
دانشمندان هسته ای و ترورهای
خارج از کشور بویژە ترور های
و عراق
کردستان عراق
و .............
ولی نتیجه تحقیق و شناسایی
عوامل
همیشه چنین بودە
موصاد و سیاه یا (یک سرویس
های جاسوسی خارجی) اقدام

صحنه سازی میگویند اینها
جاسوس سرویسای خارجی یا
گروکهای ضد انقالب هستند و
از آنها دستور گرفته اند توسط
سربازان خیمهشبباز امام زمان
کشف شدندو شرع می کنند به
اعتراف گیری  .یا اینکه چند
اوباش بسیجی را آوردە و می
گویند خود سر هستند و بعد از
اینکه مدتی گذشت و سرو
صداها خوابید با زور وتهدید یا
دسیسه از قربانیان حق سکوت
و رضایت مگیرند.
ولی ابرای مردم روشن است که
سران حکومتی وقانون اسالمی
و دستگاههای سرکوبگر سپاه و
سایههای سپاه وبسیج ( گشتهای
منکرات و )......دیگر دستگاهی
حکومتی وقوه قضایه مقصران
اصلی وآمران همهجنایتها و نا
امنی های جامعه هستند برای
ریشه کنی فساد  ،جنایت  ،وقتل
ونا امنی باید ریشه این بساط
مافیای حکومتی را از ربخ زد
وصحنه
هیچکس سناریوی
سازی هارا باور ندارد چون
سیستم قضائی اطمینان ندارد و
توسط مافیای حکومتی ادارە
می شود و خود دستگاه قضائی
بخش اصلی از متهمان این
جنایت هستند و بخض دیگر
سیستم والیت فقیه و نیروهای
سر کوبگراست.

زندان زنان بادام باغ تنها زندان زنان در كابل كه در سال  ٣١٣١تاسیس شده است  ،نزدیك به ٤١١
زنداني ( جرایم اخالقي ) را دارد.
حدود  ٤١١زن زنداني كه به خاطر فساد اخالقي  ،سرقت وقتل محكوم شده اند دوران محكومیت خودرا دراین
زندان سپري مي كنند  ،این زندان توسط دولت ایتالیا ساخته شده بیش از  ١٠طفل نیز با مادران شان در این محبس
به سر مي برند.این زندان سه طبقه دارد كه این زنداني ها میتوانند با یك دیگر دیدو بازدیدكنند براي شان فعالیت ها
ي ورزشي وهنري صنف هاي اموزشي نیز تنظیم شده .
براساس گذارش سازمان ملل متحد  ،فرار از خانه یا سر باز زدن از ازدواج هاي اجباري خالف قانون نیست اما
محكمه محلي معموال زناني را كه از خشونت هاي خانواده گي فرار كرده اند به عنوان (( مجرم اخالقي )) به زندان
محكوم مي كند .متاسفانه در افغانستان حجاب را مراعات نكردن  ،بدون محرم از خانه برامدن  ،بي اجازه شوهر
وپدر مادر شوهر نیز گناهكار حساب میشوند  .در جامعه مرد ساالري وسنتي زن را كم عقلتر از مرد میدانند زن
خرید وفروش میشوند ومثل اجناس تبادله میشود زن بدبخت افغان در زنده گي فامیلي وخانواده گي صالحیت ندارد
مرد تمام تصمیم هاي زنده گي را میگیرد این است سر نوشت زنان در افغانستان :
وقرار گذارش حقوق بشر كمبود زندان هاي زنانه در شماري از والیات افغانستان مشكالت در نگهداري زنان
زنداني شده است.
در اكثر والیات افغانستان كمبود زندان اختصاصي  ،زنان مجرم جهت نگهداري به اشخاصي كه بنام (( امین ))
شناخته مي شوند سپرده میشوند تا دوران محكومیت خودرا سپري كنند این زنان مورد سؤ استفاده جنسي قرار مي

گیرند.
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خشونت بر اساس جنسیت یک
مشکل فراگیر است
فریبا رشیدی

از فرشته های شین آباد تا زیبارویان اصفهان و نهایتا ریحانه عزیز و محبوب دلها.
از داعش ایران بنویسیم و بگوییم از نسل کشی جوانان و زنان و دختران ایران بگوییم از سوختن فرشته
های دبستانی در شین آباد تا زیبارویان اصفهان و اعدام ریحانه جباری محبوب دل انسانهای آزاده.
حکومت داعش ایرانی از همان ابتدای روی کار آمدن تا امروز برای سرکوب کردن نیمه دوم جامعه که
زنان و دختران هستند دست به هر جنایتی می زند حکومت زن ستیز و اسالمی می خواهد زنان را درون
قفسی زندانی کرده و از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردار نباشند .فقط مانند زمان جاهلیت در پستوهای
خانه به کلفتی و کنیزی مشغول باشند.
امروز زنان و دختران ما آگاه و هوشیارند و حق و حقوق خود رامی دانند و تن به هیچ سرکوبگری و
خفقانی نمی دهند.با اسیدپاشی و جنگ با بدن زن به هیچ جایی نمی رسند .با آویزان کردن جوانان و
دختران بی گناه معصوم فقط رسوا می شوند .اسید و یا هر جوهر نابودکننده ای را باید روی تفکر و مغز
خرابشان بریزند تا افکار کهنه پرستی وعقب ماندگی از ذهنشان نابود شود .این وحشیگری مذهبی همه
جا زبانه می کشد.

همهدرخانه هایمان در قلب هایمان عکس ریحانه جباری را داریم .خشم و انزجار سراسر ایران را فرا
گرفته است اعدام ریحانه جباری جهانی شد .ریحانه صدای تمام دختران بی گناهی است که مورد تجاوز
قرار گرفتند .و همه بر علیه این جنایت به پا خواسته اند زنان و دختران ایران زمین تن به ذلت نمی دهند.
و به زور و اجبار هیچ چیزی را نمی پذیرند .همانند زنان کوبانی و شنگال محکم و استوار ایستادگی می کنند .حکومت داعش ایرانی هر جا
که باشند جز تباهی و سیاهی و ننگ چیز از خود به جا نمی گذارند مملکتی که جاهالن و بی خردان اسالمی آنرا اداره می کنند جز قتل و
جنایت انتظار دیگری نمی رود طولی نمی کشد که تاوان جنایاتش را می هند .و نابود و سرنگون می شوند.

به امید ایرانی آزاد جامعه ایی آزاد .زیستن امنیت و آرامش حق مسلم زنان و دختران ایران است.

