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ما با دفاع بی قید و شرط از برابری زنان و مردان؛ با هر آنچه که بوی
مردساالری و زن ستیزی میدهد مخالفیم! جلب نظر افکار عمومی به فجایع بیشمار
و نمونه های بارز آپارتاید جنسی در ایران از اهداف تعطیل ناپذیر ماست.
صف ما صف زنان و مردان مبارز و آزاده ایست که برای محو مردساالری و زن
ستیزی و برابری کامل زن و مرد مبارزه میکنند.

مدیرمسئول  :شراره رضایی

زمان  :روز چهارشنبه بعدازظهر  32ماه مه ساعت 90،11

Email: shararehrezaei.p@googlemail.com

مکان :مرکز شهر برنز پارکن

 30مه 2012
شماره نشریه :سری سوم — 4

برای اطالعات بیشتر میتوانید با توفیق محمدی تماس بگیرید.1021011111 :
برگزارکننده :سازمان سراسری "پال و فاطمه را فراموش نکن"
سازمانهای همکار:

گردهمایی سراسری علیه قتل های
ناموسی در شهر گوتنبرگ و چند
شهر دیگر سوئد
در محکومیت قتل ماریا برین 91
ساله که چندی پیش در شهر کارلس
کرونا به قتل رسید و بمناسبت
سیزدهمین سالگرد قتل پال اتروشی،
روز چهارشنبه  32ماه مه در شهر
گوتنبرگ در محل برنز پارکن
گردهمایی برگزار میکند .همچنین در
شهرهای دیگر استکهلم ،اوپساال ،
کارلس کرونا نیز تظاهرات هایی
برگزار خواهد شد.
در گردهمایی گوتنبرگ که ساعت
17:00تا  90:11برگزار میشود
چند سخنرانی کوتاه و موزیک ایراد
خواهد شد.
سخنرانان:
 سلیمان قاسمیانی ،از سخنرانان
اصلی این گرد همایی؛
 خانم لینا وال بری از حزب
سوسیالیست عدالتخواه ؛
 خانم مینال ماوتویک از
دانشجویان سوسیالیست،
 خانم آن نولین از سازمان دفاع از
کودکان.

سازمان رهایی زن ،واحد گوتنبرگ
سازمان دفاع از کودکان
حزب سوسیالیست عدالتخواه واحد گوتنبرگ
Landskrona:
Plats: Rådhustorget
Tid: 18:00-19:00
Stockholm:
Plats: Medborgarplatsen
Tid: 18:00-19:00

بیانیه کانون دفاع ازحقوق زنان و
کودکان تهران در محکوم کردن
قتل های ناموسی
قتل های ناموسی تراژدی دردنا
حاکم بر زندگی نیمی از اجتماع
انسانی است .نیمی که در سیاهی شوم
خرافه و تفکر بی سر و ته بدوی
مرگ نافرجام را در بستر زندگی،
ناچار به آغوش می کشند و بی آنکه
بدانند چرا ،زندگی نداشته را بدرود
می گویند .این واقعه تلخ آنچنان
مکرر و زنجیروار داستان زندگی
سرشار از قهارت و بی حقوقی آنان
را در نیمه راه مشقت و بی پناهی به
پایان جانکاه می کشاند .گویی جامعه
ی تک بعدی امروز بجای هر
پیشرفتی با تمام شتاب سقوط به این
گودال را به جان خریده است و این
چیزی نیست جز صحه گذاشتن بر
توحش و بربریت.
ساالنه درهرجای دنیا و مخصوصا
که
کشورهایی
در
توحشمردساالری ،ناموس پرستی،
مذهب و خرافه هنوز پنجه های
شومش را فراگیرتر از دیگر نقاط بر
زندگی اجتماعی انسان ها گسترانیده
شاهد قتل عمد زنان و دختران جوان
از سوی مردان خانواده و فامیل
هستیم .به گونه ای که با هر حادثه ای
از این دست و از اینگونه ،گویی
هزاران گام از تمدن حیاتی بشری
دور گشته و پا به قرون وسطایی
بسیار جاهالنه تر از گذشته می
گذاریم.
آمار باالی قتل های ناموسی در
جامعه ی عشیره ای و حتی
کشورهای اروپایی و به ظاهر
پیشرفته ارقام نگران کننده ایست که

که توجه هر انسان خودآگاه را باید به
خود جلب کند و آنان را به
اعتراضات و مبارزه جدی و گسترده
برای پایان بخشیدن به این جنایت
سیستماتیک وادارد .اما تا رسیدن به
راهکارهای مطلوب هیچ تضمینی
وجود ندارد که جامعه درحال انفجار
کنونی هرچه بیشتر دچار انحطاط و
انسان ستیزی نشود.
نکته بارز اینکه قتل های ناموسی را
چیزی جز نتیجه ی دخالت بی حد و
مرز فرهنگ ارتجاعی سنت و مذهب
به حریم خصوصی انسان ها و عامل
بزرگ ناامنی و جنایت در جامعه نمی
دانیم .برماست تا با تمامی قوا و با
فراخواندن تمامی اندیشه های بشر
دوستانه و انجام اقدامات فراگیر و
اصولی خط بطالنی بر نسل کشی و
زن ستیزی بکشیم .چرا که بیشتر از
این نباید کابوس های شبانه ی دختران
معصومی که مرگ را بجای زندگی
از دستان جاهل مردان و جامعه به
سیاهی هدیه گرفتند تحمل کنیم.
کانون دفاع ازحقوق زنان ضمن
محکوم کردن این اعمال غیرانسانی و
وحشیگری خصوصا در دنیای به
ظاهر متمدن اروپایی را  ،ارتقاء
سطح تفکر و عقالنیت بر جامعه و
جاری شدن قوانین محکم حمایتی از
زنانی که مورد تهدید و خشونت قرار
میگیرند را یک راهکار قوی در
کوتاه کردن دست فرهنگ مسموم
مردساالری و سنت پرستی می داند و
با تمام قوا به جنگ خرافه و جهل گام
می نهد تا بشریت به آنچه که حق
جاودانش می باشد دست یابد.
با ما باشید تا ساختن فردایی از جنس
طلوع و انسانیت ،عاطفه و برابری،
صلح و امنیت

شعری از :شراره رضایی
” ارتجاع“
بُغضی فرو خورده در گلو
نگاهی منتظر بر میله های سرد
کودکی لرزان بر چهارپایه سقوط !
گیسسسوانسی خسونسیسن بسر روی خسا
سنگ ارتجاع!

و

گوش ها پراست از تکرار دردها
و جان ها کسوفستسه از تسحسمسل ایسن بسار
سنگین
قانون و مرهمی نیست برین جان های
خسته
من فانوسی افروختم که تسمسام دارامسیسم
بود
ای یار ،ای همراه ،ای رفیق
تو نیز چراغی بیفروز
تا جهان روشن شود!

اطالعیه
بدینوسیله به اطالع عموم میرسانیم
بدالیل فنی آدرس قبلی وب سایت
سازمان رهامی زن قابل دسترس
نمیباشد .لذا از مسمولین سایتهامیکه به
وب سایت رهامی زن لینک داده اند
تقاضا داریم که آدرس جدید ما را
جایگزین آدرس قدیم نمایند.

کانون دفاع ازحقوق زنان وکودکان
تهران

مدیر مسمول وبسایت رسمی سازمان
رهامی زن

 ٠٣آگوست -٨٣٣٢
 ٩شهریور ٧٠٢١

شراره رضامی – 91ماه مه 3193

آدرس جدید :
http://www.RahaiZan.org

”دیانا نامی“ به عنوان یکی از
 051زن جسوری که دنیا را
لرزاند ،شناخته شد.
"در بین آنان سازمان دهندگان
انقالبات  ،سازندگان مدارس ،
آموزگاران نسل جدید جوانان و
جسور  ،رؤسای خانه و کشور و....
هستند.
"بنیاد زنان جهان"طی اجالس مارس
 951،تن از
 3193نیویور
زنانی که فعالیتهایشان شهرت جهانی
یافته را به عنوان زنان برجسته جهان
انتخاب کرد .بنیاد زنان جهان توسط
"تینا براون" ،سردبیر روزنامه های
" "Newsweekو " The Daily
"Beast
امریکا تاسیس شد ،هدف خود را
برپایه مسامل و مشکالتی که زنان
جهان از ان رنج میبرند بنا نهاد تا
در جلسات سالیانه خود مساێل و
مشکالت زنان جهان را مورد بحث و
گفتگو قرار داده وراه حل ها را
بیابند .این اجالس هر ساله با شرکت
دهها تن از فعالین زنان از کشورهای
مختلف برگزار می شود.
دیانا نامی ،از بنیان گذاران" سازمان
رهایی زنان ایران است .او همچنین
مؤسس کمپین جهانی علیه قتلهای
ناموسی و سازمان مشهور حقوق
زنان ایرانی و کرد" در بریتانیا است.
فعالیتهای دیانا نامی علیه قتلهای
ناموسی ،ازدواج اجباری ،ختنه زنان،
خشونت خانوادگی و دیگر فرمهای
خشونت و بی حقوقی زنان شهرت
جهانی یافته است.
دیانا نامی به کشورهای مختلف از
جمله' پارلمان اروپا" و اجالس"بنیاد

