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عروسی مرگبار دختربچه یمنی!
خبر کوتاه بود و دردناک :دختربچه هشت ساله در شب عروسی با مرد چهل ساله از شدت خونریزی جان سپرد!
شنیدن این خبر دردناک مرا به اعماق جهنمی که بشر
قرن بیست ویکم در آن زندگی میکند فرروبرردم مرد ری
طول کشید ا بخود آیمم برایم کنرکراد در ابر راد ایرن
عقب ماندگی و کودک آزاری شررعری و قرانرونری در
جوامع اسالمزده ،مرا بدنبال کردن ماجرای پس از قرلر
این کودک هشت ساله واداشتم
انلشار این خبر دردناک در نشریه یمنی
المشهدالیمنی بهمراه عکس مقلول در لباس عروسی
و مرگش ،نه نها جهانیان را کان دادم بلکه ان کاس
وسیع آن در خود یمن باعث شده است ول وله ای در
خی عظیم کودکانی که در صف عروس شدن هسلند
بوجود آیدم ان کاس این واکنش و بوجود آمدن بحران در
بازار جاوز رسمی و اسالمی به دخلربچه ها باعث
شد که کاریکا وریست زبردست نشریه المشهد
الیمنی بحران را با صویر فرار کودک عروسان یمنی از
حجله عروسی بنمایش بگذاردم

براسلی شرمشان باد کسانی که این سنت عقب مانده را از
هزاران سال به یدک کشیده اندم شرم برکسانی کره صریر ره
عقد جاوز به کودکان را جاری میکنندم شرم بر نظامی که این
جنایات را وجهه قانونی میدهد و یا حم مریرکرنردم شررم برر
والدینی که کودکانشان را اینگونه به فرود میگذراندم و شررم
بر رسانه هائیکه از کنار اینگونه اخبار بی اعلنا میگذرندم
این وظیفه عاج نهادهای مدافع حقوق کودک اسرت کره برا
برپائی کمپینهای بین المللی و منطقه ای جاوز بره کرودکران
حت پوشش ازدواج را در هر شک و فرم آن جرنرائری اعرالم
کنند و خاطیان را به محاکمات علنی بکشانندم و این ننگ را از
دامن جام ه بشری پاک کنندم
به امید آنروز
مینو هملی
سپلامبر 3102

دست تمامی مذاهب از زندگی مردم و خصوصا زانن و کودکان کواته!
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کند و این نه نها در ایران بلکه
در مامی کشورهایی که
انباشت سرمایه در آن صورت
می گیرد،عموما در کشورهای
سرمایه داری ،این آمارها وجود
ندارد به صورت رسمی و به
صورت فکیک شدهم ببینید ار
سال  ،0288اون چیزی که در
مرکز ملی آمار ایران منلشر
می شه ،آماری هست که در
مورد کارگران شاغ و بیمه
شده وجود دارد ،در مورد
اسلخدام های رسمی وجود
دارد که داد آن در این آمار ا
سال  32 ،0231میلیون و پانصد
هزار نفر می باشدمما اگر داد
افراد خانوار را در مناطق
شهری برشماریم و مناطق
روسلایی را از این آمار که 2م2
هست در نظر نگیریم چیزی
حدود  21میلیون نفر مزدبگیر
وکارگر در ایران همراه با
خانواده هایشان ما در ایران
داریم،که کار مزدی می کنند و
با قانون کار جمهوری اسالمی
ایران که ماده یک آن ریفش
را از کارگر کسی می داند که
زیر نظر کارفرما است و بابت
کاری که انجام می دهد مزد
دریافت می کند ،ما با این آمار
سروکار داریمم ولی خب نسبت
جنسی که در ایران  013اعالم
شده است ی نی در مقاب هر
 013نفر مرد  011زن وجود
دارد ،این را ما نمی وانیم به
صورت مطلق به جم یت
شاغ در ایران نسبت بدهیم،
چون با پیچیدگی های زیادی
روبه رو خواهد شد ،ما باید
کارگران زن و کارگران مرد را در
این آمار فکیک کنیم ،که آمار
فکیکی ملاسفانه در این مورد
وجود نداردم در مورد نسبت
سنی ،ی نی میانگین سنی
که وجود داره این باز هم به
جم یت ک برمی گردد ،که بر
هر حال با وجه به هرم سنی
جم یت و این آمای که خب من
در موردد صحبت کردم می
وان گفت که بیشلر جم یت
شاغ در ایران ،افرادی بین 0

کار از جمله
های
کارگاه
که
کوچک
هیچ گونه آمار
در
رسمی
مورد اون کاراه
وجود
ها
و
نداشت
های
مدت
نیز
زیادی
الد شد ا
ار باطا ی با
وضعیت خانواده های کارگری در ایران
کارگرانی که
عمد ا در این
بهرنگ زندی
کارگاه ها کار
می کردند و
مدت هاست قصد داریم به جزوه ها و نوشله های
وض یت م یشلی و اجلماعی مل ددی را در مورد همین
خانواده های کارگری بپردازیم ،مساله نوشلم در اون دوران که
خوشبخلانه یک فرصلی به به دلی فضای موجود در ایران
دست آمده است که با یکی از هیچ گاه مجال این نشد که این
ف الین کارگری جوان که اخیرا نوشله ها منلشر شودم
از کشور خارج شده و طبی لا ف الیت های من ملمرکز بود بر
ماس با وی آسانلر گشله به روی کارگاه های کوچک و
گفلگو بنشینیمم بهرنگ زندی کارگرانی که ،به خصوص
کارگران حم و نق  ،کارگرانی
با سالم و خود آمدگویی
که در آمارهای رسمی هیچ
رهائی زن :بهرنگ زندی گونه آماری در مورد آنها وجود
قبل از اینکه وارد اصل نداردم
سواالت بشیم ،لطف کنید
مقدمتا بگوید که فعالیت رهائی زن :در مورد شرایط
های کارگری تون رو کی کار و مبارزات طبقه کارگر
آغاز کردید؟ به اختصار از برنامه های متنوعی وجود
توضیح دارد ،ما در این گفت و گو
هایتان
فعالیت
عالقه مند موشکافی در
بدید؟
مورد وضعیت معیشتی
بهرنگ زندی :من ف الیت خانواده های کارگری از
کارگری ام را از سال  88در همسران گرفته تا فرزندان
شورای برگزاری اول ماه می آن ها و سالمندان هستیم،
سنندج شروع کردم در در وهله اول مایلم در مورد
همکاری با "کارگران اخراجی و میانگین سنی خانواده های
بیکار" که اون زمان به " کارگری و تعداد فرزندان آن
تحصیالت،
میزان
ا حادیه آزاد کارگران ایران" ها،
شیفت نکرده بود و همچنین " تخصصحرفه ای کارگران زن
کمیله هماهنگی برای کمک و مرد مطلع بشیم بفرمایید.
به ایجاد شک های کارگری"
ملاسفانه
زندی:
بود و ب د از اون ف الیت های بهرنگ
من به صورت ملمرکز در هران بورژوازی ،در کلیت سیسلمش
به صورت مسلق و پیگیری هیچ وقت،نمیاد این آمارها را
پژوهش های کارگری دنبال به صورت رسمی و به صورت
فکیک شده و جزئی منلشر
می شد در محیط های مخللف
3

سال و  21سال هسلند که
طبقه کارگر را شکی می
دهند حاال همراه با افراد و
خانواده هایشان شام این
میانگین می شوندمبه همین
دلی مشخص ما نمی وانیم
با قاط یت و با وجه به
آمارهای رسمی یک مدلی
ارائه بدیم که بگیم این داد
کارگر در ایران زن هسلند و
این داد کارگر در ایران مرد
هسلندم
رهائی زن :چه درصدی از
کارگران جوان از خانواده
عمدتا
کارگری
های
بخاستند و چه میزانی
عمدتا به دلیل بحران
طبقات
از
اقتصادی
متوسط به صفوف طبقه
کارگر باالجبار رانده شدند؟
بهرنگ زندی :باز هم به نظر
من نمی شه دقیق به این
سوال پاسخ داد ولی خب ،اگر
ما بیائیم و بر اساس مدل
دهک های سرمایه داری که
هر ساله آن را در بودجه بندی
و در آمارهای رسمی ارائه
می دهد صحبت کنیم باز هم
بر اساس همین مدل هم به
یک نلیجه قط ی نخواهیم
رسید ،ولی به طور یقین می
وان گفت با وجه به ولد
بخش عظیمی از فزندان طبقه
و ثبیت انباشت
کارگر
سرمایه به خصوص در دوران
نئولیبرالیسلی که هر سال
هم در ایران جربه می شود،
بخش عظیمی از طبقه کارگر
در همان طبقه ای ملولد می
شوند و در همان طبقه هم
می میرند ،ولی یک چیزی را
که من می وانم در مورد
همین مساله اشاره کنم این
است که در این  01سال به
خصوص با ثبیت و روند
انباشت سرمایه در ایران ،با
شدید شدن سیاست های
نئولیبرالیسلی ،به خصوص در
دوران دولت دهم با خصوصی
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سازی های گسلرده ،این
مساله در مورد طبقه ملوسط
بیشلر صادق است ،ی نی
بخض عظیمی از طبقه ملوسط
به دلی همین بحثی که من
کردم ی نی روندهای خصوصی
سازی و وجود شرکت های
پیمانکاری در اسلخدام نیروی
کار به طبقه کارگر گرایش پیدا
می کنند ،ولی عکس این
مساله در مورد طبقه کارگر
حالت مطلق ندارد و خیلی کم
می وان موردی یافت که در
میان طبقه کارگر حلی اگر
مشاهده ای این مساله را
پیگیری کنیم درصد زیادی از
طبقه کارگر ،مثال ب د از یک
مدت کار کردن به طبقه
ملوسط بپیوند و در آن اسلحاله
یابند آماری در مورد آن موجود
نیست و امکان شک گیری آن
ب ید استمچه به صورت
مشاهده ای و چه به صورت
ریمی حلی اگر به دهک هایی
که خود مرکز ملی آمار ایران
ارائه می دهد اکلفا کنیمم
رهائی زن :زنان کارگر،
عمدتا در کدام صنایع به کار
گرفته می شوند و لطف
کنید یک آمار و ارقامی در
مورد میانگین سنی آن ها
و همین طور از سطح
تحصیالت آن ها در اختیار
بینندگان ما قرار دهید؟
بهرنگ زندی :آن چیزی که در
مورد جم یت زنان شاغ کارگر
در ایران ارائه شده است این
می باشد که هشلاد درصد
زنان کارگر ایران حاال جدای از
خانه دار
جم یت شاغ
هسلند ،خود احزاب اسالمی
کار که به اصالح همایشی
داشلند در این مورد آماری که
در مورد ایران ارائه داند این بود
که یازده درصد جم یت زنان
ایران شاغ هسلند و در نرخ
بیکاری که باز هم اگر به
آمارهای رسمی مراج ه کنیم
 5درصد جم یت بی کار ایران

کارگاهی را سراغ نداریم در
هران ،به جز کارگاه های
رسمی که باالی  01نفر
هسلند و زیر نظر وزارت کار
می باشند ،هیچ کارگاه زیر 01
نفری را سراغ نداریم که
دسلمزدی باال ر از این را به
زنان بدهند /می وانیم به این
مساله آمار خشونت های
مح کار ،آزارهای جنسی و
جسمی را اضافه کنیم که
ملسفانه هیچ آماری در مورد
این مساله و در مورد زنان
کارگر وجود نداردم

را زنان شکی می دهند که از
سه میلیون و پانصدهزار نفر
جم یت اگر نسبت به جم یت
حساب کنیم ،یک
شاغ
میلیون و دویست هزار نفر
جم یت زنان بی کار وجود داردم
ولی اگر با همین مدل آماری
جلو برویم به مدل های وس ه
ای و مدل های سرمایه داری
خواهیم رسید در مورد اشل ال
زنانم اما عمد ا بخث بر سر به
کارگیری بخش عظیمی از
جم یت زنان ،که در آمارهای
رسمی هم ملاسفانه این آمار
وجود ندارد،زنانی که در کارگاه
های زیر  01نفر کار می کنند/
قانونی که در سال 0288
صویب شد در مجلس شورای
اسالمی این بود که کارگاه
های زیر  01نفر هیچ نظار ی
قانونی و بیمه ای در مورد این
کارگاه ها وجود ندارد و کامال
م اف هسلند از هر گونه قانون
نظار ی ،بخش عمده ای از این
کارگاه های کوچک ،اون چیزی
که به هر حال آن دورانی که
من در ایران بودم و این آمارها
را به صورت شخصی دنبال می
کردم ،این بود که بخض عمده
ای از این کارگاه های کوچک،
کارگاه های ولیدی پوشاک
هسلند که عمد ا زنان در این
کارگاه ها اشل ال دارند و
کارگاه های دیگری هم وجود
دارد که خب بر حسب نظر
این مساله
کارفرما چون
فکیک جنسیلی همیشه در
مورد زنان قائ هسلند و به
اسلخدام زنان زیاد اهمیت
نمی دهندم ولی حداق
دسلمزدی که در مورد این
کارگاه ها وجود دارد با اشاره
به این که حق بیمه در مورد
زنانی که در این کارگاه ها کار
می کنند وجود ندارد با روزی
 03ساعت کار بدون احلساب
طیلی  351ا 211
روز
هزار ومان است ،این دسلمرد
واق ی زنان است در این کارگاه
ها و من می وانم این را به
یقین بگویم که ما هیچ

رهائی زن :یک مقدار از
شرایط کاری برای زنان که
فرزند
دارای
خصوصا
هستند توضیح بدهید آیا
امکاناتی از قبیل نگهداری
بچه هایشان در مهدکودک
اصوال وجود دارد؟
بهرنگ زندی :یک قانونی را
صویب کردند که این قانون ،که
در مورد زنانی هست که در
دوران زایمان حق  2ماه
اسلراحت را دارند ،ولی به
دلی وجود ار ش بیکاری در
ایران و عمد ا زنانی که
سرپرست خانوار هسلند حاال
جدای از اینکه زنان سرپرست
خانوار مجبور هسلند برای امرار
م اد و برای زنده ماندن کار
کنند ،اگر این دو گروه را از هم
فکیک کنیم ،باز هم این قانون
کاربرد خودد را ندارد چون
مجبورند به حداق دسلمزد و
بدون بیمه کار کنند و بسیاری
از این زنان در محیط کار حلی
در دوران حاملگی مجبور به کار
کردند هسلند ،چون که اگر این
آمار را در نظر بگیریم که من در
مورد کارگاه های کوچک ارائه
دادم که عمد ا زنان در آنجا
اشل ال دارند و کار می کنند،
اگر هر گونه اعلراضی به
کارفرما بکنند با مساله اخراج
روبه رو خواهند شد و مجبورند
که به این وض یت ن بدهندم
مهدکودک هم اگر اطالع
4

داشله باشید نه نها در مورد
زنان کارگر به طور کلی
مهدکودک در ایران از زیر نظر
آموزد و پرورد خارج می
شود و حت نظارت بهزیسلی
قرار می گیرد و مهدکودک
های ف لی با هزینه های
بسیار باال برای نگداشلن
کودک در ماه چیزی حدود
میانگین  011ا  051هزار ومان
پول می گیرند که به هیچ
عنوان با درآمدی که زنان کارگر
دارند همخوانی ندارد ی نی
اگر این سازمان ها و مراکز در
مورد نگهداری کودکان هم
وجود داشله باشد به دلی
رایگان نبودن آن ها و به دلی
بابت
زیادی
پول
اینکه
خدما شان می گیرند با درآمد
کارگران زن همخوانی ندارد و
من شاهد
به همین دلی
صحنه هایی بودم که این
کودکان در محیط کار و خارج از
کارگاه ها ا ساعا ی که
مادرانشان کارشان مام می
شد مجبور بودند در بیرون
بازی کنند و خود کارفرما هم
اجازه ورود این کودکان را به
کارگاه نمی دادم به هر حال
این مساله به طور قطع در
مورد مام زنان کارگر وجود
دارد که هیچ نهاد حمایلی و
هیچ مهدکودکی که بلواند از
این کودکان نگهداری کند به
هزینه های باالی آن
دلی
وجود ندارد م
رهائی زن :آیا مبارزه زنان
برای کسب دستمزد برابر
در مقابل کار برابر مورد
حمایت کارگران مرد که در
واقع شریک زندگی این
زنان هستند وجود دارد؟
بهرنگ زندی :ملاسفانه نه،
آن چیزی که درجنبش کارگری
ایران وجود دارد یک جنبش
کارگری مردساالرانه است که
ادامه در صفحه 22
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نمایش مستند "دو برادر" اثر یوسف اکرمی

رژیم اسالمی رتبه دوم اعدام در سطح جهان را دارد و به نسبت جمعیت رتبه اول را در اعدام و نقض حقوق بشر
کسب کرده است.
انتخاب روحانی توام شده است به لبخند زدن رژیم به شرکای غربیش و دندان نشان دادن به مردم ایران .از زمان
انتخاب روحانی به این طرف قوه قضائیه رژیم بر تعداد اعدامهای پی در پی و در چهارگوشه کشور افزوده است تا
بدین وسیله از مردم زهره چشم بگیرد .مردم متمدن ایران نمیخواهند این وضع ادامه یابد .جنبش مادران علیه
اعدام و نمایش این فیلم مستند میتواند بحث عمیقی را در مورد ضرورت عاجل محو احکام اعدام از قوانین جزائی
را در ایران دامن زند و نهایتا جامعه را از قرون وسطا به عصر حاضر هدایت کند.

