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زنان کارگر و جای خالی شان در اعتصابات کارگری  1می روز جهانی کارگر ،روزی که پلیس
بروی هزاران کارگر معترض برای کاهش
شراره رضائی
ساعت کار ،آتش گشود و با اعدام  8نفر از
رهبران کارگری در شیکاگو ،این روز بنام کارگر نام گذاری شد.
اول ماه می ،سمبل مبارزات کارگران برعلیه سیستم نظام سرمایه
داری است .روز قدرت نمایی ،طبقه کارگر بعنوان یک طبقه ی
قدرتمند علیه بورژوزای ست .روزی که کارگر دست در دست
هم با اتحاد و یکپارچگی خواست و مطالبات ش را به نمایش می
گذارد .روزی که تنها کافی ست کارگران دنیا اراده کنند تا نظام
اسثمارگر بورژوازی را به زیر بکشید.
در آستانه ی روز جهانی کارگر هستیم .اما هر روز سفره
کارگران در ایران کوچک و کوچکتر می شود و معیشت شان
هر روز بیشتر از روز قبل مورد تعرض حاکمیت ایران قرار می
گیرد .اخراج گسترده کارگران و عدم پرداخت دستمزدها زندگی
خانواده های کارگری را در تنگنا قرار داده است .در این میان
وضعیت زنان کارگر به مراتب اسفبارتر است .زنان هنگام تعدیل نیروها بیشتر از مردان در معرض
خطر از دست دادن کار و سقوط به ورطه فقرو تنگدستی هستند .طی تحقیقاتی ،نشان می دهد که با
افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ایران ،شغل دستفروشی رو به افزایش است 67 .درصد از
دستفروشان زنان سرپرست خانواده هستند که  76درصد آنها متاهل اند و مجبورند مخارج میانگین
دو تا سه فرزند را تامین کنند 3355 .درصد از آنها دستفروشی اولین شغل آنها محسوب می شود
و 1365درصد به علت اخراج از محل کار و یا ورشکستگی شغلی به دستفروشی روی آورده اند از
این میان  %57آنها جزو کارگران ماهر و متخصص و  %11شان کارگران ساده بودند.
قوانین حکومت ایران نه تنها حمایتی از زنان کارگر نمی کند بلکه سنگ ها و موانعی در سر راه
کارکردن زنان برای حذف زنان از جامعه و استقالل اقتصادی قرار داده است .قوانین و الیحه هایی
که بدون هیج پشتوانه ی حمایتی به کاهش ساعت کار زنان شاغل رسمی و یا غیررسمی و پیمانی
تصویب شد تا زنان در شرایط خاص که فرزند یا همسر معلول ،یا کودک زیر  6سال دارند می
توانند بجای  66ساعت 57 ،ساعت در هفته کار کنند .کدام کارفرما است که در ازای  57ساعت کار
دستمزد  66ساعت را پرداخت کند و کارفرما برای سوددهی بیشتر ترجیح می دهد از نیروی مرد
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باتوجه به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظررا
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
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سنب
زنده باد  8مارس  ،ل آزادیخواهی و رباربی طلبی
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شان می شوند و حتی در اینراه با خطرات تهدید و احضار
و حتی زندانی شدن به جان می
خرند .ولی حضور این زنان
بعنوان چهره های کارگری
کسانی که همراه همسران
زندانیشان هستند و خودشان هم
در خانه استثمار می شوند.
متاسفانه جنبش طبقه ی کارگر
تاکنون نتوانسته نیمی از
جمعیت جامعه که زنان شاغل
و یا خانه داری که استثمار می
شوند با خود همراه کند .هیچ
جنبش کارگری کامل و قدرتمند
نخواهد بود مگر بتواند همه ی
کارگران زن مرد را با خود
همراه کند .امید و انتظار می
رود که فعالین و رهبران
سوسیالیست کارگری ،محیط به
شدت مردانه طبقه ی کارگر را
شکسته و شاهد حضور گسترده
زنان کارگر هم طبقه ی
کارگران مرد باشیم.

استفاده کند تا اینکه بر
سودسرمایه اش ریسک کند.
تمام تالش نظام سرمایه داری
برای حفظ نظام خانواده است.
در کشورهای با حاکمیت اسالمی
که قانونش شرع است با تبلیغ و
ستایش از بهشت زیرپای مادران
است و اولویت قرار دادن
کارزن در خانه و خدمت به
مرد ،عمالً حضور زنان در
اجتماع به حاشیه رانده شده و
خانه داری نقش اصلی زنان
محسوب می شود.
شرع و قانون در کشورهای
اسالمی ،اگر مرد راضی به کار
زن نباشد می تواند مانع کار او
شود .از سویی وابستگی
اقتصادی زن به مرد عمال از او
یک برده خانگی می سازد .نتایج
یک تحقیق در سال  1581در
زمینه ی "ارزش افزوده کارخانه
داری زنان" بر روی 1۱۱۱
زن خانه دار در تهران صورت
گرفت که نتیجه این تحقیق نشان

می دهد ارزش افزوده اقتصادی
کارخانه داری زنان شامل شش
مورد است :مراقبت از کودکان و
رسیدگی به تحصیل فرزندان،
پختن غذا ،شستن ظرف و
ظروف ،نظافت خانه ،شستن و
اتوکشیدن لباس ها  ،حقوق هر
ماه معادل  76۱هزار تومان
است.
بر اساس آمار دیگری که در سال
 81از سوی فرمانداری تهران
صورت گرفت ،به طور متوسط
برای هربخش از کارهایی که
زنان در خانه انجام می دهند مثل
نظافت منزل یا شستن ظرف ها،
در روز معادل  7۱۱۱تومان باید
دریافت کنند .و این تنها با در
نظر گرفتن ساعت قانونی کار
یعنی  8ساعت کار در روز و
بدون احتساب حداقل یک روز
تعطیل جمعه و مرخصی ها
درنظر گرفته شده که زنان خانه
داری که حداقل کودکان خردسال
دارند و یا از افراد معلول خانواده

نگه داری می کنند به جرأت می
توان گفت هیچ ساعتی برای
استراحت و یا مرخصی در ماه
بدون دستمزد و بدون داشتن بیمه
ی بازنشستگی و ازکارافتادگی و
یا بیمه ی بیکاری  68ساعته در
حال سرویس دهی و خدمت کردن
به اعضاء خانواده هستند.
در سال گذشته  3۱۱۱اعتصاب
کارگری صورت گرفته3۱۱۱ .
اعتصابی که کارگران برای
افزایش دستمزد ،حقوق معوقه و
یا به اخراج کارگران دست زند.
اعتصاباتی که هیچ زنی در آن
نقش نداشت و جای زنان کارگر
در آن میان خالی بود و هست .در
اعتصابات کارگری ما شاهد آن
بودیم که همیشه این خانواده های
کارگری ،زنان و کودکان در
حمایت از همسران مردشان دست
به اعتصاب می زنند و هنگامی
که فعاالن کارگری دستگیر و به
زندان می روند زنان کارگر
صدای اعتراض همسران دربند

شادی امین

کرده و بر پایه تحقیق “شش
رنگ” ،در بخش وضعیت
حقوقی و درمانی توسط دولت،
به وضعیت افراد ترنسجندر در
ایران پرداخته است.
در این بخش به لزوم انجام عمل
تغییر جنسیت کامل برای تغییر
دادن جنسیت و هویت در اسناد و
مدارک شخصی اشاره شده
است .و اینکه افراد باید به
منظور تغییر جنسیت قانونی
خود ،چهار مرحله اصلی را
کامل کنند .که عبارتاند از:
دریافت تشخیص روانپزشکی
“اختالل هویت جنسی” از یک
روانپزشک؛ به دست آوردن
مجوز رسمی برای تغییر
جنسیت ،ارائه شده توسط
دادسرای در توصیه سازمان
پزشکی قانونی ایران .انجام
مجموعهای کامل از نیازهای
پزشکی ،از جمله هورمون
درمانی ،عقیمسازی و جراحی
تغییر اندام جنسی؛ و ارائه
درخواست به سازمان ثبت
احوال کشور در دادگاه خود و به
دست آوردن مدارک شناسایی
ملی جدید منطبق بر جنسیت پس
از عمل جراحی تغییر جنسیت.

در این راهنمای قانونی پذیرش پناهندگی به نقل از تحقیق “شش
است:
آمده
ایران”
برای
“عدالت
و
رنگ”
هیچ یقین قانونی در سراسر کشور به عنوان معیاری برای انجام این
ضوابط وجود ندارد و افراد ترنسجندری که این مراحل را طی
نکرده باشند در خطر هستند تا به عنوان همجنسگرا شناسایی شوند و
مورد آزار و اذیت و دستگیری ،شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری
قرار بگیرند .همچنین این گزارش نشان میدهد که موارد جدی نقض
حق برخورداری از بهداشت افراد ترنسجندر پس از عمل جراحی
در ایران وجود دارد .دلیل دیگر برای نگرانی جدی ،این است که با
توجه به اینکه افراد ترنسجندر ،ملزم به گذراندن جراحی تغییر
جنسیت هستند تا به عنوان یک فرد از حقوق قانونی بهره مند شوند.
با این حساب این گزارش نشان می دهد که افراد به سمت انجام عمل
تغییر جنسیت بدون رضایت آزادانه و آگاهانه ،به سرعت سوق داده
میشوند .در حالیکه متوجه خطراتی که اینگونه درمانها دارند،
نیستند.
به این ترتیب تاثیر تحقیق مستند و معتبر "شش رنگ" را بر
سرنوشت بسیاری از پناهجویان جامعه ال جی بی تی ،به عینه
مشاهده می کنیم .این راهنما نمایانگر موفقیت ما در انجام تحقیقی
برای تغییر وضعیت است.
نام کتاب نتیجه تحقیق به زبان انگلیسی:
Diagnosing Identities, Wounding Bodies
http://justice4iran.org/…3Pathologizing-Identities…Paralyzi
نتیجه تحقیق به زبان فارسی به نام “جنسیتX”:
http://6rang.org/wp-content/uploads/2015/12/JensiatX.pdf
لینک راهنمای دولت بریتانیا:
http://bit.ly/1TGx1hT

راهنمای دولت بریتانیا در
نوامبر  ،1۱16تحت عنوان
“اطالعات و راهنمایی کشور،
گرایش جنسی و هویت جنسیتی
در ایران” ،برای کمک به
مسئوالن و متصدیان امور
پناهندگی و اقامت درانگلیس
تدوین شده است که ادعای
شهروندان ایرانی را در موارد
درخواست پناهندگی بررسی
میکنند .این راهنما در توضیح
شرایط ایران بیش از  15بار در
راهنمای  16صفحه ای خود به
گزارش “شش رنگ” استناد
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زندا نی سیاسی آزاد باید گردد
کشف جهانی پولشوئی پاناما و نقش جمهوری اسالمی ایران
فرشته نظم آبادی

کشف جهانی پولشوئی پاناما و
نقش جمهوری اسالمی ایران در
حدود یک سال پیش یکی از
کارمندان شرکت موساک
فونسکا با روزنامه آلمانی زود
رویچه تسا یتونک تماس میگیرد
و پیشنهاد بدون پاداشی یا پولی
اسنادی را در اختیار این
روزنامه قرار خواهد داد و
میخواهد که هویت و نام وی
فاش نشود و انگیزه این افشاگر
علنی کردن این جرایم و این
اسناد بود که در ژوئن سال
 1۱13آغاز شد و  1ماه طول
کشید که همه آن افشا شد که ذر
ارتباط با فعالیت چهل سال اخیذ
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شرکت موساک فونسکا است که
در این مدت به مشتری های خود
برای پول شویی و فرار مالیاتی
از طریق دویست و چهارده هزار
مؤسسه در دنیا کمک می کرده
است و این اسناد شامل اطالعاتی
دقیق در مورد چهره های سیاسی
فعلی و سابق وبرخی شخصیت
های شناخته شده از جمله
ورزشی و تالشهای آنها برای
مخفی نگاه داشتن دارایی ها یا
پول شوئی است .نام افرادی نیذ
در این اسناد دیده میشود که با
کشورهای تحت تحریم همچون
کره شمالی  ،روسیه  ،سوریه ،
زیمبابوه معامله داشته اند مرکز
این فعالیت ها پانما و برخی
مناطق دیگر بوده است که به
بهشت این ثروتمندان شهرت
دارد به همین دلیل کل این ماجرا
به نام اسناد پاناما شهرت یافته
است و از جمله کسانی که در
اسناد پاناما نامشان رو آمده است
محمود احمدی نژاد در دوره
ریاست جمهوریش میباشد که
فاش شده است که صاحب چندین
شرکت تقلبی و پولشوئی ایرانی
برای انتقال و جابجائی پول بوده

است و همچنین شماری از
دستندرکاران دولت خاتمی و
مهدی هاشمی در ارتباط و مراوده
و انتقال پول بوده است  .این
افشای اسناد پاناما بر فضای
سیاسی در کشور های مختلف
تاثیر گذاشته و باعث بحران
سیاسی در بسیاری کشورها از
جمله برکناری نخست وزیر ایسلند
و یکی از دزدان دیگر دیوید
کامرون و خانواده اش میباشد که
موجب خشم مردم شد و جلوی
خانه کامرون و دفتر نخست وزیر
انگلستان شعار میدادند و اما جالب
تر از همه عکس العمل حکومت
روحانی بود که محمد باقر نوبخت
سخنگوی دولت روحانی در
رابطه با اسند پاناما گفت اتحامی
در یک خبرگذاری زده شده و نیاز
نیست که نه جمهوری اسالمی
ایران و نه فردی که به وی اتهام
زده شده موضه بگیرد و گفته که
این گزارش ها کم ارزشتر از آن
است که موضعی در برابر آن
گرفته شود و معلومه که وقتی همه
ی حکومتی ها شب و روز
مشغول دزدی های میلیاردی
هستند  ،رو شدن نام احمدی نژاد
و کار گذاران دولت خاتمی در
این رسوایی جهانی به نسبت آنها
کم ارزش تر است و وقتی دولت
دیگر این اوضاع اقتصادی که

اکثریت مردم آن حتی برای
خوردن نان کافی مجبور به
دزدی و فهشا میشود و موج
موج جوانان مملکت رو به
اعتیاد آورده و شمار زنان
کارتن خواب و کودکان کار و
همچنین جنایات عدیده ای که
در اجتماع ما رواج پیدا کرده
است حاکی از بی ارزش بودن
دزدی های کالنی حکومتی ها
میباشد .هر روز که میگذرد
علت تمام نابهنجاری های
اجتماعی  ،فقر و دستنگی که به
مردم مظلوم و بی دفاع ما که
زیر ظلم و استبداد حکومت
دیکتاتوری ایران هستند معلوم
میشود .اگر این سیستم کثیف
دزدی و راندخواری بود به
راحتی مردم ستم دیده ی ما
میتوانستند زندگی بدون مشقتی
داشته باشند و با چنین ثروت
هنگفتی میشد زندگی تک تک
بیماران و بیکاران و همه ی
افراد را به بهترین نحوی با
رفاه و بهتربن امکانات تامین
نمایند و تنها راه این است که
مردم با انقالبشان به زیر بکشند
و مناسباتی برابر و انسانی و
بری از دزدی و تقلب و جنایت
را برپا کنند و راه دیگری جز
این در برابر سیستم مضر و
انگلی و ضد انسانی جمهوری
اسالمی وجود ندارد.

اولین گزارش سواد اموزی در سال ۵۹۳۱
آوریل  61۵2ندای زنان ایران

بهاران خجسته باد!

اولین جلسه کالس با روبوسی تبرریرک سرال نرو اغراز شرد .وبرا ارزوی ریشره کرن شردن
بیسوادی در جهان ،اموزش را شروع کردم .هشت دانش اموز برا پرنرج کرودکاکره الریرنرای
دومررراهررره کررروچرررکرررترررریرررن انرررهرررا برررودازنرررک کرررالس را بررره صررردا در آوردنرررد.
در اولرریررن روز از کررالس،شرراگررردانررم از بررهررار گررفرتررنرردااز ارزوهررایشرران برررای سررالمررترری
دیرررگرررراناصرررلرررح ودوسرررتررری وامرررنررریرررت در افرررغرررانسرررتررران ترررعرررریرررف کرررردنرررد…
انها در خالل حرفهایشان مشکالت زندگی اشان را هم مطرح میکردند .مثال فاطمه که قبل
از عید قرار بود صاحبخانه پولش را بدهد ولی هنوز علی رغم اینکه اسربراب کشری کررده
بود به دلیل اینکه هنوز مستاجری جایش نیامدهاصاحب خانه نتوانسته پولش را بدهد.
زرافشان از فعالیت زنان در افغانستان تعریف کرد .چشمهای نصیبه داستان غرم انرگریرزی
تعریف میکرد :داستانی از بیکاری همسرشاواینکه اجاره خانه اش را چگونه پرداخت کند؟؟؟ متاسفانه مشکل بیکاری برای انها ترهردیردی در
زندگی اشان شده بود .الله در همین رابطه گفت:ارزو میکنم سال نو خوب وپر برکت وپر کار باشد وشوهرم بیکار نماند!!!
جمله ها را فاطمه و صفیه به نوبت در تابلو نوشتند وبقیه شاگردان ازجمله هارا در دفترشان مینوشتند.
کالسمان توام با خنده وشادی همراه بوداهم میخندیدیم هم می نوشتیم.
وقتی عقربه ساعت سه بعد از ظهر را نشان میداد ما گذشت زمان را اصال احساس نکردیم ؛ برا بروسره وخردا حرافرظریاترا هرفرتره برعرد از هرم
جداشدیم.
محبوبه فرح زادی 151331313
3

میزان آزادی زن معیار آزادی ره جامعه است
باز هم تعریف وارونه ی "امنیت ملی"
پروین محمدی

منافع ملی  ،منافع اکثریت جامعه
یعنی صف میلیونی  11درصدی
هاست و دقیقا کسانی که منافع
 11درصد جامعه را به خطر
انداخته اند باید به جرم "اجتماع
و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت
ملی" محاکمه شوند.
کسانی که با طرحهای اقتصادی
اشان باعث میشوند  ،در هر
ساعت  15۱کارگر اخراج و از
زندگی ساقط شده و به صف
گرسنگان و بیکاران جامعه
بپیوندند
واز همین صف میلیونی بیکاران
برای ارزان نگاه داشتن
دستمزدکارگران  ،نهایت سوء
استفاده را میکنند
کسانی که فقط با انگیزه سود
بیشتر بی اعتناء به جان انسانها
شرایطی در محیطهای کار
فراهم میکنند که روزانه پنج
کارگر قربانی تولیدشان میشود و
جان میدهد
کسانی که میزان دستمزدی برای
میلیونها کارگر و معلم وپرستار
و ...تعیین میکنند که فقر و
گرسنگی را در سفره های آنان
نهادینه کنند
کسانی که با تحمیل بیرحمانه
ترین استثمار وحقارت به
کودکان کار وخیابان متعلق به
خانواده های کارگری ثروت
نجومی به چنگ میاورند
کسانی که درمان را به گرو
گرفته اند تا مرگ را به خانواده
های آنان هدیه دهند
کسانی که ...
همگی اینان باید به جرم "اجتماع
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و تبانی به قصد اقدام
علیه امنیت ملی"
محاکمه شوند.
در سالهای اخیرقانون
"اجتماع و تبانی به
قصد اقدام علیه امنیت
ملی" همانند دیگر
وارونگی های این
جامعه حربه ای است
که علیه کارگران و
معلمین و فعالینی بکار
میرود که خواهان
ابتدایی ترین حقوق
انسانی هستند
علیه کسانی که بعد از گذشت
بیش از  15۱سال از تثبیت روز
جهانی کارگر و معلم ،خواهان
برگزاری مستقالنه و آزادانه
روز جهانی کارگر و روز
جهانی معلم هستند
علیه کسانی که در دفاع از
معیشت و زندگیشان خواهان
برخورداری از یک زندگی با
رفاه استاندارد موجود،خواهان
ایجاد تشکالت مستقل به دور از
وابستگی های جناحی و دولتی ،
خواهان کار یا بیمه بیکاری
،خواهان درمان و اموزش
رایگان ،خواهان توقف کشتار
محیطهای
در
کارگران
کار،خواهان لغو قراردادهای
موقت و سفید امضا با ساعات
طوالنی کار،خواهان لغو کار
کودک و ...
تمامی این خواسته های ابتدایی و
بدیهی بشر امروز  ،جرم های
 11درصدی هاست که امنیت و
خواب و آسایش یک درصدی ها
را به خطر انداخته است.
پر واضح است که از طرف یک
درصدی ها  ،بمنظور پاپین
نگهداشتن مزد و جلوگیری از
تعرض اکثریت جامعه  ،جرم
"اجتماع و تبانی به قصد اقدام
علیه امنیت ملی" بگونه ای
وارونه تعریف و بعنوان
کیفرخواست برای به حبس
کشیدن و خاموش کردن صدای
 11درصدی ها بکار رود.
جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه
آزاد کارگران و اسماعیل عبدی