زنان جهان"برای سخنرانی در مورد
قتلهای ناموسی و ازدواج اجبار ی
دعوت شده .دیانا در سال 9110
میالدی جزو پنج زن برترانگلیس از
طرف  magazine Eveانتخاب
شد.
دیانا نامی گفت که برای من ،این
افتخار بزرگی است که جزو 951
زن خارق العاده دنیا شناخته شدم.
این تجربه بزرگی برای من و
سازمان " حقوق زنان ایرانی و کرد"
بود ،همچنین که این فرست لذت بخش
به من داده شد یکی از سخنرانان
باشم و
اجالس در 3199
سخنرانیهای شگفت انگیز دیگر زنان
شجاع را از گوشه و کنار جهان
بشنوم .بی حقوقی و نابرابری عمیق
زنان و آپارتاید جنسی درسیستمهای
جوامع کنونی ،مشکالت بیشماری و
از جمله قتل نااموسی ،ازدواج
اجباری و ختنه زنان رابوجود اورده
که متاسفانه بطور روزمره شاهد این
اتفاقات غیرانسانی ودلخراش هستیم و
اما اینها فقط قله کوه یخ هستند و عمق
این مشکالت ته دریای وسیع
نابرابری ،مردساالری ،فقروجنگ و
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اما مبارزات زنان برای رسیدن به
یک دنیای برابر و بهتر روز به روز
دامنه وسیعتری بخود میگیرد .امروزه
زنان در دنیا اگاهتر و برای بدست
آوردن حقوق انسانی و برابر خود
تشکل یافته و منسجم ترشده اند .زنان
سازماندهندگان انقالبات و اعتراضات
هستند ،در تصمیم گیری ها شرکت
دارند  ،رهبران جنبش ها هستند و به
شیوه های مختلف برای احقاق آزادی
و برابری در مبارزات نقش دارند.
ما تالش میکنیم و امیدوار هستیم که
بتوانیم دراین گوشه جهان ،نقش خود
را درتحقق این مبارزات برای یک
دنیای آزاد و برابر بدور از هر گونه
خشونت و زن کشی با موفقیت ایفا
کنیم و بخشی از این تاریخ پر افتخار
باشیم.
با آرزوی رسیدن به پیروزی
دیانا نامی

برای دیدن به لینک وبسایت زیر
مراجعه کنید:
http://
www.thedailybeast.com/
features/150-women-whoshake-the-world.html

قتل ناموسی دختر جوان در شهرلندسکرونا سوئد یک ناهنجاری و تراژدی
اجتماعی است
دخترجوان  ٧٩ساله ای دوشنبه شب بیست وسوم مساه آوریسل در اثسر ضسربسات
چاقو در جنوب کشور سومد به طرز بسیار فجسیسع بسدسست درادر شسانسزده سسالسه
خود سالخی و به قتل رسید .یکبار دیگر ناموس پرستی و فرهنگ عقب افستساده
پاتلایر کارل مرد ساالر ،از دختران جوان قربانی گرفت .در این رابطسه بسرادر
شانزده ساله مقتول ،و مادرش به عنوان مظنون به قتل بازداشت شده اند ،ماریسا
بارین دختر جوان بارها از سوی خانواده اش و بویژه برادرش مورد ضسرب و
شتم  ،تهمت ،توهین و تهدید به مرگ قرار گرفته بسود .از نسظسر پسدر و اعضسا
خانواده چیزی جز شرم و بی آبرویی برای خانواده ببار نمی آورد .ماریا را در
سن چهارده سالگی به زور و علیرغم میل باطنی خود با مردی کسه ده سسال از
او بزرگتر بوده شوهر دادند.

کرده اند و در خانه های امن زنان
خواستار پناه گرفتن و کمک شده اند،
منتشر ساخته اند .اکثر این دختران
عنوان کرده اند که توسط خانواده
هایشان مورد آزار و اذیت و تهدید
قرار گرفتند .خشونت علیه دختران و
زنان ،ناموس پرستی و فرهنگ مرد
ساالر به کمک مذهب از دختران و
زنان جوان قربانی میگیرد .اما چرا
روزنامه ها و میدیای سومد در این
مورد سکوت اختیار کرده اند .چرا
قتل دختر جوان ماریا در شهر لند
سکرونا را بدرستی منعکس نمیکنند؟
آیا خشونتهای ناموسی علیه دختران و
زنان جوان و ناموس پرستی روشن
شده؟ آیا نباید امنیت را در جامعه
برقرار کرد؟ حقیقت این است که
دولت سومد به جریانات قشری ،بزدل
و مرتجع و مذهبی اوانس بیشتری
میدهد .بنامهای فرهنگ خودشان و
نسبیت فرهنگی بیشترین امکانات را
در اختیار جریانات ارتجاعی قومی و

ماریا چندین سال بود که در خانه های امن زنان زندگی میکرد و سپس به

مدهبی میگذارد .از مساجد و مدارس

آپارتمان شخصی خود نقل مکان کرده بود که در دوشنبه شب متاسفانه در اوج

مذهبی و تکایا و ارگانهای رسمی و

قساوت و بیرحمی با ضربات متعدد چاقو توسط برادرش از پا درآمد .ماریا

غیر رسمی که مبلغ و حامل فرهنگ

نوزده ساله ناموس خانواده اش را «لکه دار کرده »و تنها راه خالصی از این

خشونت و ناموس پرستی هستند،

کردن آن با خون ماریا بیگناه بود .ماریا از مدتها پیش اداره امور

تحت عنوان نهادهای فرهنگی و

«شرم »پا

اجتماعی را توسط یک نهاد ،که علیه خشونتهای ناموسی داوطلبانه و آزاد در
شهر مالمو فعالیت میکنند ،مطلع کرده و در خواست کمک کرده بود .اما
متاسفانه علیرغم هشدارهای داده شده ،تهدید در مورد این دختر جوان جدی
نگرفته نشد.
در چند روز گذشته میدیا و رسانه های سومدی گسزارشسهسای از قستسل یسک دخستسر
جوان منتشر ساخته اند .همزمان گزارشهای قابل توجهی از دخترانی که فرار
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اجتماعی حمایت میکند .معلوم و
روشن است کارهای بسیار موثری از
دست مراجع گوناگون ،از ادارات
اجتماعی ،از پلیس تا دوایر قضایی و
رسانهای جمعی ،ساخته است .پدیده
خشونتهای ناموسی کماکان بر فضای

جامعه سنگینی میکند .این پدیده نه

فرهنگ مردساالر و مذهبی آدم کشی

داریم .باید تالش خود را متحدانه و

تنها مهار نشده است بلکه بسترهای

و قتل ناموسی را مجاز کرده است.

متشکل پیش ببریم .مسمله قتلهای

متعددی برای رشد آن هم فراهم شده

طبق این ارزشها که کشتار زنان را

ناموسی یک مسمله اجتماعی است باید

است.

نه یک جرم بلکه یک وظیفه اخالقی

با نیروی رادیکال انسانی آزادیخواه

دست اندازی مذهب در مدارس آزاد

و مذهبی تلقی میکنند ،به مرد قاتل

تکلیفش روشن شود .در سطح

اسالمی ،تدریس سنتهای مردساالرانه

مانند قهرمان نگریسته میشود.

اجتماعی نیروها و افراد مدرن و

بر علیه کودکان یک نمونه بارز و

متاسفانه ناموس پرستی تحت حمایت

سوسیالیست هر چه بیشتر باید دولت

گویا این مسأله است .در این مدارس

مبلغان حرفه ای مزدبگیر « نسبیت

و نهادهای قانونی کشورها را وادار

کودکان را با ایده های تبعیض آمیز و

فرهنگی »سر از مومیا خانه ها

زن ستیز آموزش میدهند و در واقع

برآورد تا آزادی دختران جوان با

به شستشوی مغزی آنها و آماده

پیشینه خارجی یا نسل دوم پناهندگان

کردنشان برای دست زدن به چنین

و پناهجویان که خواهان رابطه مدرن

فجایعی ،تحت عنوان دفاع از ناموس

و آزادانه در حیات اجتماعی و

خانواده ،میشود .سالخی فجیع ماریا

خصوصی و جنسی خود میباشند را

فقط نمونه ای از هزاران جنایت

سلب کرده و مرتجعانه ترین روابط

ناموسی و فاجعه زندگی دختران و

را به آنان تحمیل نماید .ناموس

زنان در خانوادههای اسالم زده است.