در برنامه آخرین لحظه روز اول اوت بدیدن فیلم مستند "دو برادر" اثر فیلمساز در تبعید یوسف اکرمی نشستیم
مقدمتا باید بگوییم:
محمد فلحی  32ساله و عبدهللا فلحی 33 ،ساله،دو برادر زندانی ،که به همراه پنج نفر دیگر با "ا هامی" مشابه " -سرقت
مسلحانه و محاربه"  -دسلگیر شده ،به اعدام محکوم شدندم از میان این هفت نفر نها برادران فلحی ،در صبح روز  32اردیبهشت
 ،0231وسط رژیم اسالمی در زندان اصفهان اعدام شدندم
بنا به گزارد رسانههای جمهوری اسالمی در  01اسفند  0288پنج سارق مسلح با در دست داشلن اسلحه کلت کمری و
کالشینکف وارد پاساژ طالفروشی فلکه دوم فردیس کرج شدند و بدون تیراندازی و درگیری به این پاساژ دسلبرد زدندم
(برگرفله از خبر آن الین)
http://rahaizantv.blogspot.com/2013/08/two -brothers-by-josephakrami.html
مسلند "دو برادر" روایلی است ملفاوت از چگونگی اعدام دو برادر جوان ،محمد و عبدهللا
فلحی ،که وسط جمهوری اسالمی ایران در  32اردیبهشت  17( 0231مه  )3100اعدام
شدندم در این فیلم مهود عالسوندی و بیژن فلحی ،مادر و پدر این "دو برادر" ،برای نخسلین
بار اب اد دیگری از اعدام فرزندانشان را ارائه میدهندم این فیلم با الد های یوسف اکرمی،
فیلم ساز ب یدی ،هیه و ولید شده استم
امیدواریم نمایش این فیلم زمینه را برای رشد جام ه ایران و گام برداشلن برای برچیدن حکم
اعدام و سپردن آن بدوران بربریت اریخ جوامع بشری فراهم کندم
طی این فیلم چه دقیقه ای بیننده از نزدیک با دوران کودکی محمد و عبدهللا و سپس
شکی خانواده و ازدواجشان آشنا میشود و بناگاه آنان را در چنگال رژیمی اسیر
میبند ،که سابقه پرپر کردن گلهای نشکفله در پرونده جنایا ش درخشان استم
دیری نمیپاید که بیننده خود را با اضطراب و نگرانی مادر و پدر این دو برابر شریک
میبیندم
خبر اعدام این دو برادر و واکنش مهود عالسوندی مادرشان در مقاب زندان اوین
نه فقط حس همدردی با این خانواده را در بیننده برمی انگیزد بلکه شهامت و
شجاعت و روحیه مبارزه جویانه این مادر زمینه ساز پرورد انگیزه پیوسلن به
جنبش مادران علیه اعدام در ذهن بیننده نیز میگرددم بنظر من یوسف اکرمی باز هم
شاهکار دیگری از بلصویر کشیدن راژدی انسانی جاری در ایران را برای بینندگانش
بنحو احسن بنمایش گذاردم قاب ذکر اسلکه در اسلودیو کانال در آنروز ،چشمی
ندیدم که اشگ آلود نباشدم
پس از مشاهده فیلم به گفلگو با مهود عالسوندی و بیژن فلحی ،مادر و پدر محمد و عبدهللا نشسلیم و از ایشان خواسلیم در
مورد چگونگی بنیانگذاری نهاد مسلق مادران علیه اعدام برای بینندگان عزیز وضیح دهندم
در ادامه با یوسف اکرمی در این مورد بگفلگو نشسلیمم
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اطالعیه حامیان مادران پارک الله – ل

آنجل

چهارشنبه ،شهریور ۳۱۳۱ ،۳۱
فیلم تکان دهنده و مستند "دو برادر"  /ساخته یوسف اکرمی

http://www.youtube.com/watch?v=-KxyFRj2Tqw&feature=youtu.be
در این هفله ،در برنامه لویزیونی "رهائی زن" ،به مدیریت و اجرای خانم مینو هملی ،فیلم أثر برانگیز مسلند "دو برادر" ،ساخرلره
یوسف اکرمی به نمایش درآمدم
این فیلم سرگذشت دو برادر جوان عبدهللا و محمد فرلرحری اسرت از زبران مرادر آنران
خانم مهود االسوندی و پدرشان آقای بیژن فلحیم خانم االسوندی با پیراهن هائی که
از ن بی جان پسرانش بیرون کشیده شده بود ،پرچمی ساخله ا نشانه اعرلرراب بره
مرگ عزیزانش و گفلن "نه به اعدام " باشدم او از همه مادرانی که فررزنردان خرود را در
رژیم اسالمی ایران ،طی سی و چهار سال گذشله از دست داده اند ،دعوت می کند را
که های لباس جانباخلگانشان را به این پرچم اضافه کرده و آن را به نشرانره رسروائری
رژیم و نقض حقوق ابلدائی شهروندان ،به جهانیان و مجامع بین المللی عرضه کنندم
با شکر از خانم مینو هملی که ما را از پخش این فیلم مطلع کرد ،دیدن و انلشار هرچره
بیشلر آن را به همه گان وصیه می کنیمم
به امید آزادی زندانیان سیاسی ،وقف اعدام ها و مرحراکرمره آمرران و عرامرالن قرلر
های دوران رژیم اسالمی ایرانم
http://rahaizantv.blogspot.com/2013/08/two -brothers-by-joseph-akrami.html

Supporters of Park e Laleh Mothers, in Los Angeles, Valley
http://www.parklaleh.blogspot.com
http://www.facebook.com/LalehMothersValley
مشاهده این فیلم را برای کودکان وصیه نمیکنمم وصیه
میکنم این فیلم را که اولین بار از کانال یک بطرف ایران و
جهان پخش شد در شبکه جهانی اینلرنت ببینیدم

به جنبش مادران علیه اعدام

بپیوندید.

با سپاس
مینو همتی
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از سلطه مردانه به مسیررهرای
خشرررونرررتآمررریرررز کشررریرررده
میشوندم انجمنهای رسرمری
و غیررسمی زیادی مرر ربرط برا
موضوع زنان در این شهر شکر
گرفلهاند که هم به لحاظ کمری
و هم به جهت کیفی فررا رر از
انلظرار بروده و بررای شرهرری
چنین کوچک و کرم جرمر ریرت،
پدیدهای فرهنرگری بره شرمرار
میرودم از جملهی آنها می وان
به اجلماعا ی همچون «انجمن
زنان هماندیش»« ،انجمن زنران
مررریرروان »و «انررجررمررن زنرران
پیشرو »اشاره کرد که از آنرجرا
که نلروانسرلرهانرد بررای ثربرت
رسمی خود مجوز دریافت کننرد
سررالررهرراسررت برره شررکرر
غیررسمی به فر رالریرت هرای
مدنی و فرهنرگری خرود ادامره
می دهندم مراکزی رسرمری و
قانونی همچون «کمیلهی زنران
کانون علمی_فرهنگی رونران »
نیز وجود دارد که هماکنون نریرز
فر ررال هسررلررنررد و جررلررسررات
هماندیشی برگزار میکنندم به
ررازگرری انررجررمررنهررایرری بررا
کارکردهای برزرگرلرر از جرمرلره
کارکرد اقلصادی در کنار ف الیرت
فرهنگی نریرز ،بره ایرن مرراکرز
اضافه شدهاندم نمونرهی اخریرر
آن «صررنرردوق ر رراونرری زنرران
مریوان »است که وسرط زنران
مریوانری بره ثربرت رسریرده و
مررواردی چررون کررارگرراههررای
وانمندسازی و رفع خشرونرت،
گ گشتها ،آمروزدهرایری در
زمینهی کارآفریرنری (هرمرچرون
دورههای کامپیو رر ،خریراطری،
هالل احرمرر و رابرلروفررد) و
همچنین برنامههای مناسبلری
از جررمررلرره جررمررعآوری پررول از
خیرین و وزیع آن در میان زنران
نیازمند در اعیراد مرخرلرلرف ،در
کنار ف الریرت اقرلرصرادی ،جرز
برنامههای اجررایری آنرهراسرت
بدون آنکه هریرچ برودجرهای از
دولت دریافت کنندم

همایش در مریوان
ناموس و خشونت علیه زنان

پروین ذبیحی
شررهررر مررریرروان از جررمررلرره
قررطرربهررای فرررهررنررگرری و
روشنفکرری کرردسرلران ایرران
است که در حوزۀ مسای زنران
با یک وض یت دوگرانره مرواجره
است؛ از یک طرف ایرن شرهرر
محمر و مرحر بسریراری از
خشونتهای جنسی از جملره
قل هرای نرامروسری اسرت،
پدیدهای چون چندهمسری در
آن زیررراد اسرررت و اخررریررررا
خررودکشرری زنررران (اغررلرررب
خودسوزی) نیز به شرکر یرک
مسألهی اجرلرمراعری برروز و
ظهور پیدا کرده استم بسیاری
از این خشونتها و جنایتهای
مرلر رراقرب آن ،در چررهررارچرروب
«نظام ناموس »و قواعد مر برط
با آن ا فاق می افرلردم «نرظرام
ناموس »شکلی از سرلرطرهی
مردانه است که در آن هرگرونره
ر رردی و طررفرررهروی زنرران از
ب یت و فرمانبرداری مطیر رانره
از این قواعد جرمر ری نرامروس
(کره بررخرش عررمردهای از آن،
پسررمررانرردههررای جررامرر ررهی
قبیلهای و سرنرلری گرذشرلره
اسرررت) برررا مرررجرررازاتهرررای
خشونتآمیرز و بری رحرمرانره
روبهرو می شودم شردیرد رریرن
شک این وض یت ،پدیده ای با
عررنرروان «قررلر نررامرروسرری »را
موجب شده که در آن زنی کره
آبروی خانواده را به دلی هرنوع
کنش غریررعررفری ،اغرلرب در
زمینهی رابطه با غیرهمرجرنرس
و یا در نسبت با همسرر خرود،
به خطر انداخله است با

مجازات جم ی و غریررقرانرونری
خانواده مواجه میشودم قا الن
آنها م لقدند نها خون می واند
بیآبروییای از ایرن دسرت را
بشوید و به بیان خود آنهرا ایرن
لکهی ننگ را که رفلار آن زن برر
پیشانی خانواده نهراده اسرت،
پاک کندم زیرا در جوام ی چرون
ایران زنان آبروی خرانروادهانرد و
میزان پایداری آنها برر عرفرت و
پاکدامنی شان است که عزت،
شرررف و مررردانررگرری مررردان
خانواده را یین میکندم
اما از طرف دیگر در همین شهر
مریوان ،شاید بیش از هرچیز در
واکررنررش برره ایررن وض ر رریررت،
ف الیتهای مدنی و داوطلبرانره
در حوزهی زنان بسیار پررونق و
پریرشررو رر از سرایرر مرنراطررق
پیگیری مریشرود و زنران ایرن
شهر ،مطالبات آگراهرانره و بره
حقی در این زمینه دارندم شاید
یکی از علتهای آن ،روحریرهی
مبارزهجویانه و حرقطرلربرانرهی
زنان مریوانی است ،که اغرلرب
همچون یک سنت از احرزابری
که سابقا در کردسرلران فر رال
بودهاند به آنها به ارث رسریرده
اسررت و حررلررا قررربررانرریرران
خشونتهرای نرامروسری نریرز
میراثخوار هرمریرن راریرخانرد:
غالب ایرن زنران از یرک طررف
حاضر نیسلند موق ریرت رحرت
سلطهای را که در آن هسرلرنرد
بپذیرند ،و از طرف دیگر جامر ره
به کمک ساخلارهای مردانره و
هژمونی غیرعقرالنری سرنرت،
اجازهی سرکشی و مرد را بره
آنها نمیدهد،پس برای رهایی

هرچند که اغلب گروههایی کره
ذکر آنها رفت اعضایی انردک و
پراکنده دارند اما روان عرمرلری
این گروهها ،خصوصا در مرواقرع
بررحرررانرری و در بررزنررگرراههررای
فرهنگی مرربروط بره مروضروع
زنان ،خود را نشان داده اسرتم
از جمله همراهی این گرروههرا
در اعلراب جم ی و خیابانی
7

به پوشیدن لباس زنانه برر رن
یکی از ملهمان و گرردانردن او
در خیابانهای شهرر برود کره
ف االن زن آن را عملی وهریرن
و حرقریررآمریرز در مرورد زنران
عنوان کردندم زنان سررخرپرود
در اعلراب به این عم نیرروی
انلظامی ،با لباسهای قرمز و
بالکاردهای انلقادی به خیابران
آمده و آن را مرحرکروم کرردنردم
«زنرران هررمانرردیررش» نرریررز در
سالهای اخیر فر رالریرتهرای
دیگری از جمله :جلروگریرری از
چند قل ناموسی (از طرریرق
کررمرریررلررهی بررحررران در سررال
گذشله) ،زمینهسازی و حقق
ازدواج یکی از دخرلررانری کره
فرزندی نامشروع به دنیا آورده
بود با مردی کره برا او رابرطره
داشله و بدیرن طرریرق صردور
شناسنامه برای نوزاد مرلرولرد
شده؛ همچنین نجات سه نفرر
از زنانی که از سروی مرحرارم
مورد جاوز قررار گررفرلرهانرد و
برای یکی از آنرهرا
ایجاد ش
را نیز ،در کارنامهی خود دارندم
بر اساس شواهد فوق و
ضروررت پرداخلن به موضوع
«قل ناموسی »در مناطقی از
این دست ،شهر مریوان در
اریخ  21و  20مردادماه
امسال ( )0233با الد و
دلسوزانهی
پیگیریهای
علمی_
«کانون
اعضای
میزبان
رونان»،
فرهنگی
برنامهای دو روزه بود که با
موضوع ناموس و قل ناموسی
برگزار شدم در روز اول،
سخنرانی با عنوان "نگاهی
جام هشناخلی به ناموس" از
«سمیه
خانم
سوی
رسلمپور »ارائه شد و برنامه
با میزگردی چهار نفره شام
پرسش و پاسخ و همچنین
گفلگو در مورد عوام و ریشه
ناموسی با
های بروز قل
حضور سخنران و کنشگران زن
مریوانی دنبال شدم در روز دوم
نیز ،کارگاه «آموزد مقابله با
خشونت علیه زنان »با حضور
دادی از زنان این شهر برگزار
شد که در آن مسای مر بط با
خشونت ناموسی ،خشونت
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خانگی و دیگر انواع خشونت
مورد بحث و گفلگو قرار گرفتم
همایش ننگناهنی جنامنعنه
شننننناخننتننی بننه مننفننهننوم
ناموس « :نظنام ننامنوس»
یک نظام منسجم و ساخنت
یافته»
در این بخش ،سخنران برنامه،
نلایج پژوهش کیفی و میدانی
خود دربارهی مفهوم ناموس در
کردسلان را ،که موضوع
رسالهی کارشناسی ارشد او
بود ارائه داد و س ی کرد ا
نشان دهد که ناموس همچون
عاملی فرهنگی در نسبت با
سایر اجزای جام ه چگونه
موجب
را
خشونتهایی
میشود ،ضمن اینکه وجوه
زمینهمندی که کردسلان را در
این بحث از سایر مناطق
ملمایز کرده ،مورد وجه قرار
ریف ناموس از نگاه
دهدم
زنان ،نقش أثیرگذار مفاهیم
مر بط با ناموس چون :شرم و
صب ،غیرت،
حیا ،آبرو،
پاکدامنی وممم در سطح
اجلماعی در کنار عمق و
این
دامنهی
گسلردگی
و
نهادها
در
مفاهیم
ساخلارهای مخللف جام ه،
همچنین ضرورت وجه به
مجازاتهای مر بط به ناموس
چون قل ناموسی مسألهی
اصلی این پژوهش بوده استم
بر اساس یافلههای ارائه
شده" ،ناموس" بیش از هرچیز
و
منسجم
"نظام"
یک
ساختیافله است که به زنان
در نسبت با مردان خانواده
اطالق میشود و همین
موجب پیوند فرهنگ ناموس به
اجزای دیگر زندگی از جمله

دوام در وجود و بردن اشرخراص
به صرورت طررحهرای ادراک و
مقررات ثبت شدهاند به همریرن
دلی زنران دوسرت دارنرد کره
مردان خانواده برر آنرهرا غریررت
داشله باشند غاف از آن که از
همین طریرق مرورد خشرونرت
قرار میگیرندم در خا مه بحرث،
سخنران به موضوع نرامروس در
کررردسررلرران و در نسرربررت بررا
فرهنگ کردی و جرنربرشهرای
ملیگرایانه پرداخت و بره طرور
مخلصر ر ریریررات رخ داده در
زمینرهی فررهرنرگ نرامروس را
مطرح ساختم در بخش میزگرد
برررنررامرره نرریررز ،مرردعررویررن برره
پرسشهرای حراضرران پراسرخ
دادند و خود به طور مخلصر
مباحثی مر بط با این موضوع را
از زوایای مخللف ارائه کردندم

و ساخلار جام هی پا ریمونیال
(پدرشاهی) ،و نهادهایی چون
خانواده ،دین ،سیاست و
اقلصاد میشود؛ در نظام
ناموس  ،زن مشروعیت الزم را
در
ندارد و به همین دلی
قرار
فرودسلی
موق یت
میگیرد و به میانجی همین
خشونتهای زیادی بر او
اعمال میشودم
این پژوهشگر در ادامه روضریرح
داد که چگونه ناموس شرکرلری
از نظام مبادله نریرز بره شرمرار
میرود :زنان مایملک جرمر ری
مردان خرانرواده و اجرلرمراع و
همچرنریرن مرحرلروای مربرادلره
محسوب مریشرونردم در ایرن
نظرام بردن زنرانره و عرفرت و
پاکدامنی آنها به عنوان حافظ و
حام آبرو و افرلرخرار مرردانره،
بخشی اسراسری از مروضروع
مبادله به شمرار مریرودم ایرن
مردانرگری هرمران سررمرایرهی
نررمررادیررنرری اسررت کرره مررردان
جام ه به واسطرهی غریررت و
مردانگی بر زنان شران کسرب
میکنند و به همیرن دلریر در
ساخلاری این چنینی ،مردان بر
زنان خانواده نظرارت و کرنرلررل
امه دارند و در صورت هررگرونره
سرکشی از سوی زنان با آنران
برخورد می کنند ،حلا ابایری از
ریررخررلررن خررون آنررهررا نرردارنرردم
مسألهی مهمی کره در ادامره
بررحررث برره آن پرررداخررلرره شررد
همدسلی اغلب زنان با مرردان
در باز ولید سلطهی نراشری از
نظام ناموس اسرت امرا واضرح
است که این همدسلی ،ارادی
و خودخواسله نریرسرت؛ برایرد
پذیرفت که قرواعردی هرم کره
برای سرزنش قربانیان بالقوه و
نظرام نرامروس بره کرار
بالف
مرریبررریررم خررود مررحررصررول
سرراخررلررارهررای عرریررنرریانررد و
نلیجهی قدر ی است که با

کارگاه مبارزه بنا خشنوننت
علیه زنان :قتل ناموسنی 1
زن در چندماه
در روز دوم همایش در «کرانرون
فرهنگی رونان» ،کارگراهری برا
عنوان "مقابله با خشونت علیه
زنان" با حضور ردادی از زنران
مریوانی اعم از کنشگران ،زنران
حصیلکررده ،زنران خرانرهدار و
آنهایی کره هرنروز رابروهرایری
زیادی در این باره داشرلرنرد ،برا
مدیریت سهیلگر کارگاه ،خانرم
سمیه رسلمپور ،بررگرزار شردم
هدف از برگزاری ایرن کرارگراه،
آشنایی زنان با ریف خشونت
و انررواع آن ،آشررنررایرری بررا
خواسلگاههای کلیشهای رایرج
و نررحرروهی برراز ررولرریررد آنررهررا و
همچرنریرن طررح راهرکرارهرای
فردی و جم ی برای مقابله برا
خشونت بودم ضمن این کره برا
وجه به مصادیق خشرونرت در
مریوان و قل های ناموسی کره
در چند سرال اخریرر روی داده
است زنان حراضرر در جرلرسره
ررجررربرریررات خررود در زمرریررنررهی
خشونتهای ناموسی (چه در
سطح جسمی چه در سطح

