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مطالب

مصاحبه مینو همتی با ثریا شهابی
سرانجام مذاکرات هسته ای و سرنوشت
حقوق بشر و بطور ویژه جنبش های اجتماعی
در ایران
در صورت به توافق رسیدن رژیم اسالمی با
قدرتهای جهانی بر سر مسئله ی هسته ای،
فعالین مدنی در ایران و خارج از ایران نگران
به فراموشی سپردن وضعیت حقوق بشر در
ایران هستند؛ در عین حال مردم در سالهای
اخیر فشار طاقت فرسای تحریم های اقتصادی
را با مشقات بسیاری تجربه کرده اند و لغو
تحریمها را طبیعتا گشایشی در وضعیت
معیشتی خودشان می دانند .
در این برنامه با یک فعال سیاسی ،ثریا
شهابی ،فعال حقوق زنان و کودکان به بررسی
توافقات اتمی و تاثیرات آن بر زندگی مردم می
پردازیم .ثریا شهابی با سالم و خوش آمد گویی
شما به برنامه ی رهایی زن .
ثریا شهابی :خیلی تشکر من هم به شما و
بینندگانتان سالم می کنم.
مینو همتی :اجازه بدهید اولین سوالم را بدین
گونه آغاز کنم؛ به نظر شما ماجرای مقاصد
اتمی رژیم اسالمی چی بوده ؟ چی هست؟ و

سرانجام مذاکرات هسته ای و سرنوشت حقوق بشر
و بطور ویژه جنبش های اجتماعی در ایران
مصاحبه مینو همتی با ثریا شهابی
جنایتی غیر بشری به نام اعدام کودکان در ایران
مژگان حاصلی
جشن عروسک ها در خیمه شب بازی هسته ای
شراره رضائی
خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد و پایان پذیر
فرشته نظام آبادی
نیست
معرفی کتاب امین قضایی

در آن طرف خط هزینه ی آن برای مردم را شما
چگونه می بینید و چطور ارزیابی می کنید ؟
ثریا شهابی :مقاصد اتمی ایران هر چه که بوده،
خو ِد اتمی نبوده  .مسئله ی اینکه ما سالح اتمی
درست می کنیم یا نمی کنیم ،ادعاهایی که از
طرف جمهوری اسالمی می شود (که بمب
درست نمی کنیم) و در عین حال غنی سازی (را
انجام می دهیم) و این مسائل ،مطلقا بر سر این
نبوده که آیا ایران می خواهد بمب اتم داشته باشد
یا نه .این به خاطر ادعاهای خامنه ای نیست که
گویا اسالم ناب خیلی مخالف این کشتارهای اتمی
است ،کسی این اسالم رحمانی آنها را به رسمیت
نمی شناسد .بیشتر از آن به خاطر این است که
این دنیای چند قطبی بازیکن های بیشتری دارد.

با نشریه رهایی زن همکاری کنید
برای نشریه رهایی زن مطلب و مقاال

” اجتماعی ،حقوقی ،روانشناسی ،جامعه شناسی ،بهداشتی  ،تجارب و گزارش های شخصری از

زندگی زنان (خودتان) و کودکان  ، “...شعر ،اخبار ،گزارش ،ترجمه ،معرفی کتاب و فیلم های خود را به آدرس ایمیر
کنید.

زیررارسرال

Markazi@RahaiZan.org

باتوجه به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظررا
مغایر با اهداف و سیاستهای رهائی زن نیز هستند ،اینگونه نظرا در ”ستون آزاد“ منتشر میشود و در همینجا از فعالین حقوق زنان و
بخصوص فعالین رهائی زن میخواهیم تا در پاسخگوئی به این نظرا کوشا باشند.

مینو همتی

بهای  83روز آزادی  6سال زندان و  2سال تبعید
نامه ی محمدرضا پورشجری از زندان کرج
زن افغان!

ماریا یوسف زای

سکوت در مقابل عوارض و آسیب های ناشی از
نبود امنیت برای دختران و کودکان کار
دالرام آزمون
اسیدپاشی باز هم قربانی گرفت! ”انگلیسی و
فارسی“
کاوه طاهری؛ روزنامهنگار و فعال حقوق بشر
با برداشتن تحریم های هسته ای معجزه ای رخ
شاهین کاظمی
نخواهد داد
خورشید دگر بر سرزمین ما نمی تابد بهاره شرفی
فراخوان :کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران
در سال 2102
حق برابری ازدواج برای همجنسگرایان
محمد الف  /شیراز
هشدار گزارشگران به فعالین سیاسی و سازمان
ها و نهادهای متشکل اپوزیسیون در خارج از
کشور!
وجود كودكان كار در ایران،ننگی بردامان حکومت
آکو رضائی
اسالمی
آیا تماس تلفنی ما زنان دربند با فرزندانمان امنیت
ملی را مخدوش می کند؟
نامه نرگس محمدی به دادستان از زندان اوین
نقدو بررسی فیلم ( "Precious :گرانبها)"
سونیا را د
صفحه خبری
تماس با رهایی زن و اطالعات مربوط به روز ،ساعت و
فرکانس پخش برنامه ماهواره ای در ایران
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تمام انسان اه حق ربخورداری از حقوق یکسان دارند
قطب های حاشیه ای تر مثل
جمهوری اسالمی ،بورژوازی
اسالمی ،عربُ ،کرد ،ترک و
اینها در این جهان چند قطبی
سهم می خواهند .و برای
جمهوری اسالمی مسئله ی اتمی
وسیله ای بود که در شکافی که
با غرب داشت امتیاز بیشتری در
منطقه بگیرد و این پس و پیش
رفتن ها و باالخره پروپاگاندای
جنگی ای که دو طرف راه می
انداختند؛ از یک طرف اشاره به
اینکه من به اصطالح دست به
بمباران ایران می زنم و رژیم
چنج (تغییر رژیم) می خواهم
بکنم و این طرف هم به اتکای
نفرت عمومی دنیا از سیاست
های میلیتاریستی ،سواستفاده از
محرومیت مردم فلسطین و به
اصطالح بقیه ای که (سرنوشت)
عراق و لیبی را برای ایران نمی
خواستند ،مقاومت می کرد.
وگره گاه این مقاومت و تالش
برای اینکه امتیازی بگیرد کمپین
اتمی بود .به هر حال تا آنجایی
که به مقاصد طرفین برمی
گردد ،از طرف آمریکا مسئله
این بود که این کمپین اتمی
برای رام کردن و سر به راه
کردن ایران در راستای منافع
خودشان بود .نه آمریکا خیلی
مدافع صلح و جهان غیر اتمی
است -که خودش تنها کشوری
بوده که هیروشیما را بمباران
کرده -و نه ایران اسالم رحمانی
دارد .همگان جمهوری اسالمی
را می شناسند که مبتکر اولین
احکام جهاد وکافر ُکشی بوده ،و
باالخره داعش بازی های خودش
را داشت .نه اینها (رژیم ایران)
خیلی صلح طلب هستند .مقاصد
آمریکا با استفاده از این کمپین
اتمی این بود که در نهایت ایران
را رام کند ،در چارچوب و
راستای منافع غرب در خاور
میانه .خاور میانه ای که به دست
قدرتهای منطقه داده شده بود.
پس از تخریب لیبی و عراق و
شکست میلیتاریسم غرب ،قرار
بود نیروهای منطقه این را به
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(جبران می شد) .با فشار اهرم
چین و روسیه و بازیهای به
اصطالح دیپلماتیک و فشارهای
سیاسی آوردن تا اینکه انواع و
اقسام قراردادهایی که زیر
زیرکی می بستند ،اقتصاد در
جریان بود و ثروت و سود تولید
می شد و سهم اکثریت محروم
جامعه به خاطر اینکه ما دعوای
اتمی داریم ،بخاطر اینکه همه
چیز تقصیر غرب است ،بخاطر
اینکه همه چیز تقصیر تحریم
هاست (پایمال می شد) .همان
حرفی که امروز روحانی می
زند که اگر تحریم ها را بر
نداریم مردم آب ندارند ،پول
جیب شان را ندارند ،این دروغ
است .و آن دوره کار خودش را
کرد(زیرا) وسیله ی سرکوب و
ساکت نگه داشتن جامعه ،خفه
کردن اعتراضات ،و از طرف
دیگر تحمیل بیشترین فقر و
محرومیت و گرانی به اکثریت
جامعه بود .

اصطالح مدیریت کنند و ایران
یکی از آنهاست و آمریکا می
خواست با به اصطالح فشار
تهدیدات جنگی و تحریم و این
مسئله ی اتمی ،ایران را به
سازش بکشاند .نمی خواست
ایران را سرنگون کند .رژیم
چنج و حمله ی نظامی و اینها که
باالخره به وقوع می پیوست یا
نه ،در واقع ابزار رام کردن و
ابزارکشاندن ایران به پای
مذاکره برای توافق بر سر
فعالیت ها و اهداف نظامی
سیاسی ایران در خاور میانه و
در راستای منافع غرب است .به
هر حال برای مردم چه چیزی
داشت؟ برای مردم هزینه ای که
داشت در تمام آن دوران با
پرچم اینکه ایران اتمی حق
ماست و باد زدن به احساسات
ناسیونالیستی ،مردم را به
اصطالح ساکت نگه داشتند ،فقر
و گرانی و بیکاری و بی حقوقی
را تحمیل کردند و همه چیز را
گردن دشمن خارجی انداختند.
شما اگر اعتراض می کردید از
کارگری که دستمزدش را می مینو همتی :آیا توافق اتمی رژیم
خواهد ،کار می خواهد ،تا زنی با قدرتهای جهانی به معنای
که این وضعیت خفت بار آشتی این قدرتها با حکومت
شهروند درجه دو را نمی خواهد اسالمی ایران است وتغییری
فورا (متهم میشد به) فتنه و استراتیژیک در سیاست منطقه
سرش به خارج وصل است و از ای آمریکاست؟
آمریکا و اسرائیل پول می گیرد،
و با اینها می توانستند مردم را ثریا شهابی :قدرتهای بزرگ که
ساکت کنند .ابزار ساکت نگه در ر أسشان آمریکاست با ایران
داشتن جامعه ،ابزار سرکوب ،و مذاکره کردند و به اصطالح
در عین حال تحمیل وسیع ترین شروع پروسه ی آشتی را اعالم
فقر وفالکت و بی کاری بود .در کردند .اوضاع تغییر کرده ،در
همان اوج دوره ی تحریم ها ،این تردیدی نیست .اما اینکه آیا
قشر مالتی میلیاردر ایران وسیع این یک آشتی و یک اتحاد
تر و گسترده تر شد .می خواهم استراتژیک است ،هنوز خیلی
بار آن تحریم ها بیشتر زود است که در مورد آن
بگویم که ِ
از هر کسی بر دوش محرومین قضاوت شود .ایران فاکتورهای
و بر دوش طبقه ی کارگر و متعددی احتیاج دارد برای اینکه
مردمی که سرمایه ای نداشتند بتواند به طور استراتژیک یک
وپول و پله ای نداشتند خالی قدرت منطقه ی در هم تنیده با
شده .اگر نه که در همان دوران اقتصاد باشد ،که از نظر
سرمایه گردش می کرد و سود اقتصادی با اقتصاد بورژوازی
ایجاد می کرد و این نبو ِد تجارت غرب باشد و از نظر سیاسی
از شکافهایی که در منطقه بود کامال تابع چهارچوب سیاست

های بانک جهانی و سازمان ملل
و ناتو باشد .آن (نوع حکومت)
یک حکومتی است مثل شاه ،مثل
مبارک و یا اقسام به اصطالح
حکومت هایی که کامال در
چهارچوب منافع غرب دارند
کار می کنند .در حال حاضر این
ها آشتی کرده اند ،مذاکره کرده
اند ،بده بستان کرده اند ،ایران از
داعیه های اتمی خودش عقب
نشسته و به ازایش سهم بیشتری
از دخالت در خاورمیانه را
گرفته .این معامله خیلی سر
راست بوده .گفتم که ،اصال
ربطی به مسائل اتمی نداشته .آن
کسانی که به اصطالح کمپین
اتمی در اپوزسیون آنها را جو
گیر کرد ،اآلن امروز شما می
بینید که چقدر متوهم (بودند)
وچقدر درکشان غیر واقعی و
سطحی بوده است .ایران از
داعیه های اتمی اش عقب
نشست ،در خاورمیانه امتیازاتی
در
گرفت و قراراست
خاورمیانه در چارچوب پیشبرد
اهداف آمریکا ،اهداف "شیطان
بزرگ" عمل بکند .تا جایی که
قبل از اینکه حتی این توافق
انجام بشود اوباما می گفت :یکی
از نیروهای خیلی خیلی موثر در
عراق که ما باید از آن حمایت
کنیم شبه نظامیان شیعه هستند که
البته از نظر فکری به ایران
وصل می شوند .شبه نظامیان
شیعه نیروهای جمهوری اسالمی
اند .درنتیجه به نظر من هنوز
زود است و نمیشود گفت که به
طور استراتژیک شکاف غرب
با جمهوری اسالمی به پایان
رسیده و ایران تماما از نظر
اقتصادی و از نظر سیاسی به
اصطالح کامال چسبیده به کمپ
غرب است .ولی این شروع
است و این راه نجات اقتصاد
ایران و بورژوازی ایران است
که این پروسه بتواند به سرانجام
برسد( .جز این) چاره ای ندارند.
منتهی اینکه با جمهوری اسالمی
به این شکل ،هنوز با تمام
زوائدی که می زنند ،مرگ بر
2

مم
کار و استثمار کودکان نوع
شیطان بزرگ را نمی گویند.
البته خو ِد ولی فقیه توافق کرده
وگرنه آمریکا با روحانی حرف
نمی زند ،همانطور که خاتمی
کاری نتوانست بکند .آمریکا با
ولی فقیه طرف است .اینها
توافقات را انجام دادند ولی برای
اینکه این پروسه به سرانجام
برسد ،جمهوری اسالمی از نظر
ساختار سیاسی به شدت باید
تغییر کند و از نظر اقتصادی
برای اینکه این تغییرات را
ت از پایین انجام
بتواند در سکو ِ
بدهد باید بتواند گشایش اقتصادی
بیاورد .باید سرمایه وارد شود و
این وارد شدن سرمایه باید
بتواند گشایش اقتصادی بیارورد،
که به اعتقاد من نه گشایش
سیاسی و نه گشایش اقتصادی به
خاطر شرایط امروز جهان ،حتی
با برداشتن تحریم ها در دور نما
نیست .به هر حال اگر سؤال شما
را درست جواب داده باشم
توافق ،سازش بله ،همدلی و
همیاری و همکاری با
بورژوازی غرب بله ،ولی
اینکه تماما و به طوراستراتژیک
کمپ
اصطالح
به
در
بورژوازی غرب در خاورمیانه
عمل می کنند ،به نظر من نه.
هنوز آمریکا دست از پشت
عربستان سعودی را بر نداشته
است .هنوز ایران در مسئله ی
یمن مداخله می کند ،هر چند
باالخره با فشار غرب مجبور شد
کمی عقب نشینی کند ولی عراق
را کامال به دست ایران داده اند.
و از طرف دیگر تنظیم رابطه
با احزاب ُکردی که هر کدام سر
به دولتی دارند-ایران ،عربستان،
ترکیه -اینها باید به سر انجام
برسد .این پروسه وقتی به
سرانجام می رسد که سرنوشت
خاور میانه معلوم شده باشد .که
معلوم شده باشد آیا عراق یک
کشور عربی می ماند یا تبدیل
میشود به یک کشور شیعه و
سنی؟ و فردا با داعش هم مذاکره
می کنند و به نیروهای خودی
اضافه می شود .شیعه و سنی و
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عرب و ُکرد ،یا نه ،یک کشور
عربی می ماند .و این تقابل
بورژوازی عرب که یکی از
بزرگترین نیروهای منطقه است
و جدال پایه ای تر غرب با سهم
خواهی و پیشرویهای خود
بوژزوازی عرب است -با
جمهوری اسالمی ،با بورژوازی
ایران ،با بورژوازی ترک و
ُکرد ،به چه سرانجامی می رسد؟
می شود در مورد این صحبت
کرد ،هر کدام چه ظرفیت هایی
دارند؟ چه امکاناتی دارند؟ چه
دورنمایی دارند؟ چه شانس هایی
دارند؟ بورژوازی ُکرد شانس
زیادی ندارد .دولت اقلیم
شانسشان را سوزاند .با توجه به
نقشی که درهمکاری با داعش
داشت و بیشتر "پ کا کا" یش
در ایران توسط پژاک .االن
سعی می کند که به ابزار دست
جمهوری اسالمی تبدیل بشود.
حمله اش به حزب دمکرات
اینگونه بود .و یک بخش دیگری
به اسم عبدهللا مهتدی سعی می
کند که (از طریق) عربستان
سعودی و حتی (گفتگو) با
اسالمی ها صحبت کنند که شاید
یک جوری از واشنگتن یک
حمایت هایی بگیرند و به
اصطالح یک کمپی داشته باشند،
به کمک عربستان و ترکیه .این
سرنوشت بورژوازی ُکرد است.
در مورد ایران تعیین تکلیف
قطعیش برمی گردد به اینکه در
خاورمیانه چنان تعادلی برقرار
بشود .و از طرف دیگر ،ما به
هر حال یک روندی هم داشتیم،
انقالب های خاور میانه بود،
انقالب مصر بود ،انقالب تونس
بود ،هر چند که با لجنی که برای
جلوگیری از اون انقالبها پاشیده
شد به خاورمیانه .االن این به
اصطالح آپشن ها (انتخاب ها)
بیشتر شانس دارند ،ولی آن
هنوز آتش زیر خاکستراست .و
ایران-به خصوص ایران -فقدان
هر نوع دورنما ی بهبود ،هر
نوع دورنمای بهبود ،کار و
سرمایه گذاری .سرمایه گذاری