پرستی قطعا یکی از ناهنجاریهای

در فرهنگ مردساالر و مذهبی

جوامع عصر حاضر است .جنایات

اسالمی  ،آزادی دختران و زنان و

ناموس

یکی از

حضورش در جامعه مایه فساد و

وحشیانترین و متعفن ترین بروزات

هوسرانی است و باعث بخطر افتادن

مذهب و ارتجاع در جوامع مختلف

اعتبار و ناموس خانواده و اعضای

است .ناهنجاری اجتماعی که پیش از

فامیل میشود و ارزشهای اجتماعی بر

سرمایه داری بوجود آمده است .اما

اساس بردگی زنان و حفظ ناموس

نظم سرمایه دارانه موجودعامل

مردان شکل میگیرد .در این فرهنگ

اساسی ادامه حیات آن میباشد .بشریت

کثیف و عهد عتیق از کودکی به دختر

متمدن و مدرن انسان دوست امروزه

یاد میدهند که بکارت سرمایه اوست

هیچ نفعی در ادامه این ناهنجاریها و

و از دست رفتن بکارت یعنی برباد

به تبع آن سیستم حافظ آنها ندارد .این

دادن سرمایه و حیثیت مردان خانواده

کار ما انسانهایی است که دراین چند

لینک میدیا و رسانهای بزرگ
سراسری سومد:

و فامیل ،طبق این فرهنگ و ارزشها،

سال موفقیتهایی را در این زمینه

Bra artikel av Johanne Hidebrandt

زن ناموس مرد است و مرد محق،

بدست آوردیم .باید این راه را ادامه

i SVD idag: http://www.svd.se/

مجاز و موظف است از زن بعنوان

دهیم .راهی را شروع کردیم اما تا

ناموس خود دفاع کند.

رسیدن به مقصد هنوز فاصله زیادی

قطعا

پرستانه
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نمایند که برای پایه ای ترین حقوق
انسانها اهمیت و احترام قامل شده و
بجای دفاع از بربریت اسالمی با
استناد به »نسبیت فرهنگی« کذایی
خود ،قوانینی برای دفاع از حقوق
انسانی شهروندان وضع نمایند .هر
نوع دخالتی از سوی اعضا خانواده
در زندگی عاطفی و جنسی زنان ،و
هر گونه ارعاب ،سلب آزادی و
خشونت علیه آنان باید غیر قانونی
شود و تخطی کنندگان باید قاطعانه
مجازات شوند .عالوه بر این با هر
نوع توجیهی که بویژه در غرب زیر
پوشش دفاع از فرهنگ خودی،
قتلهای ناموسی و زن آزاری اسالمی
وعشیره ای را موجه میکند ،باید
قاطعانه مبارزه کرد .هیچ تموری و
فرضیه ای نمیتواند توجیه کننده
خشونت باشد.

opinion/ledarsidan/alla-i-sverigeska-ha-sammarattigheter_7123189.svd

gjort det:-( misstag som man lär

också lika bra av Sakine Madon i

sig av!

Expressen: http://

Élisabeth Fritz och jag som TV4

www.expressen.se/ledare/sakine-

morgonsoffan: http://

madon/maria-borde-ha-kunnat-

www.tv4play.se/

raddas/

nyheter_och_debatt/

Bra intervju med Virpi Hellmark

.بنویسه تو این مالقات حضوری ها

nyhetsmorgon?title=16-

hos TV4 söndagsmorgon

بعضی هاشون خنده دار و خیلی

aring_misstankt_for_hedersmord&

soffan: http://www.tv4play.se/

videoid=2185692&utm_medium=s

nyheter_och_debatt/

haring&utm_source=facebook&ut

nyhetsmorgon?

m_campaign=tv4play.se

title=veckan_som_gatt_i_bilder&vi

کرد به گفتن این که من به مامان

Sveriges radio på kurdiska

deoid=2186786

بزرگ بابا بزرگ می گم برای من

Zayela: http://sverigesradio.se/

SVT och Aktuellt och intervju med

 یادم. نمی خرن،دوچرخه بخرن

sida/artikel.aspx?

mig på GAPFs kontor och perfekta

programid=2200&artikel=5081503

svar från Astrid Schlytter om

، دقیقه وقت مالقات پشت شیشه91
چند دقیقه می گذاشتن بچه بیاد این
. مادر یا پدرش رو ببینه،طرف
یکی باید بشینه داستانای بچه ها رو

!هاشون داستانن یکی پر آب چشم
یه مدت شروع

خالصه این دختر

نیست قضیه چه جوری پیش رفت اما

hederskultur och våld på studion,

"دوچرخه" کماکان معضل دختر

توفیق محمدی

.باقی موند

۶۱۰۶  آوریل۶۲

 بچه موضوع،تو مالقاتای بعدی

spola fram till ca 14 minuten.
http://svtplay.se/v/2785635/aktuellt/
aktuellt__25_4_21_00?cb%
2Ca1366518%2C1%2Cf%2C-1%

" مامان تو بیا:جدیدی رو پیش کشید

2Fpb%2Ca1366516%2C1%2Cf%

پیش من! تو چرا نمیای پیش ما

2C-1%2Fpl%2Cv%2C%

زندگی کنی؟" مامان بیچاره که باید

2C1920164%2Fsb%2Cp102536%

مسمله واقعا پیچیده ای رو توضیح بده

2C1%2Cf%2C-1

ساله ش که

2-4

برای دختر

خاطره ای از یک دوست

Artikel av Virpi och mig i
Newsmill: http://www.newsmill.se/

چرا او در زندانه و مقاومت می کنه

تو زندان یه همبندی شیرازی داشتیم

 هی به کله....و سر خم نمی کنه و

که یه دختر کوچولوی خوشگل داشت

flathet-har-lett-till-ytterligare-ett-

ش فشار آورد و داستان دوچرخه هه

که تو شیراز با پدر بزرگ

hedersmord

رو یادش اومد و خواست با منطقی

مادربزرگش – پدر و مادر این هم

TV4 nyheterna på GAPFs

که برای بچه قابل فهمه موضوع رو

 ما هر دو.بندی ما زندگی می کرد

": به همین دلیل گفت،توضیح بده

هفته یه بار مالقات داشتیم و این

title=16-

 من برای این اینجام چون دلم،ببین

خانواده با چه سختی بچه رو به

aring_tros_ha_mordat_sin_syster&

می خواد همه بچه های مثل تو بتونن

 می آوردن تهران،دندون می کشیدن

videoid=2185506&utm_medium=s

یه کم

دوچرخه داشته باشن!" دختر

 "اصال منم دوچرخه: گفت،فکر کرد
"! تو بیا خونه،نمی خوام
سیمین نویدی

.دقیقه مالقات91 واسه
لطف استثنامی که شامل حال بچه
های کوچک میشد این بود که بعداز
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artikel/2012/04/24/samh-llets-

kontor: http://www.tv4play.se/
nyheter_och_debatt/nyheterna?

haring&utm_source=facebook&ut
m_campaign=tv4play.se
Här borde ha jag sagt att det är
hennes bror som är häktad och
inte att det är hennes bror som har

سکوت فعاالن سوئدی حقوق زنان،
تسامح و تسلیم یا ترس؟
به بهانۀ گزارشی که در تاریخ 96
 Mayتوسط Nadja
2012
 Yllnerدر مورد فعالیت ها و آموزه
های مساجد در سومد صورت گرفت
و در مطبوعات و نیز تلویزیون سومد
بازتاب گسترده ای داشت ،از دو
زاویۀ متفاوت به این مسمله می
پردازم.
در لینک زیر ،مشروح تحقیقی که در
مورد چگونگی فعالیت ها و آموزه
های مساجد مسلمانان در سومد
صورت گرفت (به زبان سومدی) آمده
است.
http://svt.se/ug/muslimskaledare-uppmanar-kvinnortill-underkastelse

نخست:

مساجد مسسلسمسانسان در سسومسد ،بسودجسۀ
دولتی و گاه بودجۀ شسهسرداری هسا را
دریسسافسست مسسی کسسنسسنسسد و بسسراسسساس ایسسن
گسسزارش ،یسسکسسی از شسسروط دریسسافسست
بودجسه پسیسروی از قسوانسیسن سسومسد در
زمینۀ خشونست عسلسیسه زنسان ،رعسایست
حسسسقسسسوق زنسسسان و مسسسسامسسسلسسسی مسسسانسسسنسسسد
چندهمسری است .رهبران مسذهسبسی بسا
پذیرفتن ایسن شسروط از بسودجسه هسای
دولتی و شسهسرداری هسا بسرای احسداث
مساجد و سایر فسعسالسیست هسای مسذهسبسی
خود استفاده می کنند.
به دنبال گزارش هایی از خشونت
علیه زنان مسلمان در سومد و نیز
افزایش آمار قتل های ناموسی در
میان مسلمانان ساکن سومد ،نگاه ها
متوجه رهبران مسلمانان در سومد
شد .در گفتگوهایی که با این رهبران
صورت گرفت ،ایشان هرگونه ترویج
خشونت علیه زنان ،قتل های ناموسی
و نیز چندهمسری از سوی مساجد و
امامان مساجد را رد کرده و اظهار
می داشتند که مسلمانان به حقوق بشر
و نیز برابری حقوق زنان باور دارند
و هیچگاه چندهمسری را ترویج نمی
کنند.