جررنررسرری ،روانرری و حررلررا
خشونتهای سمبلیک) را
مررورد بررحررث قرررار داده و
کررنررشررگررران ایررن حرروزه نرریررز
اقدامات جم ی انجام شده را
به امروز را در جلرسره مرطررح
کردند و بره ایرن رر ریرب بره
جزییات مسأله چه در سرطرح
ریفی و انلرزاعری و چره در
سررطرروح عرریررنرری و کررابررردی
پرداخلره شردم اسرلررا رژی و
راهرربررردهررای کررو رراه مرردت و
بررلررنرردمرردت آن نرریررز ،هررم در
زمینهی آگاهی و کنش فردی،
هم در نسبت با نهاد خانواده و
اجلماع بزرگلر ،از نظر گرذرانرده
شدم
نکله حائز اهمیت اینکه در ایرن
کررارگرراه مشررخررص شررد کرره
خشونتهای ناموسی هرنروز
بخرش مرهرمری از رجرربرهی
زیسلهی زنان و رنرج و آزاری
است کره برر آنرهرا رحرمریر
میشودم بر اساس گفلههرای
شاهدان حاضر در کارگراه ،بره
ازگی (در کملر از چنرد مراه)،
چهار نفر در این شهر به خاطر
مسای ناموسی وسط یرکری
از اعضای خانواده یا بسرلرگران
آنها به قل رسیردهانردم رداوم
ایررن اپرریرردمرری چرره بسررا
راژدیهای بیشلری را در پری
داشله باشد اما شاید رأسرف
بار ر از رکررار ایرن فرجرایرع،
عادیسازی ایرن مسرألره در
افکار عمومی باشدم به همیرن
دلی  ،عزم و هملی جم ری و
مدنی (در کنار رالد فرردی)
برای آگاهی بخشی و هشدار
در ایررن زمرریررنرره و طرررح آن
همچون مسألهای اجلرمراعری
که قابلیت یریرر و رویرارویری
دارد ،مرری رروانررد ررا حرردی
راهگشا براشردم ایرن کرارگراه
وانسله قردمری رو بره جرلرو
بردارد :کسب آگاهی گام اول
سوژگی برای زنان و افرزایرش
وان مقاوملی آنهاستم

اعدام  ،قتل عام علیه بشریت است رب علیه این عمل شنیع هب جنبش ماردان علیه اعدا م ویپبند می
8
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تایپیست و نانوایی؛ به
حسام سالمت1
ایلناز جمشیدی

حلماً اگر در خیابان انقالب راه
رفله باشید ،بلی ات رنگ و
وارنگی را که به دیوار با
مضامینی مث « ایپ ارزان»،
« ایپ صفحهای  081ومان»،
« ایپ صفحهای  031ومان»،
« ایپ فوری صفحهای 011
ومان »را دیدهاید.
و اگر احیاناً به این مراکز سری
زده باشید ،بسله به ملراژ
ساخلمانی که در آن واقع
شده است دادی ایپیست
عموماً زن را دیدهاید که ق و
ق و ق و ق وممم ایپ
میکنند و ملصدی مرکز ،ایپ
شما را هر چه که باشد و هر
وقت که بخواهید بی مشور ی
با ایپیستها قبول میکندم به
این دلی ساده که ایپیستها
فقط در آن مرکز مسلقر
نیسلند و بخشی از آنان ایپ
در خانهای هسلندم کسانی
که در آن ساخلمان مسلقر
هسلند عالوه بر سهمی که از
صفحا ی که ایپ میکنند
نیمچه
میدارند،
دریافت
حقوقی که قط اً کملر از نصف
حقوق مصوب است را دریافت
کنندم ی نی چیزی حول و
حود 051ا  311هزار ومان
برای  8ساعت و بیشلر در
بهلرین حالت و یا  21ا 011
هزار ومان برای  8ساعت کار
و کملر.
ایپیستهایی که در خانه کار
میکنند اما از این حقوق ثابت
محروم هسلندم آنان اگر به
حرف ملصدیان دفا ر فنی و
کامپیو ری اعلماد کام کنیم
نیمی از آنچه که از مشلری
بابت ایپ میگیرند را دریافت
ایپ
میکنندم ی نی اگر
صفحهای  211ومان است
 051ومان به ایپیست در
خانه میدهند ،اگر صفحا ی
که قرار است ایپ شوند
فارسی/ال ین هسلند ،فوری
هسلند ،جدول و نمودار دارند،
قرار است پاورپوینت شوند و یا
پر از فرمول هسلند و رئیس
دفلر از آنها مثال  511یا 111
ومان میگیرد ،به ایپیست در

خانه 351
میرسد.

یا

211

اما میزان برای ایپیست ما
چیستم سنجش دنیای اطراف
برای او چگونه رخ میدهدم
ایپیست ما می واند بازۀ
گسلردهای از آدمها را شام
شودم ممکن است دانشجوی
کامپیو ر داری باشد که برای
خرج حصیلش و یا برای اضافه
کردن آب باریکهای به آب باریکۀ
پدرد این کار را بکندم ممکن
است دانشجوی شهرسلانی
در خوابگاه ماندهای باشد که
برای این که آب باریکهی پدر و
مادرد را به آب خیلی
باریکهای بدی نکند این کار را
میکندم ممکن است زن
خانهداری در خانه باشد که از
صبح ا ب د از ظهر که
و
کار
سر
بچههایش
مدرسهشان است او کامپیو ر
یاد گرفله و ایپ میکند ا
کمک خرجی به خانواده باشد،
ممکن است زن بازنشسلهی
کارمند یا منشی یا دفلرداری
باشد که با این سیر
«جوانگرایی در منشی یابی »
و عدم آشناییاد با مقولۀ
«خودبرخورد و خود بیان با
روابط عمومی قوی »شانس
یافلن کار دوبارهای را نداشله و
به ایپ این عرصۀ پرمشلری پا
نهاده استم ممکن است زن
جوان جویای کاری باشد که کار
پیدا نمیکند و اگر هم پیدا کند
بازار یابی است و فضای این
کار خفهاد میکند و رجیح
میدهد کار یدی ایپ را انجام
دهد و یا زن جوانی باشد که
جز
میجوید
چه
هر
«فروشندگی با حقوق و
پورسانت »پیدا نمیکند که
میفهمد
مصاحبه
وقت
پورسانلش خیلی پررنگ ر
است و اوی بیسرزبان را از
این کار چیزی عاید نمیشودم
ممکن است زن کارمند یا
کارگری باشد که ایپ ش
دومش است و خشنود از
ساعات کم کاری در ش
اولش وقت باقیماندهاد را که
اول نمیگذارد
حقوق کم ش

ومان

حال این مراکز ایپ فوری،
مشلری محور را در نظر بگیرید؛
بلیغ این چنین است :ایپ
فارسی/ال ین/فرمول صفحهای
 081ومان .ی نی به ایپیست
در خانه صفحهای  31ومان
میرسدم ی نی ایپیست در
خانه در ازای هر  011صفحه
ایپ امید به دریافت  3هزار
ومان از دفلر فنی دارد.
خب آقای سالمت! نوشله
ُ
بودید نان استم بله نان نان
استم نان جو رژیمی نان
است؛ نان سبوسدار نان
است؛ نان زیرهدار نان است؛
نان مدیلرانهای نان است؛ نان
مخلوط با م ز گردو نان است،
حذف حداکثری نان در رژیم
غذایی شیک و سالمت نان
است ،خوردن نان نه از برای
سیری فقط برای این که رژیم
باشد و
غذایی باید کام
جامعاالطراف هم نان است...
به ایپیست خودمان برگردیم .
احلماال ً ایپیست ما دسلهایش
را به صورت اصولی روی کیبورد
میگذارد به این دلی ساده که
احلماال ً پیش از اسلخدام آزمون
داده است و نمی وان با ایپ
دو انگشلی به دسلگاه عریض
و طوی ایپیستها وارد شدم و
او ر ایپیست ما ر حلماً با صد
صفحه ایپ در روز یا حلی در
کملرین حالت مورد انلظار
رئیس که 30الی  51صفحه در
روز است ،با درد انگشت
کوچک سمت راست آگاه
استم انگشت کوچک سمت
راست اگر سریع ایپ کنید و
دسلان خود را اصولی روی
کیبورد بگذارید مسئول چ ،ج،
ح ،ک ،گ،back ،enter ،خط
مورب ،عالمت سوال ،نقطه و
بد ر از همۀ اینها گرفلن shift
در موارد مقلضی است.
خب ایپیست ما قاعد اً نان
ُ
میخوردم مث آقای سالمت
که نان میخورد ،مث من که
قب از ایپ این صفحات نان
خوردهام و مث شما و مث
همهممم و احلماال ً مث همۀ ما
نان را قب از آن که بخورد،
میخرد ،مث من که میخرم
مث آقای سالمت که میخرد
و مث شما .
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به فریح یا سرگرمی بپردازد،
با خود فکر میکند که حداق
با این کار ایپ نیمچه پسانداز
اولش مدت زمان
حاص ش
بیشلری دست نخورده باقی
بماندم همۀ این گزینهها هم
نان میخورند و هم نان
میخرندم میزان برای اینان
چیست؟ میزان برای اینان
پولی است که از هر صفحۀ
ایپ دریافت میکنندم نان
بربری دانهای  511ومانم
ی نی اگر ایپیست ما در
بهلرین حالت  200ومان بابت
هر صفحه دریافت کند (و
خیلی
خیلی
رئیس
مشلریمداری از جنس « ایپ
ومن»یها
031
صفحهای
نداشله باشد و از این بابت
خرسند باشد که در کافینت
محلۀ خود کار گیر آورده است
و دچار سرسام دفا ر فنی
نزدیک به دانشگاهها نیست)
با خود میگوید 3 :صفحه و
نصفهای ایپ بابت یک نان
بربری و او میرود و  01صفحه
ایپ خود را به صاحب نانوایی
قدیم میکند و در عوب 4
نان بربری دریافت میکندم
فردای آن روز صفحهی ایپ
شدهای بر در نانوایی چسبیده
است« :از روز شنبه نرخ
مصوب نان بربری) مثالً) 211
ومان ».میزانش را سریع به
ی نی
میاندازد
کار
هرسه صفحه و نصفهای
ایپ یک نان .ی نی  02صفحه
ایپ در ازای  2نان.
با این همه او خرسند است
چون امروز مثال ً چهارشنبه
است و او اگر امروز و فردا ا
جایی که هماندۀ حقوقش
اجازه میدهد نان بخرد،
صفحا ی چند را ذخیره
میکندم اگر او امروز  01نان
بخرد و فردا هم  01نان و آنها
را خوب نگهداری کند می واند
یک هفلهی ب د را از نان
هفلصد ومانی دوری بجویدم
اما او نهانیست که به این
فکر افلاده .در صف طویلی از
ناملمدنانی که ناسزای آقای
سالمت را وقلی که پیاده
میشود و م رورانه نها یک
نان میخرد و حلی ممکن
است همان یک نان را هم
نخرد و با خرید نان بسلهای
صدای ناسزایش را باال ببرد را
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به جان میخرند ،میایسلد .
او بیاهمیت به او حساب
کلاب میکند :خرید  31نان
 511ومانی  01هزار ومان،
ی نی  51صفحه ایپ و  31نان
هفلصد ومانی ی نی  02هزار
ومان و این ی نی ذخیرۀ 2
هزار ومان که میشود 31
صفحه ایپ.
او همین کار را در گزینش بین
ماشین
اکسی،
آژانس،
شخصی ،ا وبوس و ملرو هم
انجام میدهدم نباید گمان کرد
که پس او دائماً در حال فکر
کردن به همین موضوع است و
نه هیچ چیز دیگرم اول این که
ممکن است ایپیست ما
علیرغم همۀ زحملی که
میکشد هیچ حساب و کلابی
نکند و دائم کار کند و هیچ چیز
بر هیچ چیزد افزوده نشودم
دوم این که اگر هم او این
حساب و کلاب را بکند ا ومات
این کار را میکند به خصوص
که اگر زمانی اندکطوالنی به
این کار مش ول باشد؛ مث
رانندهای که دائماً نمیگوید
رمز کدوم بود یا این ابلوی
چی بود؟ مث زنی که لبش را
حفظ است آن قدر که ما یک
زده و این اولین جربۀ دوران
بلوغش نیست که رو به آینه
ودقیق این کار را بکندم مث
بچهای طناب میزند و هی
نمیگوید نخوره به پام یه
کارگری که در
دف هم مث
مسیر کار نمیگوید ایسلگاه
ایپیسلی
ب د چی بود؟ مث
که دسلش ند شده و اگر یک
بار کلیدی را با انگشلی غیر از
یین شده زد
انگشت
نمیگوید اه نمیشه این
آقای
طوری ایپ کردم مث
سالمت که شک گرفله است
و دیگر دانا شده و عزت نفس
را سرخود و ا ومات بلد است و
جنبش سبز برایش داعی
بوق ماشین نیست و ا ومات
میگوید بابا پیکان و پراید و
اکسی هم وی بوقزنها بود
و ا ومات میگوید که چه
زشت یک لقمه نان ارزد این
کارها را ندارد و ا ومات
میگوید مردم! به فضای
اخالقی بیاندیشد گور بابای
ورم و نان هم که شده و
ا ومات برایش نان نان است و
مث ایپیست ما نیست که

نان اصال ً هم برایش نان است
و برایش صفحات ایپ است و
هر نصفه صفحه باال شدن
قیمت برایش مهم استم مث
ایپیست ما نیست که نه فقط
نان برایش نان نیست ،بلکه
کرایهی رفت و آمد هم برایش
کرایۀ رفت و آمد نیست ،اجاره
خانه هم برایش اجاره خانه
نیست ،پول قبوب برق و آب و
گاز هم برایش پول قبوب برق
و آب و گاز نیست ،میوههای
رنگاوارنگ ابسلانی هم برایش
میوههای رنگاوارنگ ابسلانی
ایپیست ما
نیستم مث
نیست که از صف کشیدن برای
صرف بسلنی طال و نقره
بیشلر مل جب است ا صف
کشیدن روبروی نانوایی به این
علت بدیهی که فردا گرانلر از
امروز عرضه میشودممث
ایپیست ما نیست که اگر فردا
نرسد و صفحا ی که در خانه
لنبار شده را مام نکند ،از
رس از دادن کارد ،اسلرس
میگیردم او اخالقی استم
آقای سالمت فاض استم او
میگوید مگر رئیس کیست که
بلواند به من بد بگوید اگر کارم
را آن طور که او میخواهد
انجام ندهم و این را میگوید
در حالی که صفحا ی لنبار
شده در خانه ندارد .آقای
است او
سالمت فاض
میگوید مگر خانه چیست که
من برای پسانداز پولم برای
آخر ماه ن به خفت انبار کردن
چند ایی نان به خود بدهم و
جویز میکند که فاضالنه و
اخالقی از نیازهای انسانی
خود سربر ابیدم آقای سالمت
فاض است او میگوید مگر
نان چیست؟ مگر  011ومن و
 311ومن کم و زیاد چیست؟
مگر  200ومن چیست که
حاضری بابت آن یک صفحه
ایپ کنی؟ مگر  211ومان
چیست که حاضری بابت آن دو
صفحه ایپ کنی؟ مگر 111
ومان چیست که چنین
خفیفانه حاضری به خاطر آن 2
صفحه ایپ کنی؟ و ایپیست
ما که قط اً در مقاب فضیلت
آقای سالمت کم خواهد آورد
سرخمیده پاسخ خواهد داد
سه صفحه ایپ؟از شنبه طبق
نوشلۀ روی شیشۀ نانوایی
هنوز برای خرید یک نان کم
است.
10

آقای سالمت ،آواز خود را بر
طب دیگری نکوبیدم صریح و
روراست به همانانی که مردم
شده بودند و به همانانی که
مردم کرده بودندشان و به
همانانی که مردم دیده
بودیدشان بگویید که برخیزندم
به همانانی که بوی عطر
مدنشان برای ماشاچیانی
که از صف نانوایی برمیگشلند
گیجکننده و سرسامآور بودم
شما را به دیگرانی که صور
دریافت وجه نقد از دولت به
شادمانشان
یارانه
اسم
میکند چه کار؟ آخر به نظر
شما مگر  25هزار و پانصد
ومان در ماه چیست؟ میدانید
آقای سالمت مسئله این
جاست و شاید ناخرسندی هم
که با شامۀ طبقا ی نمی وان
به جنگ همه چیز رفتم از روی
غریزۀ طبقا ی شاید بلوان مرز
شخیص را ا آن جا پیش برد
که فهمید مرا به حمایت از
موسوی و خا می و کروبی و
هاشمی چه کار اما آری
نمی وان فهمید که این بدین
م نی نیست که باید به
احمدینژاد پیوستم و این
غریزه قط اً به نهایی ناکارآمد
است و بایست جهیز شود با
و
آگاهی طبقا ی و شک
ا حاد اما این قدر به کار میآید
که از صف «رأی من کو»ها
دوری بجوید.
اصال ً مگر در بهلرین حالت 5/3
میلیون نفر چیست که آن را به
اسم مردم مام میکنیدم آن
هم جماعلی ناهمگون و ملکثر
که پیش از هر چیز دیگری برای
اسلنشاق حضور در جمع بود
که به خیابان میآمد و یا برای
دیدن این جماعتم حلماً
مردمانی که در پیادهرو به
ماشای شما مردم در سه
سال پیش ایسلاده بودند و
مصرانه مرز خیابان و پیاده رو را
م شود نمیکردند به یاد
داریدم با همه نامیدن خود و
جنبش سبز راه به هیچ
ناکجاآبادی حلی نخواهید بردم
به بوق و کرنای سرسامآور
«شما مردم! »خود پایان دهیدم
به اراجیفی که خطوط و مرزها
را در هم میشکنند بی اعلنا

باشید و خطوط جنبش خود را
بی شرمساری دقیق کنید به
جای آن که با م شود کرردن
آن هررر دم از سررویرری سررر
برآوریدم صف نانواییها را رهرا
کنید و بیفرهنگانی کره یرک
 200ومانی برنامۀ روزانهشران
را یریرر داده اسرت و چرنرد
ساعلی را به ایسلادن در صف
اخلصاص میدهند بری رفراوت
باشیدمم سبز بیش از هر چریرز
دیگری ملکی بر چرانرهزنری از
باالست که دیدید همان فشرار
یک هفلهای «مردم شرمرا »از
پایین کاری از پیش نبرد وقلری
که زبان چانهزنان به کرام فررو
رفله برودم چرانرهزنران خرود را
میخواهید ا جنبش دوباره به
کاپو بیافلدم راههای این حضور
دوباره را ردیابی کرنریردم خروب
میکنید که با دولت چنین نرد
و یز لب به سخن میگشایید
چون در جنبش «مردم شمرا »
دولت غایت قصیر است و این
خود بسیار روشن است چرون
مطالبۀ «مردم شما »مطرالربرۀ
دوللی با رئیسری دیرگرر برودم
ببینید که برای این رئیس دیگرر
چه کار می وانید بکنریردم آخرر
نسبت م کوسی در این میران
وجود دارد هر چقدر که نان نان
است ،دولت دولت نیست ،هر
چقدر که نان بربری نان است،
رئیرس دولرت ،رئریرس دولرت
نیست ،هرر چرقردر کره نران
سرررنرررگرررک نررران اسرررت،
سرررمررایررهداری سرررمررایررهداری
نیست ،هرر چرقردر کره نران
ررافررلررون نرران اسررت ،ضرراد
طبقا ی ضاد طبقا ی نیست،
هر چقدر که نران لرواد نران
است ،جان کندن و حسابگری
و الد بیوقفه برای بررآوردن
شیوههای برآوردن نریراز ،جران
کندن و حسرابرگرری و رالد
بررریوقرررفررره بررررای بررررآوردن
شیوههای برآوردن نیاز نیستم
در ملن دیگری که دسرت کرم
کمی همخوان ر باشد لب به
ادامه در صفحه 13
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استادمحمد ،آنگونه که من میشناسم؛ یادداشتی از جمیله ندایی
گروه بازيگران شهرقصه -از آلبوم شخصی جمیله ندایی
پاییز  ۶۴۳۱من و بهمن مفید اصرار داشلیم بیژن مفید شیوه کار
و آموزد ئا ری را آنگونه که اعرلرقراد دارد برا گرروهری جروان
بیازمایدم
یادی از محمود استادمحمد