دبیر کانون صنفی معلمان ایران
از رهبران جنبش اعتراضی 11
درصدی ها هستند که به جرم به
خطر انداختن امنیت و آسایش
کسانی که بر بستر قانون شکنی و
تحمیل فقر و فالکت بر کارگران
و معلمان سالیان سال دست به
غارتگری زده اند اکنون به حبس
های طویل المدت محکوم و در
زندان اوین محبوس هستند.
طبق بیانیه منتشر شده از طرف
این دو عزیز و با خواست خارج
کردن اتهام "اجتماع و تبانی به
قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور"
و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده

های مفتوح کارگران و معلمانمعترض و برداشتن اینگونه
اتهامات واهی و بیربط از
پرونده های خود و دیگر فعالین
کارگری و معلمان زندانی از
روز دهم اردیبهشت ماه دست
به اعتصاب غذای نامحدود
خواهند زد.
بیایید با اعتراض به این گونه
اتهامات ،شرایط امنیت واقعی
را برای اکثریت جامعه تامین
کنیم
پروین محمدی  62فروردین
https://۳9
www.facebook.com/
etehadye/?fref=photo

* نزن ...بچه را می کشی" *...مینا اسدی"
و من زدم.
روی هفت تپه ایستاده بودم
وزمین
زیرپایم خالی بود.
بچه گفت :نان
ومن زدم.
زنم گفت:
نزن  ،بچه را می کشی.
آسمان
نه ستاره داشت
و نه ماه
رویای من
رویای یک شب آرام بود
و خوابی بی تشویش
حتا بر بالشی از سنگ.
روی بشکه های نفت ایستاده بودم
و زمین زیر پایم خالی بود.
بچه گفت :
کفش
و من زدم
بچه گفت:
کاله
و من زدم.
روی کوهی از طال ایستاده بودم
و زمین  ،زیر پایم خالی بود.
کارفرما گفت:
فردا
صاحبخانه گفت:
همین حاال
ومرا زیر مشت و لگد گرفت.
بچه گفت:
بابا
و من زدم
زنم گفت  :نزن
بچه را می کشی.
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زندا نی سیاسی آزاد باید گردد
کودکان کار
سحر باباسلجی

تحقیق نشان مي دهد که عواملي
چون دیکتاتوری دولتی وسرمایه
گذاری نکردن دولت ،نارسایي
نهاده هاي اجتماعي کننده اي مثل
خانواده و مدرسه ،فقر اقتصادي،
خانواده هاي کودکان خیاباني و
ناتواني آنها در انطباق با شیوه
هاي زندگي شهرهاي بزرگ،
آلودگي و آسیب زا بودن محالت
حاشیه شهري ،فقدان نظارت
کافي از سوي سامان هاي
مسئوول ،و الگوهاي نادرست
کنش متقابل بین شهروندان و
کودکان خیاباني ،همه دست به
دست هم داده اند تا پدیده کودکان
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خیاباني ( که عمدتا کودکان کار
درخیابان هستند) ،کماکان به
عنوان مشکلي صعب العبور در
بسیاري از شهرهاي بزرگ
کشور خودنمایي کند.و از همه
مهمتر عدم مسئولیت پذیری
دولت درمقابل جامعه که موجب
پدید ٔه کودکان کار می شود و
نمونهٔ بارز آن در جمهوری
اسالمی ایران گواهی بر این
فاجعه و سوءاستفاده از کودکان
در ایران شده است که اینگونه
حکومتهای دیکتاتور با نادیده
گرفتن حقوق کودکان و اهمیت
ندادن از زیر این مسئولیت مثل
همیشه شانه خالی میکند.وحتی
هیچگونه برنامه ریزی برای
کمک به کودکان کار نکرده و
نمیکند حکومتی که حتی قابلیت
پذیرش،پاسخگویی و به عهده
گرفتن مسئولیت این معضل را
ندارد.
واما وظیف ٔه ما چیست؟
مسئولیت پذیری ،مفهومی است
که انسانها همواره در زندگی
فردی و اجتماعی خود با آن
ارتباط دارند .انسان به لحاظ
گستره وسیع ارتباط خویش،
مسئولیت پذیری زیادی در
دارد.
مختلف
حوزههای

حوزههای مسئولیت پذیری انسان
میتواند در ارتباط با کودکان ،در
ارتباط با خانواده ،جامعه و محیط
زیست تعریف گردد که نسبت به
هر یک دارای مسئولیت بوده و
وظیفهای بر عهده دارد.
درایران باوجود دیکتاتور عموم
افراد جامعه نمی توانند بدرستی
جوابگوی وظایف و مسئولیت
خویش باشند.
رشد و کمال انسان چه از لحاظ
روحی و فردی و چه از لحاظ
اجتماعی به مسئولیت پذیری او
ارتباط دارد و این امر به رفاه
اجتماعی و تسکین روانی افراد
جامعه رابط ٔه مستقیم دارد.
حکومتهای دیکتاتوری که بخشی
از ثروت مملکت رو برای
سرکوب وتداوم خویش صرف
میکنند جای برای پرداختن و
مبارزه برای کمک به کارگر
وکودکان کار نیست.
کودکان کار که با دستمزد نا چیز
که حتی فقط به اندازهٔ یک جای
خواب و وعد ٔه غذایی این کودکان
به بردگی می گیرندو یا
سوءاستفاده باندهای قاچاق مواد
مخدر از کودکان کاربرای توزیع
مواد مخدر به اسارت میگرند
هنگامي كه محیط جامعه نآمن

است احتمال كشیده شدن
كودكان به آسیبهایي كه در
كمین آنها وجود دارد زیاد
ميشود .به خصوص كودكان
کار و خیابانی بیشتر مورد
میگیرند.ویا
قرار
لطمه
سوءاستفادهٔ جنسی از این
کودکان روز به روز در ایران
افزوده می شود.
کودکان کار در بزرگسالی
دچار مشکالت فراوانی می
شوند ،کودکی نکرده اند ،یا
بهتر است بگویم کودکی خود
را با رنج و درد به خاطر
دارند .به دلیل نبود سرپرست
او در خیابان امنیت هم ندارد.
مورد تحقیر ،توهین ،تعرض
و  .....قرار می گیرد و
کودکآزاری جسمی ،جنسی،
عاطفی و روانی همه را تجربه
میکند.
برای رفع تمام مشکالت می
توان به این نتیجه رسید
حکومتی که در طی چهار دهه
ثابت کرده مثبت که نبوده هیچ
وویرانگر
حتی نابودکننده
وخطرناک هست واین حکومت
کل جامعهٔ بشری به مخاطره
می اندازد درپایان و تنها راه
ریشه کن کردن این نظام فاسد
و جنایتکار می باشد.

علی رسولی
اوزگه جان اصالن پارسال توسط یک پان ترک مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.بعد فرد متجاوز با کمک پدرش اوزگه ی نیمه جان را مثله
کرده و سوزاندند .بعد از تحقیقاتی که انجام گرفت مشخص شد که این دو شخص
از اعضای فعال گرگ های خاکستری(یکی از احزاب فاشیستی در ترکیه که
رسما خواستار کشتار کردها،ارامنه،سریانی ها و دیگر ملیت های موجود در
ترکیه است) هستند .دیروز به تاریخ سوم آوریل  1۱12در یکی از زندان های
مرکزی ترکیه این دو شخص مورد ضربات چاقوی مردی محکوم به  5۱سال
زندان قرار می گیرند که در پی آن پسر کشته می شود و پدر به شکلی جدی
زخمی و اکنون در بیمارستان به سرمی برد.
پدیده ی تجاوز در ترکیه مانند دیگر حکومت های منطقه،بیشتر جنبه ای قانونی
و حکومتی دارد.چندی پیش در یکی از مدارس خصوصی مذهبی(وقف انصار )
که رسما توسط حزب عدالت و توسعه(آ ک پ) مدیریت می شود به چهل و پنج
دانش آموز تجاوز جنسی شد.و بعد در اظهاراتی وقیحانه یکی از مدیران مربوط
به مدرسه اعالم کرد که «یک بار تجاوز جنسی به کودک آسیب چندانی نمی
رساند»
این تنها گوشه ی کوچکی از وقایع موجود در ترکیه است.کشوری که فاشیسم تا دندان مسلح جامعه را به اوج بربریت کشانده است.و از
رسانه های حقوق بشری و لیبرال،از رسانه های غربی گویا صدای صلح و شادی از ترکیه برمی خیزد.نه کشتاری در کار است نه نسل
کشی نه این میزان از نقص حقوق کودکان و زنان...
ِ
https://www.facebook.com/ali.rasoli1917?fref=photo
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دست مذهب از زندگی مردم کواته
تعریف سیاسي سینماي ایران ،كدام زن ؟
نگاه به سینماي امروز ایران چند مشكل اساسي دارد
جمیله ندایی
 - 1جستجو  ،تحلیل  ،و
شناخت نشانه هاي مبهم سینماي
ایدئولو ژیك و مذهبي ایران
 -1مشکل اخیر پست مدرنیسم
 -5تحلیل و بررسي جدید از
ارزشهاي سنتّي و فرهنگي كه
در اذهان و رفتارهاي اجتماعي
 ،حكّ و ته نشین شده است  .و
حكومت فعلي  ،به نحو احسن
ازآن استفاده میكند .
به دو نكته باال باید مشكالت
اساسي و قدیمي در فرهنگ
ایران را اضافه كرد .خواست
حكومتهاي مستبد ،كه همواره
ثبت تاریخ به نفع قدرت بوده
است  .و شاعران و ادیبان غیر
از مدّاحي پادشاهان  ،عرصه
محدودي براي بیان اندیشه داشته
اند  .گفتن از طبیعت و انسان
خیالي  ،زبان استعاره را وسعت
داده بود  .و محدودیت دیني و
ممنوعیات جنسي هم نویسنده و
شاعر را ازواقعیات جامعه دور
میكرد  .مثالً صحبت از كسي كه
عاشقش هستیم از مشكالت
اساسي بود و هست  .ووقتي از
معشوق كالمي به میان میآید به
سختي میشود فهمید طرف زن
بوده است یا مرد ؟ دوره هاي
كوتاه شرایط دموكراتیك سیاسي
فرصت كافي به نویسندگان و
شاعران نداد كه تكلیف خودشان
را با (تابوها ) ممنوعیت ها
بخصوص ممنوعیت اخالقي و
رابطه زن و مرد روشن كنند .
از آغاز مشروطیت تا انقالب ،
تجدّد طلبي باعث شد كه
هنرمندان تئاتر و سینما ،
بامطالعه و اجراي آثار منتج از
مدرنیته  ،تا حدودي امكان
حضور پیدا كنند  .ا ّما چون
حكومت استبدادي بود  ،مشكل
آزادي و برابري خواهي ،
تعریف سیاسي پیدا میكرد
وحكومت به بهانهٌ اخال لگري
جلوي كار هنرمندان را
میگرفت  .مثالً نمایشنامه هاي
شكسپیر  ،آنها كه مستقیما ً داستان
سوم ،
شاهان بود  ،مثل ریچارد ّ
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مكبث  ،هاملت  ،مشكل سانسور
پیدا میكرد  .اما همه آثار ایبسن ،
مولیر  ،چخوف  ،پیرآندلّو ،
لوركا  ،برشت  ،آنوي  ،بكت ،
یونسكو  ،و غیره  ...قابل اجرا
مولّف
بود  .در سینما  ،اولین فیلم ُ
فرخ
ایران  ،جنوب شهر ،ساخته ّ
غفّاري توقیف شد و فیلمهاي
دیگر مثل خشت و آینه و اسرار
دره جنّي ساخته ابراهیم گلستان ،
ّ
آرامش در حضور دیگران
ساخته ناصر تقوایي و بسیاري
دیگر ساخته شدند  ،ا ّما از
پخششان جلوگیري شد  .اما در
تمام این آثار زبان استعاره بیش
از جستجو براي فهمیدن
شخصیت وجود داشت  .مثال مهم
در استعاره گویي و كنایه گویي
در تئاتر و سینما بهرام بیضایي
ست  .بیضایي به دلیل شناخت
عظیم از فرهنگ نمایشي ایران و
شرق  ،شیوه اش و نوع كارش ،
همیشه به نوعي با اسطوره سر
وكار دارد  .در تئاتر براي میزآن
سن  ،یعني حركت و ارتباط
هنرپیشه ها بر صحنه  ،از تعزیه
 ،نمایش اسطوره اي  ،مذهبي و
قدیمي ا یران الهام میگیرد  .ودر
سینما  ،اسطوره ها ،اشاره ها و
مفاهیم بیشتر مشغله ذهني او
هستند تا پیچیدگیها و واقعیتهاي
انساني .
بیشتر كساني كه این روزها به
دلیل ممیزي هاي ابلهانه و متضادّ
 ،اگاهانه یا ناشیانه راه اورا
میروند  ،در بیان نمایشي ،چه در
تئاتر  ،وچه سینما  ،زیاد موفق
نبوده اند. .زیرا آزادي تدریس و
درك مفاهیم و اشاره ها كه در
فرهنگهاي قدیمي وجود داشته اند
میسر نیست  .و تقلید ندانسته و
بكار بردن سنبلیك عالیم  ،بي
آنكه مفهومش حتا بر خود
كارگردان روشن باشد  ،قابل
انتقال نیست  .كاربرد اسطوره ها
نزد خود بهرام بیضایي چنان كار
شده كه اگر خود توضیح ندهد بر
كسي روشن نیست  .بخصوص
چون موضوع زن از ممنوعیات
شرعي ست بالك ّل كار و تحلیل

بر روي نقش زن در آثار
بیضایي ،در نا مفهومي محض
باقي میماند  .در مورد فیلم باشو ،
چند فمینیست  ،نقش نایي زن فیلم
را با اهمیت و نمود واقعیت زن
تحلیل كرده اند  .نایي  ،نقش
خیالي آناهیتا  ،الهه روشنایي
ست  .وارتباطي به زن مستقل و
رها شده ندارد . .آناهیتا خود
قدرتي آسماني ست كه مظهر
خوبي و مادري و شكیبایي ست .
اگر خیلي بخواهیم جلو برویم
میتوانیم بگوییم زن خیال بیضایي
ست كه مثل همهٌ فیلمسازهاي
میزوژین زن آسماني و خیالي را
میجویند  ،چون از زن زمیني و
مستقل وحشت دارند  .چون این
زن ممكن است در رابطه با مرد
مقابل خواستهایي را طلب كند .
فیلمساز ان دیگري چون كیمیایي
كه از طریق سینماي كالسیك
آمریكا حرفه و بیان سینمایي را
آموخته بود  ،سعي كردند با همان
ساختمان  ،نوعي سینماي رئا
لیست  ،كه مسایل اجتماعي و
مشكل انسان جامعه امروزرا بر
رسي میكند  ،بسازند ، .ا ّما در
مورد زن دچار همان ممنوعیت
اخالقي جامعهٌ پدر ساالر بودند .
زن اجتماعي بهر حال براي آنها
زن پاكي نبود  .و گرفتاري
همیشگي زن مقدّس مادر  ،وزن
نا پاك فاحشه در تمام آثار
سینمایي از آغاز سینما در ایران
به چشم میخورد  ،و امروز به
طور وحشتناكتر و وخیمتري
جریان دارد .وحشت از رابطهٌ

جنسي و محرومیت از آن در
مردان جامعهٌ پدر ساالر ما ،
چنان نفرتي از زنان بر
انگیخته است  ،كه جز پیچیدن
زنان در حجاب و حذف
تصویر آنان و در واقع وجود
انساني آنان  ،راهي ندارند  .تا
آنجا كه موج عظیمي از زنان
ایراني به نفي وجود خودشان
كمر بسته اند و احساس گناه
اززن بودن تا آنجا پیش رفته
است كه بسیاري از زنان
مبارز و چپ ما هم زنیت
خودشان را انكار میكنند .
مسئله حجاب  ،كه اولین نكته
اش  ،انكار بدن است  ،به بهانهٌ
مسایل مهم دیگر اجتماعي و
فراموش
،
سیاسي
.سوال من اینست
میشود ٌ
» اگر زن نتواند صاحب تن
خود شود  ،چطور میتواند
براي آزادي و برابري با مرد ،
مبارزه كند .؟ ».
رابطه زن و مرد وفیلم و
تحلیل این رابطه چه میتواند
باشد ؟ قبل از پرداختن به
ٌ
رابطه زن و مرد بر پردهٌ سینما
 ،باید به مسایل فرهنگي
ووضعیت روشنفكر و هنرمند
در یك حكومت توتالیتر مذهبي
اشاره كرد هانا آرنت در
تحلیلي كه از «شرایط انسان
مدرن »منتسكیو دارد  ،مي
گوید  :قوانین وضع شده كه در
جامعه عمل میشود  ،تعیین
كننده رابطه دو فرد است .
» قوانین بیشتر بر روابط تاُثیر
6