اما این گفته ها باعث نشد تا مسموالن
از پیگیری نقش مساجد در دامن زدن
به مسامل فوق مایوس شوند .دوربین
های مخفی در هفت مسجد کارگذاشته
شد و از چند زن مسلمان خواستند تا
در این تحقیق با آنان همکاری کنند.
این زنان به امامان مساجد تلفن کرده
و چند پرسش مشخص را مطرح می
کردند .این گفتگوهای تلفنی ضبط شده
و در تحقیق از آنها استفاده شده است.
مثال ،در یکی از تلفن ها زنی در
مورد مسملۀ چندهمسری سموال می
کند و می گوید شوهرم می خواهد زن
دوم اختیار کند .آیا این حق را دارد؟
امام مسجد آیاتی از قرآن خوانده و با
استناد به آنها به زن می گوید مرد
مسلمان می تواند چهار همسر اختیار
کند به شرط آنکه میان آنان تساوی
برقرار کند .در پرسش دیگری ،زنی
می پرسد :همسرم مرا به دالیل
گوناگون کتک می زند ،آیا در این
مواقع باید با پلیس تماس بگیرم؟ و
پاسخ می شنود که "هرگز هرگز
هرگز" در این مواقع با پلیس تماس
نگیر و سعی کن مسمله را در خانواده
حل و فصل کنی .اگر با پلیس تماس
بگیری ،آنها فرزندانت را از تو
خواهند گرفت و بی شوهر وبی فرزند
می مانی!
پس از آن ،با یکی از امامان مسجد
که در این تحقیق قبال از او پرسشی
نشده بود مصاحبه می شود و از او
می پرسند آیا شما چنین آموزه هایی
را در مساجد تبلیغ می کنید؟ وی
پاسخ می هد به هیچ وجه هیچکدام از
امامان مساجد چنین خشونت هایی را
ترویج نمی کنند .وقتی نوار گفتگوی
تلفنی را برای او پخش می کنند ،وی
از ادامۀ مصاحبه سرباز می زند.
این خالصه ای از گزارشی بود که
در لینک فوق با جزمیات کامل
توضیح داده شده است و در کانال
چهار تلویزیون سومد نیز به صورت
تصویری پخش شده است.

نگاه دوم:

وجود قتل های ناموسی رو به
افزایش ،خشونت و چندهمسری در
میان مسلمانان ساکن سومد این پرسش
را برمی انگیزد که چرا سازمان های
7

مدافع حقوق زنان ،فمینیست ها و
فعاالن حقوق بشر سومدی در برابر
چنین جنایاتی سکوت اختیار می کنند؟
آیا اگر این زنان مسلمان ،مهاجر
نبودند یا سومدی بودند باز هم مدافعان
حقوق زنان در برابر خشونتی که به
این زنان روا می شود سکوت می
کردند؟ این سکوت زاییدۀ چیست؟
سهل انگاری ،بی اهمیت شمردن ،یا
ترس از قربانی شدن خود و قرار
گرفتن در معرض تهدیدها و آشوب
هایی ست که گاه و بیگاه به بهانۀ
نوشته ای یا کارتونی در کشورهای
اروپایی باال می گیرد؟
البته ،سکوت تنها از سوی فمینیست
های سومد نیست .زنان مسلمان هم با
سکوت خود و تن دادن به "قوانین
خانه" که در تضاد مستقیم با "قوانین
بیرون از خانه" است ،به رواج آن
دامن می زنند.
یکی از سیاست های اماکن مهاجران
در سومد که باید با نگاهی جدی به آن
نگریست ،وجود کلونی ها یا محله
های کوچک و بزرگ مهاجران در
شهرهای سومد است .وقتی به چنین
محله ای پا می گذاری گویی وارد
یکی از محله های سنتی در قلب یک
کشور مسلمان شده ای .این محله ها
جنبه های مثبت و منفی توامان دارند.
از جنبه های مثبت آن دسترسی
راحت و سریع مهاجران به یکدیگر
است .نوعی اجتماع تدافعی در برابر
جامعه ای که با آنکه به مهاجران پناه
داده است اما هرگز آنان را در خود
نپذیرفته و ادغام نکرده است .در این
محله ها ،مهاجران نه تنها از جنبه
های رفاهی جامعۀ سومد بهره می
برند ،بلکه غربت و دوری از وطن
را نیز فراموش می کنند.
اما این محله های مهاجرنشین جنبه
های منفی هم دارند .یکی از
بارزترین این جنبه های منفی ،نشر و
رشد قوانین مذهبی و سنت های
پوسیدۀ ضدزن است .در واقع به
نوعی حضور قوانین غیرسومدی
(اسالمی) در جامعه ای کوچک در
دل جامعۀ بزرگ سومد است .در این
محله ها ،زنان در موقعیت کامال
فرودست قرار دارند ،باید از قوانین

اسالمی حتی علیرغم خواست خود
پیروی کنند ،حجاب اسالمی داشته
باشند ،از معاشرت با مردان پرهیز
کنند ،و قربانی ازدواج های اجباری
و ازدواج های زیر سن قانونی
گردند .قتل های ناموسی نیز در این
محله ها محترم شمرده می شود
چراکه دفاع از شرف و ناموس و
پا کردن لکۀ ننگ تلقی می گردد.
یکی دیگر از سیاست های سومد که
منجر به عدم ادغام مهاجران در
جامعه و فرهنگ سومد و نیز به دور
ماندن آنان از جامعه می شود ،عدم
بها دادن به بزرگساالن است .سومد
بیشتر به کودکان مهاجران عالقمند
است و تالش می کند کودکان و
نوجوانان را در جامعه ادغام کند اما
به بزرگساالن و نیاز به آموزش آنان
چندان توجهی نمی کند .از نظر رفاه
و مسامل مالی ،تالش می شود این
خانواده ها در شرایط مناسبی زندگی
کنند اما برای آموزش بزرگساالن در
زمینه های حقوق بشر و احترام به
عقاید و تفاوت های فرهنگی و قانونی
چندان تالشی صورت نمی گیرد .در
مدرسه به کودکان آموزش داده می
شود و به مسملۀ برابری پسران و
دختران پرداخته می شود اما همین
کودکان هنگامی که به خانواده برمی
گردند ،با قوانینی مخالف آنچه در
مدراس به آنان آموخته شده روبه رو
می شوند .این تضاد داممی میان
خانواده و جامعۀ اروپایی تاثیر منفی
عمیقی بر کودکان می گذارد .این
تضاد در مورد دختران بیشتر نمود
دارد .آنان در جامعه ای آزاد زندگی
می کنند اما حق برخورداری از
آزادی های اجتماعی را ندارند که گاه
و بیگاه منجر به شورش دختران و
درپی آن ،خشونت ها و قتل های
ناموسی می گردد.
باز هم در همۀ موارد باال به سکوت
جامعۀ سومد برمی گردم و این
سکوت را یکی از عوامل مستقیم
وجود و بروز هرچه بیشتر نابرابری
و خشونت علیه زنان و نیز پایمال
شدن حقوق آنان می دانم.
فرح شیالندری،
نوزدهم ماه مه  3193سومد