اسید پاشى اقدامى وحشیانه وضد انسانى كه در حال حاضر از جانب داعشیان جمهورى اسالمى با هدف
جنایت وحشیانه اسید پاشى
مقابله با روند رویگردانى مردم به ویژه زنان ازاده ،از قوانین ارتجاع اسالمى انجام مى گیرد.با تصویب
آكو رضائى
طرح هاى زنجیره اى در مجلس مانند:طرح تفكیك جنسیتى ،طرح امران به معروف و ناهیان از منكر،
طرح صیانت از حریم و حجاب و كمپ هایى كه حول چگونگى اجراى این طرح ها به راه انداخته اند كه
به هر طریقى زنان را به كنج خانه ها بكشانند .اسید پاشى خود از كجا ناشى مى گردد  )٣امام جمعه
اصفهان یوسف طباطبایى نژاد در سخنانش اعالم كرده بود ،مسئله حجاب دیگر از حد تذكر گذشته است و
براى مقابله با بد حجابى باید چوب تر را باال برد واز نیروى قهریه استفاده شود.
( ٤احمد خاتمى با مشورت و اجازه خبرگان و رهبرى اقدام به باز گرداندن نیروهاى انصار و حزب هللا به
خیابان كرده است .چرا كه وى در اردیبهشت  ٣١١١با بیان سخنان جنجالى بسیار گنگ و مشكوكى با
طالب چنین بیان داشت ،دیگر با كار فرهنگى نمى توان جلوى بد حجابى را گرفت فكر مى كنم براى حل
این مسئله باید خون هاى پاكى ریخته شود ،تا این معضل از جامعه ما ریشه كن شود.و به گفته فرج هللا شاه
صفایى وكیل پایه یك اصفهان اضهار داشت در طول سال هاى اخیر اكثر متهمان پرونده هاى اسید پاشى
بخشیده شده اند .مصائب و مشكالتى كه براى قربانیان اسید پاشى در نمونه هاى گذشته داشته ایم نشان از
این دارد كه این قربانیان عالوه بر زیبایى و صورتشان ،بلكه كل هویت و بعضا زندگى خانوادگیشان را
در این راه باخته اند و به مراتب بعد فیزیكى این فاجعه كمتر از بار روحى و روانى است،كه به این عزیزان وارد امده .اما انها به خاطر نگاه
هاى بعضا ترحم امیز و كنجكاوانه جامعه اغلب منزوى گشته وبه نوعى خود جامعه را ترد مى كنند ،و هیچ تضمینى وجود ندارد كه قربانیان
بتوانند به زندگى روزمره خود باز گردند به دوش كشیدن بار گران این فاجعه به قدرى دردناك است،كه زبان از بیانش قاصر وقلم از نگاشتن
ناتوان است .دردناك است اما واقعیت این است كه زندگى انها هر لحضه اش مرگى خاموش است و كسى نمى تواند متصور درد و رنجى كه
انها متحمل شده اند باشد .بیایم این صورت هاى مظلوم را دریابیم و براى حمایت از این عزیزان ،و براى اینكه جامعه ما شاهد تكرار فجایعى
از این دست نباشد ،در تمامى كمپینهاى حمایت از این عزیزان شركت كنیم ،وخاموش نمانیم كه صداى بانوان نجیب ایرانمان را به گوش
جهانیان برسانیم .شاید بتوانیم گوشه كوچكى از این بار گران را از شانه هاى كوچك قربانیان برداریم.جهنمى كه جمهورى اسالمى براى ملت
ایران به ویژه بانوان ساخته كه هر روز اتش ان را گدازنده تر مى كنند ،با قوانین و ناامنى هایى بیشتر و طرح توطئه ها و جنایاتى مانند اسید
پاشى محكوم مى گردد ،و روزى فرا مى رسد كه این جانیان انسان ستیز در دادگاه هاى بین الملى محاكمه مى گردند ،و به سزاى اعمالشان
خواهند رسید ،ولى این مهم به واقعیت تبدیل نمى شود مگر با اتحاد و تالش و مبارزه براى سر نگونى جمهورى اسالمى ،و تعیین سر نوشت
خلق ها فقط به دست خودشان امكان پذیر است .سر نگون باد حكومت اخوندى جمهورى داعشى ایران.
از سایت و تلویزیون رهایی زن دیدن کنید و نشریه را به دست دیگر دوستانتان برسانید
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اسید پاشهای سریالی اصفهان همزمان با حاثه اسید پاشی های در اصفهان طرح (حمایت از آمرین به
معروف و ناحیان از منکر)در مجلس صورت گرفته است و دو روحانی بلند
نسیم مالیی کنمی
پایه در اصفهان پی از هفته ها سکوت بصورت تلویهی تاکید کرده اند که
اسید پاشی های اخیر شهر اصفهان مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر
بوده است .از چشم همگان پنهان نیست که حکومت زن ستیز اسالمی دگربار این شیوه را برای تذکر به بد
حجابی اعمال کرده است.که با پاشیدن اسید به صورت زنان,در سدد تذکر به آنها در خصوص بد حجابیشان
بوده است.
متاسفانه چند روز پیش از حادثه اسید پاشی در اصفهان  ،پیامک هایی را شهروندان دختر اصفهانی با مظمون
( اگر حجابشان را رعایت نکنند به آنها اسیدپاشی میشود) دریافت میکردند.برخی از اعمه جمعه در ماهها و
هفتههای پیش از حادثه ،حجم نامتعارفی از نفرت پراکنی را علیه گروههایی از زنان انجام دادند .معرفی
زن های کم حجاب به عنوان منحرفان اخالقی را عوامل اصلی مشکالت اجتماعی میدانند.این نفرت پراکنی ها و زن ستیزی های وحشیانه
همواره از طریق تریبون های رسمی نماز جمعه صورت گرفته است.
حادثه اسید پاشی های اصفهان که با سکوت سید علی خامنه ای رهبر خون خوار جمهوری اسالمی ایران نیز همراه بوده است توسط حاکمیت
و نهاد های امنیتی و افراط گرایان مذهبی حمایت میشود.
چند روز پیش به همت علی همدانی از حامیان همجنسگرایان و مجریان
تناقض تا کجا؟؟؟؟؟
شبکه بی بی سی بخش فارسی مستندی با عنوان (زیر تیغ) که نگاهی
عرفان (مهدی) زاغیان
بر مشکالت همجنسگرایان در ایران داشت و به موضوع تغییر جنسیت
اجباری تا فرار از ایران را دشت می پرداخت به نمایش در امد.که در
این فلیم از اشخاص و فعالین در این موضوع دعوت به همکاری شده بود.
مدت هفت روز مانده به پخش اصلی این فلیم تیزر این مستند بر روی صفحه شخصی علی همدانی و
همچنین صفحه بی بی سی فارسی قرار گرفت .که با کمال تعجب و تاسف از همان ابتدای قرار گرفتن این
تیزر اماج فحاشی و الفاظ بد نسبت به همه عوامل و دست اندرکاران و همه همجنسگرایان از طرف
هموفیای داخل و خارج ایران اغاز شد .که به بدترین وضع موجود ادامه داشت.
با نگاهی ساده و معمولی میشد تا حدودی سن و افکار این اشخاص را متوجه شد.و درد اور ترین قسمت
موضوع زمانی بود که با مراجع به صفحه شخصی این افراد خواه زنان و خواه مردان متوجه به سن کم و در عین نا باوری درج نوشتهای
بسیار زیبا در مورد ازادی ...دگر اندیشی  ..ازادیخواهی ...و بسیاری مطالب و فیلمهای ازادی خواهانه و حتی در بعضی موارد دین
گیریزی را مشد به وضوح مشاهد کرد.
در انجا ادم نا خوداگاه به یاد این ضرب المثل معرف می افتاد .که دم خروس را ببینم یا قسم حضرت عباس را باور کنم.
چگونه است که این افراد که در همه ردهای سنی و تحصیل هستن و در مورد ازادی و ازاد اندیشی صحبت و مبارزه میکنن زمانی که با
موضوع همجنسگرای مواجع میشوند تا این حد بی انصاف،کم فکر ،کودن ،و عقب افتادی ذهنی میشوند .چگونه است که سنگ ازادی
عقاید را به سینه میزنن ولی در این مورد تبدیل به موجودی بدون تفکر روشن و حتی در مراحلی عصر حجری تبدیل میشوند.
با دیدن این مسائل انسان فقط و فقط به این باور میرسد که مخالفت با همجنسگرای به هیچ عنوان .دینی،سنتی،علمی و دگر خواهی نیست.
بلکه فقط و فقط ذاتی و صلیقه میباشد و حتی هستن در این میان کسانی که خود همجنسگرا هستن ولی بخاطر ترس از نشان داده شدن
هویتشان اینگونه صحبت و فحاشی میکنن..ولی فقط وفقط خود را فریب داده و خواهند داد .چون هیچ چیزی برای یک انسان درد اورتر و
بدتر از خود سانسوری نیست...
بیایم به موضوع همجنسگرای از دریچه انسانیت نگاه کنیم نه با از روی حماقت و صلیقه...
به امید دنیای زیبا و ازاد و برابر برای همه انسانها با هر نوع نگرش و دیدگاه .چه مذهبی.عقیدتی و هویتی.

اعدام عمل شنیع و قتل عمد و سازمان یافته ی دولتی ست
علیه اعدام بپاخیزیم و چوهب اهی دار را ربچینیم
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فضوالت شیوخ!
شاهین كاظمى
شیخ را گفتند:
دختران ما در امارات خرید و فروش میشوند!
فرمود :ماللی نیست
شیوخ آنجا برادران مایند و تجارت با آنان حالل!
گفتند :سن فحشا به دوازده سال رسیده
شیخ فرمود :خیالی نیست
سن تكلیف نه سال است!
گفتند :فقرا كلیه هاشان تمام شد ،قلبها را می فروشند!!
شیخ فرمود :اشکالی نیست
فقط ایمانشان را نفروشند!!!
مریدان گفتند:جوانان غرق اعتیاد و افیون شده اند!
فرمود:مادام که در مجالس مختلط لهو و لعب نکنند ماللی نیست!
گفتند:مردان سه جا کار می کنند و از مردی رفته اند اما همچنان مقروض و بدهکارند!
شیخ فرمود:هنوز از دوازده شب تا اذان صبح زمان کافی برای نماز شب دارند پس اشکال وارد نیست!
گفتند :مردم از فقر و بدبختی و بی عدالتی افسرده و گریان و ناالنند!
شیخ فرمود:مرحبا
بسیار گریه کنید تا گناهانتان آمرزیده شود!
ناگاه مریدی عربده زد :وا مصیبتا
وا اسالما در میدان ولیعصر چند تار مو بیرون همی زدندی!.
شیخ خشمگین شد و کف بر دهان آورد و ناسزا گفت و هروله کنان براه افتاد و مریدان زنجیرها و قمه ها برداشتندی و عربده کشان همراه با
دبه های  0لیتری اسید برای ارشاد به موقعیت اعزام شدند.
حادثه اسید پاشی های زنجیره ای در اصفهان مربوط به اسید پاشی های پیاپی به ناحی ٔه صورت زنان فاقد
حادثه اسید پاشی های
حجاب اجباری در اصفهان است.در جریان این اسیدپاشیها ،تعداد زیادی از دختران و زنان مورد حمله
زنجیره ای در اصفهان
قرار گرفتهاند که این حوادث منجر به مرگ یکی از آنها گردیده است .خبرهای اسیدپاشی در اصفهان،
پریا مصیری منجی
امنیت مردم شهر را مختل کرد ،زنان و دختران کمتر در معابر عمومی پدیدار میشدند و متاسفانه این
اولین بار نیست که اسیدپاشی ها در ایران رخ میدهد و این اتفاق بارها در مناطق مختلف کشور تکرار
شده است .اما این بار در شهر اصفهان بصورت کامال سازمان یافته و تروریستی انجام شده است و پلیس
از خانواده های مجروحین خواسته بود خبر اسیدپاشی بر صورت دخترانشان را در اختیار رسانهها قرار
ندهند .دستگاه حکومتی مدعی است که هیچ سرنخی از متهمات بدست نیاورده است و انگیزه این افراد را
نمیداند و جریان اسید پاشی ها برای مقابله با زنان بد حجاب است و بخشی از طرح صیانت از حجاب و
عفاف در جمهوری نا جمهور اسالم است.همزمان است با تشدید نامتعارف هشدارهای حکومت در زمینه
(برخورد با بد حجابی)و تالش گروه های تند رو اسالمی برای محدود کردن هر چه بیشتر زنان میباشد.
چندی پیش از وقوع این حوادث،سید یوسف طباطبایی نژاد -امام جمعه اصفهان -در خطبههای نماز جمعه
اعالم نموده بود :مسئلهٔ حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و ،برای مقابله با بدحجابی ،باید چوب تر را
باال برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.
اسید پاشی جنایت دیگر حاکمین زن ستیزجمهوری فاشیست اسالمی علیه زنان بیگناه میباشد و سکوت رهبر حمایتی بیش از داعشی ها
نیست.