'اما راستش چی بگم؟ تقصیر ما که نبود'
جمیله ندایی
در آ لیه ئا ر همه این جربیات با کارآموزان جدید به آزمایشهای جدید و جربیات جدید انجرامریردم مرحرمرود
اسلاد محمد یکی از با اسل داد رین بازیگران بود ،پیگیری سخت او برای آموزد و جسلجو برایش یکری از
زیبا رین مونولوگ های شهر قصه را به ارم ان آوردم
بیژن بر اساس جسلجوهای بازیگر ،ملن نوشلارد را ییر می داد و هر کدام از ما اگر فرا ر از مرحردودیرت
نقش نوشله شده می رفلیم ،حلما صحنه های جدید و امکانات جدیدی می یافلیمم
با به صحنه رفلن "شهر قصه" که بیژن خودد آن را یک جربه مقدما ی می نامید ،رفرلرارهرا و روشرهرای
برخورد بازیگران عوب شدم بسیاری از ما ملوهم شدیم که دیگر آموزشی در کار نیستم فکر مری کرردیرم
موفقیت نمایش نشان می دهد که آنچه را ضروری است آموخله ایم و هر کدام از مرا بریرش از اسرلراد،
آشنای صحنه ایمم
بیژن به شدت با نظر ما مخالف بود و به همین دلی چهار قصه باقیمانده شهر قصه را هرگز کار نکردم و پریرشرنرهراد کررد آمروخرلره
هایمان را با ملنی کامال بی سر و ه ،به آزمایش صحنه ای بگذاریمم
آن روزها در مح کارگاه نمایش که هنوز رسما به وجود نیامده بود به کار پرداخلیمم در ملنی که من کار کردم بره نرام "فراجر ره"،
محمود اسلاد محمد و فریده صوفی بازی کردندم
ب د از پایان نمایشهایی که هر کدام از ما کار کردیم ،بیژن گفت" :امیدوارم همه ملوجه شده باشید که هنوز همه شما در مرحرلره
'ال اله' هسلید ی نی آموخله اید آنچه را که در ئا ر ضروری نیست به کار نبریدم اما مرحله مهملر ،مرحله 'اال هلل' را هنوز نیامروخرلره
اید"م
"محمود استاد محمد راه دیگری را رفت .با استادان دیگری آشنا شد ،نمایشنامه های متعددی کنار کنرد .ننمناینش
"شب بیست و یکم" او را دیدم .نمایش موفقی بود ولی از ایده های بیژن مفید برای کار نمایشی ،بسنینار فناصنلنه
داشت" .
قبول این جمالت برای ما که در مام شهر بیش از سلارگان سینما شهرت داشلیم بسیار سخت بودم و طبیر ری اسرت کره آوازه
گود نکردیمم و هرکس راه خود رفتم
محمود اسلاد محمد راه دیگری را رفتم با اسلادان دیگری آشنا شد ،نمایشنامه های مل ددی کار کردم نمایش "شرب بریرسرت و
یکم" او را دیدمم نمایش موفقی بود ولی از ایده های بیژن مفید برای کار نمایشی ،بسیار فاصله داشتم محمود اسلادمرحرمرد در
کانادا و لس آنجلس ،نمایش شهر قصه را به صحنه برد با همان صدای اصلی  -به نظر من به شیوه بازیگران آما ور که صدای ما را
پخش می کنند و در صحنه راه می روند و خالقیت جدیدی در کار نیستم
بارها در این مورد صحبت کردیمم
من م لقدم اگر شهر قصه روزی با بازیگران حرفه ای به صحنه می رود ،باید با ملن چاپی کار شودم کاد محمود می وانسرت برر
خالقیت های خود کیه کند و از شهرت مخرب شهر قصه فاصله بگیردم حیفم شاید شرایط امروز فرهنگی در ایران ،این امکان را از
همه دست اندر کاران فرهنگ گرفله استم
در این لحظه فقط به خانواده و دوسلان او می اندیشم که درد عزیز از دست رفله را دارند و همه خانواده ئا ر کره سری و چرهرار
سال است عزادار آزادی بیان است
(برگرفله از بی بی سی بخش فارسی)م
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2013/07/130726_l41_theatre_ostadmohamad_jamile_nedaee.shtml
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ا
پورشجري
برای کدامین گوش ،چشم و محمدرضا
گرفلگي كام و قطع شریان
دست  /آیا فریاد رسی
حیات پیش میرود وممم
هست؟!
مشكالت زندانیان سیاسي
میترا پورشجری
از قبی بیماری و وخامت
وضع جسمی و روحی از مرز
نگران کننده یودن هم
گذشله استممم

اکنون که دست به قلم برده
ام ،نمیدانم ابلدا و انلها و
املداد دردها را چطور در این
دل نوشله جای دهم! دردها و
فریادهایی که وجه مشلرک
خیلی از ماست؛ مایی که
عزیزان و هم میهنانمان در
سرزمین دربند ایران در فجیع
رین شرایط بی فریادرسی
کارگشا ،کالبد و روانشان که
که میشود و فریاد عزیزانشان
از مرزهای محصور ا ب ید
نفس گیر به جایی نمیرسد! آیا
باید از کار و کنش خویش گله
مند باشیم؟ چه راهکاری برای
حفظ جان جگرگوشه هایمان
در زندان های ایرانی داریم که
به جزیره ملروک آدم خوارها
بدل شده است؟!ممم

***
از سویی اندک اخبار درز بیرون
یافله از زندان بزرگ ایران و ک
ک زندان های ریز و درشت
دیگر –که حکم یک از هزاران
فاج ه ای است که از فضای
سراسر سانسور آن سامان به
بیرون می آید -حاکی از روز به
روز بد ر شدن اوضاع انسانی
داردم
زندان های ایران:
از داخ
وض یت حسین رونقي نگران
كننده است ،آرد صادقي با
اعلصاب غذایش م لوم نسیت
جه حالی دارد ،احمد عسگری
با ا هامات دروغ جانش در خطر
است ،رضا شهابي در شرايط
نامساعدي است ،رگهاي قلب

از دیگر سو از زندان بزرگی
نگناهاي
ایران:
بنام
اقلصادي و اجلماعي مردم
هر روز بیشلر و گسلرده ر از
مام اريخ ايران شده است
و به آخرين و مدرن رين
ورژن!! خود رسیده استم
ظلم و جنايت و بي عداللي
سر به فلک کشیده و براي
بحث در كوچكلرين مورد آن
سالها بايد نشست و نوشت
و افسوس خورد كه چطور اين
نها گوهر هر آدمي -كه جانش
هست -اينگونه لگدمال و
سالخی و باه رژيم ديكلا وري
جمهوري اسالمي شده استم
نظامی که بی اعلنا به مام
موازین انسانی ،اين بار در
غالب سیاسلي جدید و
عملي ،دست به حذف فیزيكي
و خود به خودي زندانیان
سیاسي در درون سیاهچاله
هاي خود زده استم از اين نظر
میگويم جديد و عملي که با
وجه به مام الشها و
فشارهاي مراكز بین المللي
حقوق بشر ،براي بهبود شرايط
و كشنده
حم
غیر قاب
زندانیان سیاسي ،حاكمان
ايران در نهايت خونسردي و
خودسری و بي اعلنايي ،نه
نها اقدامي در جهت بهبود
وض یت موجود انجام نداده اند،
بلكه هر روز شاهد افزوده
شدن افرادي جديد به لیست
بلند باالي مبارزاني هسلیم كه
شايد همین لحظه از دسلشان
بدهيم؛ سلار بهشلی ها و
زهرا کاظمی ها و افشین
اسانلوهای دیگری که در
سرزمین دربند ایران به دست
این رژیم انسان سوز انسانیت
کش پرپر میشوندم
انسانهايي كه به واسطه
ا هامات واهي و ساخلگي -كه
زاده روح اسلبدادي سردمداران
حكومت اسالمي است و نها
براي بقاي ایدئولوژی مخرب و
پیگری سیاست ارعابشان
12

نظیم شده است -ماهها و
سالها زندانی و ب ضا" به مرگ
محكوم شده اندم شرايط و
نگهداري آنها هم به
مح
حیواني رين و وهین آمیز رين
درجه خود رسیده استم
براي نمونه ،پدرم –محمدرضا
پورشجری -زندانی سیاسی
دربند در زندان نداملگاه مرکزی
کرج را مثال میزنم كه خود
شاهد آن هسلم؛ کسی كه
به جرم وبالگ نويسي و نها
براي درج عقايد شخصي خود
به زندان افلاده است ،البله اگر
بشود واژه "زندان" را در مورد
آن مکان بكار برد؛ چون در ذهن
همه زندان مكاني است بسله
با امكانا ی حداقلی و اولیه
براي گذراندن دوران محكومیت!
ايران
و اين زندان در داخ
بدي به "فاضالبي" براي نگه
داري عزيزانمان شده استم
پدرم و ديگر زندانیان اين زندان
بايد ماهانه  ٥٧هزار ومان براي
خت و  ۴٧هزار ومان بابت
شوينده
شسلشو و وساي
خود بپردازند وگرنه بايد در
سالن و در میان فاضالبي كه
به دلی خرابي لوله ها به
بیرون سرازير شده ،شب هاي
طاقت فرسا را به صبح برسانند
و مام میرات و سرمايش و
گرمايش ا اقها به عهده خود
زندانیان و با هزينه شخصي
آنهاستم
نیز به ازگي و به بهانه پیدا
كردن گوشي موباي و در واقع
براي برهم زدن اندك آرامش
آنها هفله اي دو مر به به ا اقها
حمله ور میشوند و مام اندک
وساي آنها را زير پا له مي
كنند و با اين كار عالوه بر ایجاد
نش رواني ،خسارت مالي
فراواني به آنها میزنندم
 ۶١ماه است كه پدرم نیاز
اورژانسي به عم قلب دارد و
به ازگي مشك ورم پروسلات
او هم مزيد بر علت شده و با
وجه به ايید پزشكان ،پرونده
او ا رسیدن به دادسلان
پیگیري میشود اما پس از آن
به طور عمدی و ا وما یك از آن
مرحله به ب د قطع شده و
كامال ناديده گرفله و بی جواب
گذاشله میشود و اين درحالي
است كه اين روزها شاهدموارد
بسیار نگران کننده و مل ددی
از بي وجهي به م الجه و

زندانیان
درمان
هسلیمممم

سیاسي

اين چند مورد كوچك را كه كنار
هم بگذاريم به اين نلیجه
خواهیم رسید كه اين ها همه
به م ني از بین بردن عمدي و
آرام زندانیان سیاسي با
وجیه پزشكي "مرگ طبی ي"
است!ممم

***
حلم دارم که سلم و بیداد
نمیماند و داد و حق پیروز
خواهد شد؛ کما اینکه
دیکلا ورهای دیگر اریخ هم
نلوانسلند ظلم خود را پابرجا
نگه دارند و چه به جبر اریخ و
چه حرکت های آزادی
خواهانه و دادگسلرانه ،ریشه
آنها خشکیده شدم در مورد
پیشه
جنایت
جمهوری
اسالمی هم چنان که پدرم در
دادگاهش خطاب به قاضی
گفت" :پس از قذافی و بقیه
دیکلا ورهای خاورمیانه نوبت
آنان است" اریخ کرار خواهد
شدم اما روی سخنم با
کنشگران دلسوزی است که
آرمانی جز انسانیت ندارند،
سلمکاری
اریخ
اینکه
سلمگران ایران زود ر به پایان
رسد و جان های کملری مثله
و سالخی شود ،کامال دست
مبارزان آزادی و مداف ان
انسانیت است؛ بایسلی برای
نجات زندگی همه زندانیان
باور و اندیشه ،فارغ از هر فکر
و بینش شخصی ،کم کاری
ها را کنار گذاشت و کاری
عملی کردم
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نگذارید همسرم بهنام ابراهیم ز اده را به زندان برگردانند

نیما فرزندم به حضور پدرش نیاز دارد.

این نامه را خطاب به همه انهایی که قلبشان برای ازادی وانسانیت می بد  ،مینویسمم بی شک همه شما عزیزان سرازمرانرهرا
ونهادهای حقوق بشری هر انسان ازادی خواهی که قلبش برای انسانیت می بدم خبر های دردناک مریضی نها فرزند ما نیرمرای
عزیز را داریدم میدانید که ما با وجود زندانی شدن همسرم بهنام ابراهیم زاده چه دردها ورنج هایی را انهم در نبود همسرم بهنرام
ملحم می شویمم فرزندم نیما در نبود پدرد ملاسفانه به این مریضی دردناک ودهشناک گرفلار شد و اکنون ماههاسرت کره مرا
نیما را در بیمارسلان فوق خصصی کودکان محک بسلری کرده ایم ماما به ازگی نیما را به خانه وبه کنار خودمان اورده ایرم ولری
ب د از چند روز دیگر نیما بنا به اکید دکلرهای بیمارسلان محک ووخیم بودن وض یلش باید به بیمارسلان مرحرک بررگررددوبسرلرری
شودم در این مدت زمانی که همسرم در کنارمان بود ا حدودی وض یت روحی نیما بهلر شده بودم ولی اکنون باز مقامرات قضرایری
صمیم گرفله اند که همسرم و پدر فرزند بیمارم را به زندان برگردانندم برگرداندن همسرم بهنام به زندان ضربه سرخرت وکراری بره
نها فرزند بیمارم نیمای عزیز می رساند وقط ا بهبودی اد را به اخیر وبه خطر می اندازدم فرزندم همان گونه که به دارو و قررص
پزشکان برای بهبودی اد نیاز دارد ،به پدرد هم نیاز داردم من آزادی او را میخواهمم جرم همسرم نها دفاع از کودکان وکرارگرران
بوده استم بهنام یار ویاور دهها خانواده کارگری وکودک بوده است که به حبس ناعادالنه محکوم گردیده اندم ایا همچین انسرانری
باید جایش گوشه وکنج زندان باشد واز دیدن نها فرزند بیمارد وکودکانی که بهنام به انها عالقمند است محروم بماند؟ من امرروز
به عنوان مادر نیما ابراهیم زاده وهمسر بهنا م ابراهیم ز اده از مامی سازمانها ونهادها ی انسان دوست وملرقی وهمه کسرانری
که قلبشان برای انسانیت می بد می خواهم که به هر طریق ممکن که می وانند نگذارند بهنام را به زندان برگردانند واعرلرراب
خود را علیه این صمیم و برگرداندن بهنام به زندان واکنش نشان بدهندم نیمای من به پدر د نیاز دارد وما نریرز بره کرمرک شرمرا
عزیزان نیاز داریمم ما را نها نگذاریدم همانطور که ا کنون همراهمان بوده ایدم صمیمانه از همگان سپاسگزارمم کمک کنید ا برهرنرام
در کنار ما بماند
17مرداد 92
زبیده حاجی زاده همسر زندانی بهنام ابراهیم ز اده
گالیه بگشایید و »مردم« بگوییدم فخر شما در نوشله ان به چشم ایپیست ماست که میآید نه به چشم آنان که
ادامه صفحه  12کیفیلاً مخاطب شمایند چون آنان از خود فاخران زمانند و از فخرفروشانم ایرادی ندارد که موسوی بیانیه میدهد
که «اگر برای حذف یارانهها شلوغی و اعلراضی ندارد از طرفدارانم میخواهم که دخالت نکنند این مسئلۀ ما
ایلناز جمشیدی نیست ».او ا فاقاً و عجبا که راست میگوید و راستم راست میگوید چون صادقانه مخاطبان خود را
بازمیشناسد و میداند که برای آنها و یا حداق برای خیلی از آنها کم و زیاد شدن  511ومانی و هزار و
3هزار ومانی که چیزی نیست و راست میگوید چون میداند که هسلند کسانی که  21هزار ومان برایشان
چیزی نیستم شما هم راست بگویید و راستم راست بگویید که فاضلید و از باال سخن میگویید و راست بگویید که
ناراحت نشوید یهو من هم از خود شما هسلمم راست بگویید که  011ومن چیزی نیست و راست بگویید که بی ربیتهای
بیفرهنگ برای  011ومن  311ومن عزت میفروشندم به ایپیست ما بگویید که  011ومان چیزی نیست که بخواهی بگیری ،به
رئیس او هم بگویید که صد ومان چیزی نیست که بخواهی بدهی .راست بگویید و راست بگوییدم راست بگویید و راست و صدای
ایپیست ما را هم بشنویدم غریزه به کار او هم آمده است و فهمیده که روابطش را با شما در چه بسلری باید مهیا کندم بی اعلنا به
خطابۀ شما با شماست :کار بهلری برای من سراغ ندارید؟ شنیدهام که ب ضی جاها ا صفحهای سیصد ومان هم میدهندم به او
هم راست بگویید و اگر کاری سراغ دارید م رفی کنید.
ً
] [1این نوشته پاسخی است به نوشتۀ حسام سالمت که متن آن را عینا در زیر شاهدید:
« نان را از هر طرف که بخوانی نان استم نان افنون نان است ،نان سنگک نان است ،نان بربری هم نان استم نان افلون  035ومانی نان است،
نان افنون  025ومانی هم نان استم نان سنگگ  511ومانی نان است ،نان سنگک  111ومانی هم نان استم نان همیشه نان استم مردم ما
اما نان را همیشه جدی گرفله اند ،شاید به این خاطر که همیشه قرار بوده برکت سر سفرهاشان باشدم دیروز بر سر زبانها افلاد و در میان جمع
پیچید که نان ،همهی نان ها ،قرار است امروز ،یکشنبه ،گران شودم همین شد که جدیت اریخی ملت بر سر این برکت باری دیگر باال زد و انجامید
به ردیفشدن صفهای طوی جلوی نانوایهای شهرم وگویی ملت به این صرافت افلاده بودند که ا می وانند نان انبار کنند و از این طریق خود را از
قحطی روزهای ب د نجات دهندم این را قاعد اً به حساب «ناندوسلی» مردم نمیشود گذاشتم ماجرا به این هم مربوط نمیشود که وضع مردم
آنقدر خراب است که مجبورند بر سر  011ومان و  311ومان خود را به آب و آ ش بزنندم این هجوم جم ی به نانواییها بههیچوجه موضوعی
«طبی ی »نیست .به نظرم میرسد این هجوم از چیزی چون فروپاشی «اخالقی »یک جام ه در کلیتاد حکایت میکند ،جام های که در آن
دولت می واند با اوامرد ،حاال این اوامر هر چه میخواهند باشند ،آن را به بازی بگیرد و روی سر و انگشتاد بچرخاندم این ازه فقط نیمی از
ماجرا استم نیمهی دیگرد ،نیمهی فاج هبر رد ،سوارشدن مردم روی سر و دود همدیگر است ،لهولوردهکردن همدیگر برای پیشیگرفلن از
رقبا در رسیدن به لقمهای که کمی آنسو ر انلظارشان را میکشدم هیچچیز قاب درکی در این «بربریت بر سر نان بربری »وجود ندارد .هر چه
هست فقط خود این بربریت استم نمیگوییم چرا صدای این مردم به اعلراب در نمیآیدم نمیگوییم چرا بر سر نان یک جنبش سیاسی راه
نمیاندازندم صرفاً میگوییم آخر از این انبارکردن نان چه طرفی میخواهید ببندید ،آخر مگر برای چند روز می وانید نان انبار کنید ،آخر مگر چقدر
می وانید شکم ان را با نانی ارزانلر از نان امروز پر کنید؟ به آنها میگوییم حاال که چنین اسل داد چشمگیری در طابق با شرایط دارید ،حاال که هر
چه پیش آید نهایلاً خود ان را با آن سازگار میکنید الاق در مورد این گرانی نان هم همینطور رفلار کنید و فردای گرانیاد ،درست مث روزهای
قب  ،سری به نانوایی محله ان بزنید و افنون را به جای  035ومان  025ومان بخرید و خالص؛ دیگر چرا اینهمه دست و پا میزنید ،چرا اینقدر خود
را حقیر میکنید ،چرا به این راحلی به هر سازی که این دولت میزند ،میرقصید؟ از چه می رسید؟ این رسی که از چشمها ان دارد بیرون
میزند برای چیست؟ آیا با انبارکردن نان رس ان آرام میگیرد؟ یا شاید دارید برای روزهای جنگ مرین میکنید؟ نگران نباشید ،نئولیبرالهای
وطنی میگویند چنان جنگی جنگی آزادیبخش خواهد بود و همه ی ما به برکت آن آزاد خواهیم شدم فارغ از اینها ،مگر سه سال پیش در همین
روزها نبود که براسلی «مردم » شده بودید ،که سودای آن داشلید خود را به دست خود آزاد کنید؟ مگر همین روزها نبود که سر از روزمرگی
حقیرشدهی زندگیهای خصوصی ان بیرون آورده بودید و میخواسلید «جام ه »را برای همگان ممکن کنید ،که میخواسلید چیزی نو بسازید؟
حاال که سیاست ُمرده است ،حاال که دیگر «مردم»ی در کار نیست ،الاق خود را چنین بیمهابا نفی نکنید ،الاق چنین مشلاقانه در برابر دولت
خم نشوید ،الاق «اخالقی »زندگی کنید»./
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دردنامه "زن" های در تبعید
آزاده شیرازی
از سایه سنگین حکوملت که میگریزی ،پا در وادی بی نشانی میگذاریم
در سیاهیهای وحشت صدایی با زبان مادریت نت را به لرزه وامیداردم
نمیدانی سراب است یا یک آغود محبت ،بادهای سرد نهایی درغربت ورا به ردید می اندازد که شاید میلوانی به همزبانرت در
این بیابان انسانیت که زبان گفلاریشان هم با و بیگانه است یکبار دیگر اعلماد کنیم
آرام آرام بارقه های امید دروجودت ریشه میدواند ا آنجا که جربه ها و عقالنیلت را یک بار دیگر به کناری بگذاری و دست همزبانت
را بگیری برای دقایقی درددل کردن ،از فرار و قیب ها گفلن ،از فراز و نشیب ها ،از درهای بسله ،از رانده شدن از خانره پردریرت؛
وطنت ،که همه دار و ندارت بودمممم
اما دری امممممم که از یاد برده ای مشک من و مای زن در این جام ه ،حکومت نیست ،خود جام ه استممم
عمق افکار پوسیده مردساالرانه ایست که رنگ خود را مانند آفلاب پرست عوب میکندم
مشک من و ما ،منم ،ویی ،فرهنگمان استم
خرافه پرسلی و اسیر مذهب شدنمان استم
از" زن " بودنمان رساندنمان آنقدر که خود را نشناخلیم ،درنیافلیم "زن" چه قدر ی میلواند داشله باشدم
نیاموخلیم این واژه موجودیست مام ،خواسله هایی دارد غریزی ،مانند همه ،اما ن دادن به غریزه همیشه هم باعث زیرر سروال
بردن هویت انسانی نیست چه بسا أییدی است بر موجودیت ،نگذاشلند بفهمیم به خاطر غریزه مان ن به عشرقرهرای دروغریرن
ندهیمم
نگذاشلند دریابیم بهای ارضای حس نوازد و دوست داشله شدن ،اسارت و واگذاری مام حقوق انسانیمان نیستم
نگذاشلند دریابیم چه فاصله ژرفی میان ما و انسانها کشیده اندم آنجا که از حقوق انسانی و شهروندی سخن میگویرنرد مرا دچرار
وهمیم که خود را محق میدانیمم
برای اثبات هر حقی باید ابلدا وجودمان را ثابت کنیم ،برای اثبات خودمان باید بر ک ک به اصطالح ارزشها و ابوهای فرهنگیمان پا
بگذاریم و انگشت نما شویم ،ملهم شویم ،مورد وهین و سرخوردگی قرار گیریم و اگر سلیم نشدیم ،ویران نشدیم ،سرگرردان و
بی آشیان شویممممم پا به وادی ناآشنایی بگذاریم که با رنگ و ظاهری فریبا کمر به سرکوبت بسله اندم
در این فرهنگ و در این اجلماع باید برای گذراندن روزهایت محلاج باشی ،محلاج صحبت ،محلاج نوازد ،محلراج مرحربرت ،مرحرلراج
همخوابی ،محلاج به جنسی دیگرممم و اگر نبودی یشه به ریشه ات باید بزنندممم