بنیادین وقتی حاصل می شود که خارج از اراده آنها(،فاکتورهای)
خاورمیانه ثبات داشته باشد .مثل منطقه ای و جهانی و محلی هر
یک سیکل بسته است واآلن در کشوری ،بیشتر تعیین می کنند.
حال حاضر به این صورت است
اگر که یک عکسی بخواهیم مینو همتی :به نظر شما اینبگیریم -ایران در راستای منافع توافق البته در صورتی که پایدار
غرب در خاورمیانه به خصوص بماند ،می تواند وضع معیشتی
عراق ،با امتیازاتی که گرفته در اکثریت جامعه را با لغو تحریم
مورد مذاکره ی اتمی ،سعی ها متعادل بکند ؟
میکند که سهم بیشتری بگیرد و ثریا شهابی :ببینید در حد ادعا
در عین حال (مسئله )عربستان این ها می گویند بله ،ولی شما
سعودی و ترکیه و کل اآلن که روند آینده را بخواهید
بورژوازی عرب است که آیا تصویر کنید باید یک نگاهی
تحمل می کند که یک حکومت به بکنید به پشت سرمان وقتی که
اصطالح غیر عربی به طور تحریم ها بود ،یارانه ها بود،
استراتژیک جای آمریکا را االن یارانه ها را قطع کرده اند.
بگیرد؟ این خیلی بعید به نظر قیمت بنزین باال رفته ،قیمت نان
می رسد که نقش آمریکا باال رفته و دورنمای بیکاری،
درخاورمیانه کم بشود و به در روزنامه های خودشان که
جایش بورژوازی ایران و می خوانید جامعه دارد منفجر
بتواند می شود .در جامعه ی هفتاد-
اسالمی
جمهوری
اوتوریته ی باالی سر کشورهای هشتاد میلیونی هیچ دورنمای
عربی باشد .به نظر من این کاری ای برای دانشجو و فارغ
دورنما کوراست .به هر حال التحصیلی که از دانشگاه می آید
امیدوارم توانسته باشم جواب -بخش زیادی از کارگران
بدهم .از نظر تاکتیکی کامال لیسانسه اند -و برای کارگرانی
توافق دارند .می خواهند از نظر که کارشان را از دست می
استراتیژیکی این پروسه به دهند ،نیست .و تا امروز یک
سرانجام برسد،منتهی فاکتورهای لایر ،مطلقا یک لایر به حقوق
دخیلْ دیگر خواستن و نخواستن محرومین و به حقوق طبقه ی
آنها نیست؛ روندهایی که در کارگر اضافه نکرده اند .و هنوز
خاورمیانه و کل جهان است ،این کارگر دارد مبارزه می کند
خواستن و نخواستن آنها را خیلی برای حقوق های معوقه اش و او
محدود می کند و بازتاب سیاست را هم می گیرند وبه زندان می
هایشان در خود کشورهای اندازند .این شروع برداشتن
ایران،عراق،آمریکا و کشورهای تحریم ها است که خیلی ها
اروپایی ،آنهم یک فاکتوری است برایش هورا کشیدند و تبریک
که آینده را می سپارد به دست گفتند و گفتند به به! فردا ایران
توازن قوا و جدال از پائین و بهشت برین می شود .این به
توافقات و به اصطالح اتحادها و عنوان مشاهده .به عنوان یک
ائتالف هایی که در باال دارد تحلیل بنیادین ،برای اینکه
شکل می گیرد .ائتالف ایران با گشایش اقتصادی بشود باید
غرب و تقابلش با عربستان و سرمایه بیاید به ایران و سرمایه
ترکیه که اینها کماکان خاورمیانه گذاری کند .وضعیت خاورمیانه
وایران را به نظر من پرتنش بی ثبات است حتی اگر با ثبات
نگه می دارند .ولی اینها به باشد سرمایه ی انگلیسی چرا
طور استراتیژیک می خواهند باید بیاید در ایران سرمایه
اینکار را بکنند منتها همه چیز گذاری کند وقتی کارگر چین
به خواست آنها نیست .ساکت وکارگر بنگالدش و هند
فاکتورهای دیگری و فاکتورهای (هستند) .همه ی این ها ساکت و
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آرام ودر منطقه ی غیر بحرانی
دارند سودشان را می برند .وقتی
می گویم سرمایه گذاری نمی
کنند منظورم این نیست که
تجارت نمی چرخد ،صنعت در
حدی که باالخره در همان
قبلی
مناسبات
چهارچوب
بازدهی و سود می دهد .این ها
کارشان را می کنند ،جامعه می
چرخد ،یک عده ای پول در می
آورند ومنتها آن امیدی که کار
ایجاد بشود ،سرمایه بیاید و
سرمایه گذاری کند و بتواند
اقتصاد ایران را نجات بدهد به
خاطر دو فاکتور توهّم است.
یکی به خاطر فاکتور سیاسی
منطقه است که با ثبات نیست و
سرمایه ثبات اقتصادی و ثبات
سیاسی می خواهد .در ایران
ثبات سیاسی به خاطر تنشهای
منطقه وجود ندارد ،با وجود تمام
تبلیغاتی که می کنند به نفع آقای
روحانی هنوز بالتکلیف است .و
از نظر اقتصادی (اگر)
بورژوازی غرب سرمایه اش
رابه ایران بیاورد ،با کدام الگوی
رشد می خواهد اقتصاد ایران را
رشد بدهد؟ با الگوی یونان ؟ با
الگوی اسپانیا ؟ ندارد ،الگوی
رشد ندارد .یک وقتی داشت.
یک وقتی قبل از جنگ سرد
بورژوازی الگوی رشد داشت.
هر جا می رفت باآلخره اقتصاد
را رشد می داد ،سرمایه را رشد
می داد .منظورم این نیست که
این منحنی که می کشند اآلن به
شما می گویند که بدبختترین
کشورها نرخ رشد شان سی در
صد است و خیلی ظاهرا
خوشبخت اند .اینکه بتواند واقعا
یک توسعه ی اقتصادی بنیادینی
بدهد چرا باید سرمایه اش را
بیاورد بریزد داخل ایران وقتی
که خودش الگوی رشدش چین
است ،کارگر ساکت ،بی حقوق و
کت بسته .ایران در بهترین
حالت اگرکه وضعیت سیاسی
منطقه به نفعش حل بشود و
بتواند به اصطالح با یک
توافقاتی (باعث شود) عراق
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ساکت شود و بخش شیعه اش
تعیین کننده باشد و نیروی کار را
ارزان نگه دارد -باید نیروی کار
را ارزان و ساکت نگه دارد-
ولی هنوز خیلی خیلی از
بازارهای دیگری که خیلی آماده
تر هستند (عقب است) و به
خصوص بازارهایی مثل چین و
هند با جمعیت وسیع و به
اصطاح ثبات خیلی بیشتری که
منفعت دارد برود آنجا سرمایه
گذاری کند .به هر حال با وجود
این اگر تمام تحریم ها را بر
دارند ،سرمایه گذاری بشود ،به
قیمت بیشتر ساکت نگه داشتن،
محروم نگه داشتن و گسترش
فقر است .این طور نیست که از
فردا که سرمایه گذاری کردند-
البته بگویم ،حتی این فاکتورها
هم اگر همه حل شود و سرمایه
گذاری کنند -بالفاصله وضعیت
کارگر ایرانی مثل کارگر آلمانی
می شود .چنین اتفاقی نمی افتد.
پاسخ
اقتصاد ایران دیگر
سرمایه دارانه ندارد .قبل از
جنگ سرد ،قبل از اینکه غرب
اینطور خودش از نظر اقتصادی
به بحران بیافتد ،قبل از اینکه
دیگر الگوی رشد اقتصاد بشود
چین و بنگالدش و جاهایی که
کارگرش در بی حقوقی مطلق به
سر می برد ،قبل از آن الگوی
رشد داشت .اآلن ندارد .کارگر
ایرانی باید به کارگر بنگالدشی
تبدیل شود .و این را در تئوری
میشود انجام داد ،در تحلیل می
شود تصور کرد؛ چه اشکالی
دارد کارگر ایرانی را مثل
کارگر بنگالدشی می کنند .ولی
عمال نمی تونند اینکار را بکنند.
به خاطر اینکه کارگر ایران
انقالب کرده ،شورا درست
کرده ،یک عمر به اسم حکومت
مستضعفان ،ما عدل علی می
خواهیم وما ضد استکباریم اینها
حکومت کرده اند .این کارگر را
نمی شود به این سادگی ساکت
کرد .همین اآلن به قول خودشان
دارند یک رفرم هایی را می
دهند .رفرم هم از این قرار است

که تمام زواید قانون کار که در
آن به ضرب و زور انقالب
ایران بود حذف شود ،قانون نه
هیچ وقت اجرا شده نه این سالها
مبنای کشمکش بوده ،برای اینکه
رابطه ی قانونی بین کارگر و
کارفرما و رابطه ی قانونی بین
کارگر و حکومت نیست .هم آنها
غیر قانونی کار کرده اند و هم
کارگر غیر قانونی اعتراض
کرده .اآلن برای ثبات باید یک
رابطه ی قانونی را بین خودشان
و کارگر ایجاد کنند .باید شورای
اسالمی را بردارند ،شورای
اسالمی محیط کارگری را
سیاسی نگه می دارد .شوراهای
کارگری را برداشتند شورای
اسالمی گذاشتند .خوب این خود
شورای اسالمی که کارگر را
اول ماه می می برد سر قبر
امام ،پنج تا فحش میدن کارگرها
به امام ،باید این کارها را کنار
بگذارد .در نتیجه شورای
اسالمی را به این معنی می
خواهند .غیر سیاسی کرد ِن
ض کارگری چیزی
محی ِط اعترا ِ
است که با کل تاریخ سی سال
گذشته ی رابطه ی حکومت و
رابطه با طبقه ی کارگر ایران
اصال توهّم محض است .چنین
اتفاقی نمی افتد .برای باز پس
گرفتن همان خرده ریزه حقوقی
که طبقه ی کارگر قانونا در
انقالب تحمیل کرده است ،از
جمله کارگر ایران ظاهرا در
قانون حق سندیکا دارد ،در عمل
که شما سندیکا درست می کنید
می بینید چند نفر را مثل اُسانلو
باید به شکنجه و زندان و فرار
محکوم کنند .این وضع
سندیکاست .باید تبدیل به یک
رابطه ای بشود مثل رابطه ی
حکومت شاه با طبقه ی کارگر،
همین است ،حزب رستاخیزمی
توانی بمانی می توانی بروی.
این دیالوگ را بورژوازی ایران
و حکومت ایران دیگر با طبقه
ی کارگر بعد از انقالب پنجاه و
هفت نمی تواند داشته باشد.
بورژوازی بنگالدشی می تواند

با طبقه ی کارگر اینگونه حررف
بزند ،حکومتش می تواند ،بررای
اینکه انقالبی نکرده اند که اگرر
سرکوب نمی شد می توانسرت بره
انقالب کارگری ای تربردیرل شرود
که کارگرش شورا درست کنرد و
کنترل کارخانه را بگیررد و سری
سال طول بکشد که تا برسرنرد بره
ایررنررجررایرری کرره از روز اول مرری
خواستند برسند .به هر حرال مری
خواهم بگویم که از نرظرر تروازن
تربردیرل ایرران،
طبقاتی در ایران،
ِ
تررربررردیرررل کرررارگرررر(بررره کرررارگرررر
بررنررگررالدشرری) از نررظررر تررحررلرریررلرری
درست است ،می شرودانرجرام داد
اگر کارگرر ایرران را تربردیرل بره
بنگالدشری کرنرنرد و فراکرترورهرای
منطقه به نفع جمهروری اسرالمری
حل شود ایرران مری تروانرد رشرد
اقتصادی داشته براشرد ،گشرایرش
بشود و کار فراون بشود و هرمره
را مثل برده پانزده سراعرت سرر
کار برکرشرانرنرد وجریرکرش هرم در
نیاید .منتها عمال اینکار را نرمری
توانند با طبرقره ی کرارگرر ایرران
بکنند و اگر جرمرهروری اسرالمری
کررمررتررریررن تررحرررک کررارگررری را
تحمل نرمری کرنرد بره خراطرر ایرن
ظرفیت است .این فقط از تروازن
طبقاتی در ایران نرتریرجره گررفرتره
می شود ،نه از ترحرلریرل ،نره از
ظرفیتهای به اصرطرالح برنریرادیرن
جامعه ،وگرنه بورژوازی ایرران
می تواند ظرفیت ایرن را داشرتره
باشد که به اصطالح مثل مصرر،
مثل دوران شاه با آن تعریفی کره
شاه می کرد به دروازه ی تمدنهرا
برررسررد و جررزیررره ی آرامررش و
سکوت باشد .جرزیرره ی آرامرش
و سکوت تا آنجایی که به رابرطره
ی دوطبقه ی اصلی برمی گردد-
طبقه ی کارگر و طبقه ی حراکرم-
در دورنما نیست .و اتفاقراتری کره
افتاده این مسیرروبه آینده را برا
پرری ر رریررده گرریررهررای خرریررلرری زیررادی
روبرو می کند .و قطعا نمی شود
پیش بینی کرد که حترمرا چره مری
شود منتها می شرود برا قرطرعریرت
گفت که چه چیزهایی نمی شود.
آدامه در صفحه ی 00
4

قت
اعدا م  ،ل عمد و سازمان یافته دولتی

نش

رهی سازمان راهیی زن شماره 36

جنایتی غیر بشری به نام اعدام کودکان در ایران
مژگان حاصلی

یکی از ظالمانه ترین احکام
جمهوری اسالمی که بر اساس آن
سالها جوانان و کودکان این
سرزمین را به قربانگاه سپرده است
حکم اعدام کودکان است.
مساله ای که همواره اعتراض
جوامع حقوق بشری داخلی و
خارجی را به همراه داشته است.
قانونی که از وحشیانه ترین احکام
بیابان نشینی بر اساس بینش اسالمی
و انتقام جویی بوجود آمده است.
متاسفانه موضوع آمار در مسایل
اجتماعی و حقوق بشری در ایران
همواره دچار ضعف بسیار باالیی
بوده و هست چرا که برای بدست
آوردن یک آمار دقیق نیاز به
دسترسی به تمامی متغییرها و
هم نین آزادی درمیدان بررسی آن
پدیده است.
کارشناسان همواره درایران برای
تحلیل آسیب های اجتماعی دچار
مشکل هستند چرا که این مسایل
مستقیم و غیر مستقیم جنبه امنیتی و
در بعضی موارد جنبه حیثیتی
درسطح بین المللی دارد.
از همین رو است که هیچ وقت آمار
دقیقی از آسیب های خطرناک
اقتصادی – اجتماعی وجود نداره نه
تنها در بحث اعدام کودکان بلکه در
موارد زیادی چون افزایش اعتیاد
درجامعه یا رشد خودکشی یا پایین
آمدن سن فحشا و یا کودکان خیابانی
نیز چنین است.
سازمان عفو بین الملل با انتشار
گزارش ساالنه در مورد وضعیت
اعدام در جهان ،نسبت به افزایش
مجازات اعدام در کشورهای
مختلف از جمله ایران هشدار داده
است.