دست مذهب از زندگی خصوصی مردم،

از سایت راهیی زن  ,و آرشیو نشرهی اه دیدن کنید :

خصوصا زانن و کودکان کواته!

http:/rahaizanorg.blogspot.com
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وحید اصغری – بند سیاسی زندان رجایی شهرکرج  -آبان ٣١٣١
اعالم مواضع وحید اصغری زنداني سیاسي وفعال حقوق بشر و مدافع آزادي بیان در محیط سایبري در مورد صنعت پورنوگرافی
اینجانب ضمن لحاظ آزادی بیان در محیط سایبری ،فعالیت سایت های پرنوگرافیک زیر 08سال را نقض آشکار حقوق کودکان وقوانین بین
المللی دانسته وفعالیت اینگونه سایت ها وسازمان های زیرزمینی مرتبط باآن راغیرقانونی ،مخرب وضدانسانی می دانم.
همچنین هرگونه فعالیت مجاز وغیرمجاز سایت های پورنوگرافیک باالی 08سال نیز نقض حقوق زنان واقدامی در جهت جنسیت سازی و
سرکوب جنس زن وتغییر هویت انسانی زنان بوسیله فعالیت ها وااعمال مردساالرانه تلقی شده و اینجانب نیز صنعت پورگرافی را چارچوبی
خشونت آمیز ،سادیستیک و ریشه دار برای انقیاد تاریخی زنان می دانم که به تشویق و ترویج انفعال و جنس دوام بودن زنان یاری می رساند.
نمایش تمایل افراطی به آمیزش جنسی به خاطر پررنگ تر کردن تمایزات بیولوژیکی و کارکردهای جنسیتی دوجنس نکوهیده است .همچنین
این صنعت ،خشونت ،تجاوز جنسی و نگاه جنسیتی را تقویت می بخشد :امری که دیگر ویژگی های زن ومرد را به عنوان یک انسان  -ورای
خصایص بیولوژیک – تقریبا به بوته ی فراموشی می افکند.
لذا مبارزه علمی وعملی برعلیه این قبیل فعالیت ها از طریق فرهنگسازی وآموزش را وظیفه خود دانسته وضمن هشدار نسبت به فعالیت های
ناقضان حقوق کودکان وزنان از نهادهای حقوق بشری وآموزشی ودولت ها دعوت می نمایم تا ضمن مبارزه فرهنگی ورسانه ای با اینگونه
فعالیت های مخرب ،مردم جهان را نسبت به علل ایجاد این صنعت ضدبشری وعواقب تداوم کار این صنعت بزرگ آگاه سازند..
با تشکر از میترا پورشجره برای ارسال مطلب
من درد شدم با خشم درونم چه کنم؟  -بهاره شرفی
ذوب شدم سوختم با خاکستر جانم چه کنم؟
چون سرو ایستادن پاسخش تبر شد برای ما...
و این جا شعرهایم پل زده اند روی آخرین فواره زندگی...
از هراس دستانی می نویسم که دیگر سبز نمی بیند هر آنچه که قبل ازاین که ناقوس مرگ شود،اسمش زندگی بود...
فروغ جان؛ بارها دستهایم در را باغچه کاشتم ...هرگز سبز نشد ...گوشواره هایم را از درخت گیالس خانه پدر بزرگ چیدم...
روزی که لبخند می زدم و همه خیابان زیر پاهایم راه می رفت...
روزهاست که گوشواره هایم را در آوردم ...خط سیاه دور چشمم را پاک کردم...موهایم را کوتاه کردم ،لباسی که مرا زیباتر می کرد ...رنگ
هایی که مرا تازه تر می کرد ...در کمد گذاشته ام...
آرزوهایم را کدر می بینم ...و احساس مادرانه ای در من سرکوب می شود...من هیچگاه نباید کودکی را به دنیا بیاورم تا میراث دار تاریخ
اسیدیمان شود...
من دارم مرد می شوم برای هر آنچه که مرا از خودم سانسور می کند ...من رویاهای دخترانه ام را به شرافت یک سقوط بخشیده ام...
خواهرم لبخند روی لبهایم سوخته است کاش خدا برای ما فریادی بزند ...ما که این چنین ...به گناه ناکرده ،مستحق زندگی نیستیم...
«بمیرم برایت که زیباییت زخم خورده است /زیباییت به چشم نامرد خورده است»

سمینار ساالنه تشکل های مستقل زنان و زنان دگر -و هم جنس گرایی ایرانی در آلمان
آفرینش گفتمان فمنیستی
از  16تا  18ژانویه  2015در شهر شتوتگارت -آلمان
مکان برگزاری:
Jugendherberge Stuttgart International
Haußmannstrasse 27
D - 70188 Stuttgart
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( چیزی برای گفتن ندارم ،غصه فقط مرثیه می خواند ،کاری برایت نتوانستم انجام دهم ،حاال بعد از مرگت به
تو تقدیم می کنم)
شعر از :سونیا.راد
”اعدام تو“
اعدام حقیقت بود،
تا بار دیگر اندام ظریفت،
بر پهنای سیاه سرزمینم،
تمنای آزادی را فریاد بکشد...
اعدام تو،
اعدام شرف بود،
تا بار دیگر نرگس چشمانت،
دشنه ای باشد بر دل سیاه جالدانت...
و انسانیت،
مرثیه خوان،
از چوبه دار باال خواهد رفت،
و با تو اعدام خواهد شد..
و آن زمان که مرا نیز با تو کشتند فریاد کشیدم،
گردن سپید دخترکان سرزمینم،
جایگاه بوسه است نه طناب دار...
مرضیه آدمی فعال حقوق بشر
و مدافع حقوق زنان

با سالمی گرم حضور تکک تکک
هکککمکککنکککوعکککان عکککزیکککزم در ایکککن
روزهای اندوهناک و پکراسکتکرس
که هر روز اخبار وحشتناککی از
طرف رژیم دیکتاتور ایکران بکه
گوشمان میرسد از جکمکلکه آنکهکا
درچند هکفکتکه اخکیکر ککه حکرککت
غیرانسانی و کثیف اسیدپاشی بکه
دختران تکوسکط مکامکوران اجکیکر
شده رژیم که بویی از انسانیت

نبرده و بی هیکچ تکرسکی بکه جکان
دختران بی گکنکاه افکتکاده و چکنکان
ادای بی گنکاهکان را درآورده ککه
انگار از همه چیز بیخبرند.
تککا جککایککی کککه نککه تککنککهککا زیککربککار
مسکئکولککیکت جککنکایکتککی ککه در حککق
دخترانی زیکبکارویکی ککه بکخکاطکر
تعصبکات ککورککورانکه مسکئکوالن
تککمککام عککمککرشککان نککاقککص شککده و
عذاب بکشندو از ایکن بکدتکر هکر
فرد ایرانکی ککه بکه دفکاع از ایکن
دخکککتکککران مکککعکککصکککوم دسکککت بکککه
اعتراض میزنندبالفاصله دستگیر
کرده از جمله بکانکوی عکزیکزمکان
نرگس محمدی مدافع حقکوق بشکر
را به همین دلیل مجددا به دادگکاه
احضککار کککرده انککد پککروردگککارا
ریشه این ظالمان را از صفحه ئ
روزگککار مککحککو گککردان تککا کککی
ظککلککم .اعککدام .کشککتککار .تککجککاوز
شکنجه و آزار و اذیکت بکانکوانکرا
میخواهند ادامه دهند ؟.
اسید پاشی بر روی زنان محکوم
است
در هزار سوم و قرن بیست و
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یکم و در ادامه کودک کشیها در
غزه و کشتار بیرحمانه و تکجکاوز
به زنکان و دخکتکران در شکنکگکال
عراق و ککوبکانکی سکوریکه تکوسکط
تروریستهای داعکش و قکربکانکیکان
چندین هزار نفری ویروس آبوال،
حاال ماجرای اسید پاشی به زنکان
و دختران در اصفهان بکار دیکگکر
تککحککرکککات اجککتککمککاعککی و افکککککار
عککمککومککی را بککرانککگککیککخککتککه اسککت.
موضوعی که همچنان به یکی از
اتککفککاقککات پککر سککر و صککدای ایککن
روزها بدل شده است.
جالب اینکککه دسکتکگکاه قضکایکی و
امککنککیککتککی هککنککوز مسککبککبککان ایککن
اسکیکدپکاشکی وحشکت آور را پکیکدا
نکککککردهانککد .اظککهککارات یکککککی از
نمایندگان مجلس و بسیاری دیگکر
گویای این است که این اسیدپاشی
آگاهانه و در راستای همان طکرح
حزب هللا امر به معروف و نکهکی
از مکککنکککککککر و جکککلکککوگکککیکککری از
»بککدحککجککابککی« صککورت گککرفککتککه
است .این اسید پاشیها زندگی را
برای هکر انسکان دردمکنکدی تکلکخ
میکند .هجوم وحشیانه به زنان و