“نگاهی واقع بینانه به جایگاه زن در ایران اسالم زده“
شاهین کاظمی
مجموعه شرایط این حلی را پیش رو می گذارد که رئیس دولت یازدهم یا رئیس جمهور ف رلری بررای
جبران عقب گردهای نظام ودولت قبلی در زمینه زنان نه نها نیاز به زمان بلکه نیاز به همکاری مجدانه
سایر قوا و نیروهای حاکمیت داردم در این میان مشخص نیست رئریرس جرمرهروری اعرلردال گررا کره
بسیاری م لقدند بیشلر به سمت اصول گرایان ملمای است ا اصالح طلبان ،ا چه اندازه می خرواهرد
بر سر مسائ زنان با حاکمیت درگیر شود؟
در نظر گرفلن این نکله شاید موجب انگیزه مضاعفی برای طرح و دوین مطالبات و آغاز سازماندهری و
شک نیروهای زنان باشدم زیرا نها نکله مهم در این میان نه روی کار آمدن رئیس جمهوری پاسخگو ،بلکه ییر نگاه وقروانریرن زن
سلیز که از دسلورات اسالمی نشاط میگیرد ؛ ییری که محال بنظر میرسد اما در صورت انجام وباز شدن فضای نسبی کنرشرگرری
در جام ه است که به بع آن زنان مجددا ریبون های رسمی برای طرح مطالبات خود خواهند یافت و بره مررور زمران بره عررصره
عمومی که در این سال ها به شدت از آن رانده شده اند ،باز خواهند گشت مرسا شدن صدای جنبش زنان بره عرنروان قشررمرورد
ظلم واقع شده حاکمیت را مجبور به پذیرد در زمینه مسائ زنان خواهد کرد البله این رسایی حلما هزینه هایی خواهد داشت که
در مام طول عمر این حکومت خشونت طلب زنان مبارز بیشلرین هزینه ها را پرداخت کردندم این دولت هم هیچ کاری نمی واند در
رفع محدودیت ومظالم که بر جام ه و زنان انجام دهد چرا که این با اصلی رین پایه های نظام کار دارد که ورود به این خطوط قررمرز
حلی از رئیس جمهور بر نمی آید ماز سوی دیگر رابطه جنبش زنان با حاکمیت و ییرات درونی آن ،امر مهمی است کره از اهرداف
مبارزا ی جنبش زنان میباشد که حاکمیت این حرکت را برنمی ابد مو اینجاست که نقش سازمان ها و نهادهای امور زنان نرمرایران
میگردد و لزوم سازماندهی جنش زنان مبارز احساس میگردد  -م و این پرسش اساسی که » صور ما از ییر یک فرد در راس یرک
قوه در یک حکومت خودکامه چیست و چه ییری در نگرد به جایگاه زنان دارد؟ »آیا وقت آن نرسیده که برای طرلرب حرق ضریرع
شده زنان در ایران اسالم زده مبارزه کنیم ؟ این مقدمه کو اه راخدمت شما عرب کردم ا در شماره های ب دی با هم پای صحربرت
زنانی بنشینیم که مبارزه را انلخاب کرده اند و پاسخگوی سواالت ما بودندم
به امید آزادی ایران وسربلندی مردم
14
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ظلمی که بر زنان ایرانی
میرود
مرضیه آدمی

امروز برای باری دیگر میخواهرم
در باره ی ظلمی که برر قشرر
زنان ایرانی مریرود صرحربرلری
داشله باشم م بارها و بارها در
جربه بما ثابرت شرده در هرر
مررقررطررع زمررانرری ک برره رای
زنان نریراز داشرلرهانرد مبررای
زمانی هر چنرد مرحردود آزادی
نسرربرری برره ایررن قشررر داده
شد م ا کارشان راه بریرفرلرد و
دیری نپاییده که آد همرانر د
وکاسه همان کاسه م اگر یاد ان
باشد در پروسه ی انرلرخرابرات
اخیر چه ازادیهرا کره بره مرلرت
داده نشد مخصوصاً به دخرلرران
وزنان ولی پس از سپری شدن
چند روز کره کرارشران برا ایرن
قشر مام شد مروز از نرو روزی
از نو بگیر و ببنردهرا و اذیرت و
آزارهررای زنرران شررروع شررد
درست وقلی کره بررای دیردن
مسابقه ی فو بال به ورزشگراه
آزادی رفلند مماموران انلظرامری
چررنرران راه را بررر زنرران سررد
کردند مکه نه نها اجازه ی ورود
به آنجا را نیافرلرنرد مبرلرکره چره
وهینهراکره برانرهرا نرکرردنرد و
جسارت را به جایی رسرانردنرد
که دادی از آنهرا را کره در
برابرشان مقاومرت مریرکرردنردم
دسلگریرر نرمرودنرد مپرس چره
ا فاقی در طول ایرن چرنرد روز
افلاد مکه فضااینرقردر امرنریرلری
شد و ییر کرد؟چگونه زنان را
چرنررد روز پریررشر دم بررحررسرراب
میامدند مولی حاال مردان اجازه
دارند وارد شرونرد ولری زنران
نهم بنا بهگزارشهای رسیرده از
شهرهرای مرخرلرلرف کشرور م
گشت سرکوبگر ارشاد با

ییرات زیادبه خیابانهای هران
باز گشله اند ماین گشلهای
سرکوبگر همانند گذشله یک
جا مسلقر نمیشوند بلکه
بصورت شناور به گشت زنی
میپردازندم قاب وجه اینکه نفر
بیش از حد مردم از این گشلها
که اخیراً به درگیری با آنها و
گوشمالی دادن این ظالمان به
این
ملتم( ی نی
گردید مباعث
گشلهام) منجر
این ییر رود آنها شد ماز
سوی دیگر روزنامه ی حکوملی
ابلکار روز  38مرداداز یک اقدام
سرکوبگرانه ی جدید خبر دادو
نوشت ماحمد گراوند جانشین
فرمانده مرزبانی ناجا گفت ممدر
صور ی که عوام دریابانی با
موارد بدحجابی و بدپوششی
رو به رو شود مبا مصادیق
برخورد کرده و پس از
صور جلسه انان را به عوام
میدهند م
حوی
انلظامی
همانطور که با بدحجابی در
خودروها میشود م ما در
شناوررها نیز همین کار را
انجام میدهیمم نمیدانم آیا درد
و م ض و مشکالت مملکت
همین یک مورده ؟چرابجای
نمیروند
این کار بی نلیجه
سراغ اخلالسگران میلیاردی و
قاچاقچیان و دزدان ؟چرا جلوی
اعلیاد و فحشا و جاوز به زنان
را نمیگیرند و این مصیبلها و
بالها را ریشهکن نمیکنند
؟دلیلش این است که همیشه
از زیر بار کارهای سخت و
زمانبر شانه خالی کرده و
میکنند مساده رینش گیر دادن
به دخلران و زنان است ماگر
وانسلید چنین کار مثبت و
مفیدی را بثمر برسانید مآن
وقت است که میلوانید برای
یکبار هم شده بخود ان ببالید
که کار ان هنر بوده و وانسله
اید مفید واقع شوید مچند روز
پیش مطالبی را از سخنان امام
جم ه ی شهر سراب دیدم که
واق اً هم ملأثر شدم و هم
خنده ام گرفت و این آقا با آن
افکار قرون وسطایش بخود
15

اجازه داده که به نصب
عکسهای دخلرانی که در
کنکور مقام کسب کردهاند م
اعلراب کند و گفله که باید
خانوادهها و اموزشگا هها از
دخلران
عکسهای
نصب
کنکوری جلوگیری کرده و نیروی
انلظامی و اماکن باید آنها را
جمعآوری کنند مهموطنان عزیز
و
جاهلیت
که
ببینید
عقبماندگی ا چهحد ؟ که
حلی میلرسند که با دیدن
عکس زنان اخلیار و کنلرلشان
را از دست داده و از خود بیخود
شوند محال از زنانی که زندانی
سیاسی و عقید ی هسلند
میگویم مو اینکه از  2هفله
پیش از مالقات حضوری با
فرزندانشان محروم گشله اند و
مالقا شان قطع شده و این
اقدام بدون هیچ گونه وضیحی
از سوی مسئوالن زندان و
دادسلانی هران انجام شده
که بطور مثال به این مادران
عزیز میلوانیم اشارهای داشله
باشیم *فاران حسامی ممریم
اکبری منفرد مصدیقه مرادی مو
فریبا کمال آبادی که در  3هفله
ی گذشله اجازه ی مالقات با
را
خردسالشان
فرزندان
ندادهاند بطوریکه باعث فشار
روحی و روانی زیادی برای این
فرزندانشان
و
مادران
عزیزانم در کجای
گردیده م
دنیا با زنان اه علم و طرفدار
آزادی ی عقیده و بیان
برخورد
این چنین وحشیانه
میکنند ؟چرا با دخلران دانشجو
چنین برخورد میکنند ؟بجای
اینکه امکانات را همچون
کشورهای خارجی برایشان
فراهم نمایند مراهی زندان
میکنند و از مالقات با خانواده
محرومشان مینمایند و حت
شکنجه و آزار قرار داده ا وادار
اجباری به
به اعلراف
گناهان نکرده که بلوانند از
همان اعلراف علیه خود آنها
مبطور مثال
اسلفاده کنندم
مریم شفیع پور که ف ال
دانشجویی دانشگاه

بینالمللی قرزویرن اسرت کره
قبال ً در سال 0283به یک سال
حبس لیقی محکوم شرده و
باز در  5مرداد امسرال احضرار
گردیده که مسئولین گفرلرهانرد
این بازداشلرش ار ربراطری برا
حکم قبلیشان ندارد ممرا زنران
زندانی را سراغ داریم که بیش
از  5سال است که حلری یرک
روز هم مرخصی نرداشرلرهانرد
مچنین بی رحمی و شقاو ری
را دیدهاید ؟انهرم در کشروری
که دم از اسالم مریرزنرنرد کره
جایگراه زن را واال و براارزد
جررلرروه مرریرردهررنرردم پررس کررو
؟کجاست آن واالیری؟ م مرردم
ایران صور مریرکرردنرد کره برا
انلخاب ایرن رئریرس جرمرهرور
میلوانند مقداری از حرقروق از
دسرررت رفرررلررره اشررران را
برگرداننرد مولری مرلراسرفرانره
انطوری کره فرکرر مریرکرردنرد
منشد مباز فکیک جنرسریرلری
دانشررگرراه و مررحرردود کررردن
رشلههای رحرصریرلری بررای
دخررلررران م ب ر ررنرروان یررک زن
مجبوری در کشروری زنردگری
کررنرری کرره اجررازه ی انررلررقرراد
از مسررئرروالنررت را نررداشررلرره
باشیم دخلررانری هرمرانرنرد
طنین نراقی که بازیرکرن ریرم
ملی زنان ایررانرنرد و برخراطرر
مصرراحرربرره هررایررش عررلرریرره
فرردراسرریررون از شرررکررت در
مسابقات بمدت  2ماه مرحرروم
وبررپرررداخررت  311هررزار ررومرران
محروم کرردهانردمم در کشروری
که بانرکرهرا را زنرانره م مرردانره
میکنند را جرایری کره جرنراب
احمد شهید گزارشگر سازمان
مل در زمینه ی حقروق بشرر
در ایران اخیراً اظهرار داشرلرنرد
کرره  85در صررد از زنرران در
زندانهای ایران مورد جاوز قررار
میگیرند و هم چنینگفلهاند کره
از دیگر موارد نقض حقوق بشر
در ایران * نبودن زنان در پسلها
و مرروقرر رریررلررهررای کررلرریرردی
میباشد مما زنران در صرمریرم
گیریرهرای کرالن برایرد حضرور
مساوی داشله براشریرم و برا
این جم یلی کره حضرور زنران
فرهیخله امرروز بریرش از هرر
دوره ی اریخی استم انرلرظرار
میرود زنان در سه قوه نقرش
ف الی داشله باشند و حضرور
یک یا  3وزیر در کابریرنره حررف
زیادی نیستم /
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بهارستان را موریانه زده ،به خاک هم بنشیند ،فرقی نمیکند.
پس از حماسه رقصهای بنفش خیابانی و به لطف فریب جوانان اسیر گشتهای ارشرادی بررای
حضور در سیاهی لشکر انلخابا ی ،این روزها خانه ی پوسیده ملت شاهد کشف اسرلر ردادهرای
زیرک وطن سوزی استم
وزیران یا شاگردان مطرود و منفوری که با کارنامههای سیاه ،دوباره ک ماده حضور مییابند ا با
خوشبینی یک فریب هزار ساله ،اسالمی میکاپ شده ،دموکراسی سلیم شده و حقوق بشر با
چاشنی قل و سنگسار و قصاص حویلمان دهندم
اینجا همه چیز عادی است.
میان گذرهای هیچ وقت نرسیدنم میان دالرهای آویزان در شلاب ثانیههای م رور؛
مژگان حاصلی
و افسوس کارگران خمیده مفلوکم
اینجا همه چیز به سرعت نور عادی میشود؛
از برنامههای مشاوران غیر اخالقی رفلار اسالمی در  ۱شبکه لویزیون برای مکین و فهیم
جنابت ر یبی؛ ا جنگهای زرگری در مجلس حامی مسلض فین و باجهای میلیاردی بر سر رایهای ائید و نفیذم
از مذهب وحشت اسالمی ،حقوق به دار آویخلن اسالمی ،علوم و اینلرنت و کلاب و فرهنگ و زبان و زنان سنگسار شده
اسالمی ،ا کودکان سوخله مدارس و ا وبوسهای هر روز واژگون شده بر سر دانشجویان ذرهای غیر اسالمی و اسلادن همیشه
در انفرادی اسالمیم
ما مردم عادی و تکراری برای کوچههای عبور
و اما ما میشویم مردم عادی و کراری ر از یک م مولی برای کوچههای عبور؛
عبور از هرچه ایمان و آرزو و باورمان بودم
خسله و خریدار روزنامههای دیروز و پریروز؛
خریدار خبرهای خوشبخلی ،مشلری فرقههای لقین و کرار آرزوهای دورم
چشم هایت را ببند و روزی صد بار بگو خوشبخلی ،و همانی که میاندیشی!
ب د از این همه مسئولند ،مسئول مام این خوشبخلی ها!
چرا که حضور یک فرد چه به رای گیری و چه به رای دهی میشود أیید ،میشود آمار ،میشود سلیم ،ما همه باقی مانده
فریب این بازیها بوده ایم ،بازیهایی که نلیجه آن همچون سریال های مسخره لویزیونی جمهوری اسالمی آخرد از اول دیکله و
به حافظه جم ی مان سنجاق خورده استم
بهارستان است و درد استخوان سوز
سی و اندی سال است که بهارسلان است و دل پیچه ی  ۸۹درصد آری؛
جاوز جماران به جان ایرانم
بهارسلان است و حق السکوت یک نس
بهارسلان است و خانه خواص ،خانه نمایندگان همیشه خواب الهی ،با خیکهای انباشله از فقه و عطر پیازم
بهارسلان است وشک میان نمازها و غس های اجباریم
بهارسلان است و بوی فن!
از البالی دندانهای حریص با ایمان ،که گند میزند ،گند میزند به هر چه فرهنگ و اریخ و ادب آویزان به دیوار استم
و دیگر پرده هم نمی کشند و وقیحانه اعدام و انلقام و قصاص ،میشود احکام روز؛
و طالق و ایدز و درد میشود دروغ همه ی آمارهای مدن اسالمی؛
و شیشه و کراک جویز مشروع و بی حد دردهای فراموشیم
بهارسلان را موریانه زده ،به خاک هم بنشیند ،فرقی نمیکند
کاد میشد که کنلرل را برداشت و برای همیشه خامود کرد این خیمه شب بازی مضحک رام
یا که سیفون را کشید و ندید این باقی ماندهای فضیلتهای ماقب اریخ رام

زنگ خطر !