بر اساس تحقیقات عفو بین الملل،
در سال ۴۱۰۲به گزارش عفو بین
الملل ،از  ۷۱۶مجازات اعدام ثبت
شده در  ۴۴کشور جهان ،ایران با
 ۴۸۲مورد اعدام رسمی و ۲۵۲
مورد اعدام غیر رسمی (جمعا ۶۲۷
مورد اعدام) در صدر جدول
کشورهای با باالترین میزان اعدام
و عربستان سعودی (حداقل ۲۱
مورد اعدام) ،عراق (حداقل ۷۰
مورد اعدام) و آمریکا ( ۷۵مورد
اعدام) ،به ترتیب در رده دوم تا
چهارم قرار دارند.
و همین طوراجرای قانون مجازات
اعدام کودکان درایران یکی از
بزرگترین موارد نقض حقوق بشر
است که باز هم در این مورد در
صدرجدول قرار داره.
بر اساس تحقیقات عفو بین الملل،
در سال  ۴۱۰۲در این گزارش آمده
است که ایران یکی از چهار
کشوری است که به اعدام مجرمین
کودک در طول  ۵سال گذشته
شهرت دارد.
عفو بینالملل در بیانیهایی در سال
 7002با عنوان "ایران :آخرین
جالد کودکان" اعالم کرد که از
سال  ۰۲۲۱میالدی تا کنون ۴۲
کودک در ایران اعدام شدهاند که
 ۰۰نفر از آنان در هنگام اعدام زیر
 ۰۸سال بودهاند.
تعدادی از کشورها برای مقابله با
تهدیدات واقعی یا خیالی علیه امنیت
دولتی مثل تروریسم و جرایم
داخلی ،به مجازات اعدام متوسل
شدهاند .به گفته سلیل شتی ،دبیرکل
عفو بین الملل" ،شرم آور است که
تعداد زیادی از کشورهای جهان ،به
خاطر مبارزه با تروریسم یا
سرکوب بیثباتی داخلی ،با زندگی
آدمها بازی کرده و باعث مرگ
آنها شوند".
هم نین در گزارش سازمان دیدهبان
حقوق بشر آمده است که مطابق با
منابع رسمی ،مقامات ایرانی حداقل
 ۴۱۱زندانی را در سال ۴۱۰۲
اعدام کردهاند اما به نظر میرسد
تعداد واقعی بیش از  ۶۱۱تن باشد.
این سازمان اضافه کرده است که
حداقل  ۸تن از اعدام شدگان در
سال گذشته میالدی احتماال در زمان

ارتکاب جرائمی مانند قتل یا تجاوز
زیر  ۰۸سال بودند.
اما مساله اعدام افراد زیر  81سال
یکی از بحث های چالشی موجود
در حقوق جمهوری اسالمی است
که بازتابی بین المللی بسیاری نیز
داشته و نقض حقوق بشر را نیز
مدتهاست که در این زمینه متوجه
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی
نموده است.
کنوانسونهای بینالمللی اعدام افراد
کمتر از هجده سال را منع می کنند
اما قوانین جمهوری اسالمی سن
مجازات کیفری کودکان را  ۰۵سال
برای پسران و ۲سال برای دختران
میداند و این درحالی است که این
اقدام دستگاه قضایی جمهوری
اسالمی با تعهدات ایران در
چارچوب کنوانسیون بینالمللی
حقوق کودک که جمهوری اسالمی
در سال  8121به آن پیوسته است،
در تضاد است .ایران در کنار
کشورهای عربستان سعودی،
پاکستان وسودان تنها کشورهایی
هستند که هم نان به اعدام کودکان
ادامه میدهند.
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی
در سالهای اخیر کودکان را پس از
دریافت حکم اعدام در مراکز
اصالح وتربیت و براساس روش
های آموزشی و تحمیلی خودش
نگهداری و پس از رسیدن به سن
 ۰۸سال اعدام میکند.
خوب کامال آشکاره که وضعیت
روحی و در پی آن جسمی این افراد
در بدترین حالت ممکن قرار می
گیرد.
ترس ،اضطراب ،ناامنی نا امیدی
همه این مورد درد هایی که بر
دوش یک کودک خطاکار قرار می
گیره کودکی که در زمان جرم رشد
فکری و عقالنی پیدا نکرده بود و
هم نین از قدرت کنترل کامل بر
خودش برخوردار نبوده است.
این درحالیه توجه به بستر رشد و
تربیت و معاش یک کودک از مهم
ترین راه های کمک به نسل آینده
است .این کودکان زایده همین
جامعه هزار الیه هستند که اکثر
قریب اتفاق آن ها هم قربانیان
شرایط خانوادگی هاشون هستند.
خانواده هایی که خودشون فرزند
شرایط نا مساعد اجتماعی –
اقتصادی هستند و هرگز نتونستند

بستر یک رشد فردی و اجتماعی
مناسب رو تجربه کنند .این افراد
در دوران محکومیت تا پیش از
اعدام هم سخت ترین تجربه ها و
بدترین محیط های سرد حقوقی رو
تجربه می کنند.
ماده و قانون هایی رو می شنوند که
حتی کوچکترین مفهومی از اون ها
برایشان آشکار نیست و فقط
منتظر تصمیم های سرد سرنوشت
ساز می شوند .عده ای معتقدند که
جمهوری اسالمی بر اثر فشارهای
بین المللی نسبت به این قضیه تا
حدودی عقب نشینی داشته است .اما
به نظر من ما از اونجا که شاهد
تغییر در این گونه قوانین و احکام
در جمهوری اسالمی نبودیم در
نتیجه این مساله هم نان به قوت
خودش باقی ست .و نشنیدن یک
خبر دلیل بر نبودن آن نیست چرا
که بسیاری از اتفاقات و اعدام های
این چنینی در نقاط مختلف ایران
همیشه در سکوت خبری و بیم
خانواده از اطالع رسانی صورت
می گیرد.

به خاطرهمین مساله هم است که
اگر خانواده ای هم در نهایت
درخواست کمک و یاری دارن از
سازمان های بین المللی دارن
معموال تا آخرین فرصت و شاید با
اعتماد به وعده های دروغین
مقامات صبر می کنن در این زمینه
دیر اطالع رسانی می کنند .
به نظرمن کاری که می شود کرد
دعوت به روشنگری برای تک به
تک افراد جامعه است و کمک به
ایجاد حساسیت باال در افراد نسبت
به اتفاقات پیرامونشون است.
در این زمان میشود با خبر رسانی
و حرکت های جمعی چه در فضای
مجازی و چه در فضای حقیقی با
همکاری و همبستگی نسبت به
پلشتی ها و احکام ضد بشری که به
سادگی در جامعه اتفاق می افتد
بتازیم .

رپندگانی هک رد قفس هب دنیا می آیند و زبرگ می
شوند؛ رپواز را نوعی بیماری می دانند!..
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مسئله زن  ،مسأهل طبقه ی کارگر
جشن عروسک ها در خیمه شب بازی هسته ای

شراره رضائی
صافی گلپایگانی یکی از مراجع
تقلید گفت" :تفکیک جنسیتی
شرط اساسی سالمت جامعه
است و خانه داری را اشرف
کارها برای زنان می داند" .از
سوی دیگر نماینده اصفهان در
مجلس خبرگان هم گفت" :
آموزش و پرورش باید چادر را
از مقطع اول ابتدایی الزامی کند
چرا که دانش آموزان از همان
ابتدا با حیا بزرگ می شوند".
جمهوری اسالمی با تالشی بی
وقفه برای تحمیل حجاب اجباری
ازهیچ خشونت و وحشیگیری
باتوم،شالق ،چاقوکشی تا جنایت
اخیر اسیدپاشی بر سر و
صورت زنان در شب توافق
هسته در بوکان دریغ نکرده و
نخواهد کرد .با این وجود
شیفتگان روابط با کشورهای
سرمایه داری و غرب و همیشه
متشکر از دولت امید و اعتدال
روحانی با این توافق سرمست
شدند .دخترانی که پرچم
جمهوری اسالمی را بر صورت
و پیشانی شان نقش کرده و
رقص و پایکوبی می کنند.
جوانانی که اگر بپرسی دلیل
شادیتان چیست؟ شاید محکم
ترین دلیل شان همین شادی
موقتی ست تا به هر بهانه ای به
خیابان ها بریزند .شاد بودن و
شاد زیستن حق اولیه هر انسانی

ست که حکومت وحشی آجامعه
را از آن محروم کرده است.
رژیم سیاست خوبی را در پیش
گرفته و خوب می داند که با
تحریم و فشار بر مردم و
خصوصا جوانان از نیازهای
طبیعی شان که نزدیک به 00
سال سرکوب شده است چه
زمانی به نفع خودش استفاده کند.
چرخش های سیاسی رژیم بنا به
شرایط سیاسی و اقتصادی اش
از خاتمی لبخند برلب با شعار
گفتگوی تمدن ها تا احمدی نژاد
و روحانی کلید بدست ،از سبز تا
سیاه و بنفش همه تضمینی ست
برای بقای عمرجمهوری اسالمی
که مدیای غرب و نظام سرمایه
داری از آن حمایت می کند و
متاسفانه زنانی که خود بیشتر از
هر کسی قربانی این رژیم هستند
امروز با در دست داشتن عکس
های روحانی و ظریف که
امیرکبیرعصر لقبش دادند در
خیابان ها به شادی پرداخته اند.
اینان خواسته یا ناخواسته،
آگاهانه یا ناآگاهانه هیزم بر آتش
دشمنی می ریزند که نزدیک به
چهاردهه در همین آتش سوخته
اند و زندگی شان بدست همین
چهره های جنایتکار تباه شده
است .عروسک وار بر زمینی
پایکوبی می کنند که روزانه
صدها دختر جوان بابت بدحجابی
باتوم خورده اند .صدها نفر در
همین خیابان ها در مالء عام
اعدام شدند و صدها کارگر
شالق خورده و زندانی شده اند.
در عکس ها پسران جوانان با
تی شرت و دختران با ساپورت
هایی با طرح پرچم آمریکا و
آلمان دیده می شوند .این را
خوب می توان فهمید که خواست
هر انسان و جوانی شاد زیستن،
رقصیدن ،حق انتخاب و پوشش
آزادانه است .ولی چرا رژیم در
چنین شبی کوتاه می آید و مانع
تداخل دختران و پسران با هم

نمی شود .نه به کسی حمله می
کند و نه کسی دستگیر می شود.
وقتی به عکس ها نگاه می کنی
گویا اینجا همان ایران خفقان زده
نیست که دختر و پسرها را
بخاطر با هم قدم زدن در خیابان
دستگیر می کنند  .یک شبه رژیم
و دولت متحول و متمدن شده و
به حق شهروندی احترام می
گذارد! .رژیمی که تاب تحمل
کوچکترین انتقادی را ندارد و
زندان هایش پر است از
کارگران و زندانیان سیاسی،
حکومتی که غیر از مراکز فساد
و روضه خوانی هایشان هیچ
کانون و "ان جی او" حق فعالیت
ندارد و حتی تنها محل پناه و
تحصیل کودکان کار و خیابان
"جمعیت دفاع کودکان کارو
خیابان" را هم پلمپ می کند.
حکومتی سیاهی که در آن زن
بودن یعنی کمتر از دیگران
هستی ،در انتخاب ،در حضانت،
در شهادت ،در شغل و هزاران
"درهای" دیگر که به جرم زن
بودن برویش بسته است .صافی
گلپایگانی تنها یک مرجع تقلید
نیست بلکه پست معاون رئیس
جمهور درامورزنان را دارد.
سمت این آخوندمرتجع به او
اجازه می دهد که در دولت امید
که اصالح طلبان و طبقه ی
بورژوای جامعه به آن دلخوش
کرده اند تصمیم گیرنده ،رأی
دهنده و دخالتگری مستقیم در
امور و زندگی زنان داشته باشد.
روحانی در تبلیغات ریاست
جمهوری اش فریبکارانه برای
جلب توجه و نظر و رأی زنان
گفت ":چیزی بنام اسالم نباید
مانع برابری زن و مرد باشد".
ولی برای حضور زنان در
استادیوم ورزشی بعد از
کشمکش و هیاهوهای فراوان
ازسوی مدیای غرب و روزنامه
های اصالح طلب به آزادی
ورود زنان به استادیوم ها در
نهایت معاون امور زنان
روحانی خبر داد" :وقتی مخالفان
از مراجع عظام هزینه کردند ،به

خاطر احترامی که دولت برای
مراجع قائل است و رای مراجع
را محترم میشمارد ،تشخیص
داده شد که این تمهیدات رعایت
شود ".چه ابلهانه است کسی فکر
کند سخنان امثال امام جمعه ی
اصفهان و گلپایگانی برای
حجاب و خانه نشین کردن زنان
ربطی به دولت روحانی ندارد و
این نظرات تنها یک دیدگاه
روحانی
ست.
شخصی
فریبکاری ست که بنا بر منافع
جذب قدرت و سیاست های
جامعه دَم از حق زن می زند.
اگر چه رژیم با تمام زن
ستیزیش و آپارتاید جنسیتی که
از روز اول به قدرت رسیدن بر
جامعه و زنان تحمیل کرد .ولی
تاکنون نتوانسته آنگونه که می
خواسته و آرزویش بود ،زنان
ایران را همانند کشورهای
عربی و افغانستان وادار به
پوشیدن برقعه و نقاب کند و ما
زنان مفتخریم که  %00زنان
تحصیالت دانشگاهی دارند .این
نه از لطف و کرم گفتگوی تمدن
ها بوده و نه از مالیمت و
اعتدال رنگ سبز و بنفش بلکه
مبارزه علیه حجاب و راحت تن
ندادن به تحمیل ها و اجبارها،
تاریخی از مبارزات زنان پیشرو
از همان روزهای اول مقاومت
زنان با شعار "نه روسری ،نه
توسری" در دل جامعه وجود
دارد.
ولی امروز چه می تواند کرد؟
حال که ایران با کشورهای
غرب و آمریکا به توافق رسیده
زمان دست بکار شدن تشکل
های زنان و فعالین است  .تا
امروز رژیم به بهانه های تحریم
اقتصادی و بسته شدن کارخانه
ها و به بهانه ی الویت کار برای
جنس مرد ،زنان را ودار به
خانه نشینی می کرد .در سال
 8131تعداد  02هزار زن بعداز
پایان مرخصی و بازگشت به
کار اخراج شده اند ،کاهش بی
سابقه سهم زنان در طرح آزمون
استخدامی خردادماه سال  30از
6
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تعداد  0352نفر سهم زنان در استخدام تنها  35نفر بود .بیکاری  %20از زنان سرپرست خانوار ،زنانه شدن فقر در رژیم اسالمی،
خانه نشین شدن  6میلیون زن فارغ التحصیل دانشگاه ،امروز که مدال افتخار توافق هسته ای نصیب روحانی شد و تحریم ها برداشته شد.
باید یقه او و دارو دسته اش را بعد رفع تحریم ها گرفت .مگر نه اینکه مدیای غرب و آمریکا تا ایران وعده ی بهبود زندگی و معیشت مردم
را می دهد و بخش وسیعی از دارایی ها آزاد شده است .امروز روز به میدان آمدن است .حق را نباید گدایی کرد .هیچ کلید سبز و بنفشی نمی
تواند درب زندانی که حکومت سیاه جمهوری اسالمی برای مردم ساخته است باز کند مگر به نیروی مبارزات مردمی  .هیچ تحقیری باالتر
از این نیست که زنان منتظر ترحم این آخوند و آن یکی باشند که چه تصمیم و قانونی را برای زندگی و آینده شان می گیرند و چشم و دهان
باز با باال نگاه کرد که چه می گویند و چه می کنندو چه تصمیم می گیرند و آیا ا روزنه ای باز خواهد شد یا نه.
زنان پیشرو و سوسیالیست جامعه تنها با تکیه بر قدرت درون جامعه و طبقه ی کارگر است که می توانند به این وضعیت پایان دهند .تا
یک زندگی خوب را برای خود و جامعه تضمین کنند .دیگر با ترس از دستگیر شدن و اسیدپاشی به خیابان نروند .دیگر از ترس اخراج از
کار مجبور نباشند بارداری شان را مخفی کنند و یا تن به هر خواسته و استثمار کارفرمایان بدهندد .بی تردید آزادی زن معیار آزادی هر
جامعه است .پس تنها راه آزادی زنان از اسارت رژیم مردساالر و ضد زن ،به زیر کشیدن رژیم منحوس جمهوری اسالمی ست.
خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد و پایان پذیر نیست
خشونت علیه زنان پدیده ای است
که با وجود تالش و همبستگی همه
سازمانها و زنان فعال در این
عرصه نه تنها محونشده بلکه
کاهش هم نیافته وروز به روز
افزایش می یابد و هم نان زنان
ضمن خشونت های خانوادگی با
خشونت های سیاسی نیز روبرو
بوده اند بخصوص خشونت
فیزیکی و بی سرنوشتی زن از
فرشته نظام آبادی
سوی مرد که طبق آمارهای
موجود سال به سال رو به افزایش می باشد تجاوز ،فشارهای جنسی
در سر کار ،تفاوت های درآمدی فاحش  ،کشتن وآتش زدن ،سنگسار
 ،ختنه ،ازدواج اجباری و قتل های ناموسی تجاوز در زندان
ازطرف مامورین و مسئوالن و باالخره اسیدپاشی مصاد یقی هستند
که حکومت زن ستیز ایران در حق زنان اعمال می دارند و اوج
گیری قتل های ناموسی یکی از بارزترین شیوه های خشونت علیه
زن است که نمونه آنرا خودسوزی دختری در دانشگاه شیراز می
توان نام برد و سنگسار هم شکل دولتی آن میباشد که نمونه آن
ریحانه که یا باید تن به هرکاری می داد وسنگسار می شد یا توسط
رژیم داعشی اعدام می شدو یا مثل فرینازکه خود کشی می کرد و
هم نین زنانی که بخاطر شرایط نامناسب اجتماعی و خانوادگی از
سوی حاکمان شرع اسالمی به مجازات مرگ محکوم می
شوند .خشونت علیه زنان امری پنهان است زیرا بسیاری از زنان

در جوامع مختلف به دالیلی
هم ون مجازات سخت و عدم
حمایت های قانونی از ابراز آن
خودداری می كنندخشونت در
مورد زن ها جا و مکان خاصی
ندارد در خانه از سوی پدر
،همسر و برادر و درخیابان یا
محل کار با انواع خشونت
روبرو هستند و متاسفانه بسیاری
از دختران و زنان حاضر نیستند
بر علیه خشونتی که به آنها روا
داشته شده به پلیس گزارشی دهند
چون به شکایات ترتیب اثری
داده نخواهد شد و هم نان زنان
خشونت را به شکل ها ی مختلف
شامل فیزیکی ،روانی ،
اقتصادی و جنسی همه تجربه
میکنند.
متاسفانه در ایران خانه امنی
برای زنان وجود ندارد که برای
ترمیم جراحت های این زنان که
خشونت بیش از آنکه جسم را
بخراشد روح و احساس آنان را
جریحه دار می کند وباعث می
شود که یا بدستان اقوام و
خویشان خود به قتل می رسند یا

خودسوزی وخودکشی می کنند
با وجود تمامی تجاوزات ،
کشتارها عیله انسانها و
بخصوص علیه زنان می شود .
عامل اصلی خشونت علیه زنان
را می توان در تبعیضی یافت كه
مانع از برابری زن با مرد در
همه سطوح زندگی می شود.
اتحاد و هبستگی زنان دنیا عیله
نفی خشونت علیه زنان را رمز
موفقیت می توان دانست واین
مبارزه ادامه دارد و پیروز است
نه به تجاوز جنسی ـ نه به حذف
فیزیکی ـ نه به تفاوت درآمدی
ـنه به ختنه دختران ـ نه به قتل
های ناموسی ـنه به ازدواج
اجباری ـنه به اسید پاشی ـ نه به
حذف زنان ازشغل های کلیدی
ـنه به برخورد فیزیکی ـنه به
بازارسکس و فروش تن وروان
ـ نه به سکس پرس ( منظور
انتظارات و فشار برای
سواستفاده جنسی از طرف
کارفرما در محل کار.در پایان
نه به حکومت داعشی زن
ستیزاسالمی ایران