سنب
 8مارس ل رباربی و آزادی
مي گذارند  ،تا ماهیت حكومت
حاكم  .كمبودهایي كه در قوانین
موجود است  .در روابط انسانها
موثّر است  .دنیا اگر از
هم ُ
قوانین بشري خالي شود  ،به
كویر تبدیل خواهد شد  .خطر
رژیمهاي توتالیتر همین است .
هدف این رژیمها نابودي و
تخریب روابط انساني ست .
كویر سیستم هاي تو تالیتر از
كویر دیكتاتور مستبد بدتر است .
كویر فرهنگي كه حاكم مستبد
بوجود آورده است  ،فضایي دارد
كه قابل زندگي نیست ا ّما براي
حركتهایي كه از بد گماني و
ترس مردم تغذیه میشود  ،جا یي
میگذ ارد  .بدین ترتیب میتوان
گفت فضاي محدودي براي
آزادي هست .مثالً در رژیم شاه
 ،نمایشنامه كالیگوال نوشتهٌ آلبر
كامو به كارگرداني آوانسیان ،
وحشت و خفقان فاشیستي را
نشان میداد  ،واینكه در چنین
شرایطي اصالً عشق و رابطهٌ
عاشقانه بین زن ومرد ممكن
نیست  .یا اجراي ترس و نكبت
سوم به كارگرداني بیژن
رایش ّ
مفید كه گویاي روابط وخیم
انسانها با هم  ،در شرایط ترور
و وحشت بود  .مسئولین ساواك
هر چند با شك وتردید به این
اجراها مینگریستند و به همهٌ
گروه از هنرپیشه و كارگردان و
مسئول فنّي مشكوك بودند و
كوچكترین حركات مارا زیر
مترصد بودند كه با
نظر داشتند و ّ
كوچكترین لغزشي مارا ببرند به
آنجا كه عرب ني انداخت  ،اما
اجراي چنین نمایشهایي با امید
اینكه به شخص شاه و حكومت
بر خورد مستقیم ندارد  ،ممكن
بود .
ا ّما رژیم توتا لیتر كه با ترور
حكومت میكند  ،نه تنها نابود
كننده هر نوع آزادي ست  ،بلكه
نابود كنندهُ بیان ترس وبدبیني
ست و هر حركتي را فلج میكند .
نگاه كنید به وضعیت وخیم تئاتر
امروز ایران  .مي پرسید
اهرمهاي حكومت توتالیتر
چگونه عمل میكند ؟این اهرمها ،
روابط انساني را نابود میكند و با
بر انگیختن نفرت و خشم بین
انسانها  ،كمترین فضاي تنفّس
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رااز بین میبرد  .رژیم توتالیتر
باایجاد یك رابطه آهنین و بسته
بین انسانها  ،چنان فشاري بر
روان و تف ّكر آنها وارد مي آورد
كه انسانهاي متفاوت  ،محو
میشوند و انساني واحد و غول
آسا  ،یك رنگ و یك زبان ساخته
میشود و بر محیط  ،محاط
میشود.
آیا در شرایطي كه مجموع معني
مجموع را از دست داده است  ،و
فضاي بین انسانها نابود شده است
 ،یعني فضاي باز سیاسي و تف ّكر
از بین رفته است  ،میتوان توقّع
داشت كه فرد تنها  ،كلید تعقّل را
بیابد و در كویر گلي برویاند ؟.
ّاولین هدف رژیم توتالیتر  ،براي
تسلّط كامل بر جامعه  ،گوشه
نشین و خاموش كردن فرد ّ
خال ق
است  .یعني قبل از قدرت گرفتن
كامل ّ ،
خالقیت فرد ي را باید
بكشد.
رژیم توتالیتر باید تا خصوصي
ترین و دروني ترین وجود فرد
نفوذ كند و روش اخالقي و
رفتاري اورا تعیین كند ..گوشه
نشیني و خاموشي فرد در این
شرایط  ،از او انساني افسرده و
منفعل مي سازد  ،انساني كه از
خود اراده اي براي سازماندهي
زندگي و سرنوشتش ندارد ،
تصمیم گیري سیاسي و اجتماعي
برایش بي معني ست .انسان در
چنین جامعه اي  ،به پایین ترین
ّحد انساني سقوط میكند و كاري
كه انجام میدهد حدّاقل توان
اوست  ،نه ّ
خالقیت انساني و همه
تواناییش .
زیرا ّ
خال قیت  ،اصالً قدغن
است رژیم امر كرده است كه
امیال و خواستهاي اصولي نظام
به رشتهٌ تحریرو تصویر كشیده
شود و تخ ّ
طي از این اوامر گناه
كبیره  ،غرب زدگي  ،و رفتار
روشنفكري ست .
خطر دیگر این تنهایي تحمیل
شده  ،كه رابطه با دیگري ودرك
دیگري و رد وبدل كردن
فرهنگي را نفي میكند  ،پناه به
افسردگي و بیان الكن و اشفتهٌ
افسردگي ست  .در هنرهاي
جمعي  ،مثل فیلم و تئاتر  ،نمایش
رفتار آدمها و نوع زندگي واقعي
خلقها و ملل متفاوت و مختلفي كه

دنیا را مي سازند  ،ضروري
ست .
نمایش پیچیدگیهاي درون و بیرون
انسانها  ،هویتّ فردي و جمعي را
مي سازد  .فرهنگ را آدمهاي
مختلف و متفاوت  ،میسازند  ،این
واقعیتي ست كه نمیتوان نفي اش
كرد .فرد هم شكل و كامالً تعریف
شدهُ رژیم توتالیتر نه تنها كم كم
اعتماد ش از خود سلب میشود ،
ازدنیا هم كناره میگیرد و دیگر به
تغییر آن امیدي ندارد  .بحران
تفّكر  ،حاصل چنین شرایطي
ست  .آدم محزون فكر میكند كه
عاطل وباطل است و به درد این
دنیا نمیخورد  .آدم محزون فكر
میكند كه از طرف دیگران طرد
شده است .آدم محزون فكر میكند
كه هویتش را از دست داده است .
آدم محزون از خود نفرت دارد .
همه این احواالت  ،مقدّمه بي
مصرف شدن كامل است  ،انسان
رژیم توتالیتر . ،انساني ست كه
میشود بر او قالب شد  .روشي كه
نازي ها فهمیده بودند و بنیاد
گرایان ماهم  ،دقیقا ً میدانند  ،به
كدام راه میروند  .در این شرایط
حزن  ،انسان نه تنها از حضور
دیگري غافل است  ،از حضور
خود هم غافل و بیگانه میشود - .
در كویر رژیم توتالیتر  ،عشق و
رابطه عاشفانه كه منوط به كالم
است  ،به رابطهٌ محدود جنسي
تقلیل پیدا میكند.
در كویر  ،آدم راضي آن كسي
ست كه به همه چیز بي اعتناست ،
قدرت عمل را از خود سلب كرده
است  .نه فكر میكند  ،نه قضاوت
میكند  ،نه از چیزي انتقاد میكند .
و در در خدمت ضدّ انساني شدن
شرایط است  .توتالیتاریسم  ،نه
تنها انسان را از فهم و زندگي با
دیگري  ،محروم میكند  ،بلكه از
او موجودي فاقد تفّكر میسازد ،
موجودي كه اصالً نیاز فكر كردن
ندارد .و در نتیجه نیاز عمل كردن
هم ندارد .
وقتي جامعه اي از تفّكر محروم
میشود  ،دیگر تشخیص خوب و بد
ممكن نیست  .محروم شدن و رها
كردن زندگي سیاسي  ،رها كردن
و پشت كردن به اندیشه است .
پشت كردن به اندیشه  ،رها كردن
جامعه و سپردن آن به قوانین و

رفتار ضدّ انساني ست  .درین
شرایط چگونه میشود به دنیایي
نو و انساني اندیشید ؟ درین
شرایط از كدام رابطهٌ زن و
مرد میشود سخن گفت ؟ درین
سو
شرایط  ،در رابطه ها فقط ٌ
تفاهم وجود دارد  .نفرت از
یكدیگر بخصوص مردان از
زنان و وحشت تنها ماندن تنها
مسئله مورد بحث است  .مردها
فقط حدّاقل رابطه  ،یعني رابطه
جنسي در چار چوب قوانین
اسالمي را میتوانند طلب كنند .
و زنان مطیع و خاموش  ،و در
نتیجه محزون  ،باید قوانین
اخالقي و عرف وشرع تحمیلي
راتح ّمل كنند  .سیاست گذار
رژیم توتالیتر براي هر امر
اجتماعي قوانیني تعیین كرده
است  ،كه جز از خود بیگانگي
و ترس و وحشت از دیگري ،
رابطه اي ممكن نیست  .براي
سو تفاهم ها و حزن
درمان ُ
وفرسودگي موجود  ،شاید
كمترین توقّع و حركتي كه
میشود به آن امید داشت ،
خواست و رعایت حقوق بشر
است.
باید براي جهاني مبارزه كرد
كه انسانهاي برابر و آزاد كنار
یكدیگر  ،بي ترس و وحشت
زندگي كنند.
سینما
اما در جامعه یي كه حكومت
توتالیتر ساخته است  ،چه نوع
فیلمي میشود ساخت ؟ آیا
میشود از آزادي درون و
خواست انسانها و پیچیدگي
روابط آنها حرف زد ؟ در نگاه
و تحلیل یك كار هنري نمیتوانیم
بیان شخصي مان را از
ارزشهاي موجود وارزشهایي
كه باآن تربیت و رشدكرده ییم
رها كنیم .در تحلیل كار هنري
اگر فقط به فرم و زیبا شناسي
محض بیندیشیم  ،وبیان
شخصي مان را ،از محیطي كه
در آن زندگي میكنیم  ،جداكنیم
 ،تمام امكانات درك و تاُثیر بر
تحول را از دست داده ایم  -یك
ّ
فیلمساز نمیتواند فیلمي بسازد
که ربطی به تفکر و ارزشهای
ادامه در صفحه ی ۵9
7
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سوی من آمده اند ،سپس بازگشت میشده است و از یک مسلمان
خشونت مقدس (بخش اول(
همه شما به سوی من است و من هرگز انتظار نمیرفت که چنین
مرتضی موسوی
مثالً
در
کند.
شما را از آنچه عمل می کردید کارهایی
آگاه میکنم.
نوشتارهایی که از شیعیان علیه
واژه جهاد و مشتقات آن در حدود یزید بن معاویه نوشته اند ،بسیار
 51بار در قرآن آمده است ( )1و دیده میشود که «آن ملعون
همانطور که گفته شد رایج ترین شطرنج بازی میکرد »!.دلیل این
معنی آن جنگ در راه هللا است .احکام احمقانه چیست؟ کدام آدم
در قرآن از واژه های دیگری نیز عاقلی ممکن است رقصیدن را
برای جنگیدن استفاده شده است ،نکوهش کند؟ پاسخ بسیار ساده و
مثالً از واژه های «قتال و مقاتله ،روشن است ،پیامبر اسالم بدنبال
حرب و محاربه» نیز استفاده شده تشکیل یک پادگان نظامی بوده
است که این واژه ها کامالً خنثی است و معموالً در هر پادگان
هستند یعنی میتوان آنها را هم بر نظامی این کارها جلف و مزاحم
جهاد یعنی چه؟
علیه اسالم و هم له اسالم استفاده نظم گیری ارتش و پادگان بوده و
واژه ی جهاد همچون بیشتر واژه کرد .بنابر این منظور از جهاد هست .نقاش و موسیقی دان و
هایی که در فقه و اصول اسالمی در این نوشتار همان تعریف رقاص را معموالً در پادگان ها
در مورد آنها بحث میشود دارای مصطلح و رایج آن یعنی جنگ جایی نیست .از همین رو است که
یک معنی لغوی و یک معنی در راه هللا و در دفاع از اسالم پیامبر اسالم هرچه بیشتر سعی
اصطالحی است معنی لغوی است.آیا مسلمانان دعوت به جهاد در میلیتاریزه کردن جامعه
جهاد در پارسی »تالش ،تکاپو ،میشوند؟
اسالمی داشته است و این کار او
و جنگ« است .معنی مصطلح فراخوان قرآن از مسلمانان به بر روی قوانین اسالمی نیز تاثیر
قرآنی جهاد نیز تالش و تکاپو جهاد کردن در بسیاری از آیات مستقیم و شگرفی داشته است.
برای رسیدن به یک هدف است این کتاب صورت گرفته است .هنوز هم ائمه جمعه وقتی نماز
و رایج ترین تعریف جهاد با بیهوده نیست اگر گفته شود اساسا ً میخوانند سالح به دست میگیرند
توجه به آیات قرآنی «جنگ در هدف پیامبر اسالم از علم کردن تا نشان دهند که اهل جنگیدن
راه هللا »است .جهاد ممکن است اسالم جمع آوری آدمکش ها و هستند ،بر هر پدر مسلمانی
معنی غیر اسالمی و ضد تشکیل لشگر برای فتح و غارت واجب است که جنگیدن را به
اسالمی نیز داشته باشد یعنی اعراب بادیه نشین و بعد هم انجام فرزندش بیاموزد .در احادیث
ممکن است به تالش مخالفان همان کار در حق همسایگان آنقدر برای توصیه جهاد حدیث
اسالم علیه اسالم نیز جهاد گفته شبهه جزیره عربستان بوده است .وجود دارد که واقعا ً ذکر آنها
شود (هرچند معموالً کم پیش می حجم سنگینی از قرآن را آیاتی دشوار است ،اما بعنوان نمونه از
آید که از جهاد برای رساندن این تشکیل میدهد که مسلمانان را احادیث معروف نبوی که میتوان
منظور استفاده شود) ،لذا از نگر دعوت به حرب ،قتال و جهاد تقریبا ً در هر مجموعه حدیثی
اسالمی جهاد لزوما ً باری مثبت میکنند ،کمتر موضوعی است که یافت از این قرار است:
ندارد ،گرچه معنی رایج آن قرآن اینقدر آیه به آن اختصاص نهج الفصاحه شماره  562و
اغلب بار مثبت دارد .مثالً در آیه داده باشد.
1511
ًّ
زیر از واژه جهاد بصورت منفی این حجم سنگین تبعاتی را نیز به
ان ابواب الجنه تحت ظالل
(از نظر اسالمی) استفاده شده همراه داشته است ،شاید به این السیوف
است:
نکته توجه کرده باشید که بسیاری براستی که درهای بهشت زیر
15
آیه
لقمان
سوره
از تفریحات ،هنر ها و سرگرمی سایه شمشیر هاست.
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علم ،انسانگرایی و عقالنیت ،که جز مسلمانان برجسته بدان
و هرگاه آنها تالش کنند (در این فشاری بر مسلمانان وارد آمده نرسند.
راه جهاد کنند) که موجودی را است که در نتیجه آن بسیاری از نهج الفصاحه شماره 115۱
شریک من قرار دهی که از آن این احکام منسوخ شده اند و باقی لقیام الرجل فی الصف فی سبیل
آگاهی نداری (بلکه می دانی مانده آن احکام نابخردانه و الهی هللا عز و جل ساعه افضل من
باطل است) از آنها اطاعت نیز قهرا ً به همین ترتیب بزودی عباده ستین سنه.
مکن ،ولی با آنها در دنیا به منسوخ خواهند شد اما برای یک ساعت ایستادن مرد بصف
طرز شایسته ای رفتار کن ،و مسلمانان اولیه این کارها بگونه در راه خدا از شصت سال عبادت
پیروی از راه کسانی بنما که به ای بسیار جدی حرام حساب .
بهتر است.

نهج الفصاحه شماره 1522
ما من جرعه احب الی هللا من
جرعه غیظ کظمها رجل او
جرعه صبر علی مصیبه و ما
من قطره احب الی هللا من قطره
دمع اهرقت من خشیه هللا و
قطره دم اهریقت فی سبیل هللا.
هیچ جرعه ای نزد خدا از
جرعه خشمی که مردی فرو
برد یا جرعه صبری که بر
مصیبت نو شده محبوب تر
نیست و هیچ قطره ای در نزد
خدا از قطره اشگی که از ترس
خدا ریخته شود یا قطره خونی
که در راه خدا ریخته شود
محبوبتر نیست.
اما در پاسخ به اینکه آیا در
قرآن نیز مسلمانان دعوت به
جهاد میشوند یا نه ،ابتدائا ً
پرسش دومی را مطرح
میکنیم ،آیا مسلمانان وظیفه
دارند روزه بگیرند؟ حتما ً اگر
خود شما نیز مسلمان بوده اید و
یا هستید و یا با مسلمانان
مراوده دارید خوب میدانید که
روزه گرفتن در اسالم چه
اهمیت و ارزشی دارد .به
مسلمانان در آیه زیر دستور به
گرفتن روزه داده شده است.
سوره بقره آیه 185
ب َعلَ ْی ُک ُم
یا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا ُکتِ َ
ب َعلَى الَّذِینَ ِم ْن
ال ِ ّ
صیا ُم کَما ُکتِ َ
قَ ْب ِل ُک ْم لَ َعلَّ ُک ْم تَتَّقُونَ .
ای افرادی که ایمان آورده اید،
روزه بر شما نوشته شد همان
گونه که بر کسانی که قبل از
شما بودند نوشته شده ،تا
پرهیزکار شوید.
به ترکیب و لحن این آیه دقت
کنید ،عبارت «کتب علیکم
ال…(» .بر شما … .را واجب
کردیم3نوشتیم) از محکمترین
حکم های الهی است ،یعنی
هرگاه این عبارت به کار میبرد
بنا به نظر مفسرین قرآن هللا به
مسلمانان بگونه ای بسیار
قطعی و محکم دستور انجام آن
عمل را میدهد و انجام آن عمل
بر مسلمانان واجب است ،از
همین رو است که روزه
نگرفتن در اسالم مکافات
سختی دارد .حال چند صفحه
بعد تر در همان سوره به آیه
زیر برخورد میکنیم:
8
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سوره بقره آیه 6۵2
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شیْئا َو ه َُو شَر لک ْم َو َّ
َّللُ یَ ْعل ُم َو أنت ْم ال ت ْعل ُمونَ .
شیْئا َو ه َُو َخی ٌْر لک ْم َو َعسى أن ت ِحبُّوا َ
ب َعلَ ْی ُک ُم ْال ِقتا ُل َو ه َُو ک ْرهٌ لک ْم َو َعسى أن تک َرهُوا َ
ُکتِ َ
جهاد در راه خدا ،بر شما مقرر شده ،در حالی که برایتان ناخوشایند است .چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید ،حال آنکه خیر شما در آن
است .و یا چیزی را دوست داشته باشید ،حال آنکه شر شما در آن است .و خدا میداند ،و شما نمیدانید.
حال باید برای شما روشن شده باشد که جنگیدن و قتال کردن در اسالم چقدر برای مسلمانان اهمیت دارد یا باید داشته باشد ،دقیقا ً به همان
اندازه که نماز و روزه اهمیت دارند .در همان سوره و با همان لحن و با همان عبارتهایی که بر مسلمانان روزه گرفتن واجب شده ،قتال
کردن و شرکت در جهاد نیز واجب شده است ،یعنی این دو به یک اندازه از نظر هللا اهمیت دارند.
اما دعوت مسلمانان به جهاد به این آیه بسیار محکم محدود نمیشود ،در بسیاری از آیات قرآن مسلمانان به جهاد دعوت میشوند .در قرآن
مسلمانان به دو گونه برای جهاد تشویق میشوند ،یکی پاداش اخروی است و دیگری غنیمت هایی است که از چپاول دشمن بدست می آورند،
به این شیوه اصطالحا ً تبشیر (بشارت دادن ،مژده دادن) گفته میشود ،در هردو این گونه ها مسلمانان برای سود مادی خود باید و پاداش الهی
دست به جهاد بزنند.
از فرهنگ مرد ساالری تا افکار زن ستیزی زنان
سحر صامت
چند روز پیش در محل زندگی
ام برای دریافت غذای ظهر "
ناهار " رفتم .تعدادی از
هموطنان و همزابانانم که تازه
وارد این کشور شده اند با زبان
این کشور آشنا نیستند و من هم
هر از گاهی که بتوانم و تا جایی
که می توانم به کمکشان می
شتابم .همان روز قبل از اینکه
غذا بگیرم دو خانم هموطنم از
من کمک خواستند آنها را کمک
کردم و نوبت نفر بعدی رسید .پس از ختم کمک و دریافت غذا من و
یکی از خانم های کشور همزبان به سمت در خروجی می رفتیم .آن
دو خانمی که در اول حرف آنها را برای مسوول توزیع غذا ترجمه
کرده بودم دم در غذا به دست ایستاده بودند .خانم همزبان و من هم به
ترتیب به سمت در حرکت کردیم من چند قدم عقبتر بودم به محض
رسیدن ما به آنها و شروع به احوال پرسی یکی از زنان مسن به
سمت " م " آمد و بی دلیل به وی حمله کرد و یقه ی " م " را پایین
کشید  .او که رنگش پریده بود پرسید حاج خانم چی شده ؟؟ حاج خانم
که خود را نماینده ی خدا و مسوول حساب و کتاب ثواب و گناه مردم
می دانست گفت  :این چه لباسی است که پوشیدی چرا گردن و تخته
ی سینه ات را به نمایش گذاشته یی ؟؟؟ "م" به شما چه !! این چه
حرکتی بود که انجام دادی ؟؟؟؟ من در حال کنترل عصبانیت گفتم به
شما چه !!! حاج خانم که از رو نرفته بود این حرکت بی شرمانه را
اینبار با شدت بیشتر انجام داد در حالی که در سالن غذاخوری تعدادی
مرد اهل کشور های عرب زبان هم نشسته بودند یقه ی " م " را تا
سینه هایش پایین کشید " .م " رنگش مثل گچ پرید .من اینبار با
عصبانیت گفتم  :خاله چه کار می کنی؟؟ گفت  :نباید اینگونه لباس
بپوشد .گفتم به شما چه  .شروع به یک سری توضیحات مثال به نظر
خودش مفید کرد .من هم با عصبانیت بیشتر گفتم آبروی ما را بردی.
هر چه آن زن بیشتر حرف میزد و از خود دفاع می کرد من
عصبانی تر می شدم.میگفت من به وی تذکر دادم ا گفتم شما تذکر
ندادی که هیچ بلکه به طرف مقابلت تجاوز کردی شما که خود را
مسلمان سرسخت می دانی و مثال آمده یی وی را ارشاد کنی باعث
شدی تا مردان بدن وی را ببینند .آن زنی که به استالح نماینده ی خدا
و امر به معروف و نهی از منکر را همراهی میکرد شروع به
معذرت خواهی از " م " کرد اما آن زن مسن هنوز هم ادا می کرد
کارش درست است .پس از آن با دخترش نیز حرف زدیم تا با مادر