قتل های خاموش
وقتی صحبت از قتل های ناموسی است
توجه همگان معطوف به خاور میانه آسیای
شرقی می شود اما امروزه علی رغم
پیشرفت جهانی این معقوله در آفریقا و اروپا
و آمریکای شمالی نیز یافت می شود.بسیار
تاسف بر انگیز است که آمار قتل های به نام
ناموسی در جهان رو به افزایش است قتل
های ناموسی در بیشتر کشورهایی رخ
میدهد که به زن به چشم آبروی خانوادگی
نگاه می شود و به سبب آن هر موضوعی چه بسا کوچک که به لکه دار کردن این
آبرو می انجامد مستوجب عقوبتی سخت دردنا است.آبرو و یا شرف ناموس و یا
تمامی معانی از این قبیل حجب و حیا عفت و عصمت شرم پاکدامنی و
شرافت خانوادگی همه و همه در یک چیز مشتر می گنجد تسلط کامل مردانه بر
تمامیت زن .آن کس که قربانی خشونت مرد ساالرانه می شود زن است.آن زن که
به قتل می رسد به خاطر زن بودنش است.از مسامل کوچک و ساده گرفته همانند
حرف زدن لبخند زدن معاشرت با بیگانه تا مسامل بزرگتر مثل سز با زدن از
ازدواج اجباری عاشق شدن و معاشقه و زنا .
آماری بیش از این گونه قتل ها به چشم می خورد.در مناطق بومی در بیشتر موارد
اعالم شده قانون مجازاتی برای عامل قتل در نظر گرفته نشده است.در بیشتر
موارد قبیله ای و طایفه ای سران طایفه که مردان می باشند تصمیم گیری تمامی
امور مادی معنوی معیشتی و حتی آموزش رفتار سالم و درست به زنان حتی در
مورد مسامل جنسی را به عهده دارد.در این قبیله ها آبروی فردی بی معنی و همه
چیز در آبروی گروهی و جمعی خالصه می شود.بنابر این عمل کرد یک زن
خارج از قوانین و چارچوب ذکر شده به معنای لکه دار کردن آبروی کل طایفه
محسوب شده و در پی پا کردن این لکه ننگ اقدام به قتل های ناموسی می شود.
در بسیاری از مناطق بومی ایران پدر و جد پدر و در بعضی موارد خاص مردان
قبیله مجاز به قتل ناموسی هستند.و حتی در بعضی موارد برگه ای که نشان دهنده
رضایت ولی دم زن است پیش از مرگ او امضا شده توسط چندی آماده است.
در شهرهای بزرگتر هم وقتی با مسامل ناموس و غیرت روبرو هستیم با آمار
باالی اینگونه قتل ها نیز روبرو می شویم .در ایران قتل هنگام دفاع از ناموس جرم
ندارد.در بسیاری از کشور های عربی نیز قانون اجرایی در کشور در موارد بسیار
گسترده اجازه قتل ناموسی را به بستکان نزدیک زن می دهد.مردان در اینگونه
کشورها با پناه بردن به این قوانین دست به ارتکاب این گونه قتل ها می زنند .در
بسیاری از این نوع قتل ها زنان نیز اجبارا و یا مختارا به همکاری در زمینه قتل
با مردان می پردازند . .و اما در حکومت اسالمی قوانینی موجود است که به
حکومت اجازه انجام قتل ناموسی را می دهد و احتیاج به هیچ شاکی خصوصی
نیست .دولت مختارانه عمل می کند وحتی پا را فراتر از این گذاشته و به
شهروندان هم اجازه عمل داده است.قانون مجازات اسالمی متاهل زناکار را مستحق
مرگ می داند .و در این قضیه دست مردان را باز گذاشته.شوهر زن زناکار با
خیال راحت و بدون ترس از مجازات اقدام به قتل می کند .صرف آنکه علم به
تمکین زن داشته باشد.
در کشور های غربی مفهوم ناموس و قتل های ناموسی در درون خانواده و مربوط
به روابط شخصی و آبروی خانوادگی تعریف می شدر غرب هم خشونت مردان به
زنان روا داشته می شود و وقتی سخن از قتل های ناموسی به میان آورده می شود
آماری چند را به خود اختصاص می دهد .اما با این تفاوت که خانواده مردم و
جامعه از این اقدام حمایت نمی کنند .و در اصل در بیشتر موارد به سبب انتقام
ادامه در صفحه  -9سحر نیازی
جویی صورت می گیرد.
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گفتگوی اختصاصی رهائی زن با
امیره (لیدا) فاضلی نیا درباره
موقعیت زنان و دختران در عشایر
جنوب ایران

بییینیینیدگییان عیزیییز در بیرنیامییه امشییب
میهمانی داریم که سرگذشتی دردنیا
را با خود حمل میکند لیکین دسیت از
میییقیییاومیییت دربیییرابیییر نیییامیییالییییمیییات
برنمیدارد.
با سالم و خوش آمدگوئی به شما لیدا
فاضلی نیا



قبل از هر چیز برای بینندگان ما
بگوئید چند سال داریید و میتیولید
کدام نقطه از ایران هسیتییید و از
کدام عشیره هستید؟

من متولد  ٧٠۳١هستم از ابدان و از
یک عشیره بزرگ و سر شناس به
نام فرهانی


شرایط زندگیی دخیتیران و زنیان
قبل از ازدواج در عشیییره شیمیا
چگونه است؟

در عشایر جنوب ایسران یسعسنسی عسرب
زن نادیده گرفته شده زن فقط بسعسنسوان
یک یک وسیله برای سکس و تسولسیسد
بچه و بسچسه داری اسست و در اصسل
هیچ مشارکتی در زندگی ندارد و مرد
عسسرب ،زن را بسسه شسسی ء یسسا حسستسسی
حیوانی که تحت تملک خودش اسست
می نسگسرد و زن حسق ابسراز بسیسان و
عسسقسسیسسده نسسدارد زن از نسسظسسر مسسرد و
فرهنگ عرب و اسسالمسی شسخسصسیست
انسانی نسدارد از دیسده مسرد عسرب بسا
عقاید اسالمی زن یعنی هیچ



وضییعیییییت زنییان جییس ازدواج در
مناسبات عشیره را چگونه تیوضیییح
میدهید؟

اکثسر ازدواجهسا در عشسایسر ازدواجهسای
فامیلی است یعنی ازدواج دخستسر و پسسر
عمو و اگر ازدواج فامیلی نبساشسد ازدواج
با یک طایفه عرب دیگسر خسواهسد بسود و
هیچ گاه هیچ دختری حق انتخاب هسمسسسر
آینده خود را ندارد یعنی طبق یک مراسم
خاصی خسواسستسگساری انسجسام مسیشسود و
خسسانسسواده دخسستسسر بسسایسسد رضسسایسست بسسه ایسسن
ازدواج بدهنسد و دخستسر هسیسچ نسقسشسی در
انتخاب همسسسر آیسنسده نسدارد و مسن فسکسر
میکنم ٩٣درصسد ازدواجهسای دخستسران
عسسرب در مسسنسسطسسقسسه خسسوزسسستسسان از سسسر
ازدواجهای تحمیلی است و مسن خسود
از بطن این جامعه بلند شدم خسواهسیسد دیسد
زنسسسسسسسسدگسسسسسسسسی ایسسسسسسسسن افسسسسسسسسراد از
درون متالشی شده است چون بسر اسساس
شناخت طرفین نبوده و هیچ عالقهای قبل
از ازدواج نسبسوده و حستسی شسایسد قسبسل از
ازدواج دیدار این زن و شوهر به  ٨دفعه
نرسیده باشد و زنها همیشه ناالن از ایسن
زندگانی هستند این زنها حتی در سسکسس
مورد تجاوز قرار میگیرند چون مسجسبسور
به سکس با شوهسر خسود هسستسنسد و عسدم
رضایت به سکس منجر به کتک خوردن
این زنان میشود یک زن فقط بسایسد تسولسیسد
بچه بکند حق ابراز عقیده نسدارد زنسدگسی
آنها بیشتر حیوانی است تا انسانی
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من در یک خانسواداده عسرب بسزرگ
شدم من از بچگی که حتا یسادم نسیسسست
چند ساله بسودم فسقسط یسادم اسست جسثسه
خیلی کسوچسکسی داشستسم مسورد تسجساوز
بسسرادرم قسسرار مسسیگسسرفسستسسم و بسسه مسسن
میگفتند تو سکوت کن چرا چسون مسن
دختر بودم بایسد سسکسوت مسیکسردم و
نباید آبرو طایفه را ببرم و ایسن بساعسث
شد من زودتر به بلسو فسکسری بسرسسم
که چرا دیگری دارد تعرض می کسنسد
ولی من باید خفه بشسوم و ایسن بساعسث
شد روحیسه مسبسارز پسیسدا کسنسم و یسک
سری از تابوها را بشسکسنسم مسن اولسیسن
دختری بودم که در آن طسایسفسه وارد
دانشسسگسساه شسسدم و بسسا غسسیسسر از عسسرب
ازدواج کرده و ترد شدم و در سسال
 ٢٣که توسط اطالعات دستگسیسر شسدم
بعد از آزادی متوجه شدم که دخستسر ٩
یا  ٧٣ساله ام هم توسط بردارم مسورد
تجاوز قرار گرفته و به مسرز انسفسجسار
رسیدم و ظلسم بسه زن تساد حسد یسعسنسی
چون اون مرد است هر کاری میتوانسد
بکند و خواستم از برادرم شکایت کسنسم
ولسی اطسالعسسات اهسواز اجسسازه نسسداد و
گفتد شما افراد سر شناسی هستید و
نسسبسسایسسد ایسسن کسسار را بسسکسسنسسی و حسستسسی
خواهرهایم گفتند تسو مسیسخسواهسی آبسرو
طایفسه ی مسا را بسبسری و مسن هسنسوز
نسستسسوانسسستسسم در کسسنسسم آبسسرو یسسعسسنسسی
چه! آنان باعث نابودی  ٨نسل شدند

نقش حکومت اسالمی در حفظ و
تقویت منیاسیبیات عیقیب میانیده و
ارتییجییاعییی عشییایییر را چییگییونییه
ارزیابی میکنید؟

مرد عسرب بسعسد از جسمسهسوری اسسالمسی
خیلی بازتر شد چون دستورات اسالم را
اجرا میکنند دستشان باز تر شد.