اسید پاشی بر چهره آنان ،عمکلکی
شنیع و کثیف و غیر قابل توجکیکه
و دفاع میباشد .این کار امکنکیکت
جامعه را با شومترین روشهکای
ضد بشری هدف گرفتکه اسکت و
بککه نککظککر مککن از هککر جککرمککی
سنگینتر و شنکیکعتکر اسکت و بکا
وحشیگیکریهکای تکروریسکتکهکای
فضای داعش چکنکدان فکاصکلکهای
ندارد .
تاسف آور آنکه با وجود خشکم و
اعککتککراضهککای صککورت گککرفککتککه
تکوسککط مککردم در چککنککدیککن شککهککر
خصوصکا در اصکفکهکان ،هکنکوز
عککامککالن و آمککران ایککن حککادثککه
وحشتناک شناسایکی و دسکتکگکیکر
نشدهاند .فطعا اگر بکه جکای ایکن
اسیدپاشان فعالینی سیاسی بکودنکد
و اقدامی در جهت بر پایی تجمع
و اعتراض صورت مکیگکرفکت،
تا به حال دستگیر و محاکمه هکم
شده بکودنکد .رفکتکار و عکمکل ایکن
افراد مفاهیم ارزشمند و ککرامکت
انسانی را زیر سکئکوال مکیبکرد.
در هر حال همدردی و کمک بکه
قربانیان برای تحمل درد و
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رنجشان و پاک ککردن آثکار ایکن
جککنککایککت از چککهککرهشککان قککدمککی
کوچک و وظیفه هکمکگکان اسکت.
ولی مهکمتکر از آن پکا ک ککردن
جامعه از وجود چنیکن خکطکراتکی
است و این حداقل انکتکظکار مکردم
از حکومت است.
خالصه اینکه .تقویت همبکسکتکگکی
اجتماعی در التیام نکگکرانکیهکا و
هراس از این جکنکایکت ضکروری
است .قربانیان اسکیکد پکاشکی بکایکد
تککککحککککت درمککککان الزم و بککککا
اسککتککانککداردهککای قککابککل قککبککول و
رایگان قرار گیرند .خانکوادههکای
قککربککانککیککان اسککیککد پککاشککی را تککنککهککا
نگکذاریکم و از هکیکچ ککمکککی در
راستای بهبودی قکربکانکیکان اسکیکد
پکککاشکککان و تکککقکککویکککت روحکککیکککه
خانوادههایشان دریغ نکنیکم .اسکیکد
پاشکی بکر روی زنکان را شکدیکدا
محکوم کنیم.
https://hra-news.org/fa/
letters/b-7
احضااار ناارگااس مااحااماادی بااه
دادسرا
نرگس محمدی ،نکایکب ریکیکس و
سخنگوی کانون مدافکعکان حکقکوق
بشککر بککه شککعککبککه  ٤بککازپککرسککی

دادسککرای شککهککیککد مککقککدس -اویککن-
احضار شد.
به گزارش هرانا به نقل از سایت
کانون مدافعان حقوق بشر ،خکانکم
محمدی براساس احضاریهای ککه
دریککافککت کککرده اسککت بککایککد روز
شککنککبککه  ٣٠آبککان مککاه  ٣١١١بککه
شعبه  ٤بازپرسی دادسرای اویکن
مراجعه کند.

مککوضککوع جککلککب کککنککد .حضککور
فعاالن مدنی در مقابل سکاخکتکمکان
مجلس شورای اسالمی با آرامکش
به پایان رسکیکده بکود .امکا پکس از
گذشت چند روز از این حضکور،
مهدیه گلرو از فکعکاالن مکدنکی در
پی تکالش مکدنکیاش بکرای جکلکب
تککوجککه نککمککایککنککدگککان مککجککلککس بککه
موضوع اسیکدپکاشکیهکا بکازداشکت
شد.
اینک نرگس محمدی احضاریهای
دریافت ککرده اسکت ککه بکایکد بکر
اساس آن ،روز شنبه ساعت ١
صبح در شعبه  ٤دادسرای شهکیکد
مقدس -اوین -حاضر شود.
https://hra-news.org/fa/
thought-and-expression/
narges

نرگس مکحکمکدی در تکاریکخ ٣١
اردیبهشت ٣١١١بعد از مکالقکات
با کاترین اشکتکون ،مسکئکول وقکت
سیاست خکارجکی اتکحکادیکه اروپکا
اخکککطکککاری مکککبکککنکککی بکککرمکککمکککنکککوع
الخروجی دریافت کرد که در آن
گفته شده بود ،اتهاماتی متوجکه او
اسککت .خککانککم اشککتککون  ٣٠اسککفککنککد
٣١١٤بککرای انککجککام یککک دیککدار
رسککمککی بککامککقککامهککای جککمککهککوری
اسکالمککی ایکران بککه تککهککران سککفککر
کرده بودکه در این سفربا چند تکن
ازفعاالن مدنی نیزدیداری داشت.
خانم محمدی  ٣٣خکرداد ٣١١١
به شعبکه  ٤بکازپکرسکی دادسکرای
شککهککیککد مککقککدس احضککار و از او
برای چند ساعت بکازجکویکی شکد.
بککار دیککگککر او در  ٣١مککرداد
 ٣١١١احضار و بکازجکویکی شکد.
در ایککن احضککار آخککریککن دفککاع یااک پاایااکااان از اساایاادپاااشهااا
توسط بازپرس شعکبکه از او اخکذ مراقبت میکرده است
نککاصککر جککورکککش ،پککدر سککهککیککال
شد.
نرگس محمدی در خکرداد  ٣١٣١جککورکککش یکککککی از قککربککانککیککان
و پککس از گککذشککت یککک سککال از
انتخابات ریکاسکت جکمکهکوری در
سال  ٣١٣٣در منزلش در تهران
بازداشت و در دادگاه تجدید نکظکر
به  ۶سال زندان مکحکککوم شکد .او
در سال  ٣١١٣مجکددا بکازداشکت

و بعد از چند روز به طکور غکیکر
قکانککونککی بککرای تککحکمککل حککبککس بککه
زندان زنجان منتقل شکد و سکپکس
در پی بیماری به مرخصی آمد.
خانم محمدی در پی اسیدپکاشکیهکا
به دختران اصفکهکانکی ،هکمکراه بکا
دیگکر فکعکاالن مکدنکی بکه مکجکلکس
شورای اسکالمکی رفکت تکا تکوجکه
نمایندگان مجلس را به این
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اسیدپاشیهای اصفهان سرنخهای
تازهای از عامکالن اسکیکدپکاشکیهکا
در این شهر را فاش کرد.
آقای جورکش گفکتکه دو نکفکر ککه
روی یک مکوتکور سکوار بکوده و
در زمکککان مکککعکککیکککنکککی اقکککدام بکککه
اسیدپاشکی مکیککردهانکد از سکوی
یککک خککودروی پککیکککککان حککمککایککت
میشدهاند.
وی افزوده این پیکان سکفکیکدرنکگ
پشت سر اسیدپاشها حرکت و از
آنها مراقبت میکرده و پلیس در
تالش برای شناسایی ایکن مکاشکیکن
است.
پدر این قربانی  ٤۶ساله اضافه

کرده پلیس به راحکتکی مکیتکوانکد
رد مککوتککورسککوارهککا و مککاشککیککن
مورد نظر را با بررسی فیلمهای
دوربککیککنهککای طککرح تککرافککیککک
بککگککیککرد ،امککا هککنککوز خککبککری از
بازداشت این افراد نیست.
ناصر جورکش هکمکچکنکیکن گکفکتکه
دوربین مدار بسکتکه یکک مکرککز
آتشنشانی در محکل وقکوع جکرم
نکککیکککز بکککایکککد تصکککاویکککری از
مکککوتکککورسکککواران و پکککیکککککککان
سفیدرنگ را ثبت کرده بکاشکد.بکه
نظر میرسد این تیم سازماندهکی
شده عالوه بکر پکوشکانکدن چکهکره
خود در زمان اسیدپاشکی ،پکالک
موتور و خودروی مورد استفاده
خود را نکیکز مکخکدوش و یکا از
پالک جعلی استفاده کرده باشند.
پدر سهکیکال جکورککش هکمکچکنکیکن
اعککالم کککرده پککلککیککس از آنهککا
خواسته بود خبر اسکیکدپکاشکی بکر
صورت دخترش را در اخکتکیکار
رسانهها قرار ندهند.

https://hra-news.org/fa/
women/asid-16
فعاالن مدنی با انتشار بیانیه ای
به طرح «آمران به معارو » و
حاامااالت اساایاادپاااشاای اعااتاارا
کردند.
بککیککش از  ٤۴١تککن از فککعککاالن
مدنی ایران با انتشار بیانیهای بکه
حککمککالت اخککیککر اسککیککدپککاشککی در
اصکککفکککهکککان و تکککالش بکککرخکککی
نمایندگان مجلس بکرای تصکویکب
طکککرح آمکککران بکککه مکککعکککروف
اعتراض کردند و ایکن اقکدامکات
را نشانهای از افزایش خشونت
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علیه زنان و ایجاد حاشیه امن برای خشونتگران دانستند.
به گزارش هرانا به نقل از رادیو فردا؛ این بیانیه به امضای فعاالنی مانند شیرین عکبکادی ،مکهکنکاز پکراککنکد ،ککاظکم عکلکمکداری ،حسکن یکوسکفکی
اشکوری ،آسیه امینی ،پرستو فروهر ،فریبا داودی مهاجر ،مهری جعفری ،پروین اردالن و کوهیار گودرزی رسیده است و بکیکان مکیککنکد ککه
اسیدپاشان خیابانی و برخی از نمایندگان مجلس با طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ،به دنبال عکادیسکازی خشکونکت عکلکیکه
زنان در ایران هستند.
امضاکنندگان این بیانیه حکومت ایران را متهم میکنند که »فضای زندگی عمومی و شهری بر زنان را تنگتر و ناامنتر« ککردهانکد و در ایکن
فضا افرادی به گفته آنان » داعشی مسلک در لباس مذهب ،به بهانه کنترل حجاب زنان ،به زنان و دختران در ایران حمله کرده و بکه صکورت
آنها اسید میپاشند»
https://hra-news.org/fa/statements/asid-3
بیانیه کانون نویسندگان ایران در باره ی اسید پاشی های زنجیره ای
جلوگیری از اعتراض مردم ،ضرب و شتم و بازداشت آنها را محکوم میکنیم
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به رویداد اسیدپاشی های زنجیره ای اخیر واکنش نشان داده و ضمن محکوم کردن این وقکایکع
خواستار برخورد با عاملین و محاکمه علنی آنان شده است.؛
در هفتههای اخیر چند زن جوان در شهرهای اصفهان و مشهد قربانی اسید پاشی شدند .این حملکههکا چکنکدان تکککرار شکد ککه بکه »اسکیکد پکاشکی
زنجیرهای« شهرت یافت.
ابعاد ضدانسانی و زن ستیزانهٔ این اقدام ،خشم و انزجار همگان را برانگیخت و بسیاری از مردم به ویژه زنان با حضور اعتراض آمکیکز خکود
نشان دادند که پدیده ئ شوم اسیدپاشی بر چهره ئ زنان هیچ نسبتی با فرهنگ مردم ایران ندارد بلکه برآمده از تفککر عکقکب مکانکدهای سکت ککه
مشابه آن از سوی نیروهای مرتجع داعش در سطح منطقه در حال وقوع است و خشم جهانیان را برانگیخته است.
https://hra-news.org/fa/statements/asid-2
بامید آزادی ایران و ایرانیان تحت ظلم و نابودی دیکتاتوران و ظالمان زمان