صحبت کرده و او را متوجه ی
اشتباهش کند اما دختر از مادر
شاکی تر بود .متاسفانه امروزه
تعداد زیادی از افغان ها در
کشورهای جهان برای بقای
زندگی پناه برده اند.تعداد زیادی
از آنها که در کشور های
اسالمی مانند ایران سالیان
طوالنی عمر خود را سپری
کرده اند بسیار از نظر ایده های
دینی و و امر به معروف و نهی
از منکرشان به شدت گل می کند
به خصوص تعدادی که برای
خود مقلد انتخاب می کنند .این
دسته از افراد کسانی هستند که
دفتری برای حساب و کتاب
گناهان اطرافیان خود در ذهن
خود باز کرده و همه چیز را به
دید خود محاسبه می کنند.
افغانستان از دسته کشورهایست
که هنوز فرهنگ مردساالری
در میان جامعه مروج است و
هنوز هم این فرهنگ طرفداران
زیادی دارد .اما همپای فرهنگ
مردساالری گراف فرهنگ زن
ستیزی هم به گونه ی مساوی در
میان مردم باال رفته است و زنان
نسل قدیم بیشتر به این فرهنگ
احترام می گذارند  .اینجاست که
میبینیم زنان نه تنها از مردان
بلکه از همجنس خود بیشتر
ضربه می خورند.زنانی که
سالیان سال کور کورانه قربانی
خواسته های خود خواهانه ی
مردان بوده ،هستند و خواهند
بود .در کشوری مانند افغانستان
و نقاطی که فرهنگ مشابه آن را
دارد مادر اولین زن ستیز است.
به طور مثال مادر مدیر تغذیه
در خانه است .در افغانستان از
طرف تعداد زیادی از مادران
بهترین غذا به فرزند پسر داده

از همرجرنرس خرود بررای ایرنرکره
مردش از وی خوشرنرود براشرد و
مجادله های خانوادگی کمتر رخ
دهد به دختر خود می قبوالنرد ترا
این خواسته را بپذیرد.
چگونه می توانیم با این فرهرنرگ
نررادرسررت کرره نرروعرری پرردیررده ی
اجتماعری اسرت کره در آن ،زن
مررورد ترربررعرریررض و یررا تررنررفررر و
خشونت واقع می گرردد مربرارزه
کرررنررریرررم ؟ بررراال برررردن سرررطرررح
تحصیالت افرراد جرامرعره " اگرر
سطح سواد در زنان جامعه زیراد
شررود و دسررترراورد مررادی داشررترره
باشند کمتر زیر بار تحمل چرنریرن
مشرررررکرررررالتررررری قررررررار مررررری
گیرند.همچنان زن آگاهی میریرابرد
تررا چررگررونرره از حررقرروق انسررانرری
خویش دفاع کند .رشد منطرق در
جامرعره " اگرر در یرک جرامرعره
مررنررطررق رشررد کررنررد افررراد یرراد
میگیرند یک دیرگرر را قضراوت
نکنند و در زندگی و مسایلی کره
به آنها مربوط نرمریرشرود دخرالرت
نکنند  .اینگونه زن اجرازه نرمری
دهد آزادی هایی که حق انسانی آن

است از وی بره نرام دیرن و بره نرام
فرهنگ گرفته شود .جدایی دیرن از
سیاست و حکومت دولرت سرکروالر
این گونه دست عرلرمرای دیرن بررای
حرکررومررتررداری و تصرویررب قرروانرریررن
اساسی کوتاه شده و قوانین ضد زن
محو مری شرود .امرروزه هرمره مری
دانیم کره در کشرور هرای اسرالمری
قررانررون طرربررق آیررات قرررآن تررفرراسرریررر
مختلف ترطربریرق مری گرردد امرا در
دیگر منراطرق جرهران بره خصروص
کشور های توسعه یافته قروانریرن آن
کشررور طرربررق مررعرریررارهررای انسررانرری
تصررویررب مرری شررود نرره ایررده هررای
مذهبی .بدین ترتیب دست علما نریرز
برای دکان داری و حکمفرمایی بره
افراد جامعه کوتاه می گردد.
9
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دست مذهب از زندگی زانن کواته
داستان غم انگیز یک پناهنده
افغان در سویدن !
ماریا یوسفزی

از انجایکه معلوم است کشور
افغانستان در چهار دهه جنگ
وخانه جنگی زیادترین ضربه
را مردم بی دفاع متحمل شده اند
که تا این زمان زیادترین مهاجر
بعد از سوریه افغانستان دارد
که تقریبا سه ملیون مهاجر در
مملکت همسایه ایران وبه همین
ارقام در پاکستان بسر میبرند در
همین منوال مردم زجر کشیده ما
در داخل افغانستان ازنداشتن
امنیت  -نبود کار  -نبود امکانات
زندگی بهداشتی وغیره مسایل
که یک شهروند به اونیاز دارد
نداریم حکومت فاسد مافیایی با
دار ودسته اش مردم مارادر
گودال سر در گمی غرق کرده

اند اگر داخل افغانستان باشند یا
انتحار وانفجار میکشداش ویا
اینکه دچار مصیبت های دیکر
میشود واگر از وطن فرار میکند
با وجود مشکالت اقتصادی
خودرا در یک مکان مناسب
میرساند با زهم دچار مشکالت
پناهنده گی میشوند که از نبود
فامیل نبود امکانات کاری با
محیط جدید دچار استرس
وافسرده گی میشوند که جوانان
زیادتر دچار این نابسامانی ها
میشوند که حادثات نا گوار رخ
میدهد که سه ماه قبل یک خانم
افغان دست به خودکشی زد
وحاال جوان  16ساله که مدت 8
ماه شده بود داخل سویدن شده
بود.که دلیل مختلف دارد ؟
هزاران پناهجوی افغان در
سویدن در بالتکلیفی به سر می
برند و به گفته دولت و اداره
مهاجرت این کشور رسیدگی به
پرونده پناهندگی آنها سال ها
طول می کشد.
شمار زیادی از این پناهجویان به
دلیل طوالنی بودن رسیدگی به
شان
پناهندگی
درخواست
معترض هستند و اغلب آنها به
افسردگی و مشکالت روحی
دچار شده اند.
تعدادی از این پناهجویان حاضر

شده دوباره به افغانستان برگردند اما شمار دیگر آنها که باقی مانده
اند ،در بالتکلیفی مطلق به سر می برند.
براساس تقسیم بندی اداره مهاجرت سویدن ،رسیدگی به پرونده
پناهندگی افغان ها پس از سوریه و شهروندان عراق در مرحله سوم
قرار گرفته است که با توجه به تعداد زیاد پناهجویان عرب ،افغان ها
الزاما از دو تا سه سال منتظر دریافت پاسخ پناهندگی شان می مانند.
طوالنی شدن رسیدگی به پرونده های پناهندگی ،زندگی همنواخت
در کمپ ،کاهش عرضه خدمات و برخورد دو گانه اداره مهاجرت
با پناهجویان از عمده مشکالت مهاجران افغان در سویدن خوانده
شده است.
پنجشنبه  12حمل 1515
ساعت 18:25
یك جوان تنهاي پناهجو افغان
كه فقط  16سال عمر داشت و
از  8ماه بدینسو بعد از
تقاضاي پناهندگي در كشور
سویدن بسر میبرد ،خود را با
ریسمان آویخته و ُخودكشي
نموده است.
این اتفاق امروز در شهر
كارلسهامن  Karlshamnواقع در جنوب سویدن رخ داده است.
یكي از دوستان نزدیك اش دلیل این كار مصطفي را ناشئ از فشار
هاي روحي بیش از حد ،افسردگي و نارسایي پرسونل كمپ و داكتر
مربوط اش میداند .قضیه تحت ارزیابي و بررسي پولیس قرار دارد،
سفارت افغانستان مقیم استكهولم در جریان گذاشته شده است و
مطبوعات در این مورد بزودي مطالبي خواهند داشت.
مصطفي به امید آغاز یك زندگي عاري از خشونت و بد امني به
سویدن پناه آورده بود ،اما امروز او این آرزو خود را با خود برد و
خانواده ،دوستان ،اقارب و هموطنانش را به سوگ نشاند.واقعا
زندگی با بی سرنوشتی درد اور تر از همه درد ها است  .به امید
روزایکه همهم ما در خانه وکاشانه خود به ارامش بسر بریم .

برنامه ویژه تلویزیونی رهائی زن در ایام نوروزی:
سالی که گذشت از دریچه مطالب مندرج در ماهنامه مرور گردید

این برنامه در ایام نوروزی از کانال یک ماهواره بسوی
ایران ،افغانستان و خاورمیانه ،اروپا و آمریکای شمالی
پخش گردید.
http://rahaizantv.blogspot.com/2016/03/
happy-nourooz-and-look-at-year-past.html
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زندا نی سیاسی آزاد باید گردد
نقش جغرافیا در شکل گیری
تفکر مذهبی
امین قضایی

از صفحه کانون آگنوستیک ها و
بی خدایان
به قول بسیاری از متفکرین
مدرن از جمله فردریش شیلر،
ماکس وبر و هوکهایمر ما در
جهانی افسون زدایی شده
))disenchantmentزندگی
می کنیم .به عبارت دیگر،
بسیاری از راز و رموز جهان
اطراف ما بواسطه علم و
اکتشافات ،برمال شده است .ما به
راز جایگاه زمین در کیهان
دست یافته ایم و نقشه تمامی کره
زمین را در دست داریم (البته
همچنان ناشناخته ها وجود
دارند) .جای تردید نیست که در
گذشته چنین نبوده است و به
همین خاطر انسان اعصار قدیم
تنها منطقه محدودی را می
شناخت که در میان سرزمین
های ناشناخته و دریاهای بی
کران محصور شده بود.
شما به سادگی می توانید خود را
در جایگاه چنین فردی تصور
کنید .برای وی هیچ معلوم نیست
که در آنسوی کوه ها و دریاها،
چه موجودات و انسانها و
عجایبی نهفته است .پس انسانها
به سادگی می توانستند تخیالت و
رویاهای خود را به این سرزمین
های ناشناخته فرافکنی کنند.
رویا و تخیالت ایشان می
توانست جایگاهی فیزیکی و
واقعی داشته باشد یعنی جایی در
ماورا بحر و سرزمین های
دوردست.
به همین ترتیب ،معدود افرادی
که به سفرهای دور می رفتند،
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افرادی حکیم و فرزانه تصور
می شدند زیرا ایشان چیزهایی را
به چشم خود دیده بودند که کسی
ندیده بود و البته جای شک نیست
که ایشان می توانستند به داستان
ها و ماجراجویی خود رنگ و
لعاب هم بدهند تا شنونده از آن
لذت ببرد .منشا بسیاری از
اساطیر می تواند همین خیال
پردازی های جذاب مسافرین
باشد.
اسطوره قاره گمشده آتالنتیس
دقیقا با همین مکانیزم و ارتباط
جغرافیا و تخیل ،شکل گرفته
است .در مکالمه تیمائوس از
افالطون ،کریتیاس نقل می کند
که سولون (یکی از هفت حکیم
یونان و بنیان گذار قانون آتن) به
مصر رفته و از زبان مصریان،
گذشته گم شده و فراموش شده
یونانیان را می شنود .به گفته
مصریان ،در زمان گذشته نیاکان
یونانی واجد تمدنی بودند که به
زیر آب رفته و اکنون فراموش
شده است و به همین خاطر تمدن
یونانی در مقایسه با تمدن مصر
جوان جلوه می کند .پس به این
ترتیب ،یونانیان اساطیر و گذشته
خود را باید از زبان مردمی در
سرزمین دور بشنوند و کسی که
این داستان را نقل می کند ،به
همین خاطر فرد حکیمی دانسته
می شود .راز و رموز گذشته را
باید در سرزمین دور جست .به
این ترتیب ،زمان گذشته ،در
مکان گذشته کشف می شود.
جاناتان سویفت طنز پرداز
ایرلندی نیز به همین ترتیب ،ساده
باوری مردم زمان خود را که
هرچیزی که از سرزمین های
دور نقل می شد را باور می
کردند ،با داستان طعنه آمیز
سفرهای گالیور به تمسخر گرفته
است .پس حتی در قرن هفدهم
زمانی که اکتشافات ناشی از
دریانوردی به سرعت به گوش
اروپائیان می رسید ،همراه با این
واقعیات ،تخیالت نیز همراه می
شد و این دست مایه تمسخر
سویفت قرار گرفته است .سویفت
کتاب خود را طوری نوشت که
مردم تصور کنند براستی این
سفرنامه یک نفر به نام گالیور
است .بسیاری از خوانندگان این

تخیالت مضحک را باور کردند.
در قاره تازه کشف شده آمریکا
نیز مردم سالها به دنبال کشف
شهر طالیی الدورادو بودند.
تخیالت همیشه به مکان های دور
و هنوز کشف نشده منتقل می
شود.
ما انسانهای امروزی (اگرچه نه
همه ما) تخیالت و رویاهای خود
را در ادبیات و سینما منعکس می
کنیم و نه در نظریات علمی و
مستندات تاریخی .اما در گذشته
چنین نبود،واقعیت به همراه تخیل،

از سرزمین های دور می آمد.
یکی از مکان های ناشناخته مسلما
آسمان بود .به همین ترتیب،
آسمان جایگاه مناسبی بود برای
تصور موجودات جاودانه یا
نیاکان .هنوز مردم مذهبی تصور
می کنند که روح هر کسی بعد از
مرگ به آسمان می رود .با این
حال ،برای یونانیان روح هم به
زیرزمین می رفت و هم به
سرزمین دوردستی که اشباح در
آن به سر می بردند .این تناقض
را افراد مذهبی و خرافاتی
همچنان حفظ کرده اند و تصور
می کنند که ارواح هم در زمین
سرگردان هستند و هم بعد از
مرگ به آسمان می روند .هم در
قبر فشار تحمل می کنند و هم
روح شان در جهان برزخ است.
مصریان باستان به این دوگانگی
نیز اعتقاد داشته و معقتد بودند
بخشی از روح انسان به نام «کا »
همراه با بدن در قبر می ماند و
این بخش حتی نیازهای جسمانی

نشسته است و این تصور را ما
در داستان معراج محمد نیز می
بینیم .جالب اینجاست که وی هم
به مکان دور یعنی بیت المقدس
می رود و هم به آسمان .پس
این دوگانگی فوق الذکر در
مورد اساطیر یونانی را در
اسطوره معراج محمد هم
شاهدیم .اما امروزه هیچ نقطه
ای از کره زمین و هیچ نقطه
ای از کیهان نیست که یک فرد
مذهبی بتواند ادعا کند که خدا یا
ارواح در آنجا مقام دارند .به

این ترتیب ،مذهبیون مجبور اند
مدعی شوند که اصوال جایگاه
خدا و ارواح جایگاهی
غیرمادی است و کال در این
جهان (یعنی کل کیهان) وجود
ندارند .اما این تصوری جدید
است و مذهبیون گذشته یک
مکان کامال فیزیکی برای خدا
و ارواح قائل بودند .جای
تعجب نیست که مذهبیون
امروزی ،متون گذشته را
طوری تفسیر کنند که این
تصور فیزیکی و جغرافیایی
شود.
الپوشانی
به این ترتیب ،رفته رفته
تصور وجود خدا به عنوان این
موجود فارغ از زمان و مکان
بوجود آمد .اولین بار (اگر
اشتباه نکنم) ،سنت آگوستین بود
که خدا را موجودی فارغ از
زمان معرفی می کند و رابطه
وی با زمان ،مثل نویسنده ای
است که داستانی را می خواند
(البته اصالتا ایده جهان خارج
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از مکان و زمان به افالطون تعلق دارد.
با اینکه مذهبیون از این نظر توانسته اند خرافات خود را با شرایط موجود وفق داده اند و وانمود می کنند که مذهبیون گذشته (مانند محمد
پیامبر) هم این تصور را از خدا داشته اند ،اما آثار آن همچنان در گفتار و رفتارشان معلوم است .آنها هنوز برای دعا به آسمان خیره می
شوند ،برای خدا و مقدسین خود به مکان های مشخص (قبله و حرم) سفر می کنند .کسی که به زیارت مرقد رضا در مشهد یا کربال می رود
را نمی توانید قانع کنید که این سفر وی با عقیده اش مبنی بر اینکه ارواح و خدا در جهان خارج از مکان جای دارند ،در تناقض است .آنها
همچنان رنج سفر زیارت را به جان می خرند اما وقتی ازشان بپرسی که آیا خدا در کعبه است یا روح امام رضا بر فراز آرامگاهش معلق
است ،به آن پاسخ منفی خواهند داد .رفتار ایشان با عقیده توجیهی آنان در تضاد است و البته این نشانه ای است بر اینکه مذهبیون گذشته پیش
از افسون زدایی از جهان ،به یک مکان فیزیکی برای خدا و ارواح قائل بودند .آنها البته اینرا نخواهند پذیرفت ،اما رفتارشان مانند دم خروس
بیرون می زند.
درمورد قتل ستایش قریشی
ندای زنان ایران

گاهی فاجعه آنقدر عمیق است که
درک جوانب آن دشوار میشود
وگاه این یک جانبه نگری
میتواند عمق فاجعه را چند برابر
کند .خبر دلخراش قتل ستایش،
کودک  7ساله ی مهاجر به دست
پسری نوجوان ،موجی از خشم
و نفرت و انتقام را در کشور به
راه انداخته است.
یکسوی ماجرا مشخص است:
کودک ،دختر ،تجاوز ،اسید،
افغان ،حاشیه تهران… همه ي
اینها ،کدنشانه های درگیریهای
جنسیتی ،طبقاتی ،ملیتی ،در
جامعه ای مرد ساالر را به
خاطر میاورد .انگار تمام فاجعه
جمع است .انگار پاسخ هم
مشخص است :انتقام از قاتل.
میدانیم که هر چه کنیم ،حتی
ذرهای از رنج خانوادهی ستایش
کاسته نمیشود ،هیچ انتقامی
نمیتواند ستایش را به آغوش
جامعه و به آغوش همهی ما
بازگرداند.
اما این یکسوی ماجراست.
یکسوی صورتبندی فاجعه است.
در سوی دیگر فاجعه ،قاتلی ست
که خود قربانی شرایط جامعه
است .نوجوانی که بر اساس
پیمان نامه ي حقوق کودک،