نظام حاکم در ایران یک نظام اسالمی
با قوانین اسالمی است و دراسسالم زن
دچار آپارتاید جنسی واقع شده و در

حییاال بییرمیییییگییردیییم بییه وضییعیییییت
جناهندگی خودتان ،شیمیا چیه میدتیی
است که به کشور بلژیک جینیاهینیده
شده اید؟



کتاب آسمانی اسالم پسر از دسستسورات
ضد زن و ظلم بسه زن وجسود دارد و
عرب همیسن قسوانسیسن ضسد زن را در
واقع دارند اجرا میکند و با وجود این
نظام اسالمی دست عرب بساز تسر شسد
چون جمهوری اسالمی از این قوانین
پشتیبانی میکند چسون مسرد عسرب بسه
نام اسالم زن را در خانه حبس میکنسد
و در قسسوانسسیسسن اسسسالم درس خسسوانسسدن
بسسرای زن بسسد اسسست و بسسه نسسام اسسسالم
اجازه ازدواج بسا پسدر اسست و بسطسور
کلی اسالم زن را تحسقسیسر مسیسکسنسنسد و
فکسر مسیکسنسم قسبسل از مسطسرح کسردن
قتلهای ناموسی قتسلهسای شسخسصسیستسی
توسط مسردان بسه روی زنسان انسجسام
میشود چون زن بر اثر این تسحسقسیسرهسا
هویت خود را گم میکند.
حال اگر زنی بخواهسد حسرف بسزنسد و
حسسق انسسسانسسی خسسود را بسسخسسواهسسد خسسفسسه
خواهد شد این خفه شسدن مسیتسوانسد یسا
ترد شدن از خانواده باشسد یسا بسوسسیسلسه
کسستسسک خسسوردن بسساشسسد چسسون مسسرد
عرب بسه راحستسی دسست خسود را بسه
روی زن بلند میکند چون طبسق آیسات
قرآنی حاکسم بسر زنسدگسی زن اسست و
بطسور کسلسی مسرد عسرب زن را یسک
ننگ برای خود مسیدانسد چسون مسسالسه
جنسیتیش مطرح میشسود چسون مسسالسه
سکس زن مطرح میشود و مرد عرب
به آبرویش خیلی اهمیت میدهد و آبسرو
یعنی سکس زن و این است که دست



من ٧سال و  ٩مساه اسست در بسلسژیسک
هستم البته قبل از ایسن حسدود  ۵سسال در
ترکیه همراه دخستسر خسود بسودم و چسون
دیپورتی بسه ایسران داشستسم مسجسبسور شسدم
خودم به تنهایی به بلژیک بیایم.



چه عوامل و وقایعی بیاعیش شید کیه
شما از ایران خارج شوید و به ییک
کشور دییگیر جینیاهینیده شیویید و در
صییورت بییازگشییت بییه ایییران چییه
سرنوشتی در انتظارتان است؟

من متهم بند  ٨٣٩اوین بسودم و خسانسواده
سر شناس و معتمد نظام دارم و بسا یسک
سری دسیسهها من را وارد  ٨٣٩کسردنسد
و با  ۵سال حسبسس تسعسلسیسقسی آزاد شسدم و
مدت زمانی باید خودم را بسه اطسالعسات
معرفی میکردم و بر اثر فشار هایسی کسه
بر من بود مجبور شودا همراه دختسر ٧٠
ساله خود به طور قساچساق چسون مسمسنسوع
الخروج بودم وارد ترکیه بشم و با ایسنسکسه
مساله امنیتی از اطالعات ایران داشتم بسد
از  ٩ماه پرونده من بسته مطلق شسد حستسا
حق استیناف نسداشستسم و مسجسبسور بسه ایسن
شدم که به بلژیک بیایم و بسعسد از حسدود
 ۶ماه یون ترکیسه بسا یسک مصساحسبسه ٠
دقیقهای از طسریسق تسلسفسن بسه دخستسر مسن
قبولی داد و در این مدتی که در بسلسژیسک
هستم نامه دادم و درخسواسست مصساحسبسه
کردم چون من باید جواب داشته باشم که
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دخترم بتواند وارد بلژیک بشود و مساه
پیش برای من  ٨مصاحبه گسذاشستسن و
هنوز در انتظار جواب و جامی سسوال
است حقوق بشر را کجا میتسونسم پسیسدا
کنم من ناراحتی اسب پیدا کردم بسارهسا
در بخش اسب بستری شدم  ٠بار خود
کش کردم ولی هنوز حقوق بشری حتا
در بلژیک ندیدم.



انتظارات شما از مقامات بلژیکیی
در مورد جرونده خودتان چیست؟

من حق خودم را مسیخسواهسم مسن زن
مسسسبسسسارزی هسسسستسسسم از  ٧٠سسسسالسسسگسسسی
زندانهای جمهسوری اسسالمسی را دیسدم
من وقتی با قوانین و سنتهای عشیسره
جنگیدم در اصسل بسا اسسالم کسه هسیسچ
اعتقادی به آن نسدارم جسنسگسیسدم و بسایسد
حق من که پناهندگی سیاسسی اسست را
زودتر از اینها میدادن که میتونستسم
بسسچسسهام را پسسیسسش خسسودم بسسیسساورم فسسقسسط
میخواهم بدانم طبق چه قسانسونسی یسک
مادر و فرزند را از هم جدا کردند
با سجاس از اینکه بینندگان میا را از
وضعیت خود آگاه کردید.

ادامه صفحه 0
قتل های خاموش
همه و همه از آن است که مفهوم زن
و حق و حقوق او در جوامعی که
اینگونه قتل ها صورت میگرد به
لحاظ فرهنگی وارد نشده است.
تمامی
در
خوشبختانه
کشورها سازمان های مدافع حقوق
بشری سعی در کاهش آمار این قبیل
قتل ها را دارند.
سحر نیازی
 90می 3193

خشونت ،تبعیض و نابرابری دالیل
کافی برای شروع مبارزه من وتمامی
زنان دنیاست!
تبسعسیسضا نسابسرابسریا وجسود جسهسل و
خرافات مسذهسبسی و مسردسساالریا بسی
حقوقیاخشونتهای جنسی و بسسیساری
سسستسسمسسهسسای مضسساعسسف دیسسگسسر کسسه بسسه
صسورت بسسسیسار عسسیسان و آشسکسسار بسسر
روی زنان کشسورهسای شسرق زده کسه
سیاه پوشی امرگ پرستی و خصومست
باشادی و امید از خصسوصسیسات بسارز
آنهاست از جمله دالیلی بود که من را
وادار به تر خسانسواده و عسزیسزان و
عسسالمسسق و آرزوهسسای شسسخسسصسسی خسسود
کسسرده و مسسسیسسرزنسسدگسسی مسسن را کسسامسسال
عسوض کسسرده و مسرا وادار بسسه ادامسسه
زندگی در جسهستسی دیسگسرکسرد و صسد
البته محل زادگاهم نیز یکی دیگسر از
عوامل موثردرتعیین زنسدگسی آتسی مسن
شد و مرا به سوی مبارزه حسقسیسقسی بسا
عاملین ظلم و جسنسایست ایسن سسرزمسیسن
نابرابر کرد و برای یسافستسن عسدالست و
برای ساختن آینده ای روشن و فسراهسم
کردن تمامی اید آل های زندگی سسوار
بر بالهای آرزوهایسم راهسی سسرزمسیسن
عجایب کرد .
غافل از اینکه برای زندگی کسردن بسه
مانند انسانی آزاد و مختار بسر زنسدگسی
خود موانع بسیار زیسادی بسر سسر راه
من هسست ومسن هسنسوز اول راهسم !
فسسسسکسسسسر مسسسسی کسسسسردم تسسسسنسسسسهسسسسا بسسسسا
قرار گرفتن در فضامی سیاسی کسه بسه
خاطر پیشینه ای نه چندان موفق اما با
ایدمولوزی و آرمان هامی بسسیسار زیسبسا
و انسسسان دوسسستسسانسسه شسسایسسد بسستسسوانسسم بسسه
آرزوهایم جامه عمل بپسوشسانسم بسه ایسن
وسیلها بدان گونه که هر انسانی بسرای
زیستن الیق آن گونه زیستسن اسست را
زندگی کنم !به دنبال تر خانواده و