پشت پرده دود سیاه یک ” .......ثریا شهابی“
حکم را در اختیار خانواده ها قرار می دهند .کسانی که به دالیل مختلف مانند فقر ،مذهبی بودن و یا با موقعیت بودن می توانند از اینکه
"زندگی کسی در دستانشان قرار گرفته است" ،هر نوع استفاده ای بکنند .خانواده های بسیاری هستند که "می بخشند" و نمی توانند چهارپایه
را از زیر پای کسی بکشند .بنظر نمی آمد که در این کیس ،خانواده قربانی چنین تمایلی داشته باشد که عطوفت انسانی نشان بدهد و بیشتر
تمرکز اش بر این بود که بلکه بتواند پوشش "اخالقی" بدهد به ضایعه انسانی که دیده بود.
اما اتفاقی که افتاد ،با وجود اینکه ریحانه را اعدام کردند ،موجی به راه افتاد که نه اعتبار و اخالق برای خانواده مقتول برجای گذاشت و نه
اعتبار و اخالقی برای جمهوری اسالمی .و در انتها ،ما شاهد یک نفرت و پس زدن حکم قصاص و آدم کشی های بیشتر در جامعه بودیم.
بازتابش را در جامعه می توان دید که کمترین واکنشی دال بر اینکه "خوب شد خانواده نبخشید" را نمی بینید .بنظر میآمد که خانواده مقتول،
رابطه و موقعیتی که با ریحانه و کیس او داشتند ،و در عین حال اهمیتی که آنها به مساله حفظ "اخالقیات" خودشان در مقابل حقیقت می دادند،
به "عطوفتی" که جامعه طلب میکرد دست رد بزنند ،که دست رد زدند.
رهایی زن  :راه جلوگیری از قصاص ها و اعدام های بیشتر چی است؟
ثریا شهابی  :من فکر می کنم تا زمانی که قانون مجازات اعدام و مجازات قصاص وجود دارد از این دست موارد پیش خواهد آمد .باالخره
خشونت های اتفاقی و غیر اتفاقی در یک جامعه رخ می دهد و این آخرین کیس نخواهد بود .عالوه بر این موارد قصاص ،مساله اعدام
مخالفین سیاسی ،مساله اعدام فعاالنی که نظام احساس می کند جمهوری اسالمی را به خطر می اندازد ،است .تا وقتی که این قوانین هست و تا
وقتی که زورشان برسد ،اجرا می شود.
باید بر علیه اعدام و لغو همه قوانین جزای اسالمی مانند شالق و قصاص و  ...فعالیت کرد .کامال قابل فهم است خانواده ای که یکی از
عزیزانش قتلی رو مرتکب شده و در اسارت و زندان و بازجوهای جمهوری اسالمی گرفتار شده ،به هر کاری برای "بدست آوردن دل
خانواده مقتول" دست بزند .اما جنبشی که بخواهد با رفتن به دنبال خون بها گرفتن و رضایت گرفتن از خانواده مقتول ،به هدف برسد ،نمی
تواند مساله اعدام را حل و از تکرار آن جلوگیری کند .باید علیه این قوانین اقدام کرد و نباید اجازه داد که این قوانین در جامعه اجرا شود .باید
جایی که قصاصی را به اجرا درمیآورند ،اجازه نداد .ضمن اینکه جامعه درک می کند که یک خانواده آسیب دیده و باید تالش کند بر زخم این
خانواده ها مرهم بگذارد ،در عین حال جامعه باید جلوی مراسم اعدام و قصاص را در هر جا که برپا میشود ،بگیرد .تا هیچ حاکم شرعی
نتواند حکم قصاص بدهد .و اساسا از صدور احکام و اجرای مجازات های شرعی ،مانند شالق زدن به دلیل مخالفت و سرپیچی کردن از
قوانین و یا داشتن رابطه جنسی و قوانینی نظیر این ها ،که مربوط به دوران بربریت و قرون وسطاست ،جلوگیری به عمل آورد.
راه جلوگیری از قصاص های بیشتر ،مبازره برای لغو قوانین جزای اسالمی به خصوص قصاص و اعدام است .تالش برای "به رحم آوردن
ادامه در صحفه ی 41
دل خانواده ها" برای کسانی که بخواهند فرزندانشان را از این مجازات ها نجات دهند ،قابل درک است.
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”آخرین وضعیت پدرم“ از زبان میترا پور شجری دختر زندانی سیاسی محمد رضا پورشجری
پرونده سازي جدید با اتهامات واهي و آزادي  ١٣روزه محمدرضا پورشجري
محمدرضا پورشجری با نام مستعار سیامک مهر ،وبالگ نویس  20ساله ای است که در سال  0181به دلیل درج اندیشه وعقاید خود در
وبالگ شخصی اش ،از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران با اتهام "اقدام علیه امنیت کشور"" ،توهین به مقدسات" و "توهین به
رهبر" به چهارسال زندان محکوم شد ،الزم به یادآوری است که از این  0سال  8ماه در انفرادی و زیر شكنجه بود و بعد از یکسال بدون هیچ
دلیل قانونی و منطقی از بند سیاسی زندان رجایی شهر به زندان ندامتگاه مرکزی کرج و به بند جرایم خاص و در میان اشرار تبعید شد ،و
دوسال اخر محکومیت خود را با وجود نیاز مبرم به عمل قلب باز ،بدون درماني موثر با بیماریهایي همچون  :ناراحتی قلبی ،قند خون باال،
ورم پروستات ،دیسک کمر و ..سپری کرد و در نهایت پس از اتمام دوره چهارساله خود در اول شهریور امسال از زندان آزاد شد.
پدرم که بیم این را میداد پس از آزادی دوباره به بهانه ای دستگیر شود و همچنین بدلیل عدم احساس امنیت در داخل کشور ،بالفاصله پس از
آزادی اقدام به گرفتن گذرنامه خود کرد ،که درنهایت و پس از بازجویی های متعدد ،بجای پاسخ دادن به اینکه چرا پدرم از داشتن گذرنامه
محروم شده است ،به وی پیشنهاد عمل قلب باز و درمان او را دادند و پدرم نپذیرفت ،چراکه با توجه به تالشهای بین المللی و رسانه ای برای
درمان پدرم مخصوصا در  5سال پایان حبس وی وبی توجهی کامل مسوالن قضایی و زندان به درمان وي ،این پیشنهاد در شرایطی که پدرم
از زندان ازاد شده و یک شهروند عادی به حساب می آید کمی غیرواقعی و پرابهام بود.
 18روز پس از آزادی ،در تاریخ  ٠مهرماه ،پدرم دستگیر و به مدت یکماه ناپدید شد .به تازگی و طی تماسی با من وضعیت خودش را شرح
داد:
او در یکی از شهرهای مرزی توسط چهار مامورمسلح اطالعات و با تهدید تیراندازی ،دستگیر وابتدا به مدت 00روز در انفرادی اطالعات
ارومیه و تحت بازجویی هاي طوالنی مدت و شکنجه های روحی و با دست بند و پا بند و چشم بند قرار گرفته است ،و در این مدت بارها
توسط بازجوی خود به اعدام تهدید شده است و بازجو خاطرنشان کرده که "با دادگاه انقالب تهران هماهنگ خواهیم کرد برای قطعی شدن
حکم اعدام وی و اگر می توانست بدون هماهنگی با واحد کرج همانجا در ارومیه حکم اعدام را به پدرم تایید می کرد"
بعد از آن با غل و زنجیر به کرج منتقل میشود و مدت  02روز را درانفرادی بند  8سپاه زندان رجایی شهر نگهداري مي شود و در آنجا نیز
تحت بازجویی شدید و فشارهای روحی و تهدید قرار می گیرد.
پس از آن به سالن  7زندان ندامتگاه مرکزی کرج(همان تبعید گاه سابق خود) منتقل می شود و هم اکنون در انتظار دادگاهی شدن خود در آنجا
سپری می کند.
در طول حدود یکماه انفرادی و بازجویی اتهاماتی را به پدرم وارد کرده اند که عبارتند از:
 -0اقدام علیه امنیت کشور
 -5تبلیغ علیه نظام
 -1اقدام به خروج غیر قانونی
 -0ارتباط با احمدشهید و دادن اطالعات به وی
 -2ارتباط با سازمانها و افراد ضد انقالب
 -6ارتباط با سازمان ها و افراد صهیونیستی
همگی انها کذب بوده و صحت ندارد و پدرم به خاطر بعضی از این اتهامات قبال  0سال حبس را گذرانده است و خود وی نیز تمام این
اتهامات را رد کرده است و بربیگناهی و بي اساس بودن دستگیري مجدد خود اصرار دارد.
 5موردی که در طی بازجویی ها اتفاق افتاده بود و پدرم خواست تا حتما بازگو شود به این قرار است:
 )٣در مدت  0روز اول دستگیری ،بازجویان از پدرم خواستند تا با برقراری تماس و نقشه های از دخترش (من) بخواهد تا به ایران برگردد
و وعده داده بودند که درصورت موفق شدن و انجام این نقشه به خیلی از مشکالت پایان خواهی داد .و در کل  011تا  051سواالتی را که او
در این  51روز انفرادی مجبور به پاسخگویی و نوشتن و امضای آن بوده است ،بیش از  81درصد ان مربوط به فعالیت ها و مسایل دخترش
بوده است.
 )٤او را مجبور کردند که بیوگرافی از احمد شهید بنویسد و ضمن اینکه احمد شهید را فردی مخالف نظام جمهوری اسالمی خواندند و فعالیت
او را نه در زمینه دفاع ازحقوق بشر و تنها برای براندازی حکومت قلمداد کردند ،پدرم را نیز به همکاری و دادن اطالعات به او متهم کردند.
در مدت نگهداري پدرم در اطالعات ارومیه بوده یكبار او را به بازپرسي شعبه  ١دادسراي انقالب ارومیه بردند و در آنجا دادیار خدادادي"
اقدام علیه امنیت كشور" را به او تفهیم اتهام كرده و سپس پرونده وي را براي رسیدگي به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به شعبه  ٣٤دادسراي
انقالب كرج ارجاع مي دهند.
هم اكنون پدرم در سالن  ٠اتاق  ٣١زندان ندامتگاه مركزي كرج در انتظار دادگاهي شدن خود مي باشد.
فعالیت هاي نسبت داده شده به پدرم آنهم تنها در  ١٣روز آزادي ،كامال غیرواقعي و كذب مي باشد ،و دستگیري دوباره پدرم تنها براي پرونده
سازي علیه او و قرار چندسال محكومیت جدید و از بین بردن و حذف فیزیكي او در زندان است.
با تشكر میترا پورشجري
 ٣٠نوامبر ٤١٣٢
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یکی از خوانندگان ما در رابطه با قصاص ریحانه جباری بندهایی از برنامه یک دنیای بهتر را برای ماهنامه ارسال کرده اند
با سپاس از ایشان
موازین محاکمات
اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است.
محاکمات باید بدور از تحریک و پیشداوري و در شرایط منصفانه برگزار شود .محل محاکمه ،قاضي و هیات منصفه باید به نحوي تعیین
شوند که این شرایط تامین گردد.
متهم و وکیل او حق دارند قبل از محاکمه از کلیه ادله و مدارک و شهود دادستان ،و یا طرف شاکي ،مطلع شوند و آنها را بازبیني کنند.
حکم هر دادگاهي حداقل یکبار قابل فرجام خواهي توسط متهم ،دادستاني و یا هر دو سوي دعاوي حقوقي است.
ممنوعیت دامن زدن به پیشداوري عمومي نسبت به محاکمات و افراد درگیر در آن مادام که محاکمه خاتمه نیافته است.
ممنوعیت محاکمه افراد در شرایط و محیطي که فشار افکار عمومي امکان یک محاکمه بیطرفانه را سلب و یا خدشه دار کرده باشد.
شهادت پلیس در محاکمات ارزشي معادل شهادت سایر شهود دارد.
قاضي و دادگاه باید کامال از روند بازپرسي و تحقیق مستقل باشند .صحت قانوني پروسه تحقیق باید توسط قضات ویژه اي مورد نظارت و
تائید قرار بگیرد.
در قوانین جزایي تعدي و تجاوز به جسم و آسایش روحي انسان ها ،خشونت علیه کودکان ،خشونت علیه زنان ،جرائم "ناموسي" علیه زنان،
جرائم ناشي از تعصب و نفرت گروهي و جرائم توام با اعمال خشونت و ارعاب باید جرائم بسیار سنگین تري در قیاس با تعدي به حقوق
ملکي و اموال اعم از خصوصي و دولتي محسوب گردند .مجازات هاي انتقامي و باصطالح عبرت آموزانه باید با مجازات هاي معطوف به
اصالح مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم جایگزین شود.
حقوق متهمین و مجرمین
بدون اعالم جرم فقط  ٤٢ساعت اجازه بازداشت وجود دارد .این بازداشتگاه موقت نباید زندان باشد ،بلکه بخشي از مقر نیروي انتظامي است
که تسهیالت متعارف را دارد.
قبل از دستگیري باید حقوق فرد بازداشتي به اطالع او برسد.
هرکس حق فراخواندن وکیل و یا شاهد براي دستگیري و بازجویي خود را دارد .هرکس حق دارد حداکثر تا یکساعت پس از بازداشت دو بار
تلفني با وکیل و نزدیکان خویش و یا هرکس که صالح میداند تماس بگیرد.
ماموران انتظامي قبل از اعالم جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگاري کنند ،عکس بگیرند و یا آزمایش هاي پزشکي و تست
هاي کروموزومي بعمل بیاورند.
به مجرد دستگیري باید بستگان درجه یک بازداشتي و یا هرکس که خود او تعیین کند از بازداشت وي مطلع شوند.
هر نوع شکنجه ،ارعاب ،تحقیر و اعمال فشار فکري و رواني بر افراد بازداشتي ،متهمین و محکومین مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن
جرم جنایي محسوب میشود.
کسب اعتراف با تهدید و تطمیع ممنوع است.
مقاومت غیر خشونت آمیز در برابر دستگیري ،تالش غیر خشونت آمیز براي فرار از زندان و یا اجتناب از دستگیري به خودي خود جرم
نیست.
نیروهاي انتظامي بدون کسب اجازه از خود فرد و یا از مرجع قضایي صاحب صالحیت حق استنطاق و بازرسي شهروندان و یا ورود به
اماکن خصوصي آنها را ندارند.
استقالل پزشکي قانوني و نهادهاي تخصصي و البراتوارهاي فني و علمي و پزشکي که وظیفه بررسي مدارک عیني جرم را برعهده
میگیرند ،از پلیس و مراجع انتظامي .این نهادها باید تابع دادگستري باشند.
مرجع دریافت و بررسي شکایت از پلیس باید مرجعي مستقل از پلیس و نیروهاي انتظامي باشد .نتایج تحقیقات این مرجع باید علنا به اطالع
عموم برسد.
کل پرونده ها و اطالعات نیروهاي انتظامي در مورد هر فرد باید به سهولت براي او قابل دسترسي و مطالعه باشد.
ناظر بودن قوانین کار و امور اجتماعي و رفاه و بهداشت عمومي بر شرایط زیست و فعالیت اقتصادي زندانیان.
اداره زندانها باید بر عهده نهادهاي مستقل از پلیس و نیروهاي انتظامي و تحت نظر مستقیم دادگستري قرار گیرد.
هیات هاي بازرسي منتخب مردم حق دارند به تشخیص و انتخاب خود ولو بدون اطالع قبلي از زندان ها بازدید و بازرسي نمایند.
لغو مجازات اعدام
مجازات اعدام باید فورا لغو گردد .اعدام یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد (نقص عضو ،تنبیه بدني ،و غیره) تحت هر
شرایطي ممنوع است .همچنین مجازات حبس ابد باید لغو شود.
http://hekmat.public-archive.net/fa/0600fa.html
مراجعه شود به لینگ زیر یک دنیای بهتر از منصور حکمت:
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در حاشیه اعدام ریحانه
شراره رضایی
آن شب ،من هم مثل صدها نفر
خوابم نمی برد ،آن شب تلخ که
ریحانه روی لبه پرتگاهی قرار
داشت و همه منتظر بودند که
بشنوند آیا نجات پیدا خواهد کرد
یا نه؟ .زندگی انسانی درگرو
یک کلمه بود "می بخشم" یا
قبل
"نمی بخشم" .صبح
ازهرکاری سراغ اینترنت رفتم
تا بدانم چه بر سر ریحانه آمد.
"ریحانه اعدام شد!" تیتر خبرها
بود .همان بغض و همان دردی
که تمام وجودم را بی حس می
کرد مثل همیشه پس از شنیدن