”بازی کودکانه اعدام“ اعدام در مالء عام در مقابل دیدگان کودکان

بازسازی صحنه اعدام در بازی کودکانه دو برادر در روسلایی کوچک در اسلان کرمانشاه یک قربانی برجای گذاشت؛ «مهرران مرهردی
 ۶۱ساله».
حادثه ای که با بازی دو کودک با الگوبرداری از صحنره ی اعردام شرروع شرد ،امرا بره مررگ یرکری از ایرن دو کرودک انرجرامریردم
حادثه ای که برای اهالی روسلای کالد لولم در منطقه جوانرود در اسلان کرمانشاه دردناک و باورنکردنی بود ،همرچرنران کره بررای
خانواده ادم
https://soundcloud.com/radio-farda/4nqhavu7uipl
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یادی از زندانیان
سیاسی اعدام شده در
تابستان ۳۱۳۱
سیروان فتاحی

اعدام زندانریران سریراسری در
ابسلان  ۶۴۱٥واق های بود که
طرری آن عررده بسرریرراری از
زندانیان سیاسی در زندانهای
جمهوری اسالمی در ایرران در
ماههای مرداد و شهریور ۶۴۱٥
اعدام شدندم گفرلره مریرشرود
شررمررار برریررن  3511ررا 5111
زندانی در فراصرلره کرو راهری
کشررلررار شرردنرردم برریررشررلررر
اعدامشدگان زندانهای رهرران
در گورهای ناشناس گورسرلران
خاوران به خاک سپرده شدنردم
خانواده عزیزان کشلار شده هر
ساله بره یراد فررزنردان شران
مراسم هرای مرلر ردد بررگرزار
میکنند و از مبارزه و زنردگری و
خاطرات شیرین زندگری شران
میگویندم به این مناسبت و در
گرامیداشت یراد ایرن عرزیرزان
بخشی از نوشله نسرین پررواز
را می آورمم
نسریرن پررواز از جران بره در
بررردگرران آن دوره اسررت کرره
هشررت سررال عررمررر پرررشررور
جوانی اد را زیر شکنجه های
وحشیانه گرذرانردم ایشران در
کلابش زیرر برو ره هرای اللره
عباسی این چنین از آن دوره
که سال اعردام اسرم نرهراده
است مینویسد:
يک روز پائیزى سال ٠١استم
شرايط سیاسى خیلى سخت
شدهم مردم زيادى دسلگیر و
اعدام شدهاندم خیلىها س ى
مىکنند که مبارزهشان را به
شک مخفى پیش ببرندم در
عرب يک سال گذشله
سازمان رزمندگان آزادى طبقه
خیلى از
کارگر هم مث
جريانات ضد رژيمى دچار بحران
شده استم

هر کس س رى مرىکرنرد کره
افراد همفکرد را پیدا کندم مرن
و مجلبى احرمردزاده و ر رداد
ديررگرررى يررک گررروه برره نررام
فررراکسرریررون مررارکسرریررسررم
انقالبى شکی دادهايمم قصرد
ما سازمانردهرى آن برخرش از
رزمندگان است که بره بررنرامره
ا حاد مبارزان کمونیست ماير
دارندم يک هفله از آخرين روزى
که مجلبى را ديردم و برا هرم
حرف زديم گذشله استم زنرگ
نزده ،من هم به خاطر مسرائر
امنیلى شمارهاى از او نردارمم
خیلى دلخورم چرون قرول داده
بود که بهم زنگ مىزندم به من
گفت کمیله صمیم گررفرلره از
اين به ب د کرس ديرگررى رابرط
من باشدم خبر بررايرم نراراحرت
کننده بود چون مجلبى رابط من
با کمریرلره مررکرزى برودم از او
پرسیدم:
 چرا؟ يک سال است که ما براهم کار مىکنیمم من مىخروام
خودت رابطم باشى
 مرن مروافررق صررمریررمرشرراننبودم ،خیلى هم بحث کررديرم
ولى آنها اصرار کردندم
بررا نرراراحررلررى قرردم مررىزديررمم
مجلبى گفت
 جاى نرگررانرى نریرسرت ،مرامى وانیم هر وقت خرواسرلریرم
همديگر را ببینیمم
 قول مى دى که همرديرگرر راببینیم؟
مجلبى خنرديرد و گرفرت قرول
مىدمم در حالى که به موهايم
که از زير روسرى اجبارى پریردا
بود نگاه مىکرد پرسید:
 کى موها و کو اه کردى؟ دو روز پیشم فکر کردم خروبرهيک کمى قیافهام را یر بدمم
روى برگهاى زرد و قرمز و همه
رنگ وى پیادهرو قدم مىزديم
و صداى آهنگین زيبايى از خود
بجا مىگذاشلیمم مجلبى
اخبارى در مورد دسلگیرىها
داد و پرسید:
 جاى امنى دارى؟ آره جرراى جررديرردى زنرردگررىمىکنم و مرحر کرارم را هرم
فقط و مرىدانرىم نرامرهاى از
هوشى به دسرلرم رسریرده و
خواسله او را ببینمم گفله است
که جرريران جرديردى را دارنرد
مىسازند و خواسلره کره مرن
هم به آنهرا برپریرونردمم نرظررت
چیه؟
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مجلبى به فکر فرو رفت و بر رد
از کمى سکوت گفت:
 هر کارى که از نرظرر خرودتدرسله بکنم ولى من اگر جراى
و بودم به ديدنش نرمرىرفرلرمم
بمان و جريانمان را درست کرن
در حررالرریررکرره بررا هررم دسررت
مىداديم که جدا شرويرم و او
مث همیشه دسلم را مرحرکرم
فشار مىداد کرار کردم:
 قول بده که بهم زنگ بزنىم مىزنمهر يک از سويى رفلیرم و مرن
فکر مىکردم که چند روز بر رد
برره مررن زنررگ خررواهررد زد ررا
همديگر را ببریرنریرم ولرى نرزدم
مررجررلرربررى انسرران دوسررت
داشلنىاى است ،نمىخواهرم
دوسلىاد را از دست بردهرمم
شررايررد مررريررض شررده ،شررايررد
دسلگیر شردهم امریردوارم کره
هیچکدام از اين مسائ برايرش
پیش نیامده باشدم هر برار کره
لرفرن زنرگ مرىزنرد مرنرلرظرر
شنیدن صداى او هسلمم
امشب به ديدن زوئى مرىروم،
شايد او از مجلبى خبر داشرلره
باشدم شايد بیايد خانره زوئرى،
مىداند که من آنرجرا خرواهرم
بودم اگر زوئى هرم از او خربرر
نداشله باشد چى؟ ولى حلمرا
از او خبرى داردم اين روزها هرر
کس برراى يرکرى دو روز هرم
غیبش بزند آدم فکر مىکند کره
دسلگیر شده استم در عررب
چند مراه گرذشرلره خریرلرى از
دوسلانم دسلگریرر شردهانرد و
برخى از آنرهرا خریرلرى سرريرع
اعدام شردهانردم از  ۴١خررداد
دسلگیريها و اعردامرهرا شردت
زيررادى گرررفررلررهانرردم هررر روز
مىشنوم که دوسلى دسلگیرر
شده و يرا آن ديرگررى اعردام
شده استم اکرثررا هرم جروان
هسلندم انرگرار امسرال سرال
اعرردام اسررت ،سررال اعرردام
جوانانم سال پیش سال شروع
جنگ بود که هنروز ادامره داردم
آيا اعدام هم ادامه پیدا خرواهرد
کرد و يا نهرا ويرژگرى امسرال
است؟
غروب شرده اسرتم نرگررانریرم
بیشلر شده ،دلشوره دارمم بره
طرف خانه زوئى راه مرىافرلرمم
زوئى کارگر کفش ملى اسرت،
کارگر کمونیست و سرازمرانرده
مبارزات کارگرى استم مجلبرى
ما را با هم آشنا کردم زوئی

الد مىکند کارگران را حرول
يک سرى از حقوقشان ملرحرد
کندم او خیلى با جربه است و
من از گود دادن به حرفرهراى
او لذت مىبرمم گاهى برا هرم
کلاب و يا مقالهاى مىخوانریرم
و در مورد آن حرف مىزنیمم
قب از اينکه بره خرانره زوئرى
برسم يرک بسرلرنرى قریرفرى
مىخرمم کرلریرد خرانرهاد را
دارم ،چون او ديرر از کرار برر
مىگرددم به مرن گرفرلره برود
ممکن است کسى در خرانره
باشدم در را باز مىکرنرم ،وارد
اولین ا اق مرىشروم و در را
مىبندمم احسراس مرىکرنرم
کسى در ا اق کنارى هسرت،
نمرىدانرم کریرسرتم از ا راق
کنارى کسى مىپرسد:
 و هسلى پرواز؟در حالیکه بسلنىام را لریرس
مىزنم جواب مثبت مىدهرمم
صدا ادامه مىدهد:
 خبر را شنیدهاى؟احساس مىکرنرم چریرزى در
دلم فرو مىريزدم صدا از گلويم
بیرون نمىآيدم با صداى لررزان
مىپرسم:
 چه خبرى؟ مجلبى و مصطفى چهار روزپیش دسلگریرر شردنردم آنرهرا
چیزى همراهشان نرداشرلرنرد
ولى شناسايى شدندم
شوکه هسلمم سسلى و
ض فى مام وجودم را احاطه
کرده استم مرد پشت در دارد
همچنان حرف مىزند ولى من
مىگويدم
چه
نمىشنوم
نمىخواهم بشنومم م زم قادر
محیطم
به جزيه و حلی
نیستم به دسلم نگاه
مىکنمم بسلنىام آب شده و
روى دسلم روان استم
نگاهى به اطراف ا اق
مىاندازمم يک سینى با چند
اسلکان چاى جلوى يک
وى ا اق است،
سماور
وى سینى
بسلنى را
مىگذارمم احساس مىکنم
چیز خیلى لخى را لیس
زدهامم نمىدانم چه بگويمم
دلم مىخواهد با صداى بلند
زار بزنم ولى ب ض همچون
گلولهاى سفت گلويم را
مىفشردم
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احساس خفگى مىکنمم صور م خیس اشک استم آرزو مىکنم که خبر اشلباه باشد ،و يا همهاد خواب باشدم دلم خیلى بررايرش
نگ شده استم آيا واق ا دسلگیر شده؟ ي نى االن زير شکنجه است؟ ي نى ديگر او را نخواهم ديد؟ نمىدانمم صور اعدامرش بررايرم
سخت استم گذشت زمان را احساس نمى کنمم افکارم م شود استم بى آنکه بخواهم ،مجلبى را زير شکنجه جسرم مرىکرنرمم
دلم مىخواهد از همه اين جسمها رها شومم حملشان را ندارمم ولى قادر نیسلم افکارم را کنلرل کنمم به ياد قیافرهاد مرىافرلرمم
صورت اسلخوانى و خشنش با چشمان مهربانش جذابیت خاصى به او مىدهدم اعلماد به نفس و ارادهاد ،برخوردد به مرخرالرفران
سیاسى برايم جالب استم هیچ وقت از شنیدن نظر مخالف عصبانى نمىشودم س ى مىکند با بحث منطقى شخص مخالرفرش را
به فکر واداردم هیچ وقت مخالفینش را حقیر نمىکندم برخوردد برايم آموزنده استم رفلار دوسلانه و صمریرمرانرهاد را نسربرت بره
انسانها که نشان از عشق او نسبت به آنهاست به ياد مىآورمم بخصوص برخوردد به رفقاى زن برايم با ارزد استم بررخروردد برا
آنها ملفاوت از برخوردد با رفقاى مرد نیستم و اين چیزى است که او را از محیطش جدا مىکندم درکرش از بررابررى زن و مررد را
مى شود در رفلارد ديدم با اينکه با خط سیاسى و سیسلم فکرى برادرد مس ود مرزبندى کرده بود ولى به خاطر عالقهاد بره او،
اسم شکیال ى اد را مس ود گذاشله بودم مس ود را رژيم شاه اعدام کرده بود و حاال خودد زندانى جرمرهرورى اسرالمرى اسرتم
مجلبى همراه مصطفى يکى از صمیمى رين دوسلانش دسلگیر شده استم مجلبى جدى به نظر مىآمد ،در حرالریرکره مصرطرفرى
شوخ و شیطان بودم گاهى احساس مىکردم که همديگر را کام مىکنندم
صداى در مىآيد ،بايد زوئى باشدم اشکهايم را پاک مىکنمم در را باز مىکند ،غم را در چهرهاد مىبینمم هررگرز او را را ايرن حرد
غمگین نديده بودمم ب لم مىکندم بىآنکه سخنى رد و بدل کنیم ،هر دو اشکمان روان مىشودم
شب دير مىخوابیم و در مورد خیلى چیزها حرف مىزنیمم زوئى برايم در مورد زندگى خانوادگى مجلبى مرىگرويرد ،ايرنرکره از نرظرر
سیاسى ف ال بودهاند و برادرانش زمان شاه اعدام شده بودندم نیمه شب ،قب از آنکه خواب ما را از اين دنیاى پر از کشلار دور کرنرد،
هر دو مىدانیم که او اعدام خواهد شدم
پدیده خودکشی زنان و دخلران جوان در جام ه ما ملاسفانه به یکی از م ضالت بزرگ در
بخش هایی از جام ه کوردسلان ایران بدل شده استم قاعد ا دالی مل ددی در این امر
دخی هسلند که من س ی خواهم کرد به اخلصار به هریک از آن ها بپردازمم قب از هر چیز
الزم است که بدانیم اقدام به خودکشی در میان آن بخش از زنان و دخلران بیشلر ا فاق
می افلد که با ناکامی های بسیاری در زندگی شخصی خود روبر بودهاندم به نوعی می
وان گفت که نفس اقدام به این امر در بسیاری از حاللها بروز بسیار دردناک اعلراب زن به
مناسبات ناعادالنه و ظالمانه حاکم بر خانواده و اجلماع و محیط زندگی استم به عبار ی
کانون های مخللفی در شک گیری پدیده خودسوزی یا خودکشی زنان و دخلران کورد
نقش ایفا می کنند که نزدیکلرین آنها به خود زنان کانون خانوادگی استم
شک گیری کانون خانواده در بسیاری از مناطق کردسلان ملاثر از یک سری مناسبات
مردساالرانه است که از باال به پایین به صورت یک هرم قدرت فامیلی و خانوادگی اعمال
می گردد و قاعد ا دخلران جوان که به بخشی از بافت یک خانواده بدل خواهند شد کملرین
نقشی در این امر ایفا می کنندم واضح ر بگویم شروع یک زندگی جدید برای دخلر جوان
پدیده خودکشی زنان و
کورد در بسیاری از مناطق رشد نیافله کوردسلان و پذیرد همسر جدید به می و رضایت او
دختران جوان
صورت نمی گیرد ،بلکه آنچه در امر ازدواج بیشلرین نقش را ایفا می کند ،مصلحت اندیشی
فریبا رشیدی
بزرگان خانواده و ریش سپیدان فامی است ،لذا قبول یک همسر جدید از سوی دخلر جوان
کورد در یک شرایط ناخواسله صورت می گیرد و این حلقه گمشده م ضلی به نام
خودکشی زنان در جام ه ما می باشدم بنابراین میلوان گفت که خانواده و مناسبات حاکم بر آن قویلرین عام رشد انگیزههای
فردی در شک گیری پدیده خود کشی می باشدم اما مناسبات حاکم بر خانواده در جام ه ما چگونه ریف می گردد؟ چه
شاخصهایی این مناسبات را به ما می شناسانند؟ کدامین فاکلور بیشلرین نقش را در خریب جهان ذهنی یک دخلر جوان در
خانواده کورد ایفا می کند؟ پاسخ روشن و صریح به هرکدام از این پرسش ها مسللزم ارئهی فاکلهای محکم و قانع کننده
است که بدون شک به بررسی های میدانی در حول و حود هرکدام از این پدهیدها نیاز دارد و شاید در فرصت زمانی بیشلری
بلوان به آن دست یافتم اما به طور کلی می وان گفت که یک خانواده جزئیست در میان اجزا شکی دهنده یک اجلماع
انسانیم هرکدام از اجزا در درون خود و در ار باط با اجزا دیگر ابع یک سری نورم و ارزد هسلند که برای کلیت اجلماع
انسانی ساکن در یک محیط ج رافیایی به عنوان چارچوب و خطوط قرمز پذیرفله شدهاند که عبور از آن ها به مثابه سرکشی و
ب ضا حکم ار داد را به دنبال داردم به طور مشخص در بخش هایی از جام ه کوردسلان که مناسبات انسانی به اسی از
ارزشهای سنت گرایانه به پیش می روند زنان و دخلران آنگونه که باید و شاید در کانون های صمیم گیری خانوادگی حضور ندارند
و به طبع در امر ازدواج که در مسیر زندگی هر دخلر جوانی قرار دارد و شاید مهملرین و بزرگلرین نقطه عطف زندگی او باشد
خود او از حق انلخاب همسر و بروز احساسات عاطفی خود به کسی که شاید روزی همسر او باشد ،منع گردیده و این
طبی یلرین حس انسانی بایسلی به خاطر یک سری ارزشهای پدر ساالرانه قربانی گردد و ناگفله پیداست که سرکوب این حس
و صرف نظر کردن از حق انلخاب شریک زندگی به گرایشات درون گرایانه زن در چنین محیطی دامن خواهد زد و مضاف بر این
نحوه برخورد همسر حمیلی در سرآغاز زندگی مشلرک حس از خود بیگانگی و دلزدگی و افسردگی را در میان زن جوان ما
قویت می کند که نهایلا وی را در لبه پر گاه قرار خواهد داد و بدین ر یب زندگی به پایان خود نزدیکلر خواهد شد و عاقبت
ماجرا هم که ناگفله پیداستم
یکی دیگر از عواملی که نقس بسیار مخربی در زندگی زنان ایفا می کنند ،مراکز قانونگذاری دوللی هسلند که خود بهلر می
دانید که در ح اخلالفات خانوادگی میان زن و مرد ناعادالنه و ظالمانه قضاوت می کنند و به عنوان نمونه در امر طالق حق
حضانت را به مرد می دهند و این شاید بزرگلرین ضربهایست که به یک مادر در پیشگاه قانون وارد می شودم به عنوان مثال یک
زن جوان کورد که دارای یک یا دو فرزند خرد سال است در صورت طالق گرفلن از همسر خود از حق مادر بودن هم دست خواهد
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کشید چرا که قانون مدنی در
جمهوری اسالمی ایران عدالت
را در مساله حق حضانت
اینگونه ریف کرده استم من
خود از قربانیان این قانون ضد
زن هسلم و ملاسفانه فرزندم
را از سه سالگی از من گرفلند
و ا به امروز که بیش از 8
سال است او را حلی یک بار
بنابراین زن
هم ندیدهامم
جوانی که از سوی همسر
حت شدید رین شکنجههای
روحی روانی و گاها جسمی
قرار گرفله ،و مناسبات
نیز
خانوادهگی
ضالمانه
شرایط زندگی را دوچندان
سخت کرده است هیچ مرجع
قانونی حمایت کننده در محیط
زندگی او و در کشورد وجود
ندارد که به آن پناه ببرد ،و
گویی مام عوام دست به
دست دادهاند ا زن جوان کورد
یا سر سلیم در برابر این همه
ناعداللی خم کند و همچو
بسیاری دیگر با سیلی صورت
خود را سرخ نگه دارد ،یا به
زندگی خود خا مه دهد یا
همچو من ازسرزمین آبا
اجدادی خود کنده و راهی دیار
غربت شود و این جا نیز مورد
بسیاری از بی وجهی ها قرار
گیرد که خود داسلان دیگری
1 .9 . 2013
استم
********************
قل های ناموسی آن روی
و
سکه خود کشی زنان
دخلران کورد استم از یک سو
خود زن یا دخلر به قل خود
اقدام می کند و از سوی دیگر
همسر ،برادر یا پدر به این امر
ملوص می شودم از هر سو
که بنگریم زن قربانی است و
باز همان عواملی که در امر
خود کشی دخی هسلند در
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های ناموسی نیز
امر قل
نقش ایفا می کنندم
ها در جام ه
اینگونه قل
کوردسلان به کررات ا فاق می
افلند و دلی اصلی آن نگاه
مردساالرانه به حق انلخاب زن
و برگزیدن راهیست خارج از
انلظارات بزرگان فامی یا در یک
های
ارزد
نفی
کالم
مردساالرانه و مذهبی حاکم بر
خانواده و اجلماع از سوی زنان
جسور کوردم الزم به ذکر است
که مرکز ما بر آن بخش از
جام ه است که این گونه
ا فاقات ناگوار در آن رخ می
دهد ،وگرنه این به طور کلی
سیمای جام ه ما نیست ،چرا
که خوشبخلانه امروز طیف
وسی ی از مردان جوان در
جام ه کوردسلان به دلی
رشد آگاهی و بالندهگی
فرهنگی به نیروی حامی
حقوق زن بدل شدهاند و این
خود امید بزرگی را در میان
زنان ما پدید آورده استم به
عنوان نمونه ،چند سال پیش
در شهر مریوان یکی از این قل
های ناموسی ا فاق افلاد که
در آن مردی همسر خود را به
اخلالفات خانوادگی به
دلی
رساند اما در مراسم
قل
شیع جنازه آن زن بیش از ده
هزار از مردان جوان و آگاه
حضور یافلند و به این ر یب
نفرت وانزجار خود را از قل
های ناموسی ابراز داشلندم
به طور مشخص می وان گفت
که پدیده قل های ناموسی
در همه مناطق کوردسلان به
یک صورت نیستم به عنوان
موکریان
نمونه در منطقه
( مهاباد و شهرها و روسلاهای
اطراف آن) دخلران و زنان جوان