یادداشت پیشرو روایتیست از رویکردهای کتابی به پژوهش و نگارش امین قضایی؛
مترجم و پژوهشگر علوم انسانی که طی چندروز آینده درقالب الکترونیکی با عنوان
«نامههایی برای محمد پیامبر »از سوی گروه انتشارات آزاد ایران منتشر خواهد شد.
این مقاله به بررسی نحوه شکلگیری کتابی میپردازد که حاصل پژوهشهایم درباره
شکل گیری و ساختار متن قرآن را با تحت عنوان «نامه هایی برای محمد پیامبر« در
خود گردآورده است .مقاله حاضر تالش میکند خالصه برخی از نتایج این پژوهش را
ارائه دهد .با این حال ،ارائه مستندات بیشتر و مباحث دقیقتر در این مقال نمیگنجد و
برای این امر ،تنها می توانم خواننده را به کتاب ارجاع دهم.
https://khodnevis.org/article/64906#.VamG5vlViko
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بهای  83روز آزادی  6سال زندان و  2سال تبعید
نامه ی محمدرضا سیامک مهر (پورشجری)نویسنده وبالگ گزارش
به خاک ایران

بعد از آنكه در هشتم مهرماه ۰۷۲۷
یعني دقیقا  ۷۸روز پس از آزاد
شدن از چهارسال زندان ،در شهر
ارومیه توسط ماموران وزارت
اطالعات رژیم جمهوري اسالمي
ربوده شده و به بازداشتگاه اداره
اطالعات ارومیه منتقل شدم ،در
آنجا اتهاماتي به من وارد ساخته و
در شعبه  ۲دادیاري دادگاه انقالب
ارومیه پرونده اي به اتهام اقدام
علیه امنیت كشور تشكیل داده و به
من اصطالحا " تفهیم اتهام "
نمودند .اما این پرونده رابه همراه
خود من به كرج آورده و به دادگاه
انقالب كرج ارجاع دادند كه در
دادیاري شعبه  ۰۴به ریاست "ایوب
ابراهیمیان" مطرح شد .اما اداره
اطالعات كرج پس از  ۰١روز
بازداشت من و بازجویي هاي
مكرر ،پرونده دیگري در همین
شعبه دادیاري تحت عنوان تبلیغ
علیه نظام مفتوح كرد كه پس از
در
بازپرسي
جلسه
چند
تاریخ  31/87/78در شعبه یك
دادگاه انقالب کرج به ریاست
قاضي "آصف حسیني" به یكسال
حبس و دوسال تبعید به شهرستان
اردكان و مصادره اموال محكوم
گردیدم .من در بازپرسي ها كتبا
اظهار داشته ام كه هرگز این دادگاه
و محاكمات اسالمي را موجه و
معتبر نمی شناسم و آنرا صرفا
وسیله اي جهت سركوب مخالفان و
منتقدان رژیم اسالمي مي دانم .من
هرگز با معرفي وكیل حاضر
نخواهم شد به این دادگاه هاي
فرمایشي مهر تایید زده و آنرا
توجیه كنم .این نظر را همواره در

چنین محاكمات و این
محكمه هاي اسالمي
تكرار كرده ام .هرگز
هیچ یك از آرا و احكام
این محكمه ها را امضا
نكرده ام و هیچ ارزشي
براي این احكام قایل
نیستم.
الزم به توضیح است كه
اساسا در قضاي اسالمي
مقوله اي بنام وكیل و
وكالت پیش بینی نشده و
امروز دادگاه هاي اسالمي براي
ظاهر سازي و فریب افكار عمومي
وكال را در محاكمات با اكراه مي
پذیرند اما عمال هیچ اعتنایي به
وكیل ندارند و حاكم شرع و قاضي
اسالمي فعال مایشاء بوده و حرف
آخر را میزند ،به ویژه در محاكمات
سیاسي كه فقط و فقط به قصد
سركوبي و ازمیان برداشتن هر
معترض و منتقد و مخالف رژیم
اسالمي انجام میشود.
وکیل در این محاکمات نقش
تاییدکننده و توجیه کننده بیدادگاه ها
را بازی می کند و قوانین ظالمانه و
پوچ و بی اساس اسالمی به صورت
قانونی و حقوقی و موجه و معتبر
جلوه می دهد و احکام دادگاه ها را
غیر مستقیم منصفانه و عادالنه می
نمایاند .زشت تر هم اینکه در پایان
هر محاکمه ای ،این وکال از قاضی
شرع تقاضا می کنند که موکل وی
را شامل رافت اسالمی قرار دهد.
در واقع این خواهش بخصوص در
مورد شخص من می تواند تفی باشد
که بصورت من انداخته می شود و
باعث ننگ من است .بنابراین من
در هی کدام از این محاکمات
نمایشی و سرکوب گرانه هرگز
وکیل معرفی نکرده ام و نداشته ام.
از طرفی من کتبا در شعبه 87
دادیاری دادگاه انقالب کرج اظهار
نموده ام که هیچ یک از آدمهای
رژیم پلید اسالمی مخاطب من نبوده
و من هیچ قاضی و دادگاهی را
برای رسیدگی به اتهامات واهی و
احمقانه ای نظیر " تبلیغ علیه نظام
" و " اقدام علیه امنیت کشور" و
"توهین به مقدسات" و" توهین به

و اما در مورد بیماری های خود
الزم میبینم شرحی بیاورم و
مشکالت خود را در این باره با هم
میهنانم در میان بگذارم.
از سال  8138که به سکته قلبی
دچار شدم تا به امروز بدون وقفه
دارو مصرف کرده ام و زندان در
این خصوص کاری جدی برای من
صورت نداده و به درمان واقعی
من نپرداخته اند.
طی سه چهار ماه اخیر ،دوتن از
پزشکان بهداری زندان ندامتگاه
کرج بنام دکتر رضا حیدری و دکتر
سعید آینه وش کتبا دستور داده اند
مه می باید دکتر متخصص داخلی
مرا معاینه نماید و وضعیت قلبی
مرا گزارش دهند که به هی یک از
این توصیه ها تا کنون توجه نشده
است .بیماری دیابت خود را با سر
سختی تحمل می کنم و داروهایی
که مصرف میکنم تاثیر چندانی
نداشته و درد و رنج مرا ازین بابت
کاهش نداده است .امکان تغذیه
مناسب و پیروی از یک رژیم
غذایی نیز در زندان غیر ممکن
است و فقط می بایست دردها و
بیماری ها را به هر صورت تحمل
نموده و با خود درمانی و استفاده از
دانسته های سایر زندانیان ،تا
حدودی از درد و رنج این ناخوشی
کاست .مشکالت و نارسایی های
مجاری ادرار و کلیه ها و پروستات
خود را هم تاکنون به همین روش
تحمل کرده ام و خود را سازگار
ساخته ام.

رهبری" را که وزارت ضد بشر
اطالعات این رژیم به معترضان و
منتقدان وارد می سازد معتبر نمی
شناسم و تنها و تنها مخاطب من در
وهله نخست هم وطنان من هستند و
پس از آن افکار عمومی جهانیان
است که روی سخن من با ایشان
است .من تنها با رسانه ها و مردم
صحبت خواهم کرد .من با سازمان
ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و با
فعاالن حقوق مدنی صحبت خواهم
کرد .در مورد اتهام اقدام علیه
امنیت کشور که گویا بدون اینکه
دادگاهی حتی در ظاهر تشکیل
شود ،مرا به پنج سال حبس محکوم
کرده اند .ضروری است که گفته
شود که هنوز این حکم به من ابالغ
نگردیده اما مددکار زندان بنام آقای
"قضات لو" که به مسایل قضایی و
حقوقی زندانیان رسیدگی می کند در
تاریخ  80/0/30به من اطالع داد
که رییس شعبه  2اجرای احکام
دادگاه انقالب کرج بنام " اقای
شهروی" به ایشان گفته است ":که
پورشجری به پنج سال حبس عالوه
برآن ه هم اکنون در حال گذراندن
آن می باشد محکوم گردیده است".
این نکته نیز قابل ذکر است که
هرگز این آرا و احکام اسالمی را
به طور رسمی در اختیار من
نگذاشته اند و غالبا ابالغیه ها بطور
شفاهی بوده و یا هی وقت اجازه حتا
رونوشت برداشتن از این احکام را
به من نداده اند.
نکته دیگر اینکه حکم یکسال حبس
و دوسال تبعید از بابت اتهام فعالیت زندان کرج (ندامتگاه)
تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی تیرماه 0831
را بدون آنکه مورد اعتراض واقع
شود به دادگاه تجدید نظر برده و
ضمن تغییر محل تبعید از اردکان
به شهرستان طبس ،مورد تایید قرار
داده اند .ناگفته که من چون هیچ
یک از محاکمات اسالمی را معتبر
و قانونی نمی شناسم و تمامی این
محاکمات را مغایر و حتی در
ضدیت با قوانین بین المللی و حقوق
بشر ،بویژه مخالف و مباین مواد
سی گانه اعالمیه جهانی حقوق بشر
بخصوص مواد  81و  83این
اعالمیه می شناسم ،بنابراین هرگز
به احکام اسالمی که در محاکم
شرع صادر میشود ،اعتراض نمی
کنم و از این طریق بر پوچ و بی
اعتبار بودن این احکام تاکید می
ورزم.

از سایت راهیی زن  ,و آرشیو
نش
رهی اه دیدن کنید :

http:/
rahaizanorg.b
logspot.com
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زن اله دست رژیم ها بوده ودر
زن افغان !
جامعه افغانی وفقیرزن را گناهکار و
عامل بدبختی مرد می دانند  .از دیگر
عوامل مهمي كه باعث شده است تا
فقر چهره اي زنانه برخود بگیرد
مسئله وضع قوانین اسالمي در
کشور ما است كه به طرزي زن
منظور
به
و
ستیزانه
وابستگي اقتصادي زنان به مردان
وضع گردیده است  ..فراموش نباید
گرد که امنیت اجتماعی با حقوق
نیمی از شهروندان جامعه تامین نمی
شود .اخالق اگر برای تثبیت و تداوم
خود نیاز به خشونت داشته باشد ،خود
ماریا یوسفزی
باید همه عرصه های خشونت را
نمایان سازند و روشنگری های
خود را محدود به عرصه گروهی خویش نکنند ..اگر مردم صلح دوست
و متنفر از قهر و خشونت در جامعه ،بر خشونت های موجود در همه
سطوح چشم بندند و خود راگول بزنند ،معنی صلح دوستی و تنفر از
خشونت را بد فهمیده اند .اعتراض به خشونت و دفاع از حقوق قربانیان
آن مترادف بکارگیری قهر و خشونت نمی باشد .سکوت اگردلیل بر تآئید
نباشد ،ولی شرا یط را هم تغییر نخواهد داد .فقرهم نان یكي ازمهمترین
معضالت عصرحاضراست كه میلیون ها انسان را به خود گرفتار كرده
است و دراین میان زنان قربانیان تلخ فقر در جهان به شمار مي
روند.هرچند به علّت كمبود اطالعات درباره ي گروههاي مختلف زنان
فقیر تحلیل این پدیده درافغانستان به خوبي امكان پذیرنیست .ا ّما همین
اطّالعات محدود نیز نشان دهنده این واقعیت تكان دهنده و تأسف
انگیزاست كه زنان به مراتب بیشتراز مردان از مسئله فقرآسیب مي بینند
به امید روز ی که زنان ومردان به حقوق خود نابل ایند که هردورا بنام
انسان احترام کنیم نه اینکه این مرد یا این زن است

سکوت در مقابل عوارض و آسیب های ناشی از نبود امنیت برای
دختران و کودکان کار
دالرام آزمون
کمرترر از یرک مراه پریرش روزنرامره
قانون چاپ ایران در 72خرداد (80
ژوئن) درسرت چرهرار روز پرس از
روز جررهرانرری مرربررارزه بررا اسررترثررمررار
کودکان و دفاع از حقروق آنرهرا (87
ژوئن )به نقل از چند شاهد عینی بره
حادثه ای اشاره کرد که در آن دختر
ب ه  88سالره ای مرورد ترعررض و
تررجرراوز جررنررسرری ترروسررط شررش مرررد
درزیررر پررل یررکرری ازبررزرگررراهررای
تهران قرار گرفته بود .اترفراقری ترلرخ
که مسلما اولین بار نبوده وبا توجه به شرایط ایران مطمئنا آخرین مورد هم
نخواهد بود .کودکان معصوم و بی پناه که از سر فرقرر خرانرواده در سرطرح
شهر و خیابانها دست فروشی میکنند و هر کدام به نوعی شغلی برای خرود
دست و پا کرده اند.همانهایی که در خیابان ها متروها التماس میکننرد ترا از
آنها فالی یا خوراکی خرید کنی آنهایی که اگر خوب خوب نرگراهشران کرنری
دل هر آدمی را به درد میآورند کره بره جرای یرا نریرمرکرت مردرسره یرا پرای
تلویزیون در خیابانها در معرض هر گونه آسیبی کامالً بی دفراع رهرا شرده
اند.

تجاوز گروهی و بیرحمانه به دخترک یازده ساله نمونه ای آسیبها یی
است که هر روزه اتفاق می افتد .واین در حالی است که به گزارش ایسنا
یکی از نمایندگان مردم تهران درمجلس شورای اسالمی(حسین طال)
اعالم کرد که خبر منتشر شده در رسانه ها مبتنی بر تجاوز شش معتاد به
دخترک یازده ساله مورد تأیید هیچ نهاد مرتبطی نمیباشد و به هیچ عنوان
چنین خبری در خرداد ماه در تهران صحت ندارد .و این نماینده مردم
تهران از رسانه ها خواهش کرد که در انتشار چنین اخباری بیشترین
احتیاط را داشته باشند و سکوت کنند چرا که موجب ناامنی روانی شده
واحساس امنیت را در جامعه دچار مشکل میکند .دردناک است مجلسی
که نمایندگان آن برای نشستن پشت صندلی های آن دفاع از حقوق همین
پابرهنگان را شعار خود میکند این نین گوش خود را میبندد و شرم آور
تر اینکه بجای دفاع از حقوق این کودکان روزنامه ها را هم دعوت به
سکوت میکند .آیا براستی این کودکان سهمی از جامعه خود ندارند و
چون مسلما محروم از والدینی آگاه هستند هیچ صدایی از آنها حتی
زمانیکه مورد شدیدترین تعرضات قرار میگیرند نباید به گوش محکمه
ای برسد؟ جالب است دولتی که دغدغه خاطرش مبارزه با بدحجابي
دختران و زنان یا روزه خواری است ویا برای جلوگیری از ورود بانوان
به سالن های ورزشی به بهانه عدم امنیت برای بانوان از هیچ اقدامی
فروگذاری نمیکند،هی گونه نگرانی یا دغدغه ای برای کودکان فقر و
کار یا دخترکان یا پسرب ه های بدسرپرست یا بی سرپرست که تعدادشان
مطابق آخرین آمار دو میلیون وپانصدهزار نفر است ندارد .این کودکان
بیدفاع عالوه بر اینکه مورد تعرضات وآسیب های کوچک و بزرگی از
طرف جامعه قرار میگیرند گاها دچار صدماتی وحشتناک خواهند شد که
هرگز جبران نخواهد شد  .بنابر گفته رئیس مرکز تحقیقات ایدز به ایسنا
طبق مطالعه ای که روی یکهزار کودک کار درتهران انجام شده بیشترین
میزان شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان بین سنین  81-80سال است و
بیشترین راه ابتال در بین این کودکان تجاوز جنسی بوده است .این محققان
هشدار دادند برای اینکه اگر کاری نکنند امکان تجاوز جنسی و اعتیاد در
این کودکان زیاد شده و به تبع آن ابتال به ایدز در میان آنها افزایش مییابد.
این مطالعه نشان داد 5-0درصد این کودکان HIVمثبت بودند .یافته های
پژوهش در سنجش رفتارهای پرخطر در کودکان کار وخیابان در ایران
که توسط سازمان بهزیستی انجام شده حاکی از آن است که این کودکان
از سنین پایین با روابط جنسی آشنا میشوند  .اهانت و خشونت از سوی
مردم  ،کتک خوردن خفت شدن و آزار جنسی از جمله تجربه های
کودکان کار در زندگی خیابانی شان است که در گزارش بهزیستی به آنها
اشاره شده است .عدم وجود رسیدگی و امنیت و نیز بی حقوقی زنان و
دختران و کودکان کار دردی است مشترک برای همگان ،نه تنها برای
دولت و نمایندگان بی مسئولیت مردم بلکه دردی مشترکی است برای همه
مردم ایران .سی و هفت سال است که جامعه ایران رو به زوال است و
هر روز بیشتر و بیشتر بیمار میشود .در چنین جامعه بیماری است که
دیگر خبر دزدی و اختالس های کالن عادی شده است ،تجاوز و تعرض
و اسیدپاشی به دختران و زنان این جامعه تکراریست ،اعتیاد و فقر و
خودسوزی و خودکشی ها واژه هایی کلیشه ای است  .تمام اینها دستاورد
حکومت اسالمی است  ،حکومتی که با شعار حقوق مستضعفین و پابرهنه
ها برای خود هویتی قائل میشود ،حکومتی که دم از ارزشها میزند اما
رفتارهای ضد ارزشی علیه زنان و انسانیت را به بهانه امر به معروف و
نهی از منکر نهادینه میکند .و ذهن مردم را آنقدر درگیر کرده است که
دیگر مسخ شده اند انقدر مسخ و گیج که وقتی دختران را به بهانه
بدحجابي تحقیر کنان و کشان کشان به طرف ماشینهای گشت ارشاد
میبرند در مقابل اشک و فریادشان همه سکوت میکنند وقتی جوانها شالق
میخورند باز هم سکوت که خوب چاره ای نیست گناه کرده است .آنقدر
مسخ شده ایم که تبدیل به مترسکهایی شده ایم که حتی دیگر درد کودکان
بیدفاع هم دل ها را به درد نمیاورد وصدای کوچکترین اعتراض هم
بزودی به سکوت می انجامد.
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Kaveh Taheri, Human Rights Journalist
Iran: A Mother and Her Daughter Victimized of Acid Attack
A young woman in Kuhdasht County of Lorestan Province, along with her eight-year-old
daughter have been victimized by acid assault according to the governmental news agency
IRNA.
The poor women and her little girl victimized of acid throwing by her brother-in-law (her husband's brother) at the evening of Wednesday 24 June 2015. The victims have been reportedly
hospitalized in Khoram Abad Nomadic hospital of the province capital city as news agencies
said.
The broken women had been allegedly beaten by offensive as the IRNA reporter Mr.
Hooshang Badpey declared, but her eyesight has not been seriously trouble as specialists said
in their initial checkup, whereas, her face wounded due to the acid impact.
He added that the weary little girl also has been injured and burned in her hands and legs. She was apparently transferred to Motahari hospital in the capital city of Iran, Tehran to carrying the treatment on regarding the news received by
BCR Group.
The Resembling Cases in Iran
Recently, the Islamic vigilantes riding on motorbikes had thrown acid in at least four women's faces in the city of
Isfahan, but the Medias had put the number as high as eight. The broken victims had been reportedly chosen because
they were wearing headscarves or clothing that were revealing or did not adopt to the Islamic norms in Oct 2014.
"Majid Movahedi was previously sentenced in February 2009 to be blinded in both eyes after being convicted of
sprinkling acid in the face of university classmate Ameneh Bahrami when she repeatedly spurned his offer of marriage.
Bahrami told the ISNA news agency she pardoned her attacker because "God talks about 'Qisas' in the Quran but he
also recommends pardon since pardon is greater than 'Qisas'" as Aljazeera news agency declared.
But the experts have an opinion that acid attack is a worldwide phenomenon that is not closed to a particular race, religion or geographical location and it strikes in several countries in the Middle East, South-East Asia, Sub-Saharan Africa
and the West Indies.
There is no detailed census of acid attacks in the world, but women and children comprised the significant number of
the victims according to the superficiality reports.