کودک محسوب میشود .آیا این
مسآله را پیچیده تر نمیکند؟
آیا این پاسخ به انتقام را تغییر
نمیدهد؟ موجی که به راه افتاده
است مسآله را به دوگانه ي ساده
ی قتل-انتقام تقلیل میدهد ،انگار
جامعه بخواهد روی صورت
مسآله اسید بپاشد.
به یاد داشته باشیم سوی دیگر این
معادله هم کودکی قرار دارد که
احتمال قریب به یقین از
فرصتهای مناسب یادگیری ،رفاه
و کودکی محروم مانده است.
خشونت ،خشونت می زاید .جای
مهارتهای
آموزش
خالی
اجتماعی در نظام آموزشی
کشور ،سالهاست که از سوی
فعالین حقوق کودک هشدار داده
میشود .نظام آموزشی و
رسانههای رسمی کشور در
خصوص حقوق بشر و حقوق
کودکان ،جامعه را چگونه
آموزش میدهند؟ جامعه چه
واکنشی نسبت به موارد مشابه
پیش از این داشته است؟
جامعه اجازه ي انتقام از
فرزندانش را ندارد .جامعه ای که
در برابر ساختار خشن ،بیکاری،
فقر و مرگ دوران کودکی همه
يکودکانش ،ساکت نشسته است
نمیتواند به سادگی موج انتقام را
بازتولید کند .ما آنچه را درو
میکنیم که شرایط اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگیمان
کاشته است.
مطابق قانون مجازات اسالمی
(فصل دهم ،ماده ي  )11در این
موارد اگر فرد بالغ کمتر از 18
سال ،ماهیت جرم انجام شده یا
حرمت آنرا درک نکند و یا در
رشد و کمال عقل وی شبهه ای
باشد ،قصاص نمیشود .موجی که
علیه این پسر نوجوان به راه
افتاده است میتواند اجازه ي قتلی

دیگر را صادر نماید .قتل پسر  16ساله ای که به حمایت جامعه و
فعالین حقوق کودک نیاز دارد .ما امضا کنندگان ذیل بعنوان جمعی
از موسسات و سازمانهای مردم نهاد کشور ،ضمن اعالم تاثر عمیق
و همدردی با خانوادهی ستایش آگاهان جامعه و همه ي فعالین حقوق
کودک را به موج شکنی دعوت میکنیم .معقول کردن روند دادرسی
و رعایت استانداردهای دادرسی ویژه ي کودکان و نوجوانان
ومخالفت با اعدام کودکان ،در لحظات بحرانی معنا و ارزشی صد
چندان میابد.
باتشکر از دوستان تا حاال از گروهمون این مراکز به بیانیه
پیوستند:
.1مرکز حمایتی آ موزشی کودک و خانواده موج مهر-شیراز
.1برای فردای کودکانمان -رشت
.5موسسه مهر کویر بیرجند
.6جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان-تهران
.3موسسه خیریه صیانت ازنهادخانواده مقدس-خراسان جنوبی
.7مرکز امام رضا(ع) اردبیل
.6پناه کودکان کار – قزوین
 .8جمعیت حامیان کودکان کار رشت
.1مرکز آموزشی  -حمایتی کودک و خانوادەی زانیاران ـ سنندج
.1۱موسسه حمایتگران نونهال البرز-استان البرز
.11کلینیک آریانا -شهرکرد
.11مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده همراز گلستان ،مشهد
مقدس
.15موسسه آوای امید-رشت
.16موسسه روانشناختی گوهر اندیشان سالمتی مشهد
.13انجمن علمی فرهنگی اویاران ان جی اوی علمی فرهنگی محیط
زیست-قزوین
.17کانون خیریه امید نو  -دانشگاه شهید بهشتی
.16موسسه فرهنگی حمایتی کودکان کار کوشا
.18موسسه میعادگاه مهر زاگرس،استان ایالم
.11انجمن یاری کودکان در معرض خطر
.1۱انجمن ندای زنان ایران
.11موسسه کنشگران توسعه پارس

جن
با ما همراه شوید و هب بش راهیی زن ویپبندید
http://rahaizanorg.blogspot.de/
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ساخت سوسیالیسم به معنی رهایی زن از بندها و حمایت از مادران
است
مرضیه آدمی ،فعال حقوق بشر ومدافع حقوق زنان

عزیزان و همنوعان آزادیخرواهرم
اینبار میخواهرم در براره رهرایری
زنان از قریرد و برنرد اسرارت و
بندگی و در حرمرایرت از مرادران
کرره مررترراسررفررانرره در ایررن دوران
وانافزا حرمت و اعتبار این قشرر
محترم و ذی حق که حکم پرایره
و اسرراس جررامررعرره و خررانررواده را
دارد  .در ممالک اسالمی نه تنهرا
به هیچ انرگراشرتره مریرشرود .برلرکره
تحت بدترین فشارها و بیحرمتیها
مخصوصا در ایرران قررار داده
میشوند .که نمرونره برارزش برانرو
نرگرس مرحرمردی وآترنرا فررقردانری
وبررهرراره هرردایررت و بررانررو نسررریررن
ستوده عزیز و هزاران دخرترر و
زن دیرگرر را کره در زنردانرهرای
مخوف دیکتاتوران اسالمی تحرت
شکنجه و آزار و اذیت قرار داده
مرریررشررونررد و برررای آزار دادن
مضاعفشان از دیدن فررزنردان و
اعضررای خررانررواده شرران مررحررروم
میکنند تا مجبورشان کننرد کره بره
درخواست بازجویانشان بره گرنراه
ناکرده اعتراف کنند.
دقرررریررررقتررررریررررن روش برررررای
اندازهگیری پیرشررفرت مرا ،انرجرام
اقداماتی عرمرلری اسرت کره بررای
بهبودی موقعیت مرادر و کرودک
صررورت مرریپررذیرررد .ایررن روش
اطمینانبخش است ،گمراهی پدید
نرررمررریآورد و بررره سررررعرررت و
گستردگی ،موفقیتهرای مرادی و
دستاوردهای فرهنگی به ارمغران
میآورد .تجربهی تاریخری نشران
داده است که حترا پررولرتراریرا کره

همواره در نبرد و جدال با سرترم 
گران است ،در ایرجراد ترمررکرز و
توجه الزم به موقعیت ستمبار زن
برره عررنرروان خررانررهدار ،مررادر و
همسرر ،واکرنرش عرمرلری الزم را
نشان نداده است .هم چنیرن اسرت
نیروی وحشتآفرین سنرت در بره
بردگی کشاندن زن در خرانرواده !
از زن دهررقرران چرره بررگررویررم !بررار
سنگین مسئولیت و نومیدی نسبرت
به آینده نزد زن دهقران امرروزیرن
را شاید نتوان برا بردترریرن اعرمرال
شاقهی زندانیان مقایسه کرد؛ هیچ
اسررتررراحررترری ،تررعررطرریررلرریای ،حررترری
کورسوی امیدی !ایرن مشرکرل نره
تنها در خانوادههای فرقریرر کره در
خرررانررروادههرررای مرررتررروسرررط نررریرررز
هویداست .انقالب ما به آهستگری
و زودگذر ،بیشتر در شرهررهرا و
نررواحرری صررنررعررترری برره بررنرریررانهررای
خانوادگی میپردازد و سرپرس بره
آهستگی بسیار در سراسر کشرور
ِ
گسرتررده مریشرود .در ایرن مررورد
مشکل را نمیتوان تخمین زد.
تغییر اساسی مروقرعریرت زن ترنرهرا
زمانی مرمرکرن مریشرود کره ترمرام
شرایط اجرترمراعری ،خرانروادگری و
زندگی خرانروار دگررگرون شرود .
ژرف نای مشرکرل مرادر برا ایرن
حقیقرت بریران مریشرود کره او در
سرررشررت اش ،مرروجررود زنرردهای
است ،محل تالقی تمام جریانهای
سررررنررروشرررتسررراز اقرررترررصرررادی و
فرهنگی .مشکل مادر بودن ،بیش
از هر چریرز مسرالرهی آپرارترمران،
آب ،آشپزخانه ،رختشویخانه و
اتاق غذاخوری است .اما به همین
اندازه ،مسالهی مردرسره ،کرتراب،
استراحت و آرامرش نریرز هسرت .
مررریخررروارگررری ،بررری سررروادی و
بیکاری سربرب ایرجراد بریرشترریرن
ستمها برر خرانرهداران و مرادران
بوده است.
مشرررکرررل مرررادر برررودن ،مشرررکررر ِل
مشکلهاست .در مرادر اسرت کره
تمام جریانها به هم مریرسرنرد ،و
دوباره از اوست که به سوی تمرام
جهرات رهسرپرار مریشرونرد .رشرد
قاطع فراوانی مادی در کشورمان
فهم این مرطرلرب را مرمرکرن و در

نتیجه ضرروری سراخرتره کره برایرد
توجه به مادر و کودک ،گستردهتر
و ژرفتر از آن چه تاکنون بروده،
باشد .توانرایری مرا در ایرن زمریرنره
نشرران خررواهررد داد کرره تررا کررجررا
آموختهایم در مشرکرلهرای اسراسری
زندگیمان ،هدفها را به هم پیوند
دهیم.
هرمران قرردر کرره مررحررلرهی سراخررت
کشررور شرروراهررا برردون رهررایرری
دهقانان از فاجعرهی رعریرت برودن
نررامررمررکررن بررود؛ برره پرریررش رفررتررن
سوسیالیسم بدون رهایی زن دهقان
و زن کارگر از جرور خرانرواده و
خانهداری نریرز نرامرمرکرن اسرت .و
اگر بلوغ کارگر انقالبی را نه تنهرا
از طریرق نرگررشاش بره دهرقران،
یررعررنرری درک اش از ضرررورت
آزادی دهقان از بندها بدانریرم ،پرس
اکنون میتوانیرم و برایرد کره برلروغ
سرروسرریررالرریررسررترری کررارگررر و دهررقرران
پیشرو را با مرقریراس نرگررش آنران
نسبت به زن و کودک ،درک آنران
از ضرورت رهایی مادر از انجام
اعمال شراقره و برخرشرودن امرکران
پیشرفت به او و درگریرر کرردنرش
در زندگی فرهنگی و اجرترمراعری،
اندازه بگیریم.
کرانررون مشررکرالت در مررادر بررودن
گرد آمده است .به همین دلیل است
که هر گونه اقدام قانونی و عرمرلری
جدید در ساخت اقتصاد و اجرترمراع
بررایررد هررم چررنرران در برررابررر ایررن
پرسشها که :انجام آن چه تاثریرری
برر خررانرواده خررواهرد گررذاشرت ،آیررا
سرنوشت مادر را بردترر یرا برهرترر
میکند و آیرا مروقرعریرت کرودک را
بهبود مریبرخرشرد یرا نره ،سرنرجریرده
میشود.
شررمررار زیررادی از کررودکرران برری
خانمان در شرهرر مرا ایرن حرقریرقرت
بسیار وحشت ناک را میبیرنرنرد و
با این واقعیت رو در رویند کره مرا
هنوز در تمام جنبرههرا در چرنرگرال
جامعهی فرسودهای که خود را بره
دهشت ناکترین شکلی در آغراز
سقوطش نشران مریدهرد ،گررفرترار
آمدهایم .مروقرعریرت مرادر و کرودک
هرگز چنین خطرناک نبروده اسرت
که در سالهای گذار از گذشتره بره
حال ،به ویژه در سرالهرای جرنرگ
داخرلرری شرراهرردش هسرترریررم .دخررالررت
کلللللمللانسللو ،چللرچللیللل ،کللولللچللا ،
دنیکین و ورانگل به

بیرحمانهترین شرکرلری بره زن
کارگرر ،زن دهرقران و مرادران
ضربه زد و مرا را مریررا دار
برری خررانررمررانرری کررودکرران کرررد؛
شرایطی که هرگز ترا پریرش از
آن وجررود نررداشررت .ترروجرره برره
مادر ،درسرتترریرن و برهرترریرن
راه بهبودی سرنوشرت کرودکران
است.
رشد اقتصاد عمومی ،شرایرطری
بررررای برررازسرررازی تررردریرررجررری
خررانررواده و زنرردگرری خررانرروادگرری
پدید آورده اسرت .ترمرام مسرایرل
مربروط بره ایرن مروضروع برایرد
بابخشودن اهمیت درخور بدان،
بررررسرری شررود .مررا از جررهررات
مختلفی به بازآفرینی سرمرایرهی
اصلی کشور دست یافترهایرم :مرا
دستگاههای جدیدی را جایگزین
دسررتررگرراههررای کررهررنرره کررردهایررم؛
کارخانههای جدیدی ساخرترهایرم،
راهآهنمان را نوسازی کردهایرم
و دهقانانمان دارای ماشینهای
شخمزنی ،بذرافشان و تراکرترور
شدهاند.
امررا اسرراسرریتررریررن« سرررمررایرره»،
مردم هستند؛ قدرت ،بهداشت و
سطح فرهنگ شان اسرت .ایرن
سرمایه حرترا بره برازآفرریرنریای
بیش از تجهیزات کارخانههرا یرا
ابزار دهقانان نریراز دارد .نربرایرد
این گونه فرکرر کررد کره دوران
بردگی ،کمربرود غرذا ،دربرنردی،
سالهای جنگ و بریرمراریهرای
هررمررهگرریررر برردون برراقرری گررذاردن
اثری از خود سپرری شردهانرد و
رفتهاند .نه !آنها در ارگرانریرسرم
زنررردهی مرررردم ،زخرررمهررررا و
داغهایی به جا گرذاردهانرد .سرل،
سرریررفررلرریررس ،برریررمرراری ضررعررف
اعصاب ،میخوارگی و ...تمرام
این بیماریها و بسیاری دیرگرر،
به فراوانی در مریران ترودههرای
مردم گستردهاند .مرلرت برایرد بره
برررهرررداشرررت بررررسرررد .بررردون آن،
سوسیالیرسرم غریرر قرابرل تصرور
است.
ما باید به ریشرههرا برپرردازیرم و
ریشهی هر ملتی اگرر در مرادر
نباشد ،پس در کرجراسرت؟ نربررد
علیه فراموش شدن مادران بایرد
در جرای نرخرسرت قررار گریررد!
ساخت خانره ،تسرهریرالتری چرون
کودکستان ،مهدکودکها،
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غذاخوریها و رخت شویخانههای اشتراکی باید در مرکز توجه قرار گیرند ،و این توجه باید دقیق بوده و به خوبی سرازمرانردهری شرود .در
این جا مسایل کیفی بر همه چیز اثر میگذارند .تسهیالت کودکستان ،غذاخوری و رخت شویخانه باید چرنران ترنرظریرم شرونرد کره از طرریرق
مزیتهایی که دارند ،تخم مرگ بر واحدهای خانوادگی فرسوده ،بسته و منزوی که از جانب مسئولیتهایی چون خانهداری و مادری ترقرویرت
میشوند ،بپاشند .بهبود محیط ،گریزناپذیر ،سبب رشد تقاضا و ابزارها میشود .مراقبت از کودکان با استفاده از تسهیالت عمومی و ترغرذیرهی
بزرگ ساالن در ناهارخوریهای اشتراکی نسبت به انجام این کارها در خانواده ،کمهزینهتر هستند .اما انتقرال ابرزار مرادی از خرانرواده بره
مراکزی چون کودکستان و غذاخوریها تنها زمانی اتفاق میافتد که سازمانهای اجتماعی ،تقاضراهرای اولرویرتدار را رضرایرتبرخرشترر از
خانواده انجام دهند .باید توجه ویژهای به مسایل کیفی داشت .نظارت اجتماعی دقیق و دایمی بر تمام نهادهرا و مروسرسرههرایری کره در خردمرت
خانواده و نیازهای خانوادگی تودههای زحمت کش هستند ،نیز الزامی است.
زنان کارگر پیشرو باشند .این جنبرش برایرد بره هرر هرزیرنرهای بره سرمرت روسرتراهرا
پیش گامان نبرد عظیم برای آزادی مادران؛ البته که باید
ِ
بورژوایی دهقانی وجود دارد .هنوز دید بسیاری از کرارگرران مررد
خرده
های
خصلت
نشانهگیری کند .هنوز در زندگی شهری نیز بسیاری از
ِ
نسبت به زنان ،سوسیالیستی نیست ،بلکه محافظهکارانه ،دهقانی و در نتیجه قرون وسطایی است .بنابراین ،مرادر دهرقران سرترمکرش خرانرواده،
مادر کارگر را با خود به سقوط میکشاند .زن دهقان باید برخیزد .او خود باید بخواهد تا قد علم کند؛ یعنی باید آگاه شده و راه به او نشان داده
شود.
غیر ممکن است درحالی که زنان را هم چنان عقب نگاه میداریم ،بتوانیم به پیش برویم .زن ،مادر ملت است .از زمان بردگی زنان به ایرن
طرف تبعیض و خرافهپرستیهایی رشد یافتند که هم چنان تا به امروز ،کودک نسل جدید را در بر گرفتهاند و در ترمرام بررداشرتهرای او از
آگاهی ملی ،کامال در او رخنه کردهاند .بهترین و ژرفترین راه نبرد علیه خرافهپرستی مذهبی ،داشتن نگرانری و دغردغرههرای هرمره جرانربره
برای مادر است .او باید برخیزد و آگاه شود  .آزادسازی مادر به معنی بریدن آخرریرن برنرد نراف پریروسرتره بره مرردم برا آن گرذشرترهی تریرره و
موهومپرستانه است.
بامید ریشه کن شدن سردمداران دیکتاتور و ظالمان .و آزادی زنان و برقراری حرمتها و ارزشهای زنان در تمام جهان .
خونخواهی از چه کسی؟
شراره رضائی

ستایش دختر  7ساله ای که
توسط پسر 16ساله ی همسایه
ش مورد تجاوز قرار می گیرد و
پس از به قتل رسیدن جسدش
برای از بین بردن جنایت ،با
اسید سوزانده می شود .پدر
ستایش کارگری ست که همراه
خانواده اش از افغانستان کوچ
کرده و به امید زندگی بهتر و
امنیت! به ایران آمده است .به
کشوری پناه آورده که همانند
کشور خودش ،تجاوز به کودک
شرعی و قانونی ست .کشوری
که صدها ستایش در همین کوچه
و پس کوچه های فقر زده ی
خیرآباد ورامین ،برای کم شدن
شکم گرسنه ای از جمع خانواده،
دختران
ازدواج
باعنوان
خردسال به بهای ناچیزی

فروخته می شوند و هر شب به
آنها تجاوز می شود .پدر ستایش
با رویای نجات ستایش ش از
خطرمرگ انتحاری طلبان و
جنگ ،به سرزمین حکومت
طالبانی قتل و جنایتکار جمهوری
اسالمی پناه آورد جایی که در
زندان هایش به دختران برای
اعتراف گیری و یا در هنگام
اعدام باید باکره از دنیا نروند و
به آنها تجاوز می شود .ستایش
اولین کودک قربانی تجاوز نیست
سال ست که دختران قربانی
قوانین ارتجاعی و عقب مانده
و مردساالری مورد
اسالم
تجاوز قرار میگیرند و یا به جرم
ارتباط های نامشروع به قتل می
رسند.
به گفته مادر و کسبه هرای مرحرلره
وحررترری مسرروالن مرردرسرره ،قرراتررل،
پسری منظم و سرربره زیرر بروده.
قاتل و مرقرترول هرر دو کرودکران
زیر  18سال هسرترنرد .جرامرعره ی
طرراعررون زده ای کرره ویررروس
خشونت جنسی ،تعرض و تجراوز
را از دوران کودکی در ذهرنرشران
کاشرتره و رشرد یرافرتره .از هرمران
روزهایری کره وارد جرامرعره مری
شوند از مرهردکرودک ترا مردرسره،
دیواری از تفکیک جنسیت ها بین
آنها کشیده مری شرود .بردون هریرچ
آمرروزشرری ،قرربررل از ایررنررکرره حررترری
جنسیت خودش را بشناسد از

کسی بنام جنس مخالف
باید پرهیز کنند .و از
آنها بیماران جنسی
ساخته که هر فرصتی
برای تعرض و تجاوز
را غنیمت می شمارند .و
امروز کودکی  16ساله
را در جایگاه قاتلی
خطرناک قرار می دهد
که به بدترین شکل
ممکن ستایش  7ساله را
به قتل رسانده است.
بعد از انعکاس این خبر
در رسانه ها یکی از
وکال بنام آقای محمدعلی
بهمنی قاجار گفته  ":داوطلبانه وکالت این پرونده را به عهده می
گیرم و حاضر به انجام هر عملی برای خونخواهی از این عزیز
هستم" .در سکوت مرگبار رسانه های خبری ،کسی پیدا می شود که
میخواهد داوطلبانه به داد این خانواده برسد .آقای قاجار حاضر به
هرکاری برای خونخواهی ستایش از چه کسی است؟ از حکومتی
که سرتاپایش ضد زن است؟ از جامعه ای که خشونت را نهادینه
کرده و شرع و قانون دست به دست هم داده تا آدم ها به بدترین
شکل ممکن یکدیگر را بدرند؟ آقای قاجار در این شکی نیست که
این پسر  16ساله مجرم است که خود قربانی چنین جامعه ی معیوب
و بیماری ست و باید اصالح و درمان شود .ولی خونخواهی شما از
ستایش آیا چیزی غیراز بردن کودکی دیگر به پای چوبه دار است؟.
انسان ها زنده اند اما انسانیت در سایه ی حکومتی داعشی ایران
 ،دارد نفس های آخرش را می کشد!.