به دلی برگزیدن همسر خود یا
ار باط با مرد دیگری در ابلدا
مجبور به رک خانواده و زادگاه
خود می شوند ،اما این به
صورت یک سنت در آمده است
که همراه رفلن دخلران و زنان
با عشاق خود در ابلدای کار به
رک دیار می انجامد ،اما در
نهایت با مصلحت اندیشی
خانواده دخلر با مردی که به
قول م روف دخلرشان را از راه
به در کرده است آشلی می
کنند و زندگی آن دو در یک
شرایط آرام و بدون هدید آغاز
می گردد که خود از آمار قل
های ناموسی کاسله است و
این امکان را برای زنان و
فراهم آورده
دخلران جوان
است که حاضر به قبول مردی
نباشند که از باال به آنان
شده باشدم بنابراین
حمی
قل های ناموسی در درجه
اول بیشلردر مناطق روسلایی
و در میان خانودههایی ا فاق
می افلد که بسیار سنلی و
مذهبی هسلند ،در درجه دوم
در بخشی از مناطق کوردسلان
– نه مام آن – صورت می
پذیرد که زن یا دخلر امکان
انجام هیچ مانوری نداردم
همانگونه که بیان شد دلی و
بانی اصلی مثلث سنت،
مذهب و دولت است که دست
به دست هم دادهاند ا دخلران
و زنان ساخلار شکن در
جام ه ما به خاک سیاه
نشینندم اگرچه من به عنوان
یک زن که با مام وجود
سنگینی حاکمیت این مثلث
شوم را بر زندگی و جهان
درونی خود احساس کردهام،
اما راهح را در خا مه دادن به
زندگی خود جسلجو نکردهام

بلکه ممکن رین راهی که
برای من قاب صور بوده است
رک دیار خود بود که حداق
فرصت یک فریاد را برای خود
حفظ کردهامم
به قول مارکس هر آنچه سفت
و سخت است دود می شود
و به هوا می رود ،اگر ما در
یک سولیداریلت و همبسلگی
قرار بگیریمم مشخصا در اینجا
به چند نمونه از این
همبسلگی اشاره می کنمم
جنبش سیاسی کوردسلان
( اعم از احزاب و سازمان های
وجهی از
کورد) بخش قاب
زنان جام ه ما را حول اهداف
و آرمان های خود گرد آوردهاند
که در بسیاری از موارد زنان در
مراکز صمیم گیری آن قرار
گرفلهاند و این جنبش بخش
قاب وجهی از زنان کورد را در
چارچوب ا حادیههای زنان
سازمان داده استم اما در
سطح وسی لری جنبش زنان
در جام ه کوردسلان به رغم
سیاست های زن سلیز
جمهوری اسالمی و فرهنگ
درون جام ه
واپسگرایانه
گرفله است ،زنان
شک
حصی کرده و شجاعی در
راس و ساخلار این جنبش و
در قالب ا حادیه و انجمن های
ملنوع و همسو قرار گرفلهاند
که با همیاری همدیگر نیروی
وجهی در قاب با زن
قاب
کشی و اجحاف گری به
حقوق زنان کورد شک دادهاند
که از هر سو که بنگری جرات
اعلراب به پدیده زن کشی
و رد قوانین زد زن در جام ه
ما را به منصه ظهور رسانده
استم
اول سپلامبر 3102

دینافیونتودهاهست
خاطرات زنان سوری که از جهاد النکاح بازگشته اند + 18
خاطرات بسیار اثر آور و دردناک زنانی که وسط مذهب و به امید و وهم رهسپار شدن به بهشت ،مسخ شده اند و وسط اسالمگرایان مورد سو اسلفاده
های جنسی و عملیات روریسلی قرار گرفه اند م
این فیلم را میتوانید از زبان خودشان در لینک زیر بشنوید و ببینید:
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درکشور من  ،آنجا که من ملولد شده ام در سرزمین مردان اسلوره ای و زنان اریخ ساز  ،امروز
زنی از دیار دور
سازنده های اریخ هم زیر سایه اسلوره سازان ،گمنام و محو شده اند.
چه سخت است در سرزمینی سرشار از مدن های نامدار  ،خاکی لبریز از زنانی که مردان بزرگی
دنیا کامکار
را برای ساخلن اسلوره ها در دامن پر محبت مادرانه  ،در آغود عشق همسری  ،دست نوازد
دخلرانه و دلسوزی های خواهرانه قدیم جام ه ای کردند که امروز همان زنان از کملرین و ناچیز
رین حقوق اجلماعی خود نیز منع میگردند.
در دیاری که روزگاریست زن نها موجودی برای رفع علش شهوت ،حضور فیزیکی دارد  ،مام مادر بودن و همسربودن و خواهری و
حلی دخلربودنش زیر سایه نام زن آنقدر کم رنگ میشود که گاهی خودد نیز فرامود میکند ارزشهای واالی برای این لطافت
زنانگیش دارد که چه بسا محکلر است از مردانگی بسیاری از مردان است.
درکوچه کوچه های شهر من دیگربوی از عشق به مشام دلدار نمیرسد  ،سر هر برزن نی برای خودفروشی پیدا خواهی کرد اما
هیچ کس نمیپرسد که این ن از چه رو ارزان فروخله میشود ؟
مهم نی است برای هم خوابی و بردن لذ ی چند  ،اما آن هنگام که خوی وحشیانه اد فروکش کرد  ،آن لطافت شیرین و آن همه
لذت نها یک نام دارد به بدنامی .
من این بی محبلی ها را از جنس مخالفم نمیبینم بلکه دلم به درد میاید از خودم و نام زنانه ام که روزگار ا این اندازه چوب فلک بر
اندام لطافت و عشق و انسانیلمان زده است .
آنهنگام که کودکت از گرسنگی به سنگ سق میزند  ،ن برای مادر بودنت بی ارزشلرین ارزد است و آنزمان است که همسایه ات
و را نها به دلی فرود نها دارای موجودت بد نامی بد کاره می خواند بی انکه بخواهد به اندک زحملی لقمه نانی را هدیه ای
کودکت کند شاید که مادرد شبی نه درآغود درندها بلکه در مهر مادرانه اد ا صبح ذکر عشق کند .
دخلرکی که بکارت خود را در قمار بافور و منق پدر به دسلان وحشیانه شهوت پیر مردی هم سن پدر هدیه داده است  ،امروز دیگر
برایش ن نها کاالی مسخر کردن حسی به نام عشق پدرانه است و نها اوست که دخلر بودنش را به کثیف رین قیمت اما بی
ارزشلرین بها در خاطرا ی دردناک به نام زن ورق زده است .
و اوست که امروز می داند گاها نجواهای عاشقانه زیر گوشش و شاخه گلهای سرخ پر پر شده درعطر نش نها برای شبی کفایت
میکند که سپیده صحر را شاید با چند که کاغذ پرداخت کنند  ،شاید هم با لقمه ای نان کپک زده خیرات.
در این سرزمین است که اگر نخواهی هیچ ارزشی را با بهای نت پرداخت کنی باز به جرم زن بودنت نها باید سکوت را پیشه
گردانی که مبادا با برچسب طالق اکنون نت آزادانه رین فدیه عشق بازی گرگ های خدا رس بازار مکاره گردد.
برای زن بودن در این دیار باید همچون کاوه ،آهنگری باشی پر وان چون رسلم ،دالوری باشی جنگاور  ،سهرابی باید بود نامدار ،اما
در نهایت همچنان چون برگ گلها م طر  ،چون ابرسبک بال و همچون باران بخشنده .
چنین سخت باید با زندگی جنگید ا باز هم و را زن خوانند و هدیه ای برای آسایش آنانی که مادر کاوه ها باشی ،همسر سهراب
ها و خواهر رسلم ها و باز هم زن باید بود زن باید ماند .

ادامه صفحه  1مام اهداف و مسائلش را روی اعلصابات و روی اعلراضات کارگران مرد قرار داده است م هر چند که من قائ به این
فکیک جنسیلی در مورد جنبش کارگری نیسلم ی نی کارگران را به زن یا مرد قسیم کنیم ،همه این ها بردگان کار
بهرنگ زندی
مزدی هسلند و در واقع زیر اسلثمار سرمایه داری هسلندم ولی آن چیزی که ما باید به آن وجه کنیم این است که
این خشونت ،اسلثمار و نابرابری در مورد زنان کارگر به صورت سیاه ری صدق می کند ،نه نها در ایران بلکه در ک
دنیا اما خب چون بحث ما ایران است مرکز ما بر روی این است که جنبش کارگری در ایران ملاسفانه به خواسله ها و
مطالبات زنان وجهی ندارد و بخش عمده ای از این مساله به این برمی گردد که جدا کردن جنبش زنان از جنبش کارگری ،ی نی
این دو جنبش را به صورت دو امر جدا از هم دیدن به دلی سلطه هژمونیک فکرات لیبرالی فمینیسلی بر رو جنبش زنان است که
عمد ا نمی خواهد با خواسله ها و مطالبات کارگری ار باط برقرار کندم ولی اگر جنبش زنان واق ی در ایران وجود داشله باشد،
جنبش زنان کارگران ایران است که بخش عمده ای از جم یت زنان را شکی می دهند و با حداق دسلمزد کار می کنند زیر
خشونت جسمی و جنسی ،حت حمایت هیچ نهاد دوللی و غیردوللی نیسلند و ملشک هم نمی باشند،سازمان های کارگری
و شک های کارگری هم که وجود دارد عمد ا شک های کارگری مردانه است و نمی واند با خواسله ها و مطالبات کارگران زن
ار باطی برقرار بکند م

رهائی زن :بهرنگ عزیز مسائ کارگری همانطور که خود ان می دانید و به خصوص مسائ زنان کارگر بسیار گسلرده ر از آن
است که ما بلوانیم با یک یا دو مصاحبه آن را مورد پوشش قرار بدهیم و همین جا یک قولی بدهید و آن اینکه در فرصت های
مناسب ما این گفت و گو را ادامه بدهیم و از عالقمندان نیز از همین جا می خواهم که سواالت و نظرا شان را به ما برسانند ا
این که ما بلوانیم مورد بحث و بررسی قرار دهیمم/
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مژگان حاصلی
مردم من پناهنده آبهای آزاد میشوند
در میان اخباری که همیشه درطی این چندین سال در صدر هسلند ،قایقهای پی درپی واژگون شده پناهجویان است که همیشه
بادبانهایشان باال بوده استم
پناهجویانی که مام زندگیشان از کاردهای به اسلخوان رسیده منلهی میشود به یک امید ،به یک شرانرس ،یرک اسرلرثرنرا بررای
ماندن و شاید غرق نشدن و ازه زندگی را از دور بو کشیدنم
اما پرونده زیسلنشان به لطف قانون نوشله شده و مکلوب آوارگی در میان آبهای آزاد مخلومه میشود چرا که در سرزمیرنری بره
م صیت کار!!!
دنیا آمده ایم که از نخسلین روز ولدمان باید وبه میکردیم ،چرا که بالقوه گناهکار بودیم و بالف
ساح اما هیچ وقت دور نبوده ،از دور دیده میشده ،همان ساحلی که قانونهای بشرری برر سرکروهرایشران مرراسرم افسروس
میگیرند ،همان ساحلی که محاف اجلماعی و انسانی در ابسلان بر رویش آفلاب میگیرندم
همان ساحلی که آرزو بود و حسرت شدم
مردمان من اما آزاد میشوند چه فرق میکند ،اینجا هم آبهای آزاد است،
راسلی آزادی صفت بود یا اسم ،نمی دانم؟
اما در عمق آبها ،دیگر از آن و هم هستم نه ،ببخشید و از آن او هسلیم
آن زمان که جان و نان و زندگی ،قافیه ناهمگون بودنت بود
و که زاده خاک طال خیز بودی؛
و که صاحب نفت بودی ،و که گاز می فرشی ،ا م میسازی؛
و چرا گرسنه ماندی ،و چرا گرسنه رفلی؟
و که امام زاده بیژن داری ،و که ولی امرغمخوار داری ،و که اخلیارات داری ،و که انلخابات می کاری ،و چرا وامرانردی ،بره کرجرا
میرفلی؟
ن یک عمر خفگی
مردان و زنان و کودکا ِ
و که زن بودی ،و که خوب ،بی وزن شده بودی میان خیابانهای بی صاحب و البالی امرهای به م روف نشسلهى مضحک ،و کره
جربه داشلی میان خفگی گرههای روسری و ب ض های خاموشی ،میان درد زایش ،از جاوزمشروع فقه به قانون خانواده؛
سبک بودی میان اصول کافی و وضیح المسائ باالی ۸سالگی ات ،و چرا واماندی ،به کجا میرفلی؟
و
ُ
و که مرد بودی مرد ،صبورو خسله و سنگین ،صبح که میشد غرق میشدی میان گرانی و سنگینی و باهی ،میان فشرار خرون
ملص به نمودار قیمت؛
و حقت میشد حرفهای فرو خورده از اربابان بی لیاقت اقلصاد اسالمی و اسالم اقلصادی؛
مگر و قطرهای از آن دریا دریا آوارگان میدانها و چهارراهها نبودی؛ و چرا واماندی ،به کجا میرفلی؟
و اما کودکان
کودکان فهیم کوچک ،کودکان درک نابرابریهای بزرگ؛
کودکان حقوقهای رو سیاه بشری؛
کودکانی که موجها می شوند آخرین آغود سخاوت برای دربه دری هایشانم
به اینجا که میرسیم واژهها یک به یک آب میکشند ،و قانونهای برابری ما و آنها بوی نم میدهندم
بخواب آروم بخواب دلبند رین که آبروی دنیا را آب بردم
ما به کجا میرفتیم ،ما چرا وا ماندیم؟
ما فا حان عبور از خود ،ما رقاصکان بنفش خیابانهای سیاه؛
ما ملوسلین امامان دوازده گانه و چهارده گان ٔه دو گانه سوز؛
ما امت ا ابد بدهکار همیشه در صحنه؛
ما به کجا میرفلیم ،ما چرا وا ماندیم؟
و آخرین حرف که هیچ وقت آخر ندارد
دیدی که حق داشت مادر همیشه نگران ،آنقدر این کوله بار الکردار را بازو بسله کرد ا چشمهای ر شده اد ،ار شد و آخرر هرم
یک چیز مهم جا ماند که داغ دلش را ازه ر کندمممم

از سایت رهایی زن دیدن کنید،

نشریات را از این سایت دریافت کنید

21

WWW.rahaizan.org

نشرهی سازمان راهیی زن شماره 16
فستیوال ساالنۀ پراید
گزارشی از سازمان رهائی زن  -استکهلم
ژیار همت :درفسلیوال ساالنۀ پراید هسلیم م فسلیوالی که ازدل یک جنبش حقوق بشری دردهۀ هفلراد بروجرود آمرده م
امسال برای سیزدهمین سال پیاپی بازهم سوئدهرچه با شکوهلروبهلربه برگزاری این فسلیوال که زمان و مکانی است برا
هدف جلوگیری از اعمال هرگونه ب یض برعلیه اقلیلهای جنسی پرداخله است م هرمرجرنرسرگررایران  ،دوجرنرسرگررایران ،
دگرجنس گونگان ودیگردگرباشان جنسی با پرچمهای رنگین کمانی خود که نماد این قشرازجام ه است در طی مدت هفت
روز این فسلریروال دور هرم جرمرع شرده و بره جشرن و شرادی و رقرص و پرایرکروبری و هرمرچرنریرن طررح مسرائر
فرهنگی،اجلماعی،سیاسی مربوط به خود میپردازند و همچنین مردم و جهانگردان و نهادها و ف الین آزادیرخرواه و بررابرری
طلب بسیارزیادی به حمایت از برگزار کنندگان این جشن در آن حضور پیدا میکنند م سازمان رهایی زن نیز با حضرور خرود در
این مراسم اعلراب خود را به ب یض و نابرابری و حمایلش را از این قشر اعالم میداردمبا دوربین لوزیون رهایی زن هرمرراه
باشید برای دیدن گوشه هایی از بزرگلرین فسلیوال پراید در شمال اروپام
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جامعه شناسی