کاوه طاهری؛ روزنامهنگار و فعال حقوق بشر
اسیدپاشی باز هم قربانی گرفت!
یک مادر و دختر کوهدشتی قربانی اسیدپاشی شدند.
یک زن جوان کوهدشتی از توابع استان لرستان به همراه دختر هشت سالهاش قربانی اسیدپاشی شدند.
این مادر و دختر لرستانی روز چهارشنبه  1تیرماه  8130از سوی یکی از بستگان نرزدیرک خرود قرربرانری
اسیدپاشی شده و پس از آن به بیمارستان عشایری خرمآباد در مرکز اسرتران مرنرترقرل شردنرد .خربررگرزاریهرا
برادرشوهر این زن را به عنوان عامل اسیدپاشی معرفی کردهاند.
هوشنگ بادپی خبرنگار "ایرنا" به نقل از پزشکان در معاینات اولیه گفت که علیرغم آسیب جدی ایرن زن
در ناحیه صورت ،او از نظر بینایی دچار آسیب نشده است.
او هم نین افزود :دختر ب ه هشت ساله نیز از ناحیه دست و پا دچار سوختگی و جراحت ناشی از مواد اسیدی شده است .این دخرترر بر ره پرس از انرجرام
معاینات و مراقبتهای اولیه پزشکی ،برای ادامه درمان به بیمارستان مطهری در تهران منتقل شد.
اما نهاد حقوق بشری "بی.سی.آر" در ادامه گزارش خود از این واقعه به مروارد مشرابره از حرمرالت اسریردپراشری نریرز اشراره کررد و افرزود :بره ترازگری
موتورسوارانی که به گروه های فشار اسالمی و پارتیزاتی مشهور هستند با اقدام به پاشیدن مواد اسیدی به صرورت حرداقرل چرهرار زن ،فضرای رعرب و
وحشت را در شهر اصفهان بوجود آورده بودند .این در حالی است که رسانهها معتقدند که تعداد این قربانیان نزدیک به هشت نفر بوده است.
این قربانیان ظاهرا به دلیل آن ه که عدم رعایت پوشش اسالمی عنوان شده در اکتبر  7080مورد حمله این افراد قرار گرفتهاند.
به گزارش "الجزیره" به نقل از "بی.سی.آر"؛ مجید موحدی که به دلیل شنیدن جواب منفی از همدانشگاهی خود مبرنری برر درخرواسرت ازدواج ،اقردام بره
پاشیدن اسید به صورت آمنه بهرامی کرده بود؛ که دادگاه در فوریه  7003او را به قصاص (چشم در مقابل چشم) از طریق "پاشیدن اسید" محکروم کررد.
اما پس از چندی کشمکش در جریان این پرونده ،خبرگزاری "ایسنا" به نقل از قربانی این حادثه گفت" :همانگونه که خداوند از مجرازات "قصراص" در
قرآن سخن گفته ،اما پیشنهاد داده شده که بخشش بسیار پسندیدهتر از قصاص است".
این نهاد حقوق بشری در ادامه گزارش کوتاه خود از پدیده "اسیدپاشی" گفت که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این رخدادهای شوم تنها مرترعرلرق
به یک گروه ،نژاد ،مذهب یا منطقه جغرافیایی خاص نیستند و در بسیاری از کشورها در مناطقی چون خاورمیانه ،آسیای جنوب شرقی ،صحرای بزرگ
آفریقا و غرب هند شاهد بروز این حوادث دلخراش هستیم.
با توجه به اینکه آمار دقیقی از قربانیان وقایع اسیدپاشی وجود ندارد ،اما چیزی که آشکارا به ذهن آدمی خطور میکند ،تعداد قابل توجه زنان و کودکانی
است که قربانی و هدف اصلی این اقدام غیرانسانی قرار میگیرند.
10

از اعتراضات و اعتصابات مردمی حمایت کنیم

نش

سرانجام مذاکرات هسته ای و سرنوشت......
اگر که اآلن حق اعتصاب را به
راحتی از کارگربریتانیایی نمی
توانند بگیرند -که دارند می
گیرند -به خاطر تاریخی از
مبارزه ی طبقاتی است که طبقه
ی کارگرآن را گرفته و توسط
جنبش های سوسیالیستی گرفتند.
اینطوری نبوده که در پارلمان
بریتانیا شب عده ای بیدار شوند
و تصمیم بگیرند که حق
اعتصاب بدهند .این ها (حق ها)
گرفته شده اند .این حقوق را به
راحتی عمال از کارگراروپایی
می گیرند ولی قانونی نمی توانند
بگیرند .از کارگر ایرانی هم
خیلی چیزها را عمال نمی توانند
بگیرند و قانونا نمی توانند
بگیرند .این یک جدال بنیادین را
دامن می زند که اآلن روی
دستشان مانده .شما اآلن وقتی
بحثهایش رو می خوانید و وعده
هایی که می خوانید که وای
چقدر شکست ایدئولوژیک
خوردند ،چقدر به اسالم ما
ضربه زده .خیلی هایشان از
عناصری میگویند که به
اصطالح شهامت این را دارند
که توبه هایشان را بگویند که
چقدر زجر کشیده اند از به
اصطالح اسالمیت حکومت
خودشان .ولی اینکه این مسیر
بتواند به آن اهدافی که دارند
برسد و جامعه را کامال ساکت
نگه دارند و کامال تسلیم نگه
دارند ،به خصوص طبقه ی
کارگر را؛ ( همان طور که)
گفتم بنا به فاکتور ویژه ی ایران
موقعیت طبقه ی کارگر ،هر چند
که بی حقوق ترین است ولی
(امکان پذیر نیست) .کارگر
ترکیه حق ایجاد سندیکا دارد
ولی استفاده از این حق و سندیکا
داشتنش و مبارزه ی سندیکایی
کردن حکومت را به خطر نمی
اندازد .چنین حقی حکومت ایران
را می تواند سرنگون بکند.

مینو همتی :ثریا شهابی به
عنوان آخرین سوالم باتوجه به
تحلیل ،توضیحات و تفسیری که
کردید در چنین شرایطی آیا
توازن قوا میتواند به نفع جنبش
های اجتماعی در ایران از قبیل
جنبش های زنان ،جوانان،
دانشجویان ،کارگران و معلمان
تغییری بکند ؟
ثریا شهابی :به نظر من شرایط
خیلی خیلی برای رشد و گسترش
جنبش های اجتماعی به طور
مادی فراهم است .ابزار کهنه
امروز کاربرد ندارد .اینها
شکست ایدئولوژیک وحشتناکی
خورده اند .خودشان دارند می
گویند که اسالمی که ما گفتیم
ببینید چقدر فقر و فحشا (به بار
آورده) .و روزنامه های
جمهوری اسالمی را که می
خوانید چیزهایی که رسما منتشر
می شود نمی دانید اینها را خود
حکومت میگوید(یا نه) .دراین
ابزارهای قدیم
شرایط ،آن
سرکوب وجود ندارد .وجود دارد
ولی نمی توانند از آن استفاده
کنند .و از نظر منافع اقتصادی و
سیاسی شان هم احساس می کنند
که به ضررشان است که از این
ابزار ها استفاده کنند .منتها از
آن طرف یک اتفاقی افتاده که به
نظر من این جنبشهای اجتماعی
را برای عروج و برای ابراز
وجود با موانعی مواجه کرده
است ،آنهم دور قبل بود که بخش
زیادی از این جنبش ها ،از
سازمانهایی که این جنبش ها را
سازمان دهی کردند تا خود این
جنبشها ،به اصطالح اپوزسیون
بودنشان را گره زده بودند به
اینکه آیا مسئله ی اتمی است،
ایران اتمی نباشد ،یا با غرب
آشتی نکند .االن مجاهد هنوز
دارد می گوید که این قبول نیست
و آشتی نکنید و هنوزدر آن تفکر
زندگی می کند .این دوره عوض
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شده و آن اپوزسیون به مشروطه
اش رسیده .جنبش اصالحات
ایران پیروز شده ،توسط ولی
فقیه پیروز شده .و این را این
جنبشهای اجتماعی باید بدانند که
در چهارچوب آن ادعاهایی که
به خودش می گفت به اصطالح
"اصالحات" و به اپوزسیون
داخل حکومت و اپوزسیون به
اصطالح بیرون حکومتی که از
جنس خودشان است وصل نمی
شد ،این آینده ندارد.جنبش
اصالحات به انتها رسید ،جنبش
اصالحات پیروز شد ،اصالحات
همین است .بروید با آمریکا
مذاکره کنید و مرگ بر آمریکا
را کنار بگذارید و ریخت و قیافه
ی بدترکیب احمدی نژاد را
بردارید و آن شسته رفته ی ریش
شانه زده ی ظریف را بگذاریم و
احترام ما را در مجامع بین
المللی داشته باشند و به حقوق
بشرمان کاری نداشته باشند و
اگر سنگسار می کنیم کسی با ما
کاری نداشته باشد .مثل عربستان
سعودی که وبالگ نویس را
شالق می زنند کسی هم کاری
ندارد .جمهوری اسالمی به این
معنی اصالح شد .اصالحات
پیروز شد .اصالحات همین بود.
خاتمی همین را می خواست،
رفسنجانی همین را می خواست.
(اکنون) روزهای به اصطالح
قدرت کامل جنبش اصالحات
است .و این بخش زیادی از
سازمانهای اپوزسیون هستند که
اتفاقا در جنبش اجتماعی بودند
که اهدافشان با اهداف اصالح
طلبی فاصله ای نداشت؛ حاال با
هر شعاری ،مرگ بر جمهوری
اسالمی می گفتند یا نمی گفتند،
به خودشون چپ و سوسیالیستی
می گفتند یا نمی گفتند ،اهداف و
آرمانشان همین بود که با غرب
آشتی نکند و ایران هم اتمی
نباشد و بعد هم اینقدر آبروی ما
را در مجامع بین المللی نبرند.
خوب بیش از همه بی بی سی و
سی ان ان و اینها دارند تبلیغ می
کنند که اینها چقدر شسته رفته

اند و همه حمام می کنند و
انگلیسی بلدند حرف بزنند و
خیلی آدم حسابی اند و اسالم
رحمانی اند و داعشیها بدند .این
یک پوالریزایسیونی را در
ایران شکل داده ،بخش اعظم
سازمانها و احزاب سیاسی که
این جنبش های اجتماعی را
هدایت می کنند و در آن نفوذ
دارند ،همه پن ر شده اند ،همه
بی افق شده اند ،همه مغموم شده
اند ،همه احساس می کنند آمریکا
بهشان خیانت کرده .از احزاب
ناسیونالیست ُکرد بگیرید تا
احزاب سلطنت طلب و
سازمانهای سلطنت طلب و تا
چپی که به رژیم چنج چشم
دوخته بود .اینها همه کیش مات
شده اند .ولی فقیه رهبر این ها
شد .ولی فقیه همان اهدافی که
این ها می خواستند را بر آورده
کرد .در نتیجه این باعث شده که
بخش زیادی از فعالین و بخش
زیادی از این جنبش های
اجتماعی فعال مات و مبهوت و
منتظر وبه انتظار شکوفه دادن
جنبش اعتدال آقای روحانی
(باشند) که یکی از برگ برنده
هایشان این است .برگ برنده ی
ایدئولوژیک جمهوری اسالمی
امروز نه اسالم ،بلکه این است
که ما اسالم معتدل هستیم واین
است که ما می توانیم جامعه را
امن نگه داریم .ما نگذاشتیم
ایران به لیبی و سوریه تبدیل
شود و ما علیه داعشیم .اینها
ادعاهایش هستند .با این پرچم
ایدئولوژیک توانسته این جنبش
های اجتماعی را ،به نظر من،
خیلی ساکت بکند .فقط با
دستگیری نیست .دستگیر می
کنند ،اعدام می کنند ،همه ی این
کارها را می کنند ،منتها از نظر
ایدئولوژیکی اسالم شکست
خورده.
منتها بایک برگه ی ایدئولوژیک
دیگری دارد با ادعاهایی که
زنان دارند ،با ادعاهایی که
جوانان دارند و اعتراضاتی که
از پایین دارد می جوشد مقابله
11

بش
خشونت علیه زن خشونت علیه ریت
میکند .اما به طور واقعی اتفاق
دیگری که افتاده این است که با
پوالریزه شدن جامعه ی ایران و با
به اصطالح پوچ شدن و محو شدن
بخش اعظم کسانی که به خودشان
می گفتند "اپوزسیون" ،شما اآلن
می بینید که جامعه ی ایران عمال
فقط یک اپوزسیون دارد و آن هم
اپوزسیون طبقه ی کارگر است .از
اآلن بعد از این توافقات جمهوری
اسالمی یک اپوزسیون سرنگونی
طلب دارد و آن هم طبقه ی کارگر
است .و شما دارید می بینید
اپوزسیون طبقاتیش را ،هر روز
دارد اعتراض می کند ،نمی تواند
اعتراض نکند .ادامه ی حیات اینها
(طبقه ی کارگر) و ادامه ی پالتفرم
های سیاسی و اقتصادی شان هر
روز فقر ومحرومیت و بی حقوقی
بیشتر(را برایشان به دنبال دارد) .و
به نظر من این تقابل تعیین میکند
که جنبشهای اجتماعی چقدر قوی
باشند و چقدر ضعیف باشند که اآلن
با دستگیری و فراخوان و حراست
و انتظامات و اینها دارد با هر فعال
کارگری برخورد می کند ،ضمن
اینکه نانش را هم گرو گرفته و فعال
با این حربه ها دارد ساکتش می
کند .به طور واقعی امکانات زیادی
هست برای اینکه جنبش های
اجتماعی بتوانند ازآن استفاده کنند.
اما این که نمی کنند به نظر من به
خاطر شکست ایدئولوژیکشان در
مقابل این دور جدید جمهوری
اسالمی است که دیگر با اسالمیتش
و داعش بازیش نیست که جامعه را
ساکت نگه می دارد ،که امت حزب
هللا فالن است و مستضعفین است و
مستضعفین تحمل می کنند یا نمی
کنند .با این است که من جامعه را
امن نگه می دارم ،ادعا می کند که
میخواهد در خاورمیانه نقش بازی
کند وامن کند و ناسیونالیسم ایرانی
را پشت خودش دارد .ایران عظمت
طلب را می خواهد نمایندگی کند.
اینکه می تواند یا نه سوال بازیست
که باید در موردش صحبت کرد،
منتهی تاثیر بالواسطه اش این است
که امکاناتی که برای جنبشهای
اجتماعی (فراهم)است آن طوری
که باید مورد استفاده قرار نمی
گیرد .یک مثال برایتان می زنم،
اآلن بحث این است که آیا زنان به
استادیوم بروند یا نه؟ آقای روحانی
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گفت قانونا می بریم .حاال قرار
است شش هفت ماه اینطوری سر
بدوانند ،ازآن طرف انصار حزب
هللا یک خورده خط و نشان بکشند و
کمی بازار انتخابات مجلس را به
این بهانه گرم کنند و آخر سر هم
نگذارند (زنان به استادیوم بروند) و
بگویند فقط در یک مورد که والیبال
زنانه است و بدن مردانه نمی بینند،
اجازه دارند .این جنبش زنان وقتی
حرفش باز می شود باید برود داخل
استادیوم .منتظر این نشود که ببیند
این حرفهای نیم بند و نیمپز اینها (به
کجا می رسد) .در مورد آقای
روحانی ،حاال آقای روحانی خیلی
شده نماینده ی اینکه زنان هم آدم
هستند و بیایند داخل استادیوم و
والیبال ببینند ایرادی ندارد .باید
بروند .می توانند بروند .اینکه نمی
روند (به این دلیل است) که به این
اعتدال امید بسته اند .این را بیشتر
از هر کسی طیف دگراندیش توده
اکثریت و اصالح طلب (رواج می
دهند) .اصالح طلبی تمام شده و به
مرامش رسیده و آنها هنوز تبلیغاتی
برایش میکنند که خودش هم نمی
گوید .اینها رنگ خودشان را به
جنبشهای اجتماعی زده اند وگرنه
شرایط از همیشه آماده تر است .ما
همیشه گفته ایم ،ما طرفدار این بوده
ایم تحریم ها برداشته شود ،خطر
حمله ی نظامی برداشته شود .ما
موافق یا مخالف مذاکره ی ایران و
آمریکا نبودیم( .اما) بستگی دارد در
آن چه معامله ای بکنند به ضرر
طبقه ی کارگر ،به ضرر مردم
ایران .وگر نه می دانستیم این
محکوم کردن های به اصطالح سر
حقوق بشر همه پروپاگاندای طرفین
است ،ببینیم امروز نگاه کنید ،دیگر
حقوق بشر در ایران تمام شد .هیچ
کس به آن اعتراض نمی کند .به
پناهنده ی ایرانی در ترکیه دیگر
کاری ندارند و رهایش می کنند.
دیروز اگر یک دهم اتفاقاتی که
امروز در سرکوب و اعدام و بی
حقوقی کارگرمی افتاد کمپین های
مختلف راه می افتاد ده ها و ده ها
قطع نامه ی محکومیت نقض حقوق
بشر ایران می شد ،اآلن کاری
ندارند .پرونده ی حقوق بشر در
ایران تمام شد .آن اپوزسیونی که
به این حقوق بشر امید دوخته بود
معلوم است که اآلن فلج شده.