قت
شن
اعدا م ،ل عام و کشتار یع سازمان یافته دولتی است
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تعریف سیاسي سینماي ایران ،كدام زن ؟ ادامه صفحه 7
كه در آن زندگي میكند نداشته
باشد  .او حتا براي ساختن یك
فیلم از یك داستان خیالي  ،به
ابزار زبان و ارزشهاي جامعه
نیاز دارد  .یك فیلمساز از
واقعیتهاي جامعه الهام میگیرد نه
از آسمانها اگر هنرمند فیلمساز
یك گوشه از جامعه و فرهنگ
موجود را انتخاب میكند و با
تغییر و آب و رنگ دادن به آن ،
چیز دیگري ارائه میدهد  ،باز
هرچه بخواهد هنر به خرج دهد
باز گوشه اي از ذهن خود و
گوشه هایي از جامعه یي را كه
در آن زندگي میكند بر پرده
خواهد آورد  .به چند نكته اشاره
كنم  .سینما زبان و قوانین
خودش را دارد  ،هر تركیبي در
یك تصویر بیان درون آن
مجموع  ،یعني فیلمنامه نویس،
كارگردان  ،فیمبردار ،
صدابردار ، ،هنرپیشگان ،
تدوین كننده  ،و گروه فیلمسازي
ست  .تنها در روابط نا سالم و
سلطه جو  ،یك نفر  ،یعني
كاگردان  ،مسئول تف ّكر فیلم
است  .در ایران  ،به دلیل سنّت
استبداد  ،كارگردانهاي معدودي
موفق شده اند كاري گروهي
بیافرینند.
سینما  ،كه هنر هفتم نامیده
میشود  ،به دلیل استفاده از
ادبیات ،تئاتر  ،نقٌاشي ،شعر و
موسیقي و بقیه هنر ها ،از آغاز
تا امروز  ،به دلیل نمایش در
سالني بزرگ و تاریك بر ذهن
تماشاگر چون نوشتاري مرئي و
نامرئي عمل میكند  .سینما در
عصر حاضر  ،هم وسیله است
هم هدف .
هم آموزنده رفتار است  ،هم
صور
نشان دهنده راه  .ا ّما اگر ت ّ
كنیم  ،كه سینما نمایش واقعّیت یا
آینه واقعیتیي ست كه زماني
اتّفاق افتاده است یا میتواند اتّفاق
بیفتد  ،اشتباه میكنیم  .سینما
واقعیت را دوباره بازسازي و
صحنه چیني میكند و با زبان و
عالئمي كه دارد نا دیدني را
دیدني و با ثبت آن تاریخي

میكند ..فیلم هاي آرشیوها،
فیلمهاي خبري  ،و فیلمهاي مستند
 ،بر خالف ادّعا یي كه دارند ،
ثبت واقعیت نیستند  .در نما
گذاشتن و تداوم تصویر
،ساختماني به بیان تصویر ي
میدهد كه مقدار زیادي از واقعیت
خود به خود كنار گذاشته میشود .
در عصر حاضر  ،سینما در هر
امر شخصي و عمومي دخالت
دارد و تقریبا ً دیگرهیچ
موضوعي نیست كه نشود ازآن
فیلم گرفت یا تبدیل به فیلمش كرد
یا در یك فیلم مورد بحثش قرار
نداد..
سینماي مبارز  ،سینمایي كه
روزگاري سخت برایش كوشش
میشد  ،دیگر امروز به سختي
میتواند در خدمت ایدئولوژي
بخصوصي باشد  ، .امروز دیگر
 ،همهُ نشانه ها  ،عالیم  ،و كد ها
شناخته شده است .همه تبلیغ  ،یا
ضدّ تبلیغ  ،تربیت كردن و
منافعي كه یك گروه سیاسي یا یك
ایده سیاسي به سینما تحمیل
میكرد  ،دیگر جایي در سینما
ندارد  .در واقع سینما  ،بیشتر از
ایدئولو ژیها عمر كرده است .
( آیا این به آن دلیل نیست كه
خود سینما به دلیل دخل و
صرف در واقعیت و تاریخ همه
ت ّ
رویا و تو ّهم تبدیل
چیز را به ٌ
میكند.؟ )
سینما ي امروز دنیا موفق شده
است  ،همهُ نكات مبهم را كشف ،
بازبیني و تحلیل كند  .سینما بر
تف ّكر دیني اثري عمیق گذاشته
است .
سینما احكام را دگرگون كرده
است  .سینما موفّق شده است ،
هر امري را وارونه جلوه دهد و
شعارهاي دروغ را بر مال
سازد  .فناتیسم و باورهاي دیكته
شده به طور مضحكي در سینما
بر مال شده اند .سینما به همه چیز
شك وتردید دارد دیگر تعیین
اصول و شرع و دستورات از
باال  ،در سینما عملي نیست .
تماشاگر سینماي امروز  ،جلوي
پرده  ،با تمام میل و توانش در

حادثه و داستان روي پرده شركت
دارد  .تماشاگر  ،نه تنها همراه ،
موثّر و عمل كننده یك
بلكه عا مل ٌ
فیلم است  .با شروع فیلم  ،دیدن
آنچه بر پرده میگذرد  ،فرو رفتن
رویا و داستان است  .آدم آرزو
در ٌ
میكند جاي یكي از قهرمانهاي فیلم
رویا
قرار بگیرد  ..ا ّمآ كم كم ُ
ادامه پیدا میكند و خواست عمیقتر
میشود و میل ّاول تبدیل به
خواست و نیاز شدید میشود .
عشق به سینما این طوري
تماشاگر را گرفتار میكند .و لذّت
حاصل از آن  ،چنان است كه
تماشاگر  ،با آگاهي به اینكه همه
رویا فریبي بیش نیست و
این ُ
واقعیعت ندارد  ،چنان میل اسارت
شدید است كه میخواهد با تمام
وجود  ،اسیر آن دام و بعد اصالً
خود دام شود .
سینماي ایدئو لوژیك با تعیین
كردن رابطه هاي بر پرده و
ممنوعیت ها  ،در واقع براي
رویاها و نیازهاي همه انسانها،
ُ
مي خواهد تصمیم بگیرد ..سینما ،
با اینكه نتیجه خالقیت كارگروهي
ست ،
( فیلمنامه نویس  ،گارگردان ،
فیلمبردار  ،صدا بردار  ،بازیگر ،
تدوینگر  ،صدا گذار)
حتا میشود گفت :
بر خالف هدف هر ایدئولوژي
سیاسي كه جمع را در نظر دارد ،
هنر جمعي هم نیست .
و حتا وسیله ارتباطي جمعي هم
نیست  .فیلم با تما شاگر به تنهایي
و متفاوت با دیگري رابطه بر
قرار میكند  .تمام فعل و انفعال
فیلم دیدن و تاُثیري كه بر شخص
میگذارد  ،تاُثیر بر درون  ،و بر
بطن شخصیت یك فرد است  .فیلم
با تماشاچي ها  ،یكي یكي و جدا
جدا رابطه بر قرار میكند و در
ت دو به دو  .بین
واقع در خلو ِ
فیلم و شخص  ،تما شاگر عضوي
از بازي بزرگ است و آنچه بر
پرده میگذرد  ،تجربه درون و
فكري تماشاگر هم هست .بدین
ترتیب پرده و آنچه بر آن است دو
معنا دارد  ،آنچه بر پرده عیان
است و آنچه پرده پنهانش كرده
است .در این دو گانگي معاني ،
وتصرف مشكل است و
دخل
ّ
استفاده آگاهانه و معقوالنه براي

خاص بي معني
تبلیغات تف ّكر
ّ
ست و عملي نیست و خیلي
اوقات اثر عكس دارد . .چون
پیام فیلم به دوست و دشمن
یكسان منتقل میشود  .یك فرد
در مقابل یك فیلم اصالً جبهه
اي ندارد .ممكن است قهرمان
خوب همانقدر محبوب شود كه
قهرمان بد  .هیچكس نمیتواند
از قبل تعیین كند كه تماشاگر
كدام طرف را خواهد گرفت ،
در تاریخ سینما شیاطین و
غولهاي زیادي داشته ایم كه
محبوب واقع شده اند  .نقشهاي
زنان  ،همیشه براي لذّت و
ذهن مردان نوشته شده و بازي
شده است  .امروز زن ایده آل
جمهوري اسالمي  ،ایده آل
مردان دیگري كه تف ّكر متفاوتي
هم دارند  ،هست .
مثل فیلم
زیر درختان زیتون ساختهٌ
كیارستمي
خمیني  ،سیاستگزاران فرهنگي
ایران  ،بعضي از مردهاي
مبارز كمونیست  ،بعضي از
زنان خود باختهٌ طرفدار پدر
ساالري  ،همه  ،با یك نگاه
 ،زن مطیع وپارسا  ،زن
خاموش و روستایي و قابل
تصاحب را دوست دارند .
با تو ّجه به نكتهٌ باال میتوانیم
بگوییم سینما هنر دموكراتیك
است .
در فیلم ام ساخته فریتز النگ
 ،رل قاتل ب ّچه ها را یك
هنرپیشه مشهور پیترلور بازی
سن
نوع میزآن
میکند.
ِ
فریتز النگ و بازي پیتر لور
چنان است  ،كه در صحنه آخر
كه به نوعي دادگاه خلقي براي
قاتل تشكیل شده است ،
تماشاچي نمیداند به كه راٌي
بدهد ؟
تماشاچي نمیداند باید جامعه اي
چنین خشن و گسیخته را
محكوم كند  ،یا مردي كه
مریض رواني ست و چنین
جامعه یي اورا به وجود آورده
است ؟ و هرگز نخواهیم فهمید
تماشاچی در درون خودش به
که رای خواهد داد ؟
با تو ّجه به اهمیت تماشاگر ،
فیلم ایدئولوژیك گاهي به
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دست مذهب از زندگی مردم کواته
تو ّهمات ذهني وامیال خفته و
دروني اوجواب میدهد  .به این
دلیل بسیاري فكر میكنند سینماي
ایران در شكل اسالمي اش
پیشرفت زیادي كرده و زن
سكسي قبلي كه معموالً فاحشه
بود  ،امروز با چارقد و چاقچور
رویایي همهٌ مردهایي ست
زن ٌ
كه آرزویش را دارند .
نسرین بصیري در سخنراني
اش در كنفرانس بنیاد پژوهشهاي
زنان پاریس  ،معتقد بود با حذف
ِ
زن سكسي در سینماي ایران ،
زنان به نقشهاي جدیدي دست
یافته اند  .فقط نگاه كوتاه و
سرسري به هر كدام از فیلمهاي
بعد از انقالب نشان میدهد كه
زنان همان رل قدیمي و
همیشگي شان یعني مادر نمونه و
زن خانه دار را دارند  .و جز
راضي كردن مرد مقابل و
مسئوالن رژیم نقشي برایشان
نوشته نشده است .از زنهاي
اسطوره اي و ذهني بهرام
بیضایي بگذریم  .ا ّما همین سینما
كه آرزوي دیني شدنش را دارند
رویاي آنها كه به وسیله
 ،چون ٌ
سینما میخواستند انقالب كنند  ،به
كابوس تبدیل شده است  .چون
بازي سینما  ،اعتماد به نفس
دادن به تماشاچي ست  .نه مرید
و برده كردن او .
زن و سینما
در مورد نقش زن در سینماي
سوال مطرح
امروز ایران  ،چند ٌ
میشود :
سوال از بازیگران زن :
ٌ
آیا زنان هنرپیشه با نقشي كه
بازي میكنند  ،هم ارز هستند ؟
محول شده
آیا نقشي كه به آنها
ّ
ّ
آنها را از انسان بودنشان تنزل
داده است ؟ .آیا شباهتي بین
زندگي شخصي و نقش روي
پرده هنرپیشگان زن وجود دارد
؟ آیازنان بازیگر  ،بر پرده تقدیر
اجباري و سرنوشت زن ایراني
را بازي میكنند ؟ آیا زن هنرپیشه
میتواند مهر شخصیتي و درك
خودش از نقش را ،بر نقش بزند
؟ آیا میتواند نقش را چنان بپیچاند
كه نقش دیگري جز آنچه
براوتحمیل كرده اند  ،بیافریند ؟
آیا میتواند در خفاي نقش  ،دور
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از چشم سانسورچیان و
كارگردان مرد یا گارگردان زني
كه خود مجبور به اطاعت
كوركورانه واندیشه مردانه است
گوشه یي از شخصیت مستقل
زني را بگنجاند ؟ آیا میتواند به
زن تماشاچي درد این زن نمایشي
و فرمایشي را كه نه اوست و نه
زني كه در جامعه پدر ساالرانه و
مردانه  ،گم شده است  ،نشان دهد
؟ آیا زن بازیگر  ،حتا در لحظهُ
نایابي در یك نما از فیلم میتواند
نكته اي از درون انساني خودش
 ،یا نقش را بنمایاند ؟
 مي دانیم بازیگراني ازیندست كه میتوانند به این نكات
آگاهي داشته باشند  ،یا چون
سوسن تسلیمي بال ّكل ممنوع
البازي شده اند یا چون گلچهره
س ّجادیه و فهیمه راستكار و چند
تن دیگر به بازي در محدودترین
نقشها محدود شده اند  .و متاُسّفانه
بازیگران جوان كه اصالً تربیت
بازیگري ندارند متاُسّفانه كارشان
در سطح نقشي كه به آنها م ّحول
شده باقي میماند.
سوال از تماشاگر زن :
ٌ
آیا تماشاگران زن  ،چون
تماشاگران مرد  ،ارزشهاي
پیشنهاد شده بر پرده را مي
پذیرند و از آن لذّت میبرند ؟ آیا
در مقابل آنچه به آنها ارائه
میشود برانگیخته میشوند و عكس
العمل نشان میدهند؟ آیا زنان هم
درین تنفّر همگاني
از نقش زن كه دایم تبلیغ و
عمل میشود شریكند ؟
آیا زنان در موفقیت یا شكست
یك فیلم و ارزشهایي كه پیشنهاد
میكند تاُثیر دارند ؟
كافي ست به نشریات زنان و
مباحثش نظري بیندازیم  .در
نشریات زنان قرار است كه ببینیم
 ،زنان خودشان  ،كدام جا ؟ كدام
نقش ؟ ،كدام هویت ؟ ،كدام تغییر
احتمالي؟ را در زندگي شخصي
و اجتماعي شان  ،طلب میكنند ؟
متاٌسّفانه عمیقتر كه نگاه كنیم
میبینیم  ،به هر دلیل  ،از غر
زدن خجوالنه  ،وتاٌیید آنچه هست
سوال آخر چه
 ،پیشتر نمیروند ُ .
رابطه ُ متقابلي بین تماشاگر و
فیلم وجود دارد ؟ چطور میشود
این نكات مخفي و پنهان فیلم را

كه بر ذهن و درون تماشاگر اثر
میگذارد پیداو تحلیل كرد و براي
تغییرش كوشید ؟ آیا سینما فقط
ظبط كننده روابط است یا اصالً
در روابط انسانها و بخصوص در
رابطه و اقعي زن و مرد تاُثیر
تحول
میگذارد ؟ اگر از تغییر و ّ
سینما بحث میكنیم  ،باید ببینیم
تحول
سینما در كدام جهت تغییر یا ّ
پیدا كرده است و میكند ؟ آیا جواب
سوالها
زنان و مردان به این ُ
متفاوت است ؟ باید دید آیا زنان و
مردان تعریف متفاوتي از تغییر و
تحول دارند ؟
ّ
كسي كه از فیلم دیدن عشق میكند
 ،نمیتواند به این نكات بي اعتنا
بماند  .اگر نگاهي به نمایش فرم
وبدن زن و لباسهایي كه در تاریخ
سینماي ایران روز به روز پوشیده
است  ،بیندازیم  ،استفاده سیاسي
قدرت حاكم با تف ّكر پدر ساالرانه
از زن را میبینیم  .درین زمینه
هنوز درباره فیلمهاي ایراني كار
نشده است  .به دلیل اینكه در هیچ
زمینه فرهنگي هنوز بحث و
تحلیل  ،از نگاه و ارزشهاي پدر
ساالرانه رها نشده است  .یكي از
مشكالت اساسي پدر ساالري ،
باز سازي دایمي رابطهُ پدریت
غاصب است .
هنوز درایران فاصله سنّي خیلي
زیاد بین زن و مرد براي ازدواج
سوال
ح ّل نشده و اصالً هنوز به ُ
گذاشته نشده است  .با اینكه در
سنّت  ،زنا با محارم ممنوع است
 ،ازدواج مردي که با دختري
از
جوانتر
حتّا
 ،گاهي
دخترش ازدواج میكند طبیعي
است  .و بخصوص رفتار پدرانه
مرد با زنش هم كامالً طبیعي و
معمولي ست .
ما هنوز بحث لذّت جنسي با ب ّچه
را كه از نكات م ّهم رابطهٌ دو
انسان است  ،حتّا در خلوت
نمیتوانیم مطرح كنیم اگر كمي
دقیقتر به این تفّكر پدرساالرانه
سازماندهي شده نگاه كنیم  ،میبینیم
موضوع فیلمها و روابطي كه در
آن جریان دارد فقط از سنّت
قدیمي و همیشگي پدرساالري در
ایران سرچشمه نمیگیرد  ،بلكه
بیش از سنّت ،از تف ّكر جدید ضّد
زن و ارتجاعي مذهبي  ،كه روز
به روز با زن ستیزي بیشتر  ،بر