مملکتم وارد عرصه ای دیگر از زندگی
اینبار در فضامی سیاسی و به درجاتی
بسیار بیشترو بازتراز قبل با شناختی
نسبتا بیشتر از بقیه احزاب سیاسی
فعال منطقه به حزب کمونیست ایران
کومله پیوستم و با شروع فعالیت هایم
آنجا برگ جدید دیگری از صفحه زندگی
من که تا دیروز فقط با فضای خانه و
مدرسه آشنامی داشتم را ورق زده و
مرحله دیگری از زندگیم را با شروع
فعالیتهای جدید و تقریبا شیوه خاص
زندگی آنجا شروع کردم اوایل بسیار
برایم سختا متنوعاجالب و هیجان انگیز
بود.بسیار چیزها یاد گرفتم با افراد
جدید با افکار متفاوت آشنا شدم و
بسیارکارهای جدید دیگراتا مدتی از
اینکه اون انتخاب را تو زندگی ام کرده
بودم خیلی از خودم راضی و خشنود
بودم چونکه باالخره مثل خیلی از
دخترهای همسن و سالم مجبور به انجام
و
بایدها
انجام
به
مجبور
نبایدهای خانواده و جامعه نبودم و من
تقریبا خودم می تونستم تمام تصمیمات
زندگی ام رابگیرم و تا حدودی به مرحله
اجرا در بیارم!ولی خوب دیری نپامید
که تمامی اون همه تنوع و شور و
هیجان همگی جای خودشو به تکراری
خسته کننده و ناکافی برای تکمیل
خواسته های من داد بعد از  0سال
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زندگی در چهارچوب سیم خاردار
اردوگاه در کنار آدمهامی محدود که
همگی بهمانند انسانهامی در قفس
بدور از زندگی نرمال اجتماعی بودیم
دیگه نه تنها برای من مثبت و سازنده
نبود بلکه بسیار خسته کننده و مخرب
شده بود! به همین خاطر به دنبال یک
زندگی نرمال و امن همانند انسان
تصمیم به زندگی در اروپا گرفتم و به
سومد مهاجرت کردم .اما دریغ و
هزاران بار دریغا که در هیچ کجای
این دنیای وارونه بدان گونه که
سزاواریم به مانند انسان تا زمانی که
امپریالیزم روز به روز در حال
توسعه و گسترش است نمیتوان راحت
و آسوده زندگی کرد!بعد از مهاجرت
به سومد درست بر خالف تمامی
تصوراتی که از سومد داشتم کامال با
فضامی متفاوت روبه رو شدم وبا
کوهی از مشکالت جدید و ناخواسته
مواجه شدم! اینجا بود که فهمیدم
زندگی در هر کجای دنیا در
چهارچوب خواسته ها و نیازهای
بشریت برای بهترزیستن نیاز مبرم به
تالشهای بسیار و خستگی ناپذیرآدمها
جدای از هر نوع نژاد و ملیت و
جنسیت و ...دارد بعد از مهاجرت به
سومددعلی رغم تمام تالش های من
برای ثابت کردن عدم امنیت جانی در
خصوص بازگشتم به ایران به اداره
پناهندگی ام موافقت نشد و بارها به

من جواب ردی دادند ولی با توجه به
هدفم درزندگی از تالش باز ناایستادم
و در مقابل این بی عدالتی ها با تمام
وجود اعتراض و شکایت کردم و در
این راه نیز با آدمهای زیادی آشنا شدم
و تجربیات بسیاری نیز اینجا بدست
آوردم تجربیاتی که مرور یک سری
از آنها متاسفانه به دلیل آزاری که از
آنها دیدم موجب پریشان حالی و
ناراحتی ام می گردد  ...ویک
سریسری دیگر از این تجربیات را
که همیشه به من امید به ادامه دادن به
مبارزه بر علیه بی عدالتیها میداد را
سرلوحه زندگی خود قرار داده و
برای رسیدن به هدفم که زندگی در
چهارچوب قواید انسانیت و
برابریست را معیار زندگی قرار داده
و تا حدودی موفق به شکست این
موانع سر راه خود شدم و تا اینجا
موفق به دریافت اقامت شده و تا
آخرین لحظه از اهداف و برنامه های
خود کوتاه نیامده و تا داشتن تمامی
ایده آلهای زندگیم همچنان با تمامی
موانع مقابله میکنم.در این راستا با
آدمها و احزاب و سازمانهای بسیاری
نیز آشنا شدم که دید منو نسبت به
خیلی مسامل بازتر و روشنتر کردن
از جمله سازمان رهامی زن و نقش و
جایگاه تلویزیون رهایی زن در
انعکاس فعالیت هایم کمک کرد
همچنین سازمان سراسری پناهندگان
بی مرز و حزب کمونیست ایران
حکمتیست که کماکان مرا دراین
زمینه راهنمامی و یاری کردند به
همین خاطر به سمت آنها گرایش پیدا
کردم و اینجا فرق فاحش بین آدمها و
سازمانهای متفاوت مدافع حقوق بشر
برایم روشن شد و به همین دلیل
تصمیم به همکاری با این آدمها و
سازمان ها را به طور جدی گرفتم و
به در کنار این انسانهای زحمت کش
و آزاده بودن ،افتخار کرده و به خود
می بالم که در کنار این آدمها در
خدمت به بشریت و حق طلبی و
آزادی خواهی قدم برمی دارم .
زنده باد آزادی و برابری

شعری از :علی عبدالرضایی

به یاد خانم زیاری

شش سالم بود که به مدرسه رفتم.
موهای لخت و بلندی داشتم،کتی
سرمه ای و کراواتی که رنگش یادم
نیست .یازده دختر بچه ی لوس در
کالس داشتیم که هر چه پا می دادند
تحویل نمی گرفتم .هشت پسر بچه ی
دیگر هم بود اما من دیگر مرد شده
بودم چون عاشق خانم زیاری شده
بودم .هرچه پا می دادم تحویل نمی
گرفت ،برای همین مجبور بودم هی
بیست بگیرم تا دستی به موهام کشیده
با لبهای غنچه ای بگوید آفرین علی!
هنوز یک سال مانده بود تا انقالب که
عشقم را برای همیشه قاب بگیرد.

هیز نبودم
در چشمهای او هیزم بودم
من می سوختم
اگر آنهمه روشن بود

امشب که عشق دیگری از دلم کنده
شد،یاد دبستان ”یاری“ افتادم و خانم
زیاری که نمی دانم چرا وقتی
مدرسه ها تعطیل شد درست وسط
تابستان بر سینه ی دیوارش گذاشتند و
یک شلیک در سینه اش خالی
کردند.
هنوز باور نمی کنم نه! نمی شود هیچ
زن زیبایی را با تفنگ کشت.
ویدئوی خانم زیاری در یوتیوب:
http://www.youtube.com/
watch?v=2LbpAEPBq0M
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تراشکار ماهری
ِ
که بینی به آن نازنینی
در آورده بود از آب
من بودم
قصابی لبهاش بین دو دندان
ِ
عجب زبانی!
ی دالکی در چشمهاش
تن شور ِ
وای خدای من!
یکی بیاید این دو سیگار سیاه را
که چون مار خوش خط و خالی
اینهمه باحال می خزد
به آتش بکشد
این زن
زیباتر از تمام دسته گلهایی که من
دادم به آب
به دنیا آمد
خرمهره من گم کرده ام
ت این گونه
زیر پوس ِ
که این گونه گویی تیله بازی می کند
هنوز
با چشمهای کوچکی
کودکی من داشت
که
ِ
هیز نیستم
اگر چه زیر میز
هنوز دارم
از پاهای تو می روم باال
که دامنی کوتاه داری
در کالس اول دبستان ”یاری“
خانم زیاری

خاطرات کودکی من
برای همه ما پیش می آید که خاطرات
تلخ ماندگاریشان ازخاطرات شیرین
بیشترباشد.وازهمه بدترآنکه در
کشوری مثل ایران بزرگ شوی که
همه خاطرات به سوی تلخی
میروندوازآن بدتراینکه شما یک زن
باشید.چراکه باید تودارتر باشی
چون کسی نیست که پای
درددلهایت بنشیند جززنانی مثل خود
که آنان نیزبا دنیایی ازناکامی
وزجروبدبختی بزرگ شده اند وازاین
همه زجروبال که برزنان این
سرزمین رفته کسی اطالع پیدانمی
کند مگرآنکه روزی درگوشه ای
ازاین سرزمین به جرمی مرتکب
نشده ازپای درآیند .درآن صورت نیز
تنها خبرهای کوچکی از آن ماجرا به
گوش ما می رسد.امادراین میان
اززنانی که به شیوه های گوناگون
دا دیده میشوند هیچگاه یادی نمی
شود.من زنانی را میگوییم با از دست
دادن شوهرشان از زندان به
سرنوشت نامعلومی دچار میشوند
سرنوشت این زنان داستانهای
دردناکی است که کمتراز ان یاد شده
است.
من ازدورانی سخن میگوییم که بی
خبراز همه دنیا و بی اطالع از همه
چیز درحالیکه مشغول بازیهای
کودکانه خودبودیم حوادثی در کنارما
و همراه مامتولد شدند که خیلی
سریعتر ازماقامت کشیدند وبزرگ
شدند .خاطراتی شکل گرفتند که
به راحتی همه دوران خوش کودکانه
ریه ها یی را دیدم که اشکهای آن
روزی من را باخودبردند .من ناله
ها ازجه ها افریادهااونفرین هایی
رادیدم که با شیون وگریه همراه
بودندوآن زمان فقط گریه ها یی را
دیدم که اشکهای آن روزی  ،متعلق