سرکوب وجود درد ولی فلج بودنش
به خاطر سرکوب نیست ،به خاطر
این است که جنس اعتراضش همان
جنس اعتراضی بود که فکر می
کرد قرار است آقای سارکوزی و
آقای اوباما برایش حقوق بشر
بیاورند و می تواند از دعوای اینها
استفاده کند به نفع حقوق بشر .ما
طرفدار این بودیم که باید با
جمهوری اسالمی مبارزه کرد ،علیه
اعدام ها ،علیه سرکوب ها (باید)
افشایش کرد و فشار آورد و هر چه
بیشتر فشار آورد که دست از
سرکوب بردارد .و سندیکاها و
اتحادیه های کارگری و مردم در
کشور های پیشرفته از مبارزاتی که
در ایران است حمایت کنند .منتها
تردیدی نداشتیم که کمپین های رژیم
چنجی و تحریم و تمام این تکاپوی
اپوزسیونی که صبح تا شب
کنفرانس گذاشتند  -کنفرانس کردها
و کنفرانس آزادیخواهان و -...که
همه با فرمان ولی فقیه ،که ما می
رویم مذاکره می کنیم ،همه پودر
شدند رفتند هوا .این است که بر
جنبشهای اجتماعی تاثیر گذاشته نه
موانع سرکوب به نظر من .و اآلن
میگوم شما وقتی نگاه می کنید می
بینید که جمهوری اسالمی اآلن فقط
و فقط یک اپوزسیون دارد و آن هم
اپوزسیون طبقاتیش است .و این را
از مبارزات ،از اعتراضات ،از بی
جوابی حکومت به طبقه ی کارگر
می توانید متوجه شوید.
جواب دارد برای کسی که می گفت
حقوق بشر و من آبرو داشته باشم،
ایرانی ام آبرویم نرود و ما در
منطقه خیلی از همه بدبختتریم .االن
خیلی هم خوشبختند و سرشان را
باال میگیرند که ما در عربستان
داریم می جنگیم و در عراق داریم
می جنگیم و همه به مشروطه شان
رسیده اند .و از نظر اقتصادی عمال
اقتصاد ایران هیچ راه حل گشایش
اقتصادی ای ندارد غیر از اقتصاد
سوسیالیستی .اقتصاد سوسیالیستی
ای که در چارچوب تولید برای سود
نباشد .در راستای صندوق بین
المللی پول نخوابیده باشد که تصمیم
بگیرد که آیا قراراست بیمه ی
بیکاری را کمتر کنند یا نکنند ،یا
سن بازنشستگی را زیاد کنند یا
نکنند .تولید برای نیاز باشد .و این
یک شعار و یک ادعا نیست ،این

راه حلیست که بورژوازی غرب،
که بورژوازی پیروز بعد از جنگ
سرد بوده ،برای رشد اقتصادیش
ارائه کرده و جوابی که دارند این
است که چین و بنگالدش و
افغانستان و پاکستان و ...الگوی
رشد اقتصادی دارند .کسی که اینها
را برای طبقه ی کارگر ایران
بخواهد قطعا با وضعیتی که کارگر
ایرانی داشته نمی تواند(این را
بخواهد).
با
همانطوری که گفتم ،که
وضعیتی که بعد از انقالب داشته و
توازن طبقاتی که در ایران است
اینجایش به نفع طبقه ی کارگراست
که تاثیرات آن انقالب و تاثیرات آن
صف بندی با وجود اینکه جمهوری
اسالمی از اسالمیتش دست برداشته
ولی هنوز به این سادگیها زدودنی
نیست.
مینو همتی :ثریا شهابی عزیز با
سپاس از اینکه وقتتان را در اختیار
بینندگان ما قرار دارید و نظراتتان
را با عزیزان سهیم شدید .
ثریا شهابی :خیلی متشکر من هم
ممنون از وقتی که به من دادید.

(با سپاس از شادی مطیعی
برای پیاده کردن متن از
مصاحبه تلویزیونی رهائی زن)

مسأهل ی زانن ،
مسأهل ی طبقه ی
کارگر است
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با برداشتن تحریم های هسته ای معجزه ای رخ نخواهد داد شهروندان ایرانی با سرنگونی حکومت ننگین خامنه ای به حقوق قانونی
ورفاه وزندگی می رسند .این روزها با نزدیک شدن به فینال مذاکرات هسته
شاهین کاظمی
ای همه فکرمی کنند مشکل حکومت ایران با دنیا حل میشود وتمام دنیا
خوشبینانه تصور میکنند که درصورت موفقییت ماراتون مذاکرات با جمهوری اسالمی دنیا گلستان شده
وخطری ازطرف تندروهای اسالمی وجود نخواهد داشت واین توافقات دربهبود زندگی روزمره مردم ایران
نقش خواهد داشت.
اگرچه بظاهربا برداشته شدن تحریم ها وبا امکان فروش نفت وانجام معامالت بین المللی درآمد زیادی
نصیب حاکمان ایران میشود؛ اما بطورقطع طبق آن ه که در طول عمرجمهوری اسالمی اتفاق افتاده باز
عالوه بر فساد ودزدی های کالن این پول صرف جنگ سوریه؛ عراق ویمن وسایر مقاصد شوم دولتمردان
خائن به ملت ایران خواهد شد.
این توافق اگرصورت پذیرد هیچ تاثیری بر وضع حقوق بشر وآزادی بیان وعقیده وزندگی قشر گرفتار
درچنگال حاکمان دینی دیکتاتور نخواهد داشت.
کارگران زحمت کش ؛معلمان وسایراقشارآسیب پذیر هیچ بهره ای نخواهند برد ؛وضعیت زندانیان سیاسی ومبارزان گرفتاربند تغییری
نخواهد کرد  .کودکان کار وخیابانی وزنان ومردان گرفتار اعتیاد وکارتن خواب بهره ای نخواهند داشت ولی درعوض آقازاده ها هم نان
سوار بر مرکب میلیاردی تاخت وتاز خواهند کرد.
بلی درموارد مختلف حکومت اسالمی ایران الیق تحریم ومردم بدبخت وفقیر تاوان خواهند داد تا روزی که پیمانه عمر این حکومت دینی
مستبد پر شود؛ شیشه عمر غولی بنام خامنه ای بشکند واین اتفاق نخواهد افتاد مگر با مبارزه همه جانبه وایجاد تشکل های مبارزاتی وقیام
احاد مردم ایران ؛ در اینصورت میتوان امیدواربود که سایه شوم فقر ونکبت وفساد ونا امنی از سر ایرانیان برداشته شود.
خورشید دگر بر سرزمین ما نمی تابد
بهاره شرفی
و ماه نیز بر شب تاریکمان نمی آید...
و تو رخساره شب در سرمای تنهایی...
این زمستان بدون تو به سر نمی آید...
این بهار با نسیمش از در نمی آید...
نمی آید...
تا دست سکوت را از دهانت برداشتی همه هجوم آوردند و تو را به ارابه
مرگ بستند...
کاش تو در شوره زارسراب این تنهایی ،دل به ناقوس بی رحم مرگ ندهی
و مصون بداری لبخندت را ،اندیشه ات را از نامردانی که زبانشان از
انسانیت کوتاه است و دستشان به بی عدالتی دراز...
آری حق تو زنده به گوری نیست...
پرستوها را که زنجیر نمی کنند...
سی وچهار ساله شدی در پشت میله هایی که پنج سال از بهار زندگیت را
در خود تا زد و تو هنوز لبخند می زنی به باورهای سیاهشان و می درخشی
بسان مرواریدی که اسیر دست صیاد است.
تو گفتی از آن ه که جایی برای اکران نداشت ...
تو به تصویر کشیدی رویای صورتیه ما را که سالهاست هیچ رنگی ندارد
جز خاکستری...
حق تو زنده به گوری نیست ...
دل بده به صدای مادرت به وفای همسرت ...به عطر شب بوهایی که تو را
چشم به راهند...
قاصدک ها را خوش خبر باد...
بعد این زمستان بهار باشد و تو در سرمای دستانشان نخواهی ماند...
تو سبز خواهی شد ...
این بهار بدون آزادی نباید ...این امین بدون بهار هرگز...
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ربخوردای از حقوق یکسان ربای تمام شهروندان
حق برابری ازدواج برای
همجنسگرایان
محمد الف  /شیراز
دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا
اعالم کرد که همجنسگرایان بنا
به قانون اساسی این کشور از
حق برابری قانونی برخوردارند
و ممنوع اعالم کردن ازدواج
همجنسگرایان در هر ایالتی که
چنین کند ،غیرقانونی است .به
این ترتیب زوجهای همجنسگرا
در سراسر آمریکا اکنون آزادانه
میتوانند ازدواج خود را به طور
قانوني به ثبت برسانند.
بیایید یك جامعه كوچك همانند
محل كار خود را در نظر بگیریم
كه در آنجا شما با عقاید و
اخالقیات متفاوت در كنار
همكارانتان با همین تفاوت هاي
افكاري و نظري كار میكنید و
خود شما میدانید كه در نبود شما
افرادي در مورد شما صحبت
میكنند منظور این است عده اي
با شما موافق یا مخالف هستند ،
عده اي از شما خوششان مي اید
و عده اي هم بر عكس از شما
متنفرند و همه میدانند كه با هم
تفاوت فكري و اخالقي دارند كار
میكنید و در یك راستا همكاري
میكنید جهت پیش برد شغلي /
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جداي این كه این مشكالت و
روابط بین شما و همكارانتان به
همه چیز صدمه میزند و باعث
كند شدن و كیفیت روند همكاري
و شغلي شما میشود .ایا جامعه
بزرگتر و جوامع مختلفي كه در
یك كشور زندگي میكنند این
طور نیست ؟ حال
كردن
قانوني
ازدواج
همجنسگرایان را
مورد بحث قرار
دهید و جایگزین
محل كارتان كنید؛
این قانون مخالف
و موافقت هایي را
هم به دنبال داشته
است اما این
پیروزي نه تنها صدمه اي به
اصول خانواده ها و جوامع
مختلف نمیزند بلكه موجب
مشخص شدن هویت افراد
میگردد چرا كه یك فرد
همجنسگرا میتواند به راحتي و
به دور از خلع و خجالت و پنهان
كاري و دروغ با دیگر جوامع
ارتباط بر قرار كند و در روند
زندگي و اطرافیانش و یا حتي
همكارانش بهتر و با قدرت تر به
احدافش برسد و فردي فعال تر و
موفق تر براي جامعه اش باشد.

واقعیت و تخیل از هم متمایز
هستند اما تا تخیل نباشد و افكار
و فانتزي هایي در افكارمان
وجود نداشت به واقعیتي
نمیرسیدیم.
این یك تصمیم بزرگ و احترام
به جوامع انساني به شمار میرود

و أمریكا قدم بزرگي در این
راستا برداشته است و باعث شد
حداقل افراد و مردمان دیگر
جوامع هم براي فقط و فقط چند
ثانیه اي به این موضوع و حق
برابري و انساني تفكر كنند هر
چند كه شاید مورد قبول انها
نباشد و حداقل این مسئله این
است كه به شكل یك تبلیغات
گسترده و اثر گذار توانست
عمل .
هم اكنون ما جوامع ایراني :
حاال میدانیم پرچم شش رنگ

كندبرای هرکدام از ما معنای
متفاوتی از برابری دارد و
رنگینکمانی بودن از نظر
نزدیکترین دوستانمان همچنان
محکوم به در اقلیت ماندن است.
تاریخ به ما نشان داده که برابری
همیشه بر تبعیض پیروز
میشود؛ دیر یا زود .این روزها
برای
بود
فرصتی
رنگینکمانیهای ایرانی که خود
را عضوی از جامعه بزرگ
رنگین کمانیهای دنیا ببینند و از
رفع یکی از مظاهر تبعیض در
جایی دیگر از کره زمین شاد
باشند .اما این فرصت بیتردید
زمانی هم برای درک طول و
عرض و سختی و آسانی راهی
است که برای رسیدن به برابری
در ایران پیش روی ما قرار
دارد..من هم به عنوان یك
همجنسگرا و یا یكي از
موجودات این كره خاكي معتقدم
كه ازادي و برابري در هر
زمینه اي و نه تنها من و جامعه
اي كه در ان زندگي میكنم بلكه
در تمامي موضوعات و جوامع
مختلف پیروز میشود :امید به
فردایي بهتر و نه فردایي كه
حاصل تخیل پردازي باشد.

مدتی است که از طریق نامه های دوستتتان متطتلتع متیتشتویتم کته عتوامتل اطتالعتاتتی
گزارشگران :هشدار به فعالین سیاسی و سازمان ها و
جمهوری اسالمی برای شناسایی و نفوذ در میان نیروهای سیاسی فعال در خارج از
نهادهای متشکل اپوزیسیون در خارج از کشور!
کشور تالش های مضاعفی را سازمان میدهند و بموازات معامالت سیاسی و تجتاری
با دول غربی مبارزان در داختل و ختارج کشتور را هتدا قترار داده انتد .نتفتوذ
شناسایی و تخریب نهادهای فعال سیاسی در بیرون از مرزها از جتمتلته اهتداا آنتان
است .بر همه ما واضح است که این تالش ها بخشا برای منفعل کردن و ایجاد فضای امنیتی در میان تبعیدیان نیز صتورت متی گتیترد .امتا هتوشتیتاری
امری ضروری و الزمه تداوم روباروئی با وحوش اسالمی حاکم است.
در هیچ دوره ای از حضور سیاسی این نظام از درجه خصومت و کینه این رژیم نسبت به مخالفان خود در خارج و داخل کشتور کتاستتته نشتده استت.
درگیری های خانگی دولت جمهوری اسالمی در اصل اعمال خشونت نسبت به منتقدان و مخالفان تغییری ایجاد نکرده است .هم از ایتنترو ایتن هشتدار
حتی اگر تکراری بنماید اما ضروری است .در کانادا ( نفوذ در میان نیروهای سیاسی و مدافعان زندانیان سیاسی ) در هلند نتفتوذ در متیتان نتیتروهتای
متشکل سیاسی و تخریب چهره های مبارز .در اتریش تالش برای نفوذ در میان نیروهای متشکل سیاسی و عکسبرداری و پخش علنی تصاویر چهره
های سیاسی و تشکیالتی از طریق فیس بوک
در سوئد تالش مکرر برای نفوذ در محافل سیاسی و.....
به اعتقاد ما بخشی از این نیروها چهره ای رادیکال از خود ارارائه میدهند و حتی اگر مستقیما با اطالعات جمهوری اسالمی نیز در تماس نباشند امتا
در تکمیل اطالعات سفارت خانه های رژیم یاری میرسانند .بخشی از این افراد اطالعات دریافتی خود را ابزاری سود آور محاسبه کرده و در کشتور
سکونت خود بفروش میگذارند .این تجارت کثیف و آلوده میتواند عوابقی نگران کننده برای مبارزین و فعالین سیاسی و تشکل ها در پی داشته باشد.
امید که این هشدار جدی تلقی گردد

www.gozareshgar.com
info@gozareshgar.com
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وجود كودكان كار در ایران،ننگی بردامان حکومت اسالمی
آکو رضائی