همه چیز چنگ انداخته است ،
همراه و هم آهنگ است .
همه فیلمسازان از زن و مرد
همراه با سیاست گذاران
فرهنگي  ،ارزشهاي قدرت
پدرساالرانه را در شكل و
نظم سرمایه
ق فئودالي  ،و ِ
اخال ِ
داري و هویت ملّي و
ناسیونالیستي  ،نه تنها بیان
میكنند  ،بلكه كم كم بر ذهنها
چنان حاكم كرده اند كه كمتر
كسي خطر و تهدید آهسته ،
آهسته و خفته ُ ضدّ انسان كردن
انسان را میبیند .
همگوني و هم اندیشي  ،تنها
كوشش سیاستگذاران فرهنگي
ایران است .
 ا ّمآ اگر فقط به داستانهايفیلمهاي امروز نگاه كنیم  ،با
تمام فشارها و ارزشهایي كه به
فیلمساز  ،تحمیل میشود ،
میتوانیم بگوییم كه باید این
داستانها كه تبدیل به فیلم میشود
 ،ربطي هم به اوضاع فعلي
داشته باشد .یك روزي این
داستانها به تاریخ خواهد
پیوست و سندي براي مطالعه
وضع فعلي و تف ّكر حاكم بر
جامعه فعلي خواهد شد  .من
فكر میكنم تغییرات سیاسي
اساسي بعد از انقالب  ،یعني
تغییر حكومت دیكتاتور به
حكومت توتالیتر  ،بر بیان
سینمایي و داستانهایي كه
تعریف میكنند اثر اساسي
گذاشته است .و تخیالت و
تعریف فیلمسازان هم تغییر
كرده است .
 آیا آنچه بر پرده میبینیم ،نتیجه فشاري ست كه بر مردم
وارد شده است ؟ فشاري كه در
زندگي روزانه و تطبیق خود ،
با شرایط تح ّمل میكنند ؟ اگر
بگوییم سینما نشاني از واقعیت
جامعه ندارد  ،پس باید بگوییم
كه ربط به ذهنیت و تخیالت
آدمهایي كه فیلمها را میسازند
دارد ؟ اما گفتیم  ،نهاني ترین
امر خصوصي وعمومي ترین
مسئله اجتماعي از طریق ذهن
فیلمساز بهم ربط پیدا میكند .
نكته شگفت انگیز اینكه  ،انچه
در داستانهاي فامیلي فیلمها
روي میدهد وآنچه در جامعه
16
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میگذرد  ،همه تاكید كننده
ارزشهاي پدرساالر است  .آن
روابطي كه بین ولي فقیه و
دولت میگذرد  ،بین آدمهاي
جامعه و زن و مرد هم میگذرد .
به معناي دیگر آنكسي كه فیلم را
میسازد و آنكس كه فیلم را تماشا
میکند ،
جو سازي
اگر نخواهیم بگوییم ّ
فرهنگي و تاُثیر آن،
مغبون و شیفته و فریفتهُ گفتار و
پندار و كردار ارزشهاي پدر
ساالراست .
ارزشهایي كه در زندگي فردي و
اجتماعي چنان خانه كرده اند كه
بدون آنكه متو ّجه باشیم ،
مدافعش هستیم  .نكته دیگر اینكه
تمام فیلمها  ،سازاندگانشان چه
زن باشد  ،چه مرد  ،درهمان
ارزشهاي پدرساالر  ،نگاه
مردانه راگاهي با مهرباني ،و
گاهي باتحقیر و خشونت اعمال
میكنند ..و راه دیگري هنوز
پیشنهاد نشده است
مشكل اساسي تحلی ِل سینماي
ایران و نقش زن در آن  ،مشكل
تمام تابوها و ممنوعیت هاي
اخالقي یي ست كه در جسم
وجانمان النه كرده است  .چون
هنوز ماخود را از طبیعي بودن
و معمولي بودن این روابط نجات
نداده ایم  .فرهنگ ما هنوز
براساس این ارزشها عمل
میكند  .تا رابطه ها به صورت
سوء تفاهم باقي ست  ،ازهمین
روابط طبیعي ارزشها ي رژیم
توتالیتردفاع خواهیم كرد و
زاویه دیدمان در همین حدود ،
محدود خواهد ماند  - .این
گسیختگي كه در روابط زن و
مرد دیده میشود  ،پس زمینه اي
تاریخي دارد .باید با نگاه دقیق و
شكافتن كدهاي پنهان و پیداي آن
 ،به بحث و تحلیل پرداخت و به
شیوه یي دیگر و واقعا ً
دموكراتیك  ،خواهان تغییرشان
شد .
 -1نگاه كنید به خاطرات
زندانیان سیاسي و سعي حاج
داود ها در شكستن و عوض
كردن هویت انساني زندانیان
 - 1خمیني دریكي از نطقهاي
اولیه خود گفت »روشنفكران در
حكومت اسالمي سه راه بیشتر

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 51

ندارند  ،یا از مملكت بروند  ،یا
خفه خون بگیرند  ،یا خود كشي
كنند ؟ «جالب است كه نكتهٌ آخر
موضوع فیلم آخر كیارستمي
ست  .او با انتخاب این موضوع
با خمیني اختالفي ندارد  ،چون
همیشه گفته است در هر شرایطي
همین فیلمها را میسازد .
كیارستمي با ساختن این فیلم  ،هر
چند كه نظر سانسورچیان را
رعایت كرده است  ،ا ّمآ حقیقت
خرد شدهٌ خویش به عنوان
روشنفكر ،در یك حكومت
توتالیتر راهم بیان میكند .
نگاه كنید به مباحث
-5
نشریاّت ایران در بارهٌ صیغه ،
قانوني
فحشاي
ترویج
و .ضرورت صیغه براي حفظ
اخالق جامعه .
 -2در میز گرد زندانیان سیاسي
در كنفرانس هشتم بنیاد
پژوهشهاي زنان ایران  ،خواست
زندانیان حاضر در جلسه  ،لغو
شكنجه و اعدام و زنداني عقیدتي
بود .
 -5رومن جاكو بسون .1118
ص 56
 - 2لوسین گلدمن  . 1161ص
6 21
 كریستیان متز  .1165ص 2۱-8
 -1واروژ كریم مسیحي با فیلم «
پردهٌ آخر »بهروز افخمي با فیلم
«عروس »و مح ّمد رجب نیا «
به خاطر همه چیز ».
كه كریم مسیحي و رجب نیا ،
موفق نمیشوند فیلم دیگري بسازند
و بهروز افخمي بالك ّل شیوهٌ
كارش را تغییر داده است .
در فیلم مادیان كه اوایل انقالب
ساخته شده است  .به گفتهٌ بازیگر
فیلم سوسن تسلیمي داستان فیلم را
عوض كردند و مسئول ایده
لوژیك در تمام جلسات
فیلمبرداري حضور داشت .
داستان فیلم حكایت مادر بیوه
ایست كه دو ب ّچه دارد و برادر او
كه سرپرست خانواده است ،
براي بهبود شرایط مالي خانواده
دختر نا با لغ خواهرش را بر
خالف میل او  ،به عقد مردي
شصت ساله در مي آورد  .آخر
فیلم  ،دختر ب ّچه پس از یك سال ،
با یك ب ّچه به بغل به دیدن مادرش

میرود  .مادر كه آیندهٌ دختر
كوچكش را سیاه میبیند  ،در
سكوت باید این شرایط را تاٌیید كند
و خوشحال باشد ( به خواست
سانسورچیان عقیدتي ) به تعریف
سوسن و كارگردان فیلم علي
ژكان  ،فیلمبرداري این صحنه
دردناكترین لحظهٌ كار آنها بوده
است  ،چون هیچكدام به آنچه
انجام میداده اند  ،اعتقاد نداشته
اند  .داستان اصلي فیلم برمال
سوال بردن شرایط
كردن و زیر ٌ
ازدواج و معامالت پولي بر سر
بدن زن و دختر ب ّچه ها بوده
است .
 - 1۱منظورم نشریات داخل
كشور است  .این نشریات براي
توجیه شرایط زنان ایران بیشتر
وقتها مطالبي از وضعیت زنان در
كشورهاي غربي چاپ میكنند كه
ثابت كنند  ،فقط شرایط فكر شده
در اسالم سیاسي نجات دهندهٌ
زنان جهان است .
نگاه كنید به مطلب من  ،سینماي
دیني انقالب اسالمي  ،سایهٌ
واقعیت  .شماره  2سینماي آزاد.
صل به تحلیل فیلم
در این مقاله مف ّ
»روسري آبي «ساختهٌ رخشان
بني اعتماد پرداخته ام  .فیلم
داستان یك كارخا نه دار است كه
در غیاب دختر كوچكش  ،شبها
در رختخواب به یاد او بالش را
بغل میكند و حرفهاي عاشقانه
میزند و در نتیجه ،دختر كارگري
را كه همسّن دخترش است صیغه
میكند تا میل جنسي را كه به
دخترش دارد با دختر دیگري به
همان ّ
سن رفع كند  .بد فهمي ازین
فیلم تا آنجا پیش رفته است كه
منتقدین فكر میكنند این فیلم دربارهٌ
دختر كارگر است  .و تا آنجا كه
سردبیر نشریهٌ م ّجله ٌ زنان خانم
شهال شركت مدّعي میشود دختر
كارگر براي تغییر شرایط مالي
اش و كار كارگري بهتر است
صیغهٌ این حاج آقا شود  .و در
واقع تن فروشي زن و بخصوص
تن فروشي دختر هاي جوان را
توصیه میكند .
 -11یادمان باشد كه آقاي خاتمي
رییس جمهور جدید  ،وقتي وزیر
ارشاد بود  ،خودش چنان گرفتار
سیاستهاي فرهنگي شد كه با وجود
سر سپردگي به رهبر و اسالم

سیاسي مجبور شد استعفاء
بدهد .در مورد هم اندیشي و
همگوني  ،حوزهٌ اندیشه و هنر
اسالمي ،دایم كنفرانس و
سمینار هم اندیشي تشكیل
ِ
میدهد  .اخیراً خانم فاطمهٌ
رفسنجاني  ،مسئول انجمن
همبستگي زنان  ،با كمك
یونسكو  ،سمیناري سه روزهٌ
هم اندیشي بین المللي  ،در
مورد نقش زن در سینماي
معاصر تشكیل داد .گزارشي
دست و پا شكسته و مقاالتي
بیش از حدّ همگون طلب و
توتالیتر پسند  .در شمارهٌ دهم
نقد سینما  ،كه از انتشارات
حوزهٌ اندیشهٌ اسالمي ست ،
چاپ شده است  .جالب است كه
كنندگان
شركت
تعریف
فرانسوي از سمینار كه در
پاریس مالقاتشان كردم و
فرمایشات خانم رفسنجاني
ومجلّهٌ نقد فیلم از زمین تا
آسمان فرق دارد  .مسئولین
مجلّه و خانم رفسنجاني در
مردم فریب و همگون اندیشي
تا آنجا پیش رفته اند كه از قول
كاترین بریا  ،كه به عنوان زن
فیلمسازي كه از نگاه زنانه ،
اروتیسم  ،یعني صحنه عشق
ورزي را در فیلمهایش مطرح
میكند  ،نوشته اند » ،باید مرز
مش ًخصي براي اخالق تعیین
كرد «در حالي كه تمام بحث او
فرق پورنوگرافي و اروتیسم
صل در
است .درین مورد مف ّ
مطلب دیگري كار كرده ام.
 -15در فیلمهاي فرانسوي ،
زمان اشغال نازیها  ،شاهان و
مردان بر سر قدرت  ،نشانه
هاي قدرت پدرساالر  ،نا توان
 ،بي عرضه و بي كفایت بودند
و كار زنان خارج از خانه به
دلیل غیاب مردان تشویق میشد
ا ّما درست بعد از جنگ  ،زن
مستقل و كارآمد در جامعه
براي جامعه پدرساالر خطرناك
جلوه داده میشد . .و مردان
دوباره به نقشهاي قهرمانه و
پدرانه شان برگشته بودند.
نرم و آرام  ،كیارستمي  ،خشن
وفاشیست،مخملباف
نوشته شده در سال ۵۳۳2
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نقد و بررسی فیلم:
North Country
کارگردان  :نیکی کارو
نویسنده  :مایکل سایترمن
(براساس رمانی به نام کنش
طبقاتی نوشته لوییس جنسون)
ساخت 611۱ :آمریکا

وقتی صحبت از خشونت جرنرسری
علیه زنان مری شرود ،نراخرودآگراه
ذهن شنونده متوجه خشونت هرای
خانگی و یا خیابرانری مری گرردد،
درحالری کره خشرونرت و ترجراوز
جررنررسرری عررلرریرره زنرران و اشررکررال
مختلرف آن هرمرزمران برا انرقرالب
صنعتی و اولین جرقه های ورود
زن به عرصه کار و ترولریرد ،بره
محل کار او نیز کشیده شد .بعدها
و برا شرکرل گریرری جرنربرش هرای

سنگ آهن رخ می دهد.
داستان فیرلرم در سرال  1181در
مینه سوتای شمرالری مری گرذرد و
راوی زنرردگرری جرروسرری ایررمررز بررا
بررازی چررارلرریررز ترررون اسررت کرره
همسر خشنش را ترک کرده و برا
دو کودکرش بره شرهرر پردری اش
برمی گردد .هیچ کس از برگشترن
وی خوشحال نیرسرت چررا کره او
داستانی در گرذشرتره اش دارد کره
همه به دنربرال فررامروش کرردنرش
هسررتررنررد .داسررتررانرری کرره برره شرریرروه
جامعه مردساالر و خرافری نرظرام
طبقاتی ،برپایه نابرابرری جرنرسری
به نفع جنس مرد تغییر شکل داده
و جوسی را از جامعه مترود مری

احقاق حقروق زنران بره ویرژه در
سالهای دهه  7۱و  6۱زنان و به
طبعیت آن مشکالت و مسائلرشران
بیشتر و بیشتر بره چشرم آمردنرد و
مررورد بررررسرری هررای مررتررعرردد و
سرروژه تررحررقرریررقررات کررثرریررر شرردنررد،
بررسی ها و تحقیقاتی که تا پیرش
از ایررن مررردانرره بررود و تررو سررط
مردان و درباره مردان انجام می
گرفت .فیلم نور کرانرترری (نرام
شررهررری در ایررالررت مرریررنرره سرروتررا
ایاالت متحده) داسرتران رویردادی
است بر مبرنرای واقرعریرت کره در
همین ارتباط در یکری از مرعرادن

کند .او به دنبال شغلری مری گرردد
تا بتواند هزینه های زنردگری خرود
و فرزندانش را تامین کند .معرادن
آهرن در ایرن مرنرطرقره از ترمرامری
مشاغل دیگر پردرآمدترر اسرت و
جوسی تصمیم می گیرد برا وجرود
این که این شغل از دیدگاه جامرعره
اش شغلی مردانره و برا مرحریرطری
کامال مردانه است ،علیرغم حرتری
مخالفت پدرش به عرنروان کرارگرر
معدن استخدام شود.
صحنه اول فیلم با پرتاب تیری بره
سرروی تضررادهررای طرربررقرراترری بررا
دیالوگی تاثیر گذار از جوسی رو

به دادستان زن دادگراه شرروع مری
شود .برا هرمریرن جرمرلره ترنراقضرات
نابرابری جنرسری و جرنرسریرتری در
نظام طبقاتی از هرمران ابرتردا مرثرل
مهری بر پیکره فیلم و ذهن بیرنرنرده
کوبیده می شود :
"کفش های من رو برپروش و مرثرل
من توی یک چرالره ترمرام روز رو
کرار کررن اون وقررت بررگررو زنرردگرری
سخته ،خانم!"
آنچه از این دیالوگ کامال مشخص
است متفاوت برودن زنردگری زنران
طبقره کرارگرر و مریرزان خشرونرت
علیه آنان برا زنران طربرقرات مررفره
جامعه است .شکراف طربرقراتری کره
گریبان گیر زنران جروامرع شرده و
آنان را به دو دسته "خانم" و" زن
مولد" تقسیم می کند .اما وقرتری در
ادامه فیلم همان دادستان با سخرنران
ضد زن موکلش مواجه مری شرود،
مررتررفرراوت نرربررودن او بررا یررک زن
کارگر در مقام جنسیت خودنرمرایری
می کند.
"فررکررر کررردی برررای چرری تررو رو
استخدام کردم؟ برای اینکه باهوش
ترین وکیل بودی؟ نه! برای اینرکره
باهوش ترین وکیل زن برودی! ...
این رو بردون هرمریرشره کرارهرایری
هست که فقط مردها از پسرش برر
مرریرران ،مررطررمررئررن برراش اون زن
نمیتونه پیروز بشه"...
بیایید نگاهی تقریبی به درصد بررد
و برراخررت طرررفرریررن در پرررونررده
خشررررونررررت هررررای جررررنررررسرررری از
جایگاههای مختلف بی اندازیم :
شاکی زن وکیل مرد – مترهرم مررد
وکیل زن = برد به نفع متهم!
شاکی زن وکریرل زن -مرترهرم مررد
وکیل مرد = برد به نفع متهم!
شاکی زن -متهم مرد= برد به نرفرع
متهم!
شاکی مرد وکیل مررد -مرترهرم زن
وکیل زن= برد به نفع شاکی!
شاکی مرد وکریرل زن -مرترهرم زن
وکیل مرد= برد به نفع شاکی!
شاکی مرد -متهم زن= برد به نرفرع
شاکی
شاکی زنان وکیل مرد! -متهم مررد
 وکیل زن یا مرد= بررد احرترمراالبه نفع زنان!
احتماالً دادستان فیلم نیز در هرمران
چند دقیقه ای که موکلرش در مرقرام
متفراوت برودن قردرت زن و مررد
سخن می راند متوجه این فرمول

شررده بررود! چرررا کرره در تررمررام
حاالت به جز یک حالت بررنرده
سیستم قضایی مرد است! و آن
یک حالت نیز زمانی اتفاق مری
افتد که ترعرداد شراکریران از یرک
نفر بیشتر شده و درصورت رد
شکایت سیستم قضرایری حراکرمره
را زیر سوال ببرد .اخطاری که
دادستان به وضوع بره مروکرلرش
در این صحنه یادآور شد.
در ادامه سراسر فیلرم آکرنرده از
جمالت ضد زن ،نمایش قردرت
مردساالر جامعه و نگاه کاالیری
برره زن در عصررر شررکرروفررایرری
صنعتی است کره مرتراسرفرانره ترا
امروز این دیدگاه هرمرچرنران برر
زندگی زنان سایه افکنده .عرمرق
فاجعه را وقرتری در مریرابری کره
پررردر خرررانرررواده برررا نرررجررروای
بیمارگونه جامعه همراه شرده و
عررلررت کرربررودی روی صررورت
دخررترررش را برردون پرررسررشرری
صراحتا ً به همخوابگی دختررش
بررا مررردی دیررگررر برره غرریررر از
شوهرش تروصریرف مری کرنرد و
ایررن خشررونررت را کرره ترروسررط
دامادش اعمال شده کامالً برحق
می شمارد! اما ماجرا به ایرنرجرا
ختم نمی شود ،از ایرن دردنراک
تر زمرانری اسرت کره پسرر نریرز
دنباله رو هرمران پردربرزرگ و
همان جامعه مادرش را مسرئرول
تمام بدختی هایش دانسرتره و او
را یکصردا برا دیرگرران فراحشره
خطاب می کند!
ترراب تررحررمررل ایررن دو برره عررلررت
نسبت خرونری و فرامریرلری بررای
جوسی که در جامعه ای خرافی
و مردساالر زندگی می کند،
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امرری اجربراری اسررت .امرا نرگرراه
بیمارگونه هرمرکراران مرردش را
که به او به چشم یرک عرروسرک
کروکرری زیررور شررده نررگرریسررترره و
بازی کردن گاه و بی گاه با او را
حق خود می داننرد ،دیرگرر بررای
او قرابرل ترحرمرل نریرسرت .زجرری
برراالتررر از ایررن برررای یررک زن
نیست که تمام روز را به سنگریرن
ترین و کثریرف ترریرن شرغرل دنریرا
بگذراند و از دست و نگاه کثریرف
و برریررمررار گررروهرری از مررردان
مریض جرامرعره در امران براشرد.
حتی اگر در این میان مردی نریرز

ارائه بدید پرونده بره جرریران مری
افته و می تونید از موکلتون دفراع
کنید ،در غیر اینصورت شرکرایرت
منتفی اعالم میشه!"
با شنیدن این دیالوگ ناخواسته به
یاد قوانین مذهبی و بخصوص
اسالمی خواهی افتاد .دو زن
ارزشی برابر با یک مرد دارد!
قانونی که در شکایت ،شهادت،
ازدواج ،طالق دیه و دیگر مسائل
حقوقی و شرعی که همیشه زن
نیمه مرد محاسبه می شود ،اینک
در یک جامعه به اصطالح
متمدن و در قلب سیستم قضایی