خبر همه ی اعدام ها به سراغم
آمد.
ولی مرگ ریحانه حاشیه های
دیگری هم داشت داشت .در
فضای مجازی ستایش ها و
قداست ها ،پاکی و نجابت کلماتی
بود که از سوی همه کسانی که
از اعدام ریحانه خشمگین بودند
نثار ریحانه می شد .ستایشی که
تعجب آور بود و بیشتر از آن
تاسف آور ،رگ های غیرت و
ناموس پرستی دوباره باال زده
بود و بوی متعفن تعصب تمام
فضای افکار عمومی را پر کرد
و هرکس سعی داشت در مدح
ریحانه چیزی بگوید ،حتی
شعرهای عاشقانه سرودند و
محبوب دل ها شد و به گونه ای
ریحانه را توصیف کردند که
گویا ریحانه دختری بوده آفتاب و
مهتاب ندیده .ریحانه قهرمان شد
و بسیاری از اپوزیسیون ها حتی
بعد از مرگ برایش جشن تولد بپا
کردند.
ریحانه هرکه بود و هرچه بود
قبل از هر چیز یک زن بود ،یک
دختر ،با احساسات و عواطفی
انسانی که می خواست عاشق
شود دوست داشته باشد و دوستش
بدارند .با بلند پروازی ها و آمال
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نو آرزوهای جوانی که در
سرداشت و این حقش بود .حق
داشت که زندگی کند ،حق داشت
که انتخاب کند و به آمال و
آرزوهایش دست یابد.
می دانم این در کجای تاریخ
مبارزاتی آمده که با جشن تولد
برپاکردن می توان به قوانین
قرون وسطایی اعدام اعتراض
کرد .در کدام یک از کشورهایی
که چوبه های داربرچیده شده و
اعدام لغو شده با تفکری که
نشأت گرفته از فرهنگ
مردساالری ست تقدس بجای
سازماندهی اعتراضات مردمی
حتی قدمی پیش برده .در کدام
کشورپیشرو علیه اعدام ،بجای
فشار بر دولت ها که هرکسی به
هردلیلی محکوم می شود حق
دارد وکیلی داشته و باید به تمام
ابعاد و ابهامات پرونده دسترسی
داشته باشد تا بتواند از موکلش
دفاع کند .اصرار به پاکی یک
محکوم هیچ دردی از ریحانه و
ریحانه ها نه تنها درمان نکرده
خواست و مطالبات
بلکه
مبارزات مردمی علیه اعدام در
هاله ای از نمایش قداست ،محو
خواهد شد.
حتی در جامعه ی سوسیالیستی