هر انسان زیر  ۰۸سال كه به
منظور كسب در امد به فعالیت
اقتصادى و یا مشاغل كاذب
اشتغال داشته باشد كودك كار
نامیده مى شود كودكان كار به
كودكان كارگرى گفته مى شود
كه به صورت مداوم و پایدار به
خدمت گرفته مى شوند كه این
امر انها را در بیشتر أوقات از
رفتن به مدرسه و تجربه دوران
كودكى بى بهره مى سازد و
سالمت روحى و جسمى انها را
تهدید مى كند كار كودك نزد
بسیارى از كشورها و سازمان

هاى بین المللى فعالیتى استثماري
تلقى مى شود كار مى تواند
شامل كار در كارخانه
،معدن،روسپى گرى،كشاورزى،
و كمك در كسب و كار والدین و
یا داشتن كسب و كار شخصى
باشد .نا متعارف ترین شكل هاى
كار كودكان استفاده نظامى از
كودكان و تن فروشى انها است.
بر اساس آمار سازمان جهانى
كار ILOساالنه ۴١۱میلیون
كودك ١تا۰١ساله در جهان
محروم از كودكى مى شوند طبق
این آمار ۰۴۱میلیون انها وارد
بازار كار شده و مشغول به كار
تمام وقت هستند١۰ .درصد این
كودكان در اسیا  ۷۴درصد در
افریقا و۶درصد امریكاى التین
زندگى مى كنند .امروزه اسیبهاى
این كودكان شامل اسیب هاى
اجتماعى شامل سو استفاده
جنسى  ،اعتیاد،خرده فروشى
مواد مخدر و بزه كارى كودكان
كار به گونه اى زیانبار و اسیب

نامه نرگس محمدی به دادستان :آیا تماس تلفنی ما زنان دربند با
فرزندانمان امنیت ملی را مخدوش می کند؟
کانون شهروندی زنان :نرگس محمدی ،فعال حقوق زنان و حقوق
بشر ،که دو ماه است در زندان اوین به سر می برد ،طی نامه ای به
دادستان در مورد عدم امکان تماس تلفنی زنان ،در بند نسوان زندان
اوین اعتراض کرده است .او ضمن شرح درد و رنج خود از بی
اطالعی از وضعیت فرزندان خردسالش به خاطر عدم دسترسی به
تلفن ،در این نامه می نویسد« :جناب آقای دادستان ،گفته می شود
دستور قطع کامل تماس تلفنی بند نسوان اوین به دستور مقام محترم
دادستانی است و من دو واقعه مربوط به خودم و حس و حال
مادران و زنان بند نسوان را توضیح دادم تا حضرتعالی به حرمت
بشر ،زن و مادر ،یک بار دیگر در مورد این دستور تأمل بفرمایید
تا با برقراری تماس های تلفنی مطابق قوانین و مقررات مد نظر
قوه قضائیه ،این اجحاف و فشار مضاعف بر زنان در بند و کودکان
در رنج مرتفع گردد» .متن کامل نامه نرگس محمدی را در زیر می
خوانید:
جناب آقای جعفری دولت آبادی ،دادستان محترم
با سالم و احترام ،اینجانب نرگس محمدی در تاریخ 8130 /7 / 85
توسط افرادی در منزلم بازداشت شدم که قسم خوردند که جناب آقای

رسان باال مى رود.كار كودكان
جنبه هاى منفى اقتصادى و
اجتماعى قابل توجهى در بر
دارد ،این كار مانع افزایش
مهارتها ،اموزش و دانش مى
شود بهره ورى افت مى كند و
درامدهاى بیمه اجتماعى كاهش
پیدا مى كند،صدمه هاى جانى و
مالى باال مى رود انواع اسیب
هاى اجتماعى افزایش پیدا مى
كند .مهاجرتها بدلیل امكان كار
كردن كودكان به گونه اى
زیانبار و اسیب رسان باال مى
رود .امارهاى غیره رسمى نشان
دهنده وجود  ۶میلیون كودك كار
در ایران مى باشد و نیمى از انها
اتباع كشور هاى همسایه مى
باشند.بیشترین تعداد كودكان كار
در فاصله سنى  ۰۱تا  ۰١سال
هستند و هم نین باعث وبانى
وجود فقر و بى بضاعتى خانواده
ها در ایران كه باعث ایجاد خَیل
عظیم كودكان كار مى گردد
سیستم حكومتى حاكم بر ایران
مى باشد ۰۴ژوئن ۴۴،خرداد
روز جهانى مبارزه علیه كار
كودك است .كودكان در ایران از

خدابخشی قصد دارند با من
صحبت کنند و حتا زمانی که
داروهایم را جمع می کردم با
اصرار می گفتند که نیازی به
این کار نیست و شما پس از
صحبت باز می گردید .اما همان
روز و بدون صحبت با هیچ مقام
قضایی به بند عمومی نسوان
اوین تحویل داده شدم تا باقیمانده
حبس ام را ( 0سال) بگذرانم.
این درحالی بود که فرزندانم
ساعت  2صبح به مدرسه رفته
بودند و ساعت یک و نیم به
منزل باز می گشتند و من به
دلیل نبودن همسرم در ایران و
اعضای خانواده ام در تهران،
نگران پشت در ماندن کودکان 1
ساله ام بودم .پیش از گشودن در
به روی نیروهای امنیتی ،با
برادرم در مشهد تماس گرفتم که

جایگاه متزلزلى بر خوردار
هستند به طورى كه به كودك به
عنوان یك موجود مستقل نگاه
نمى شود و حتى ساده ترین
حقوق انها نادیده گرفته مى شود
هم نین كنوانسیون حقوق كودك
در ایران با وجود تغیرات زیاد
از جانب دولت ایران كه باعث
از دست رفتن صورت اولیه و
اصلى ان شده است هم نان باید
و شاید اجرا نمى شود و دولت
در این زمینه نقش اساسى بر
عهده دارد دولت ایران
كنوانسیون حقوق كودك را به
پذیرفته
مشروط
صورت
است،ثانیا مواردى مغایر با این
كنوانسیون در قانون مدنى خود
به ان افزوده است كه این قوانین
در بسیارى از موارد ساده ترین
حقوق كودك را نادیده مى گیرد،
ثالثا دولت به وظائف خود در
همان حدى كه خود پذیرفته و در
قوانین داخلیش اورده عمل نمى
كند و تا زمانى كه هم نین
حكومت فاشیست و ضد بشرى
در ایران بر قدرت است و
حكومت مى كند این ظلم و ستم
ریشه كن نخواهد شد.
به احتمال زیاد مرا بازداشت
خواهند کرد و علی و کیانا در
مدرسه هستند و ساعت یک و نیم
برمی گردند و نگران ب ه ها
هستم و از ایشان خواستم خودش
را به تهران برساند .مأمورانی
که پشت در آپارتمان بودند
مرتب تهدید می کردند که اگر
در را باز نکنی نیروهای ویژه
شان خواهند آمد و در را باز
خواهند کرد و قول دادند که به
من فرصت کافی خواهند تا
تماس هایی را که الزم است
(برای ب ه ها) داشته باشم ،اما
به محض ورود به زندان اوین،
مستقیم به بند زنان تحویل داده
شدم که هی گونه امکان تماس
تلفنی وجود نداشت .ساعت یک
و نیم ظهر شد و من از علی و
کیانا خبری نداشتم .چندبار به
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خشونت علیه زن خشونت علیه ریت
به دفتر مراجعه کردم و توضیح
دادم که من از وضع ب ه ها
نگرانم و یک تماس تلفنی کوتاه
و فقط برای مطمئن شدن از
پشت در نماندن ب ه ها می
خواهم .گفتند در بند زنان امکان
هیچ تماس تلفنی وجود ندارد
چون به دستور دادستان تلفن ها
قطع است .چندبار دیگر مراجعه
کردم تا باالخره ساعت سه و نیم
بعدازظهر مرا برای برقراری
تماس تلفنی به ساختمان اجرای
احکام زندان اوین بردند و طی
تماس کوتاهی متوجه شدم که
برادرم هنوز به تهران نرسیده و
خانم همسایه پیش ب ه هاست.
نزدیک غروب بود دوباره به
دفتر رفتم و خواستم یک تماس
دیگر بگیرم .مطمئن بودم علی و
کیانا شب را بدون من یا یکی از
اعضای خانواده ام نمی خوابند و
گریه و بی تابی می کنند .اما
جواب دادند شما در بند نسوان
اجازه تلفن ندارید .تلفن قبلی شما
هم فقط یک استثناء بوده است.
چاره ای نداشتم .به بند بازگشتم.
داروهایم را نداده بودند و من
تمام شب را با اضطراب و
نگرانی ،صبح کردم .دوباره
رفتم و تقاضا کردم و پاسخ شان
همان پاسخ قبلی بود .از سه شنبه
تا یکشنبه هیچ اطالعی از ب ه
ها نداشتم .درحالی که با یک
تماس تلفنی می توانستم از
حضور خانواده ام در کنار
فرزندان خردسالم مطمئن و آرام
باشم و البته این رفتار چیزی جز
فشار روانی بر زندانی به شمار
نمی آید که به دور از انصاف
است.
و اما یک ماه و نیم بعد ،طی
نامه هایی از مسئوالن قوه
قضائیه و مسئوالن زندان،
درخواست کردم به دلیل رفتن
علی و کیانا از ایران در 70
تیرماه و در فرصت چهار هفته
باقیمانده ،مالقات حضوری به
من و علی و کیانا بدهند تا سیر
ببینم شان .باالخره موافقت شد.
روز دوشنبه قرار شد تا به
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خانواده ام زنگ بزنند و اطالع
دهند تا علی و کیانا را ساعت
یازده صبح روز بعد به زندان
بیاورند .ساعت یازده آماده شدم
و روی تختم نشستم .خبری نشد.
به دفتر مراجعه کردم .گفتند
هنوز نیامدند .تا ساعت دو
بعدازظهر چندبار به دفتر
مراجعه کردم و خواستم خبری
به من بدهند یا الاقل خودشان با
خانواده تماس بگیرند و ببینند چه
اتفاقی افتاده ،اما باز هم خبری
نشد .چند نفر از خانم های بند
آمدند و در دفتر نشستیم .باالخره
مسئوالن اجرای احکام و حفاظت
به این نتیجه رسیدند که خودشان
تماس بگیرند و از خانواده
سئوال کنند که چه اتفاقی افتاده
است .پس از مدتی به مسئول بند
نسوان اطالع دادند که علی
مریض است و نه تنها امروز،
بلکه فردا و حتا یکشنبه هفته بعد
هم نمی توانند برای مالقات
بیایند .همین و بس .پس از سه
ساعت انتظار و اضطراب ،با
خبر بیماری علی نگران شدم.
برخاستم و به بند برگشتم .ما در
این بند از خانواده های خود،
فرزندان مان ،پدران و مادران
مان بی خبریم .من نمی دانستم
علی چرا و از کی مریض شده و
چرا تا یک هفته یا ده روز دیگر
نمی تواند به دیدن من بیاید .چرا
دیروز من خودم نباید به خانواده
ام زنگ می زدم تا هم از بیماری
فرزندم مطلع شوم و هم با او
صحبت کنم که قطعا ً در این
روزها به صدای مادرش نیاز
بیشتری دارد؟ آیا کسانی که
چنین می کنند از حال و روز
زندانیان و خانواده هایشان مطلع
اند .با مراجعات مکرر خانم های
بند به دفتر ،اجازه داده شد تا به
ساختمان اجرای احکام اوین
بروم و من توانستم چند دقیقه با
فرزند بیمارم صحبت کنم و
صدای ضعیف و مریض اش را
از پشت تلفن بشنوم و به بند باز
گردم .علی رغم مراجعه من و
سایر خانم های بند برای داشتن

یک تماس تلفنی دیگر برای
اطالع از حال و روز پسرم،
امکان تماس تلفنی داده نشد و
چاره ای جز این وجود نداشت تا
یک هفته دیگر در اضطراب و
نگرانی بمانم تا روز یکشنبه
کسی خبری از فرزندم بیاورد.
جناب آقای دادستان ،این دو اتفاق
را سعی کردم برایتان توضیح
دهم تا بتوانم نیاز زنان و مادران
بند زنان اوین را به دسترسی به
تلفن طبق قوانین و مقررات،
مطرح نموده و درخواستی از
حضور محترمتان داشته باشم .ما
در بند نسون اوین  77زن
حضور داریم که  80نفر از این
زنان مادر و  5نفر از این تعداد
کودکان زیر  80سال دارند.
درست است که ما محکوم به
تحمل
حبس
هستیم و
با عادالنه
یا
ناعادالنه
بودن
احکام هم
فعالً
کاری
نداریم،
اما هر
کدام از ما یک انسان ،زن ،و
مادر هستیم .آیا داشتن یک
مکالمۀ تلفنی چند دقیقه ای طی
دو یا سه بار در هفته فقط برای
شنیدن صدای کودکان ،مادران و
پدران ،با اجرای احکام ما در
زندان ،و با مقررات و قوانین
نظام قضایی کشور تعارضی
دارد؟ اگر خیر  ،پس چرا این
تصمیم ناروا اعمال می گردد؟ یا
این که داشتن تماس مادرها با
فرزندانشان مسئله امنیت ملی و
نظام را مخدوش می نماید؟ یا نه
این تصمیم برای تنبیه بیشتر
زنانی است که پا به عرصه نقد
گذاشته اند؟ یا برای متوجه شدن
بیشتر ماست که بدانیم و بفهمیم
که ما به دلیل زن و مادر بودن با
اهرمهای فشار بیشتری مواجهیم.

چرا که اگر اعمال تبعیض بر
زنان آزاد در جامعه رواست و
صورت می گیرد بر زن دربند
رواتر و سهل تر است.جناب
آقای دادستان ،گفته می شود
دستور قطع کامل تماس تلفنی بند
نسوان اوین به دستور مقام
محترم دادستانی است و من دو
واقعه مربوط به خودم و حس و
حال مادران و زنان بند نسوان
را توضیح دادم تا حضرتعالی به
حرمت بشر ،زن و مادر ،یک
بار دیگر در مورد این دستور
تأمل بفرمایید تا با برقراری
تماس های تلفنی مطابق قوانین و
مقررات مد نظر قوه قضائیه،
این اجحاف و فشار مضاعف بر
زنان در بند و کودکان در رنج
مرتفع گردد.

جناب آقای دولت آبادی ،مهر و
عشق و مادری ،امری ذاتی و
عجین با وجود مادر است که
مکان و زمان نمی شناسد و تابع
متغیر آزاد و دربند بودن نیست.
تک تک ما زن و مادریم و
کودکان ما هم چون فرزندان شما
و میلیون ها کودک این سرزمین
اند که نیازمند مهر و عاطفه
مادری اند .به هر تقدیر ما در
بندیم ،اما مادریم .حداقل صدای
فرزندان مان را از ما و صدای
ما را از فرزندان مان دریغ
نکنید.
نرگس محمدی – زندان اوین -
تیرماه 0831
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نقدو بررسی فیلم :
( Preciousگرانبها)
سونیا را د
کارگردان :
لی دانیلز
محصول کشور :
محصول  2113آمریکا
پرشسز ،شاید فیلمری نربراشرد کره
عررامرره مررردم برررای سرررگرررمرری
بپسندند؛ چرا که محوای داستران
غررم انررگرریررز و جررو آن افسرررده
است .داسرترانری اسرت کره شرایرد
بررارهررا در طررول زنرردگرری خررود
شنیده ایرم و فرقرط پرس از چرنرد
لحظه افسوس از آن گرذر کررده
و به دست فراموشی سپرده ایرم.
واقعیتی تلخ است در پس دنریرای
پررر زرق و برررق جرروامررع برره
اصطالح پیشرفرتره کره هرمرگران
همریرشره سرعری در پرنرهران نرگره
داشررتررن آن دارنررد .گرررانرربررهررا
تررلررنررگررری اسررت برره وجرردانررهررای
خوابیده ،زنردگری دخرترری سریراه
پوست است که به خاطر اضافره

بهاره شرفی
مهاجرت

وزن و ظاهری که دلنشین مردم
نرریررسررت ،از جررامررعرره و حررترری
خانواده تررد مری شرود .در 80
سررالررگرری صرراحررب یررک فرررزنررد
براردار
دختر مرعرلرول ذهرنری و
ِ
فرزندی دیگر است کره حراصرل
تجاوز پدرش است .پررشرس در
عنفوان جروانری کرهرن سرالری را
تجربه می کرنرد .رویرای داشرترن

پارتنر و ارتباط با جنس مرخرالرف
و یک زنردگری نررمرال ،در ترمرام
لحراظ زنردگری برا اوسرت .گراهری
خررود را مررعررشرروقرره آمرروزگررارش
تصور می کند گراه سرتراره روی
جررلررد مررجررلرره مررد .رویرراهررایرری کرره
جامعه به خورد او داده تا برتروانرد
برره عررنرروان زن بررر خررود ارزش
بگذارد.
گرانبهرا ،از مرعردود فریرلرم هرایری
است که بررخرالف دنریرای پرر از
تبلیغات و تجلل هالیوود ،بریرانرگرر
یک درد اجتمراعری اسرت کره برر
باور غلط عامه مردم ،فرقرط برایرد
در جرروامررع اسررالمرری یررا جررهرران
سومی شاهد آن براشریرم .درحرالری
که داستران در قرلرب برزرگرترریرن
قررررررررررررررررردرت
سررررررمرررررایررررره
جرررررررررهررررررررران
"آمرررریرررکرررا"
رخ می دهد.
حرروادثرری از
ایرررن دسرررت،
بیخ گوش مرا
و زیرررررررررر
پرروسررت هررر
جررامررعرره ای
هرررررر روزه
درحرال وقروع اسرت .از تررجرراوز
پدر به فرزنرد گررفرتره ترا مرعریرار
زیبایی و زشرتری و حرتری رنرگ
پوست و نژاد ،نقیصه هایی اسرت
که درد آن فقرط دامرنرگریرر طربرقره
فرودست جامعه خواهد بود.
فیلم به خوبی توانسته جامرعره رو
به افول مصرف گرا و عصریران
زده متولد شده در نظرام طربرقراتری