ساز مخالف با بقیه بزند ،به علت
ترروازن قرروا برره نررفررع جررامررعرره
مردساالر و تفکر غلط و سرنرتری
خودش ،خود را از مهلرکره کرنرار
کشیده و با افسوس نظاره گر ایرن
وحشیگری می نشیند.
اما آیا خشونت و ترجراوز جرنرسری
به خشونت های فیزیکی و الرفراظ
رکیک در محیط خانه و یا کار و
خیابان خالصه مری شرود؟ بررای
پاسخ به این سوال به صرحرنره ای
از فریرلرم در دادگراهری کره برررای
رسیدگی به شرکرایرت جروسری از
تجاوز همکرارانرش تشرکریرل شرده
می رویم .وکریرل جروسری رو بره
قاضی ازعان دارد که تمام زنران
معدن مستحق حرمرایرت و امرنریرت
جنسیتی هستنرد .امرا دادسرتران برا
اعالم اینرکره فرقرط یرک شرکرایرت
مطرح شرده و آن هرم از طررف
جوسی است ،ادعای وکیل را رد
می کند .پاسخ قاضی خیلی شربریره
به قوانین ارزش گذاری بر زنران
در اسالم اسرت! او بررای ادامره
رسیدگی به شکایت جوسی رو به
وکیل چنین درخواست می کند :
"اگر تونستید سه نفر دیگه شاکری

آمریکا نمود پیدا می کند! مهم
نیست چند نفر به یک زن تجاوز
کرده باشند ،مهم این است که چند
زن از این مسئله شکایت داشته
باشند! در جامعه ای که رنگ و
لعاب سرمایه داری از چرخ
ماشین های صنعتی و دودکش
معادن سنگ و فلزات گرفته تا
پاشنه کفش خانم های شیک پوش
و کت و شلوار وکیل های معطر،
به شنل قاضی و دفتر منشی
دادگاه و منفعت جیب هیئت
منصفه کشیده می شود ،همیشه
باید منتظر حکمی زن ستیزانه
حتی برای احقاق حقوق یک زن
باشی!
فیلم به جهت به تصویر کشیدن
واقعه ای دردناک و ظلمی که
علیه زنان در جامعه صورت می
گیرد قابل تامل است .اما نحوه به
تصویر کشیدن آن جای بحث
دارد! جوسی قرار است برای
احقاق حقوق خود جنگیده و بر
سلطه مردان تجاوزگر پیروز
شود! اما در تمام طول مدت فیلم
شاهد شخصیتی گریان و ضعیف
هستیم که برای گرفتن حقش باز

به دنبال تکیه بر مردی دیگر
است .چهره ای سخیف از مبارزه
زنان که توسط کارگردان به
تصویر کشیده شده .زجری که
جوسی و دیگر زنان هم رده اش
در این راستا کشیده اند ،اشک
هایی که ریخته اند و تنهایی هایی
که کشیده اند غیر قابل انکار
است ،اما به پیروزی رسیدن
شخصیتی چنین ضعیف نیز قابل
پذیرش نیست! کارگردان برای
این منظور جای خالی را با وجود
وکیلی که تمام قدرتش مرد بودنش
است پر می کند! تمام کاری که
برای نجات شکایت جوسی می
کند تنها در آخرین جلسه دادرسی
با فریادی بر سر همکالسی سابق
او است که باز هم نشان از
مردانگی و قدرت مرد بودن دارد!
و این یعنی زنان برای احقاق
حقوق خود باز هم به مردان
احتیاج دارند! شهادت بابی بر
تجاوز معلم سابق جوسی و رد
داشتن رابطه او با معلمش ،نه تنها
رای دادگاه را که نظر باقی زنان
کارگر را که تا این لحظه به دلیل
ترس از دست دادن کار سکوت
کرده بودند نیز عوض می کند!
حتی پدر جوسی نیز که سالها

یعنی فعالین حقوق زن هرمریرشره
به حمایت مردان نریراز دارنرد و
ترزریررق ایررن شررعرار کرراذب برره
صررورت عررمررومرری از طررریررق
پررررطررررف دار ترررریرررن هرررنرررر
تصویری یعنی سیرنرمرا بره ذهرن
مخاطب جهانی! گرچه سراخرترن
آثاری که نشران از حرمرایرت از
حقوق زنران دارد جرای ترقردیرر
دارد ،اما نباید فراموش کرد کره
فیلمی امثال نور کرانرترری کره
در صنعت سریرنرمرایری هرالریروود
ساخته می شود ،بررای جرامرعره
ای به نمایش در می آید که رگه
مردساالری همچرنران در برطرن
ترمررام اقشررارش پرریرچرریررده شررده و
قضاوت نهایی متاسفانه براز بره
دست مردان جامعه سرپررده مری
شود! با ساخت چنین فیلم هرایری
برای جلب نظر بیننده به حرقروق
پرایرمرال شرده زنران ،برایرد نرظررر
مخاطب مذکرر را جرلرب کرنری،
مخاطبی که معموال عام است و
تاثیر پذیر.
در کل فیلم نریرمری واقرع گررا و
نرریررمرری دسررت کرراری شررده از
ماجرای اصلی است و برخراطرر
داشتن مضمون دفاع از حرقروق
زنان در برابر خشونت جرنرسری

دخترش را فاحشه می خواند فقط
به خاطر شهادت یک مرد اینک
به حمایت دخترش از روی
صندلی خود برخواسته و به جمع
شاکیان می پیوندد! خب اینجا باید
کف بلندی برای نویسنده و
کارگردان این فیلم بزنیم که چنین
ماهرانه کل داستان را به نفع
مردان تمام می کنند! این یعنی بی
ارزش شمردن مقاومت یک زن
برای به دست آوردن حقوقش! این

و برداشتن پرده از سابقه کثیرف
سرمایه داری آمریکا در ضایرع
کررردن حررقرروق زنرران کررارگررر،
حداقل ارزش یک بار دیردن را
دارد .شاید این فریرلرم نرقرطره ای
نسبتا روشنتر از دیگرر فریرلرمرهرا
در کررارنررامرره سرریررنررمررایرری کررارو
باشد ،اما تماشای هر فیلمی نیاز
به پیش آگاهری و حرداقرل دانرش
از موضوع اصلی دارد تا ذهرن
بیننده به بیراهه کشیده نشود.
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علم
صفحه ی ،اجتماعی

سرطان سینه یکی از رایج ترین سرطان ها در دنیاست که عالئم خلود را دارد ،املا اکل لر
افراد نسبت به برخی از این عالئمی که بدن بروز می دهد بی توجه بوده و اعالم خطر بدن
را نادیده می گیرند .درست است که نیازی به نگرانی های بی مورد و وسواسلی در ملورد
سالمتی نیست ،اما نباید عالئم جدی را نادیده گرفت.
محققان معتقدند سرطان سینه هر چقدر زودتر تشخیص داده شود ،درمان هرا مروثررترر بروده و امرکران
نجات جان بیمار بیشتر می شود .با این حال اولین عالئم بیماری در اغلب موارد نادیده گرفته می شرود
و این نوع سرطان معموال در مرحله پیشرفته تشخیص داده می شود .اما توجه بره نرخرسرتریرن عرالئرم و
بررسی آنها ،پزشکان را قادر به مقابله با بیماری می سازد.
در این مطلب چند عالمت اولیه ی سرطان سینه را عنوان می کنیم و البته خرواهشرمرنردیرم بردون ایرنرکره
بیهوده نگران شوید و یا وحشت کنید ،کمی نسبت به عالئم مشکوکی که در بدن خود احساس می کرنریرد
دقت بیشتری داشته باشید .خیلی از این عالئم ممکن است ناشی از استرس و یا مشکالت روحی روانی باشد .بهتر اسرت بره پرزشرک مرراجرعره کرنریرد ترا
خیالتان راحت شود.
 -۵کم کردن وزن بدون دلیل
وزن کم کردن بدون دلیل یکی از نشانه های سرطان سینه است .درست است که کاهش وزن و الغری برای خانم ها خوشحال کننرده اسرت ،امرا تروجره
داشته باشید که این الغری باید در اثر رژیم غذایی درست و تالش اتفاق بیافتد .کاهش وزن ناگهانی و بدون دلیل می تواند نشان دهنده ی وجود مشرکرلری
در بدن باشد .اگر به طور ناگهانی و بدون دلیل مشخصی ،پنج کیلوگرم و یا بیشتر وزن کم کردید ،به پزشک مراجعه کرده و وضعیت خود را برررسری
کنید.
 -6وجود گره ها یا ندول در سینه
اکثر گره ها یا همان ندول ها خوش خیم هستند و مشکلی ایجاد نمی کنند .امرا برهرترر اسرت
کمی محتاط تر باشید .برخی از خانم های همیشه نگران ،هر نوع گره ای را که در سریرنره
لمس می کنند ،عالمت سرطان پستان می دانند .در صورتی که هر گره ای نشان دهنده ی
سرطان نیست و احتماال عالمت وجود کیست پستان است .در هر حرال برهرترر اسرت یرک
پزشک متخصص ،این قبیل مسائل را بررسی کند.
 -۹مشکالت پوستی در ناحیه ی سینه
در صورت وجود تومور در سینه ،پوست این منطقه نیز دچار تغییراتی شرده و عرالئرمری
در آن ظاهر می شود .در بین این عالمت ها می توان به برروز قررمرزی ،کرهریرر ،ترغریریرر
رنگ و یا سلولیت اشاره کرد.
 -4خونریزی های غیر طبیعی زنانه
هر نوع خونریزی که خارج از عادت ماهانه بروز کند ،باید مورد بررسی پزشکری قررار
بگیرد ،چون می تواند جزو اولین عالئم سرطان سینه یا بیماری های دیگر باشد.
معموال خانم هایی که دچار چنین مشکلی هستند ،تجربه ی خونریزی های جزئی از ناحیره
ی نوک سینه ها را نیز دارند .در هر صورت اگر دچار خونریزی غیرر عرادی شرده ایرد،
حتما به پزشک مراجعه کنید.
 -۱تغییر در شکل یا بافت سینه ها
هر گونه تغییر در شکل یا بافت سینه ها باید مورد بررسی پزشکی قرار بگیرد .به این ترتیب که هر گونه قرمزی یا بروز فرورفتگی های کروچرک در
پوست پستان و غیره می تواند نشان دهنده ی وجود بیماری سرطان سینه باشد.
خستگی مزمن که پس از استراحت کردن برطرف نشود از نشانه های احتمالی سرطان است
 -6احساس خستگی بیش از حد
یکی دیگر از عالئم سرطان احساس خستگی دائم است .بدون شک ،زندگی کردن در شهرهای بزرگ با این میرزان تررافریرک ،آلرودگری هروا ،اسرتررس،
دغدغه های روزمره ،کار در بیرون منزل و همچنین کارهای خانه باعث خستگی می شود .این نوع خستگی کامال طبیعی است .اما مشکل زمانی اسرت
که این خستگی مزمن شود و حتی بعد از استراحت کافی نیز برطرف نشود .در این صورت بهتر است با یک پزشک مشورت کنید.
 -7درد در سینه ها
معموال در مراحل اولیه ی ابتال به بیماری سرطان سینه ،خانم ها در حین لمس سینه دردی احساس نمی کننرد ،امرا زمرانری کره بریرمراری بره مررحرلره ی
پیشرفته رسیده باشد ،سینه ها حساس و دردناک می شوند .البته حواستان باشد نباید این درد را با درد ناشی از سندرم قاعدگی یا عرفرونرت و ورم پسرتران
اشتباه بگیرید .درد سینه قبل از عادت ماهانه ،امری طبیعی است.
 -8ترشحات سینه
در اکثر موارد ترشحاتی که از سینه ها خارج می شوند ،مشکل زا نیستند و بعد از چند روز تمام می شوند .اما اکثر خانم هایی که دچار سررطران سریرنره
شده اند ،تجربه ی مشاهده ی ترشحات چرکی و بدبویی از نوک سینه ها را داشته اند.
 -۳تغییراتی در سایز سینه ها
تغییرات ایجاد شده در اندازه ی سینه ها می تواند نشان دهنده ی وجود سرطان باشد .اگر احساس می کنید سینه های تان ملرترهرب و ورم کررده و یرا بره
اندازه غیرعادی در آمده است ،بهتر است به پزشک متخصص مراجعه کنید.
عوامل ایجاد کننده ی سرطان سینه
سرطان سینه بیشتر خانم ها را دچار می کند ،اما در آقایان نیز دیده می شود .از بین عوامل ایجادکننده بیماری سررطران سریرنره مری تروان بره سرابرقره ی
خانوادگی ،افزایش سن (باالی  53سال) ،شروع قاعدگی قبل از  11سالگی ،شروع یائسگی زودهنگام یا دیرهنگام ،چاقی مفرط ،عدم حاملگی و غریرره
اشاره کرد.
در نهایت اینکه بدانید جای نگرانی و اضطراب وجود ندارد .امروزه پیشرفت علم ،پزشکان را قادر ساخته تا اکثر سرطان ها را کنترل کننرد .مرهرم ایرن
است که همه ی ما نسبت به مشاهده ی برخی عالئم در بدن مان دقت بیشتری داشته باشیم و از مراجعه ی به موقع به پزشک متخصص ،غفلت نکنیم.
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مرگ خاموش کودکان جنوب کرمان—هرانا
خرربرررگررزاری هرررانررا ـر در شررهرررسررترران رودبررار جررنرروب کررودکررانرری مرربررتررال برره EB
“اپیدرمولیزیس بولوزا” هستند ،حساسیت شدید پروسرت ،تراول زدن ،ایرجراد زخرم و
خارش از جمله نشانه های این بیماری است که باید شدیدا تحت مراقبت براشرنرد .ایرن
در حالی است که هیچ رسیدگی قابل توجهی برای این کودکان صورت نگرفته اسرت
و روز به روز وضعیت بدنی آنها وخیم تر میشود تا آنکه از بین میروند.
EBیا «اپیدرمولیزیس بولوزا »بر اساس بروز جهش ژنی در پروتیینهای الیه هرای
مختلف پوست ایجاد می شود که در  5خصوصیت مشترک هستند .این خصوصیرات
عبارتند از -1 :توار ژنتیکی  -1شکنندگی پوست در اثر ضربات ناچیز وارده بره
پوست که در شرایط و افراد طبیعی ایجاد نمیشود  -5تشکیل تاول در مرحرل هرایری
که ضربات ناچیزی به پوست وارد شده است.در کشور ما میزان برروز EBبرطرور
دقیق مشخص نیست.

صفحه خبری

***

آغاز به کار  7هزار گشت نامحسوس پلیس در تهران -تابنا – ۵۹۳۱9149۵8
رئرریررس پررلرریررس تررهررران از آغرراز فررعررالرریررت  6هررزار نرریرررو در قررالررب گشررت هررای نررامررحررسرروس امررنرریررت اخررالقرری خرربررر داد.
به گزارش میزان ،سردار حسین ساجدی نیا درحاشیه مراسم رونمایی از گشت های نامحسوس امنیت اخالقی گفت :طررح امرنریرت اخرالقری
امسررال از ابررترردای هررفررترره بررا حضررور مررامرروران در مرریررادیررن ،مررراکررز تررجرراری و خرریررابرران هررا و بررزرگررراهررهررا برره اجرررا در آمررد.
وی ادامه داد :گشت های نامحسوس با بکارگیری هفت هزار نیرو از امروز در سطح شهر مستقر و با مظاهر علنی نراهرنرجراری بررخرورد
مرری کرررنررنرررد .ایررن نررریرررروهررا کررره مررررد و زن هسرررترررنررد در مرررعررابرررر شررهرررر ترررهررران بررره صرررورت نرررامررحرررسررروس حضرررور دارنرررد.
رئیس پلیس تهران با بیان اینکه برخورد با ناهنجاری های اخالقی و مزاحمت نوامیس درخواست مردم از پلیس اسرت ،افرزود:بررخرورد برا
بدحجابی،آلودگی صوتی،ایجاد مراجمت برای نروامریرس و کشرف حرجراب در خرودرو جرزو اولرویرت هرای اصرلری مرردم از پرلریرس برود.
به گفته ساجدی نیا ماموران گشت نامحسوس امنیت اخالقی در خیابان ها هرر کردام از مصرادیرق نراهرنرجراری از جرمرلره بردحرجرابری،کشرف
حجاب،آلودگی صوتی و رانندگی پرخطر را ببینند پالک خودرو را با کد تخلف برای پلیس امنیت اخالقی پیامرک مری کرنرنرد و برعرد از آن
پررلرریررس بررا ایررن افررراد تررمرراس گرررفررترره و از آنررهررا مرری خررواهررد در وقررت تررعرریرریررن شررده برره مرررکررز پررلرریررس مررراجررعرره کررنررنررد.
وی با بیان اینکه اگر فرد خاطی به پلیس مراجعه نکند ماموران به در خانه او می روند ،تاکید کرد :در صرورتری کره فررد آدرس یرا ترلرفرن
مخدوشی را ارائه کرده باشد پالک خودرو در سیستم پلیس توقیف و هیچ خدماتی به این افراد داده نشرده و هرنرگرام نرقرل و انرترقرال خرودرو
شناسایی می شوند.
به گفته ساجدی نیا افراد حاضر درطرح گشت نامحسوس امنیت اخالقی حق برخورد مستقیم با افراد را ندارند و به عنوان ضابط قضرایری
شناخته می شوند .این افراد احکام قضایی دارند .افراد حاضر در این طرح فقط اطالعات را به پلیس امنیت اخالقی منتقل می کنند.

***

در فرانسه به جای تنفروشان مشتریان آنان مجازات میشوند
مجلس ملی فرانسه در جهت مبارزه با فحشاء چهارشنبه ششم آوریل  1۱17الیرحره
ای را از تصویب نهایی گذراند که با الهام از الگوی سوئد از این پس مشتریران ترن
فروشان یا باصطالح خریداران "خدمات" یا "اعمال جنسی" را هدف قرار خرواهرد
گرفت .به موجب این مصوبه از این پس خریرداران "اعرمرال جرنرسری" نراگرزیرر از
پرداخت  13۱۱یورو جریمه نقدی خواهند بود و در صورت تکرار جررم جرریرمر
نقدی آنان به  563۱یورو خواهد رسید .افزون بر این ،هم جرایم ناقضان قانون در
پیشین آنان به ثبت خواهد رسید و هم مجرم باید یک دورۀ آموزشی را سرپرری کرنرد
که طی آن از ستم و رنجی که بر تن فروشان اعمال می شود آگاهی بیابد.
***
اعتراض مهمانداران زن ایرفرانس به نوع پوشش در پرواز به ایران -دویچه وله
شماری از مهمانداران زن شرکت هواپیمایی "ایرفرانس" نسبت به دسرترور ایرن
شرکت مبنی بر سر کردن روسری به هنگام فرود در تهران اعتراض کردهانرد.
کرریسررترروف پریرره ،یررکری از مررقرامهررای اتررحرادیرره مررلری خرردمرره پررروازی فرررانسرره
)(SNPNCبه خبرگزاری فرانسه گفته است« :هر روز ما ترمراسهرایری را از
مهمانداران زن دریافت میکنیم که به ما میگویند ،نرمریخرواهرنرد روسرری سرر
کنند».
این اتحادیه از شرکت هواپیمایی ایرفرانس خواسته است ترا داشرترن حرجراب را
برای مهمانداران زن در پرواز به ایران داوطلبانه اعالم کند.
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رهی سازمان راهیی زن شماره 51

هب سازمان راهیی زن ویپبندید

تلوزییـون راهیـی زن از ”کـاان یـ

“ روی مـاوـواره ”اهت ربد”

ت
ماس با ساز
ی
ما
ن
ر
اه
ی
زن

هم
رههفته  ،شنبه اه  03:71و یکشنبه اه رد ین ساعت تکرار ربانهم هب وقت

تهران می توانید دننیبه تلوزییون راهیی زن باشید.
فرکانس ماوواره:
Chanel One TV
Hotbird 13E
Frequency 11541
Syb 22000
Pol V
FEC 5.6

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

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

تلفن تماس 4406829046400 :

تلفن تماس444-420-0255 :

آدرس :
دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از طریق فالیر و
ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.

گوتنبرگ  :آفاق وکیلی

انگلستان :دیانا نامی

تلفن تماس4454844095442:

تلفن تماس4406860604044 :
ایمیلrahai_zan@yahoo.com :
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 445904004049440 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

تلفن تماس 44558440822400:
ایمیل:
دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلMinoHemati@GMail.com :
نروژ :شادی و روپاک مطیعی
تلفن تماس445894585408 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :
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