اگر کسی مرتکب یک قتل و
خطایی شود ،محاکمه می شود.
هیچکس حق ندار حق حیات را
از کسی بگیرد و این از بدیهات
هر جامعه ی ست که مدعی آن
هستیم.
دنیایی که هیچ انسانی بر انسان
دیگر برتر نیست .هیچ انسانی
نباید توسط انسان دیگر استثمار
شود .هیچ انسانی نباید توسط
انسان دیگر مورد ظلم و جنایت
قرار گیرد .و برای ساختن یک
دنیایی بدون خشونت و جنایت
تالش می کنم .باید باتمام
توانمان برعلیه ا قوانین قرون
وسطایی اعدام سازمان یافته
توسط دولت ها اعتراض کنیم و
هرجا که چوبه ی داری برپا
شد .باید به آن حمله کرد و جان
انسان ها را نجات داد به هر
شکل و توانی که داریم .کسی
که به هر دلیلی مرتکب خطا و
جرمی می شود نباید تحت هیچ
فشار روانی قرار گیرد و یا یا
خطری جانش را تهدید نکند.
ولی در هیچ جای دنیا از عمل
فردی که مرتکب خطایی شده
بعنوان نهایت انسانیت یاد نمی
شود!.
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مجموعه قوانین ویژه زنان در روژئاوا (زنان  -مصوب  0نوامبر (4102
اصول اساسی و مقررات عمومی ویژه زنان

نظر به آسیب پذیری زنان در جوامع ما از طریق القاء مفاهیم مردانه بربسیاری از معضالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و روانی،
و ظلم و ستم و به حاشیه راندگی و عقب ماندگی و محرومیت از حقوقی که این واقعیت به زن تحمیل می کند ،عالوه بر میراث سنتی ،که مانع
از پیشرفت زنان و سدی برای آرمان آینده ای بهتربرای زنان است ،و وجود قوانین و مصوبات عاملین استبداد -بر علیه زنان -که گواه عمیقی
ست بروجود و ادامه مبارزه زنان برای رسیدن به حقوقشان ،و در عین حال بازتاب می دهد که نفی آن -بی عدالتی -نه تنها وظیفه زنان بلکه
وظیفه کل جامعه است ،همچون طالق با خواست یک طرف ،ازدواج اجباری و چند همسری و مسائل بی شماری از این دست که فشار و
لطمات آن تا به امروز وجود دارد؛ باور ما به اهمیت نقش زن در خانواده است که هسته اساسی جامعه را تشکیل می دهد و همانا آزادی زن
شرط اساسی ایجاد خانواده دموکراتیک و جامعه ی آزاد خواهد بود  ،و همچنان مبنای اداره هر سطح جامعه از تقویت نقش زن و مشارکتش
در ساختن و پیشرفت آن جامعه محقق می شود؛ بنابراین همانا زنان به مبارزه تا دستیابی به ضمانت موکد قانونی برای حفظ کرامت و به
دست آوردن آزادی و حق بر خود و فرزندانشان ادامه خواهند داد و پس از این در حاشیه ماندن را نخواهند پذیرفت .و جنبش آزادی زنان
ضرورتی برای مقابله با تمامی اشکال عقب ماندگی و خشونت و جنایت است.
و از آنجا که تضمین آزادی زن و حقوقش از اهداف پایه ای برای خودمدیریتی دموکراتیک است ،باید به تمام مسائل مهم زنان در جامعه و
رفع کمبود های آن در تمام زمینه ها و تامین امنیت و آسایش برای زنان و دفاع از زنان در مقابل آزار و خشونت بپردازد و حقوق قانونیشان
را تضمین کند.
برای این منظور ،ما تصمیم به تدوین مجموعه اصول اساسی و مقررات عمومی ویژه زنان ،متضمن برابری عملی در راستای ایجاد یک
جامعه آزاد دموکراتیک-اکولوژیک گرفتیم.
اصول اساسی
 .1مبارزه با ذهنیت استبدادی ارتجاعی در جامعه وظیفه تمامی افراد در مناطق خودمدیریتی دموکراتیک است .
 .2برابری زن و مرد در تمام حوزه های زندگی شخصی و عمومی.
 .3حق اجرا و انتخاب در تمامی مناصب برای زنان.
 .4التزام به اصل مدیریت مشارکتی در تمامی نهادها.
 .5حق زنان برای تشکیل سازمان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سازمان دفاع مشروع و هر سازمان ویژه دیگری
که قرارداد اجتماعی را نقض نکند.
 .6حضور یک نماینده از نهاد زنان و نهاد حقوق بشر به عنوان ناظر بر بحث قوانین صادره در شرایط ویژه در شورای قانونگذاری،
با دعوت قبلی از سوی شورا.
 .7صدور قوانین ویژه زنان در شورای قانون گذاری خواست زن را عین اعتبار قرار میدهد .
 .8برابری زن و مرد در دستمزد و پرداخت حقوق.
 .9برابری شهادت زن و شهادت مرد از نظر ارزش قانونی.
 .10ممنوعیت ازدواج دختر بدون رضایت شخصی اش .
 .11الغاء مهریه به عنوان ارزشگذاری مادی با هدف تملک زن ،و جایگزین کردن آن با مشارکت دو طرف برای تامین زندگی
مشترک .
 .12قانونمند کردن ازدواج شهروندان
 .13ممنوعیت چند همسری
 .14حق تقاضای طالق برای هر دو طرف و غیر مجاز شمردن طالق با خواست تنها یک طرف.
 .15برابری زن و مرد در تمامی مسائل ارثی
 .16ممنوعیت ختنه دختران و ازدواج با اطفال -زیر هجده سال بر اساس قوانین حقوق کودک -و ازدواج بدل از دیه.
 .17قتل ناموسی جرم قلمداد می شود و جزای کامل بر ارکان مادی و معنوی و قانونی برای آن در نظر گرفته شده و مرتکب آن با
مجازات های در نظر گرفته شده برای قتل عمد در قانون جزایی مجازات خواهد شد.
 .18مجازات برابر برای زن و مرد در خصوص خیانت در ازدواج.
 .19خرید و فروش زنان و کودکان در تمامی اشکالش جرم محسوب شده و مجازات بسیار شدید برای مجرم در پی خواهد داشت ؛ کلیه
اشکال خرید و فروش مشمول قانون خواهند بود( استثمار جنسی – کارکودکان – قاچاق اعضاء بدن).
 .20ممنوعیت خشونت و تبعیض بر علیه زنان ،و تبعیض بر علیه زنان به عنوان عمل خالف قانون تحت پیگرد قرار می گیرد و مبارزه
با کلیه اشکال خشونت و تبعیض از طریق توسعه ساز و کارهای قانونی ،و خدمات حفاظت از برابری وپیشگیری از خشونت و
درمان قربانیان خشونت وظیفه اداره خودمدیریتی دموکراتیک است .
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.50تضمین حقوق کودکان و حمایت آنها در برابر تمامی اشکال خشونت و استثمار وظیفه اداره خودمدیریتی دموکراتیک است.
مقررات عمومی:
 .55برابری زنان و مردان در شمول قانون شهروندی.
 .51برای فرد و خانواده و بطور ویژه کودکان و زنان اداره خودمدیریتی دموکراتیک مکلف می شود به تامین بیمه سالمتی و اجتماعی و
تامین ملزومات اساسی معیشتی برای یک زندگی آزادانه و شرافتمندانه و ارائه حمایت های الزم برای زنان تک سرپرست خانواده و
سالخورده.
 .50ممنوعیت ازدواج دختران قبل از پایان هجده سالگی.
 .52حق حضانت کودکان تا پایان سن پانزده سالگی به مادر تعلق دارد  ،مادر چه ازدواج کردە باشد یا نه ،بعد از سن  ٣٠سالگی فرزند
تصمیم می گیرد که با پدر زندگی کند یا مادر
 .56فرزندان زیر پانزده سال برای سفر باید از والدین اجازه داشته باشند.
 .57در مسائل خاص زنان و خانواده که در دادگاه مطرح می شوند حضور یک نماینده از مرکز زنان و اخذ رای مشورتی وی الزامی
است.
 .58زنان از حق مرخصی زایمان با پرداخت حقوق برای سه فرزند برخوردارند.
 .51در زمان جدایی زن بر بردن زیوراالت طال و اشیائی که در هنگام ازدواج همراه داشته (جهیزیه) و یا چیزی معادل قیمت آن محق
است مگر اینکه در اختیار زن باشند و یا اینکه توسط مرد پرداخته شده باشد.
 .11اداره خودمدیریتی دموکراتیک موظف است برای زنان باردار و شیرده که دوران محکومیت را می گذرانند مراکز ویژه ای تاسیس
کند که در دوران گذراندن محکومیت با توجه به وضعیت مادر و جنین به امور آنها رسیدگی شود.
 .10این قانون از زمان انتشار در جراید رسمی از اعتبار اجرایی برخوردار است.
صادر در 4102-00-0
حمیدي دهام العاصي ،هدیة علي یوسف
رئیس مشترک—کانتون جزیره
توضیح ضروری  :من حقوقدان نیستم و این ترجمه هم مطلقا غیر رسمی ست؛ ترجمه دقیق و حقوقی مبانی و قوانین از تریبون های
رسمی اعالم خواهد شد.
پشت پرده دود سیاه یک ” .......ثریا شهابی“
اما به عنوان یک حرکت اجتماعی ،متاسفانه کمکی نمی کند تا جلوی اعدام ها و قصاص ها گرفته شود.
اعدام قتل عمد نقشه مند است .اگر هنگامی که آن اتفاق افتاد ،یک تصادف می توانست جلوی قتل سربندی را بگیرد ،و ریحانه از یک
دختر  ٣١ساله دانشجو به "قاتل" تبدیل نشود ،اگر هزار و یک فاکتور می توانست جلوی آن را بگیرد ،آموزش ،تامین اجتماعی و هزار و
هزارفاکتور دیگر می توانست جلوی قتل سربندی را بگیرد ،یا در کیس قتلی که توسط بهنود شد و احسان کشته شد ،عوامل تصادفی
متعددی میتوانست مانع قتل شود ،اما هیچ چیزی نمی تواند جلوی قصاص را بگیرد چون قانون پشت آن است! قاضی پشت آن است .از
نظر سیستم نمی توان جلوی آن را گرفت این قتل عمد و نقشه مندی است که می نشینند و بازی روانی طی  ٢سال  ٠سال بر سر یک
خانواده در می آورند ،دست آخر حکم را به اجرا در می آورند و اسمش را می گذارند عدالت.
باید بر علیه این عدالت کثیف و انتقام جویانه و بخصوص قرون وسطایی قصاص بود .اگر راهی است این است که برای لغو قانون اعدام،
لغو همه ی مجازات اسالمی که متعلق به عهد بربریت است ،باید مقابله کرد .باید خواهان لغو این قوانین باشیم .نباید اجازه داد حکم شالق
بر بدن کسی به اجرا در آید ،چه برسد به اینکه بروند شالق را بخرند و یا اینکه حکم شالق و قصاص صادر کنند .راه آن مقابله علیه
اعدام و مبارزه بر علیه مجازات های اسالمی و لغو تمامی قوا نین اسالمی از قوانین قضایی کشور و مناسبات اجتماعی و سیاسی جامعه
است .و طبعا جنبشی که بتواند این را کار را بکند ،بنظر من جمهوری اسالمی را به زیر کشیده است.
رهایی زن  :ثریا شهابی عزیز با سپاس از اینکه نظر خود را بابینندگان ما در میان گذاشتید.
ثریا شهابی  :من هم سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.