را به تصویر بکرشرد .مرا در چره
اجتماعی زندگی می کنیم؟ جامعه
ای که نوجوانی به خاطر اضرافره
وزنش ،برارداری و حرتری رنرگ
پوستش از ورود به کرالس درس
و نشسترن روی صرنردلری ردیرف
جلو می هراسرد .جرامرعره ای کره
مادر به جای حمایت از فرزنردش
در مقابرل ترجراوزهرای وحشریرانره
همسر ،دخترش را باعث و برانری
از هررم پرراشرریررده شرردن
زندگی اش مری دانرد و
او را ترررد مرری کررنررد؛
اجتماعی که در آن پردر
به جای کمک به ساختن
آینده فرزندش ،آن را به
تباهی کشانده و به جرای
عشق ورزیردن پردرانره،
بدن دخرتررش را بسرترر
حرروس هررا و غرررایررز
سادیستی اش می کند.
پرشس اما در میان ایرن
زندگی پر از دردف بره
جرای گرزیررنرش انرزوا و
ترررک جررامررعرره ،ادامرره
دادن و مبارزه با دیدگراه
عموم را بر می گزیرنرد.
برررخررالف خررواسررت مررادرش ،برره
تحصیل ادامه می دهد .هرچند به
خرراطررر وضررعرریررتررش از مرردرسرره
اخراج مری شرود ،امرا ترنرهرا راه
موفقیت خرود را ادامره دادن در
مرردرسرره اصررالح و تررربرریررت مرری
دانررد .تصررمرریررمرری کرره از نررظررر
مررادرش غررلررط اسررت ،چرررا کرره
درنظر او ،ظراهرر شردن هررچره
بیشتر دخترش میان اجرترمراع ،بره
شرمساری او دامن می زند! یک
دیدگاه اکتسای غلط دیگر که براز
هررم زایرریررده تررفررکرررات خرررافرری،
مذهبری و اخرالق مردار اجرترمراع
است.
اینجا با پارادوکس بررخروردهرای
اجررتررمرراعرری مررواجرره مرری شررویررم.
مدرسه ،به خوبی مرکرانری بررای
طبقه بی مشرکرل جرامرعره تررسریرم
شرررده .آپرررارترررایررردی کررره نرررظرررام
آمروزشری ،هرمریررشره در گرزیرنررش
بازی ه هایش دارد ،باعث عمریرق
تر شدن شکاف بین طبقات و

اقشار مختلف جامرعره مری شرود.
دسته بندی نوجوان خروب و برد،
مشکل دار و بی مشکل ،مسرترعرد
یا کم هوش؛ مدرسه مکانی برای
فراگیرری عرلرم نریرسرت! مرکرانری
اسررت برررای خررودنررمررایرری ،برررای
پنهان کردن مشکالت سریرسرترمری
که آن را پررورده ،جرایری اسرت
برای بره نرمرایرش گرذاردن دسرت
پرورده های بی نقرصرش! طربرقره

آسیب پذیر و ضعیف جرامرعره بره
بهانه های مخلترف از ایرن دایرره
حررذف خررواهررنررد شررد .حرراال اگررر
پدرت با تو بردرفرتراری و بره ترو
تجاوز کرد ،این تویی که محکوم
به ترد شدن از جرامرعره و نرظرام
آموزشی خواهی بود!
پرشس ،هیچ وقت حررفری بررای
گررفررتررن برره دیررگررران نرردارد ،چرره
معلمش ،چه مادرش که تمام
شبانه روز درحال فریاد کشریردن
است و چه مددکار اجتمراعری کره
به ظاهرر قصرد کرمرک دارد .از
تررنررفررر مررادرش و تررجرراوزهررای
ناپدرانه پردرش شررمسرار اسرت.
او نیز خود را جردا از دیرگرران
می داند و با علم بره سررزنرش و
ترد شدن ،سکوت را ترجیح مری
دهد .فقط وقتی لب به سرخرن مری
گشاید که در بریرن چرنرد نروجروان
مشکل دار دیگر ،خود را با آنرهرا
یکی می بیند و حتی جررات پریردا
می کند که در ردیف جلو بنشیند.
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تنها راه راهیی  ،اتحاد است
ایررنررجررا بررزرگررنررمررایرری مرردارس
اصررالح و تررربرریررت بررا واقررعرریررت
مرروجررود در تررنرراقررض اسررت .در
زنرردگرری واقررعرری ایررن مرردارس
آکواریومی است برای قرنطیرنره
افرادی که زندگی آرامی ندارند.
نقش فرشته گونه مرعرلرم پررشرس
را به ندرت در این گونه مراکرز
مرری برریررنرریررم .برررخررالف قصرره
پردازی نویسنده و بازتاب آن به
وسیله "لی دانیلز" ،رفتار خروب
و دوستانه کمتر از کارکنان ایرن
مراکز انظار می رود .اما خب،
نباید فررامرو کررد ایرن فریرلرم در
صررنررعررت سرریرررنررمررای تررجررراری
"آمریکا" ساخته شده و در کنرار
اعررتررراض هررای برری پررروایررش،
جررایرری هررم برررای مرردح و ثررنررای
دسررت انرردرکرراران "مررهررربرران"
اجتماعی باز کرده ،تا از ممنوع
التصویر شدن فیلمش جلوگریرری
کند!
پرشس ،همر رنران هرر روزه برا
واقعیات زنردگری خرود دسرت و
پنجه نرم می کند .اینک دومریرن
نروزاد او ،پسررش ،مرترولرد مرری
شود .روزهایی که باید در کنرار
براقری هررم سراالنرش بره برازی و
تفرریرح برپرردازد ،و مرثرل براقری
نرروجرروانرران از طرررف پرردر و
مررادرش مرررورد عشرررق ورزی
قرررار بررگرریرررد ،حرراال برره لررطررف
تبعات کاال محرور جرامرعره اش،
باید در نقش مادر حاضرر شرود.
مررادری کرره
بهارهدرشرفی
ری
ر
رودک
دوران کر مهاجرت
اش نرریررز مررادر
بررود! برره جررای
عروسرک برایرد
نوزادش را در
آغوش برگریررد.
دخررتررر آسرریررب
دیرررررررده ایرررررررن
واقعیت را نریرز
باز به جان مری
خرد و امیدش به عشق ورزیردن
برره فرررزنرردانررش اسررت .امررا ایررن
دلخوشی مروقرتری جرایرش را بره
وحشت می دهد .وقرتری مرتروجره
مرری شررود کرره از طررریرریررق پرردر
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مرتررجراوزش برره برریررمراری "ایرردز"
مبتال شده ،آخرین بارقه های امید
برره داشررتررن یررک زنرردگرری آرام و
نرمال ،رابطه با جنس مخالرف و
همراه شدن با جامعه ،از دنیرایرش
رخت بر می بندد و برغرض فررو
خورده سالها زجر و سکوتش را
در صورت معلرمری کره خرود را
منجی می داند می شکند.
مخاطب زمانری دچرار خشرم مری
شود که عکس العرمرل اطررافریران
پرشس را در مواجهه برا ترجراوز
پدر بی اعتنا می یابد! خونسرردی
آمرروزگررار ،هررمررکررالررسرری هررا و
مددکار اجتماعی به طرز فجیعری
به این خشم دامن می زند .گرویری
اتفاقی نیفتاده! هی کرس را نربرایرد
برررازخرررواسرررت کررررد چررررا کررره
گررنرراهررکررار اصررلرری خررود پرررشررس
اسرررت! در جرررامرررعررره ای کررره
فردگرایی حرف اول را می زند،
همیشه در پدید آمدن مشرکرالت ،
مقصر خودت هستی! در مرقرابرل
فررقررط بررا جررمررالت کررلرریررشرره ای
مسئولیت را از دوش خود بر می
دارد.
پرشس هم در مقابل آمروخرتره کره
دخررتررر خرروب و مررقرربررول ،یررعررنرری
دخررتررری خرروش انرردام و زیرربررا و
برای جرنرس مرخرالرف جرذاب .بره
کالم روشن تر دختر و زن مورد
پسند جامعه کراالیری بری عریرب و
نقص است که خیلی زود برتروانرد
مشتریان خود را جرذب کرنرد! از

این واقعیت مرتجع ،پردر او نریرز
با خبر اسرت .مری دانرد دخرتررش
جایی در اجرترمراع نردارد ،و ایرن
بستر سوء استفاده هایش را محریرا
می سازد .پرشس نریرز برا هرمریرن

تصررور غررلررط برره ایررن تررجرراوز
عاجزانه ترن مری دهرد ،چرون از
نظر او شاید دیگر هی کس مریرل
به ارتباط جنسی با او را نرداشرتره
باشد!
راسیسم ،آپارتاید اخالقی ،مرذهرب
زدگی ،خرافات و زن سرتریرزی،
به روشنی از ابتدا تا انتهای فریرلرم
در صورت مخراطرب فرریراد مری
زنرد .شرایرد فریرلررم در بره نرمرایررش
گذاشتن و به رخ کشریردن ظرلرمری
که در طبقه ضعیف جامعه بریرداد
مرری کررنررد ،مرروفررق برروده؛ امررا در
نهایت جز پریرام " بریردار شرویرد!
جرامرعره شرمررا
نرریررز از ایررن
دسررت دردهررا
و بیماری هرا
دارد" چررریرررز
دیگری برای
عرررررررررضرررررررره
نرررررررررررررررررردارد.
خصررررروصرررررا ً
اینکه به جای
ارائه راه حل
عرریررنرری و عررمررلرری ،برره خرررافرره و
مذهب پناه می برد .یکری از ایرن
بازخورد ها را در سکانرس هرای
رویای پرشس برای پریروسرترن بره
گروه سرود کلیسا می بیرنریرم .راه
حل فریرلرمرسراز بررای رهرایری از
فجایع تولید شده از نظام سرمرایره
داری ،پناه بردن به مذهبی اسرت
که باز هم محصول هرمریرن نرظرام
است! دامن زدن بره خررافرات و
اخالقیات ،ارزش های اعتراضی
فیلم را زیر سروال مری بررد .راه
چاره را برای نجات پرشس ها و
زنان ستم دیده ،در انرزوا و وفرق
دادن خود با شررایرط مری بریرنرد :
"چشررمررانررت را برره روی تررنررفررر
جامعه ببند به جای ایرنرکره بره آن
اعررتررراض کررنرری! لرربررخررنررد بررزن
درحالی که خاکستر قلب سروخرتره
ات تمام زندگی ات را پوشانرده!"
این راه حل فرشته نرجرات اغرلرب
مددکراران اجرترمراعری اسرت ،کره
برای حفظ آرامرش سروگرلری هرا،
بررایررد جرروجرره اردک هررای زشررت
جامعه را ساکت نگه دارد!

در عین حرال در کرنرار نرقرایرص
فاحش و کلیشه ای ،فیلم به لرحراظ
محنوا از دیگر تولیدات گیشه ای
هالیوود قابل دیردن ترر اسرت .بره
خصوص با بازی هایری روان و
باورپذیر که بیننده را با دردها و
اشکهای پرشس همراه و این درد
موجود جامعه را به خوبی لرمرس
می کند .پرشس از ورای ظراهرر
نررره چرررنررردان دلررر رررسررربرررش ،دل
تماشاگران را به دست می آورد.
"گررربررروری گررربررری" در نرررقرررش
"پرشس" شما را وادار مری کرنرد
با او بخندید ،گریه کنید و به فکر

فرو بروید .به جرامرعره ای فرکرر
کنریرد کره مرحرصرول آن هسرتریرد.
رفررتررارهررای شررمررا را بررراسرراس
چارچوب قوانریرن خرودش شرکرل
داده و آرزوها و رویراهرای شرمرا
را بر طبرق نریرازهرای هرر دوره
اش می سازد .حتی خواست ها و
اهداف شما ساخته و پرداخته این
سیستم است .نگاه جامرعره اخرالق
گرا به نرژاد ،قریرافره ،ارتربراطرات
خررانرروادگرری و زنرردگرری شررخررصرری
افررراد ،طرربررق اصررولرری برررنررامرره
ریزی می شود تا بتواند پایه های
سست نظام طبقاتی را نگه دارد.
شررایررد تررمرراشررای ایررن فرریررلررم برررای
یادآوری مجدد دردهرای پرنرهرانری
که ما فراموش کرده ایم سرودمرنرد
براشرد .امررا در کرنررار آن ،هرجرروم
هرچه بیشرترر فررهرنرگ مررترجرع
غالب بر زندگی طبقاتری را نریرز
کرره افسررارگسرریررخررترره هررر روز
قربانیان بریرشرترری مری گریررد و
جهان را به مرنرجرالبری برزرگ و
مرتررعرفررن تربرردیررل کرررده ،در نررظررر
پررنگ تر می کند.
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صفح خ
ه بری

دولت به احترام مراجع ،موضوع حضور زنان در ورزشگاهها را پیگیری نکرد
معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور گفت :وقتی مخالفان از مراجتع هتزیتنته کتردنتد ،بتختاطتر احتتترام دولتت بته
مراجع ،تشخیص داده شد تمهیداتی رعایت شود.
شهیندخت موالوردی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،در خصوص وضعیت حضور زنان در ورزشگاهها عنوان کررد :مرخرالرفران ایرن مسرالره
تالش کردند تا موضوع را به سمت و سوی سلسله مصاحبههایی ببرند تا عملکرد معاونت امور زنان را زیر سوال برده باشند ،در حالریرکره
ما بارها اعالم کرده ایم که پیگیری این مساله به معنای این نیست که ما این کار را در اولویت مطالبات زنان و دختران مریردانریرم ،یرا ایرنرکره
سایر فعالیتهای خود را تعطیل کردهایم و صرفا در حال پیگیری این مطالبه هستیم.
وی افزود :بحث حضور زنان در ورزشگاهها تنها بخشی از مطالبات بانوان ماست .در شرایطی که جامعه ما دچار افسردگی شرده و نریراز
به نشاط و شادابی دارد ،پایین آمدن سن اعتیاد به  81سال و روی آوردن دختران جوان به مواد روانگردان برای ایجاد هیجان کراذب جرای
تاسف دارد .در همین راستا است که ما این برنامه ها را برای ایجاد شور و هیجان و نشاط در زنان و دخرترران کشرورمران الزم دانسرتره و
ضروری تشخیص میدهیم.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یادآور شد :در چنین شرایطی ما این برنامهها را الزم میدانیم تا زنان و دختران بتوانند از
وضعیت خارج شوند و اوقات فراغت خود را به نحو درستی پر کنند .از ابتدا هم در خصوص این مساله با همین نگاه وارد شدیم و هدفمران
این بود با یک چارچوب معین و زیرساختها الزم ضمن سالمسازی فضا و محیط ،زنان و دخترانمان بتروانرنرد ترنرهرا بررای ترمراشرای برازی
والیبال و نه همه ورزشها در وزرشگاه حضور داشته باشند .منظور ما هم از حضور زنان یک حضور بیقریرد و شررط در ورزشرگراههرا
نبود.

***

 2هزار نفر زن کارتن خواب در کشور وجود دارد— تیر ۰۲ام  ۴۹۳۱روشنگری
ایلنا :معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه این یک سوم کارتن خوابها زن هستند ،گفت ۰۷ :دستگاه در مورد زنان
کارتن خواب مسئولیت دارند که باید هرچه سریعتر به وظایف خود عمل کنند.
شهیندخت موالوردی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت زنان کارتن خواب از سوی
معاونت امور زنان و خانواده گفت :ساماندهی زنان کارتن خواب متولیان خودش را دارد و انتظار ما این است که متولیان برای رفع این
مشکل پا پیش بگذارند.
وی ادامه داد :معاونت امور زنان و خانواده نیز وظیفه دارد؛ در این زمینه ایجاد حساسیت کرده و به اهمیت پرداختن به این موضوع تاکید
کند و هماهنگیهای الزم برای انجام وظیفه دستگاههای متولی را نیز در نظر بگیرد که گمان میکنم ،در این زمینه به خوبی وظیفه
خودمان را انجام دادهایم.
موالوردی افزود ۰۷ :دستگاه هم ون شهرداری و بهزیستی وظیفه دارند که به مساله زنان کارتن خواب رسیدگی کنند که در واقع همه
آنها باید برای این مساله به میدان بیایند ،زیرا این انتظار که یک معاونت یا یک سازمان به تنهایی این وظیفه را برعهده بگیرد ،انتظار
درستی نیست و نتیجه نخواهد داد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود؛ آمار ارائه شده توسط معاونت امور زنان در مورد تعداد زنان کارتن خواب سیاهنمایی است،
گفت :این آمار را بر اساس مستندات ارائه کرده ایم .بررسیها نشان می دهد که از  ۰۵هزار کارتن خوابی که در کشور وجود دارد۵ ،
هزار نفر زن هستند.

اطالعیه سازمان راهیی زن:
لی
نش
بدینوسیله هب اطالع خوانندگان زعزی می رسانیم هک رهی راهیی زن بد ل تعطیالت اتبستانی رد ماه
منتش
منتش
اوت ر نخواهد شد .شماره ی بعدی رد ماه سپتامبر ر خواهد شد .سازمان راهیی زن
تعطیالت خوشی را ربایتان آرزو دارد.

سردبیر و مدری مسئول راهیی زن
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