افزایش همسر کشی رد اریان

همسرکشی از جمله جرائم بسیار قدیمی اریخ بشر است که در طول دورانهای مخللف به دالی مل دد با ریریررات فرراوانری
روبه رو بوده استم به طور م مول زنانی مر کب قل همسرانشان میشوند که با او احساس خوشبخلی نمیکنندم زنان وقلری
خود را با خشونت روبه رو میبینند ،پس از مد ی درمییابند که نمی وانند رویه و رفلار همسرشان را یریرر دهرنردم برنرابررایرن
به دریج او را یک شکنجه گر و ظالم لقی کرده و آرزوی مرگش را میکنندم
به گزارش سالمت نیوز به نقل از سایت قانون ؛ مردان نیز اغلب بر اثر عصبانیتهای آنی یا شک دست به قل هرمرسرران
خود میزنندم از سوی دیگر بررسی قل های سال  ۸۶نشان میدهد  ۴۴درصد قل ها با انگیزه اخلالفات خانوادگی رخ میدهرد
و قا و مقلول با هم نسبت فامیلی دارندم حال از میان قل های خانوادگی بیشلرین آمار مربوط به همسررکشری بره خصروص
قل زنان به دست مردان استم امروز با نگاهی به صفحه حوادث روزنامهها و نشریات به روشنی درمی یابیم که وقوع قل هرای
خانوادگی بهویژه همسرکشی زنگ خطرهای جدی را به صدا درآورده استم
در این زمینه و ریشههای وقوع همسرکشی در ایران گفتوگویی با قاضی حسین اص رزاده و حسن رسولی دو رن از قضرات
جنایی هران انجام دادیم که با وجه به سابقه طوالنی در رسیدگی به پروندههای جنایی این م ض اجلماعی را مورد برررسری
کارشناسی قرار دادندم
چه میزان از قتلهای خانوادگی مربوط به همسرکشی است؟
اص ر زاده :در این رابطه باید آمار منلشر شده را در نظر گرفت و پاسخ به این پرسش کامال نیاز به اسنلاد به آمار دارد امرا ر رداد
پرونده های مربوط به همسر کشی که برای پیگیری و دادرسی در اخلیار اداره آگاهی و دسلگاه قضایی قرار میگیرد چشمگریرر
و قاب وجه بوده و به طرز محسوسی داد پروندههای همسر کشی باالستم رسولی :بر اسراس پررونردههرایری کره بررای
رسیدگی نزد ما در دادگاه فرسلاده میشود به روشنی می وان گفت که میزان براالیری از قرلر هرای خرانروادگری مرربروط بره
همسرکشی استم
مهمترین انگیزهها ی همسرکشی در ایران چیست؟
اص رزاده :انگیزه و عل این دست قل ها از دو برای قاب بررسی استم دسله اول بحث قل های ا فاقی که در پری خشرونرت
موجود در خانوادهها به وجود میآید که در بسیاری اوقات یک درگیری ساده و به دنبال آن یک ضرب و جرح و زد و خورد عرادی و
بدون هیچ انگیزه قبلی ا فاق میافلد که ملهم هیچگاه حلی به فکرد هم نمیرسیده این درگیری ممکن است منلهی به قل
شودم در این دست درگیریها آلت قلاله م موال همان وسای خانه است مانند چاقو و قیچی و اجسرامری کره درهرنرگرام یرک
درگیری خانگی پر اب میشود یا از آن به عنوان جسم سخت و نوک یز برای آسیب رساندن به مقلول اسلفاده میشودم
در دسله دوم ما با قل هایی مواجه هسلیم که با طرح نقشه قبلی و با انگیزههای روشن به مرحله اجرا میرسدم ایرن دسرت
قل ها م موال در پی رابطه نامشروع همسر و افشا شدن آن نزد دیگری ا فاق میافلدم رسولی :مسائ فراوانی در خانوادههرا
منجربه اخلالفات شدید میان زوجین و به دنبال آن همسرکشی میشودم از جمله این دالی می وان بره مسرائر جرنرسری و
خیانت ،کمرنگ شدن نقش اعلقادات دربرخی خانواده ها ،پایین آمدن آسلانه حم زوجین و کاهش روحیه گذشت و فداکراری و
درک ملقاب میان آنها ،صب مردها ،بدرفلاری زوجین و اعلیاد اشاره کردم
چه تفاوتی در قتل زنان به دست مردان و مردان به دست زنان است؟
اص رزاده :در قل هایی که م موال پس از افشای رابطه نامشروع همسر به وقوع میپیوندد واکنش آقایان و زنان کامال مرلرفراوت
است وهنگامی که ا هام رابطه نامشروع ملوجه خانم باشد بیشلر اوقات منجر به قل میشودم چرا که واکنش زنان به مسئله
خیانت ملفاوت استم حال آنکه مردان به خاطر مسئله صب و آبرو به جای اثبات جرم و ح مسئله م مروال بره آخرریرن راه و
بد رین راه که همان قل است روی میآورندم رسولی :مشاهد میکنیم که دربیشلر این قل ها مردان قربانی هسلندم مثال در
یک فقره قل عمد یک مرد به قل میرسد و مردی ملهم شناخله میشود قصاص خواهد شدم در این میان زنی که در حقیقرت
باعث بروز قل میشود زنده استم ما پروندههای زیادی داریم که اثیر نفر سوم در آنها به روشنی دیده میشود که ایرن نرفرر
سوم همان فرد است که با زن در ار باط بوده که یا کشله میشود یا ملهم شناخله میشرود و حرکرم قصراص بررایرش صرادر
میشودم در پروندههای همسر کشی نقش نفر سوم خیلی مهم و یین کننده استم
در همسرکشی به دست زنان شاهد هستیم قاتل نفر سومی است و اتنهنام زننان در اینن قنتنلهنا چنینسنت؟
رسولی :بله قریبا همیشه پای نفر سومی در میان است که البله هم برای زنان هم برای مردان مصداق داردم جالب اینجاسرت
که در پروندههای همسرکشی بیشلر مشاهده میکنیم که ملهم در ابلدا اظهار میکند که همسرد خودکشی کررده کره در
طول حقیقات پرونده وقوع قل عمد محرز میشودم
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میزان همسرکشی در چند سال اخیر روند کاهشی داشته یا افزایشی؟
اص رزاده :مانند جرائم دیگر رو به افزایش بوده است و پروندههای فراوانی با این موضوع برای بررسی و صمیم گیری در دسرت
نهادهای قضایی استم رسولی :در حالت کلی جرائم و میزان ار کاب به جرائم روند رو به رشد دارد و هر روز در حرال افرزایرش
است و به بع آن همسر کشی هم رو به افزایشی داشله است که همه اینها وابسلگی مسلقیم با رشد م ضالت اجلماعری

دارد م
مشکل زنان در طالق چه تاثیری در وقوع همسرکشی دارد؟
اص رزاده :به طور قاطع می وان گفت که اثیر گذار استم زیرا م موال زن و شوهری اقدام به طالق میکنند که مشکرالت آنهرا
ح نشده باقی مانده است و راهی برای ادامه زندگی با هم نمیبینندم با طالق که همان فسخ عقد نکاح از سوی مرد یرا بره
اذن دادگاه صورت میگیرد مشک به صورت ظاهری ح میشود و دیگر آن زندگی مشلرک ادامه پیدا نمیکند ،اما اگر بره هرر
دلیلی این طالق صورت نگیرد اما مشکالت ح نشده باقی بمانند گاهی اوقات ادامه این زندگی منجر به بروز مشکالت فراوانی
مانند خیانت و یا قل همسر خواهد شدم
رسولی :بالطبع هنگامی که زنی یا مردی به هر دلی صمیم به طالق میگیرد و از آن زندگی رضایت ندارد کرم کرم پرای نرفرر
سومی را به رابطه باز میکند که همین م ض منلهی به بیاعلمادی و درگیری وقل خواهد شدم
چند درصد همسرکشیها منجر به رضایت میشود؟
اص رزاده :در این زمینه آمار دقیقی در دست نیستم رسولی :بیش از نیمی از این پروندهها منلهی به جلب رضایت اولریرای دم
از طریق پرداخت دیه میشوندم
وظیفه پیشگیری از این دست قتلها بر عهده کیست؟
اص رزاده :م موال ارگانها و نهادهای دوللی و غیر دوللی فراوانی درگیر این م ض میشوندم دسلگاه قضا و نیرروی انرلرظرامری
م موال ب د از وقوع جرم به این جرائم رسیدگی میکنند اما بازهم با عملکرد قاطع در برخورد با مجرمان و نحوه صرحریرح اجررای
قوانین درمیزان بروز این جرائم بی اثیر نیستم نقش رسانه هم غیر قاب چشم پوشی است؛ چرا که یک آگهی ساده و کرو راه
بازرگانی منجر به اقناع مخاطب برای خرید کاال میشودم حال با در نظر گرفلن نقش فرهنگی و اثیر یرک فریرلرم و سرریرال کره
ساعتها و گاهی ماهها پخش میشود ،می وان آن را خیلی اثیرگذار دانستم
در بسیاری از فیلم و سریالها بهطور مثال همان فیلمها و سریالهای لویزیونی م ضالت مطرح میشود اما راه ح و فررجرام
این م ضالت به روشنی گفله نمیشو دم مثال اعلیاد و به دنبال آن مشکالت خانوادگی و اجلماعی به صویر کشریرده مریشرود
اما در روند داسلان برآیند و نلیجه این ناهنجاری در خانواده و اجلماع مورد بررسی قرار نمیگیردم از سویی شاهد هسلریرم کره
پرداخلن به اصول اخالقی در فیلمها و سریالهای ایرانی بسیار کم رنگ شده استم برای مرثرال مریبریرنریرم کره در دیرالروگ
شخصیتهای اصلی داسلان مکالمهها با سالم آغاز نمیشودم بیشلر خانوادههایی که زندگی آنهرا در ایرن داسرلرانهرا بره
صویر کشیده می شود انسجام ندارندم طالق و پراکنده زندگی کردن اعضای یک خانواده خیلی م مولی به صویر کشیده شرده
و به نوعی مسئله طالق عادی به نظر میرسد حال آنکه مام اینها خود ضد بلیغهایی بسیار اثیرگذار برای مخاطبان این آثرار
به شمار میآیدم از سویی نقش نهادهای فرهنگی دیگر که از ابلدای هر فرد دخی هسلند باید مورد وجه قرار گیردم
نقش فرهنگسازی نهاد های آموزشی مانند مدارس و مساجد و بخش فرهنگ و البله از سویی دیگر نقش و رسالت فررهرنرگری
مراکز مشاوره برای رسیدگی به مشکالت زوجین خیلی مهم استم ملاسفانه در سالهای اخیر عمر زندگری مشرلررک رو بره
کاهش رفله است که مشاهده شده مراکز مشاوره هم به این م ض دامن میزنند و در روند جلسات مشراوره قرطرع زنردگری
مشلرک با طالق را و صیه کردهاند که این خود مهر اییدی است بر سه انگاری بسیاری از مشاوران خانواده و روانشرنراسهرا
در هنگامی که می وانند با راهح های ساده دریچههایی امیدی را در آن زندگیهای مشرلررک براز کرنرنردم رسرولری :نرقرش
رسانهها و خوراک فرهنگی که ازراههای مخللف در اخلیار خانواده قرار میگیرد خیلی مهم و یین کننده استم به طور مثال در
فیلم و سریا لهای لویزیونی می وان مفاهیم اخالقی را بهلر گنجاند و پس از ا مام پخش سریال مرورد نرقرد و برررسریهرای
کارشناسانه قرار دادم
مصرف شیشه چه نقشی در همسرکشی دارد؟
اص رزاده :از موارد مهمی که در سال های اخیر در خانواده بسیار شدت گرفله است بحث اعلیاد زوجین به مواد مخدر و بدی آن
از مواد گیاهی و طبی ی سابق به مواد صن لی جدید مانند شیشه و کراک و مواد روان گردان استم مواد مخدر صن رلری نرقرش
وهم زایی قوی دارند که در بیشلر موارد وهمات ناشی از مصرف این مواد باعث عدم کنلرل ذهنری مریشرود کره در جرریران
درگیریها فرد را به سوی اسلفاده از اشیای نوک یز و برنده و سرانجام قل سوق میدهدم
رسولی :نقش مواد مخدر و روانگردان در بروز انواع قل ها به ویژه همسر کشی غیر قاب انکار است و البرلره ورود مرواد مرخردر
صن لی به کشور این م ض را دوچندان کرده استم
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صفحه خبری
یک زن پاکستانی بر اساس حکم یک دادگاه قبیلهای به جرم داشتن تلفن همراه ،سنگسار شد.
روشنگری

 -تنینر ۱۲م۳۱۳۱ ,

به گزارد ایسنا ،عریفه ،زن جوان پاکسلانی در یازدهم ژوئیه  ۱١۶۴به جرم داشلن یک لفن همراه وسط عمرو و دیرگرر اقروامرش
سنگسار شد و در حالی در بیابانی دور افلاده از روسلای مح سکونلش به خاک سپرده شد که هیچکس ،حلی دو فرزندد اجرازه
حضور در مراسم دفین وی را نداشلندم
زنان پاکسلان اغلب قربانی اینگونه قضاوتهای غیرقانونی در این کشور میشوند و این حادثه فقط نمونهای از فرهنگ مردسراالرانره
در جام ه پاکسلان است ،در حالیکه زنان مجبورند حت سلطه آنها باقی بمانندم به دلی نبود یک دسلرگراه قضرایری مرنراسرب در
پاکسلان ،اغلب کسانی که دارای قدرت هسلند و اراده خودشان را حمی میکنند از مجازات مصون میمانندم
پلیس ایالت پنجاب اطالعات اولیه و گزارد مربوط به آن را ثبت کرده ،اما اکنون هیچکس بازداشت نشده استم این حادثره نرمرونره
بارزی از عدم اجرای قانون در پاکسلان است و دولت اغلب در مواجهه با سنتهای قومی – قبیلهای ،مذهربری و فرئرودال سرکروت
اخلیار کرده و بی فاوت بوده استم
سنگسار وسیلهای است برای مجازات زنان و اقشار آسیبپذیر جام های چون پاکسلان و به نظر میآید که خشونت نها راه مقابله
با آنهاست و به هنگام اسلفاده از اینگونه مجازات حقوق زنان همیشه پایمال میشده استم
در پاکسلان داشلن لفن همراه برای یک زن جرمی بسیار بزرگ است و حلی از جاوز دسلهجم ی ،قل و بمبگذاری که هرر روزه
در این کشور ا فاق میافلد و قریبا هیچوقت منجر به مجازات نمیشود ،بزرگ ر لقی میشودم
بازماندن ساالنه  ۱۲هزار دانشآموز از تحصیل
روزنامه تهران امروز از قول علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خبر داده اسرت« :سراالنره  ۱١هرزار دانرشآمروز از
حصی بازمیمانند و بخش عمده دانشآموزان بازمانده از حصی در حاشیه شهرها زندگی میکنندم»
این روزنامه گزارد داده است که بسیاری از دانشآموزان بازمانده از حصی «در حاشیه شهر با خرانروادهای آسریربدیرده زنردگری
میکنند که خانواده به آنها اجازه ورود به مدرسه را نمیدهد »و گروهی دیگر از دانش آموزان بازمانده از حرصریر هرم «بره دلریر
مسائ مربوط به هود و وانمندیهای ذهنی به مدرسه وارد نمیشوند چرا که داد زیادی از آنها کودکان اسلثنایی هسلنرد کره
خانوادهها آنها را پنهان کرده و به مدرسه نمیفرسلندم»
«محرومیت از حصی یکی از بزرگلرین مشکال ی است که کودکان با آن روبهرو میشوند» ،نوشله است« :آمراری اعرالم شرده از
سوی سازمان نهضت سوادآموزی نشان میدهد یکی از اولویتهای مهم دولت یازدهم باید به جرذب دانرش آمروزان برازمرانرده از
حصی اخلصاص یابدم»
قی ابوطالبی احمدی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در گفت و گو با روزنامه هران امروز «فقر را مهملرین عام محرومیت از
حصی کودکان کم سن وسال اعالم کرده و گفله است« :دولت باید برای گسلرد عدالت و بازگرداندن کودکان محروم از حصی به
چرخه آموزشی برنامه ویژهای داشله باشدم»
دختر  16ساله قربانی قتل ناموسی بدست پدر شد
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انلظامی اسلان کرمان گفت :پدري که از رابطه دخلرد با يک پسر جوان  31ساله با خبر شده برود،
يک روز در مزرعه دخلرد را مورد هدف گلوله قرار دادم
سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی امروز در گفلگو با باشگاه خبرنگاران؛ به شریح در مورد پرونده قل دخرلرر  01سرالره روسرط پردرد
پرداخت و اظهار داشت :در یکی از شهرسلانهای اسلان کرمان یک دخلر  01ساله دبیرسلانی در پی برقراری دوسلی با یک جروان
 31ساله از خانه خارج میشودم
وی افزود :عدم حضور این دخلر به شدت در خانواده وی ایجاد حساسیت میکند و این موضوع به گود دخلرر و پسرر مریرسرد و
دخلر به یکی از بسلگان خود پناه میبرد و پس از دو سه روز غیبت به منزل میرودم
پوررضاقلی ابراز داشت :این دخلر ب د از یک کلک کاری شدید پس از برگشت به منزل در هفله ب د از وقوع این ماجرا در رونرد عرادی
زندگی وقلی به داخ مزرعه میرود با شلیک سالح شکاری پدر به قل میرسد و در قبری دفن میشود که در عمق شش ملرری
مزرعه از قب آماده شده بودم
وی بیان کرد :ملهمان این پرونده ب د از حدود شش ماه دسلگیر شدند و ب د از انکارهای طوالنی اقرار کردند و برا حضرور مرقرامرات
قضایی و راهنمایی خانواده مقلول و با اسلفاده از بی مکانیکی جنازه وی از قبر خارج شدم
این مقام انلظامی اذعان داشت :دو اندیشه و فکر غیرمنطقی و غیرعادی در این خانواده وجود داشله است که یک فکرر بررقرراری
رابطه با جنس مخالف را ممنوع نمی داند و در همان منزل فکری وجود دارد که رابطه با جنس مخالف را بررابرر برا مررگ مریدانردم
پوررضاقلی افزود :این دو اندیشه بسیار از هم دور هسلند و وقلی به هم میرسند به مرگ منجر میشوند

25

نشرهی سازمان راهیی زن شماره 16

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

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

لفن ماس 0046762308064 :

لفن ماس858-531-1344 :

رعنا کریم زاده

ایمی firouzeh.farrahi@yahoo.com :

لفن ماس 0046739286842 :

Location: 5240 fiore TER #213

آدرس ABF, Halndenterminalen 3 :

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

ساعات مالقات ،شنبه ها یک ا پنج ب د از ظهر

دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری
انگلسلان :دیانا نامی

لفن ماس0046700194503 :

لفن ماس 11227162733511 :
ایمی :

گو نبرگ  :آفاق وکیلی
لفن ماس0046762518188 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمی rahai_zan@yahoo.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :
آلمان :شراره رضائی
لفن ماس 112305301083810 :
ایمی Shararehrezaei.p@gmail.com :

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

مینو همتی از نوامبر سال 4112هب تهیه و تولید این ربانهم رپداخته و مسایل و معضالت زانن رد اریان و خارج از
اریان را با میهماانن ربانهم هب بحث میگذا رد.
26