مقاومت و مبارزات مردمی شکست انپذری است ،هب اتحاد و نیروی خود باور داشته ربای ساختن دنیای بهتر ی!
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صفحه خبری
امام جمعه تبریز از ورود "نیروهای زن سپاه و بسیج" به "برخورد با بدحجابی" خبر داد
استان وایر :محسن مجتهد شبستری ،نماینده رهبر جمهوری اسالمی در آذربایجان شرقی ،از ورود "نیروهای زن سپاه و بسیج" به
برخورد با "بدحجابی" در این استان خبر داد.
به گزارش ایرنای تبریز ،محسن مجتهد شبستری شامگاه جمعه شانزدهم آبان ماه ،در دیدار با "خانواده شهیدان یعقوب ،رضا و محمد
آذرآبادی حق" ،ضمن تاکید بر "اهمیت و ضرورت رعایت موازین اسالمی به ویژه حجاب اسالمی" ،گفت که "ضرورت
رعایت موازین اسالمی به ویژه حجاب اسالمی بارها به مسئوالن و مردم تاکید شده و در این خصوص توصیه های بسیاری به
مسئوالن نیروی انتظامی و سپاه داشتیم و قرار است در این زمینه با همکاری یکدیگر رعایت این فریضه را در جامعه پیگیری کنند".
نماینده علی خامنه ای در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز ،درباره چگونگی همکاری سپاه و بسیج با نیروی انتظامی برای برخورد
با بدحجابی ،گفت " :با توجه به اینکه نیروی انتظامی کارکنان زن کافی برای فعالیت در این عرصه را ندارد ،قرار است نیروهای زن
سپاهی و بسیجی در این حوزه با نیروی انتظامی همکاری کنند".
محسن مجتهدشبستری همچنین خواهان اقدامات جدی در ادارات دولتی برای رعایت حجاب شد و گفت" :هرچند استاندار آذربایجان
شرقی موضوع رعایت حجاب را به ادارات ابالغ کرده است ولی در این زمینه باید عالوه بر دستورالعمل های اداری به صورت عملی
نیز اقدامات جدی صورت گیرد".
کاهش  ۰۶۶هزار نفری زنان شاغل تحت پوشش تامین اجتماعی  -آبان ۷ام | Author: ٣١٣١ ,روشنگری
رئیس اتحادیه زنان کارگر از کاهش  ۶١١هزار نفری زنان شاغل تحت پوشش تامین اجتماعی در سالهای اخیر خبر داد.
«سهیال جلودارزاده« در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه دو و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد ،اظهار
کرد :بیش از یک میلیون نفر از این زنان بیمه نیستند.
وی همچنین در مورد عملکرد فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی در ارتباط با بهبود وضعیت زنان کارگر گفت :این فراکسیون در
مدت فعالیت خود به جز طرح افزایش مرخصی زایمان که با منفعتها و ضررهایی همراه بوده ،اقدام دیگری برای زنان کارگر انجام
نداده است.
با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی
دستمزد معلمان به نصف حداقل دستمزد کاهش پیدا میکند  ۱٣آبان  - ٣١٣١نویسنده :خسرو صادقی بروجنی
برنامه دولت در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کلید خورده است و قرار است تا ده درصد از کل مدارس کشور به این
بخش واگذار شود .این برنامه دولت را میتوان مرحله جدیدی از خصوصیسازی در آموزش و پرورش کشور دانست .اگر چه گفته
شده در روش جدید شهریهای از دانشآموزان دریافت نمیشود اما بنا به گفته فعالین صنفی معلمان ،با اجرای این طرح ،کیفیت
آموزشی و معیشت آموزگاران کشور به شدت تهدید میشود تا جایی
که این طرح دستمزد معلمان را تا میزان نصف حداقل دستمزد
مصوب سال  ١١کاهش میدهد.
در گام اول اجرای این طرح در کل  ١١١مدرسه دولتی با حدود ٣١
هزار دانشآموز به بخش خصوصی واگذار شده است و بنا بر آن،
قرار است تا ده درصد از کل مدارس کشور خصوصی شود .به گفته
یک فعال صنفی معلمان ،با توجه به اینکه ده درصد از مدارس ما نیز
غیرانتفاعی است و مدارس دولتی نیز در عمل نیمه رایگان هستند ،به
صراحت میتوان گفت با اجرای این طرح ،آموزش و پروش دولتی
و رایگان از بین میرود .عضو کانون صنفی معلمان ایران ،با بیان
این مطلب که خصوصیسازی آموزش و پرورش به ده روش مختلف
در جهان در حال اجرا است اظهار داشت خصوصیسازی در هر حالت نمیتواند برای آموزش و پرورش مفید باشد.
به گفته یک فعال صنفی معلمان ،با توجه به اینکه ده درصد از مدارس ما نیز غیرانتفاعی است و مدارس دولتی نیز در عمل نیمه
رایگان هستند ،به صراحت میتوان گفت با اجرای این طرح ،آموزش و پروش دولتی و رایگان از بین میرود.
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ربای هم کاری با سازمان راهیی زن میتوانید با نمایندگان آن رد کشوراهی مختلف تماس بگیرید
استکهلم  :سوئد :پری زارع

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

تلفن تماس 0046762308064 :

تلفن تماس858-531-1344 :

رعنا کریم زاده

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :

تلفن تماس 0046739286842 :

Location: 5240 fiore TER #213

آدرس ABF, Halndenterminalen 3 :

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

ساعات مالقات ،شنبه ها یک تا پنج بعد از ظهر

دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری
انگلستان :دیانا نامی

تلفن تماس0046700194503 :

تلفن تماس 00887162733511 :
ایمیل:

گوتنبرگ  :آفاق وکیلی
تلفن تماس0046762518188 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلrahai_zan@yahoo.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 008901000049400 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

تلوزییون راهیی زن از ”کاانل یک“ روی ماهواره ”اهت ربد” رههفته روزاهی جمعمعمه  03:71هب وقمت
تهران و باز پخش  ،شنبه اه  03:71هب وقت تهران می توانید دننیبه تلوزییون راهیی زن باشید.
فرکانس ماهواره:
Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4

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