همسایه
اروزی
مادرم
به
هامان وروزهای زیاد دیگری ازآن
خودم بودند .من هنوزمتولد نشده بودم
که این درد آغازگشت واکنون
نیزازآن رهانگشته ایم 4 .سال داشتم
که برای مالقات ودیدن پدرم به زندان
ارومیه می رفتم وهر بار پدرم به
مادرم میگفت من راباخودنبردچون
طاقت دیدن من را ازپشت میله های
زندان ندارد .ولی من بی خبر از این
گفت وگوها هربار برخالف میلشان با
آنان (پدربزرگم ومادرم)همراه میشدم.
من از فضایی زندان فقط ساندویچ
فروشی آن را به یاد دارم وآن
نیزدربخش مالقات با زندانیان قرار
داشت.واین راهم به خاطردارم که من
ازپشت شیشه برای پدرم دست تکان
میدادم اینها تمام خاطرات شیرین من
ازپدرم است .خاطرات دیگر خاطره
هایی هستند که بعدازوی ودرخارج
اززندان در ذهن من نقش بستند.
وقسمتی ازآن نیز خاطراتی هستند که
بزرگترها درموردشخصیت پدرم
برای من تعریف نموده اند .شبهایی
رابه یاددارم که مادرم خودرا برای
مالقات فردابا پدرم آماده میکرد و من
ازدوشی که میگرفت میفهمیدم .مادرم
بهترین شبهایشا همان شبهای بودند
که به امید دیدار پدرم ازخواب بیدار
میشدودرشوق دیدار معشوقش تا
زندان ارومیه را با رنجی لذت بخش
میپیمود به امیدآنکه روزی دوباره وی
رادرآغوش بگیردوزندگی جدیدی را
درکناروی آغاز نمایید وخوشحالی
مادرم تا چند روز بعداز مالقات
نیزادامه داشت.ولی جمهوری اسالمی
برای
را
شومی
سرنوشت
خانواده مارقم زده بود و مادرم
دراین بین وضعیت به مراتب دردنا
تری پیدا می کند وی در سال 69
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برادرش را درجنگ بین پیشمرگان
کومله ورژیم جنایت کارازدست
میدهد.داییم  ،طاهرمنافی در سن 31
سالگی و در اوج جوانی به خاطر
آرمانش ،نابهنگام و خیلی زود
تر

خانواده را برای همیشه

میکندوتاثیراین دا بر خانواده ماچنان
سنگین بود که مادربزرگم نیز به
خاطرازدست دادن فرزند جوانش دق
مرگ میشود و به فاصله

کوتاهی

ازمرگ دامیم درغم ازدست دادن
فرزند ش برای همیشه با زندگی و
مادرم وداع میکند .درحالیکه مادرم
دراین

شرایط

ناگوار

بسرمیبرد

شوهرش نیز به جرم ضد انقالبی
بودن دستگیر میشود .شرایط بد آن
دوره وخفقان شدید خواه ناخواه
درروحیه مادرم تاثیرمیگذارد ولی
زمانیکه انسان هدف دارد تحمل
سختیها برای وی آسان تر یگردد.
تمام هدف وآرزوی مادرم دراین
سالها امید به آزادی پدرم است.
مقاومت و پایداری پدرم درزندان
باعث

میشود

که

مادرم

در

طول دوران حبس پدرم با امیدی
بیشتر با مشکالت روبرو گردد
وامیدش راتا لحظه آخرازدست ندهد.
خاطرات دوستان وهم سلولیهای پدرم
از جسارت  ،شجاعت ومقاومت بی
باکانه وی درزندان میگویند .سالها
بعد که بزرگترشدم میدیدم که دوستان
و همزمان پدرم در زندان همیشه به
بزرگی وی را یاد میکردند و مقاومت
وی در زندان به آنان نیز انگیزه و

وروحیه دوچندان می دهد که بتوانند
شرایط سخت زندان روتحمل نمایند.
همچنین از روحیه شادوسرزنده وی با
توجه به شکنجه ها ی جسمی وروحی
فراوان بارها یادمیکردند .باتمام این
مشکالت هنگام مالقات هفتگی به
گرمی ازمادرم استقبال مینمود.
وبه امید آزادی ورهایی هیچگاه
ازسختیهایش ناله وشکایت نمی کند و
برادامه راهی که انتخاب کرده
تاکیدمیکند .بعداز5سال مقاومت
قهرمانانه زمانیکه منتظر آزادی از
زندان بود تنها به جرم هواداری
ازکومله درسال  60درسن 30
سالگی او راعدام نمودند .بعدازاعدام
پدرم همه چیزبه سرعت رو به بدی
میرود.وماجراهای دردنا تردیگری
برای من ومادرم پیش می آید .من که
از داشتن پدرم محروم میشوم آغوش
گرم مادرم را بهترین وامن ترین
پناهگاه به حساب می آورم وکمبودوی
رانیز به خاطروجودپرعاطفه مادرم
زیادحس نمیکنم .ومن همراه مادرم به
خانه پدربزرگ مادریم بازگشتم وتا
سن 0سالگی درکنارمادرم بودم.ولی
شرایط وموقعیت زنان بی سرپرست
وبیوه ،بعدازمرگ شوهرشان راهی
جزازدواج دوباره برای آنان باقی نمی
گذارد .مادرم نیز چاره ای جزانتخاب
این راه نداردوبه این وضعیت
ناخواسته تن میدهد .پس از آن
عمویم به ماندن من درآنجاراضی
نمیشود وچون من را تنها یادگادر
برادرش میدانست من را به خانه
خود وهمان خانه پدری سابق
بازمیگرداند.اما دوری ازمادر بدترین
تاثیررا روی من میگذارد و من
میشوم
دچارکابوسهای وحشتنا
وگاهی چندروز پشت سرهم توی
تختخوابم می افتادم .وبه مدت دوسال
دچار افسردگی شدم . .به من میگفتند
که مادرم در مسافرت می باشد.

مسافری که هیچگاه به رویاهای
کودکی من برنگشت .آرزوها وامید
در
وی
دیدن
برای
من
زمانیکه به شدت به بودنش احتیاج
داشتم هیچگاه به واقعیت تبدیل
نگشت .ودوران کودکیم در نبودوی
شکل گرفت .من تنها یکی ازهزاران
موردی هستم که در سالهای سرکوب
و وحشت جمهوری اسالمی خانواده
خود را ازدست میدهم که
متاسفانه این وضعیت هم چنان ادامه
دارد وهرروز برتعداد خانواده هایی
که ازدیدن عزیزانشان محروم می
شوند اضافه می گردد .داستانهای
نانوشته فراوان وافراد بیشماری
هستند که گفته های شنیدنی اززندان
وخانواده های آنان برای ما به همراه
دارند که می توانند ما را درزنده نگه
داشتن آن خاطرات کمک کنند.

راه با چالش های فکری و کنش گری
بیان کرده است و ما توانسته ایم همواره
تارها را باهم ببافیم .از این رو
درونمایهی زیر را برای سمینار سال
 3192برگزیدیم.
جنسیت ـ زبان ـ اندیشه ـ قدرت


رابطهی اندیشه و زبان



زبان و قدرت

 زبان ،هنر و ادبیات
از زنان و لزبین های عزیز که مایل به
سخنرانی یا ارایه کار هنری در این
سمینار هستند ،می خواهیم که موضوع

چیمن سلیمانی

خود را تا ماه سپتامبر  3193به ایمیل و

 21مه 2102

یا آدرس پستی زیر بفرستند .امیدواریم
که از دوستان عزیز پاسخ هایی پرشور
دریافت کنیم و از همه ی شما عزیزان

سمینار سراسری ساالنهی تشکلهای

می خواهیم که این فراخوان را به

زنان و زنان دگر و همجنس گرایی

دوستان و آشنایان خود برای اطالع

ایرانی در آلمان ـ هانوفر

رسانی بیشتر برسانید.

 01تا  21ژانویه 2102

ایمیل تماس:
frauenseminar2013@yahoo.de

دوستان عزیز
ما زنان همایشی خوشحالیم که بار دیسگسر
بسسا شسسمسسا زنسسان در هسسانسسوفسسر گسسرد هسسم
می آییم و سمیناری را برگزار می کنسیسم.

آدرس

پستیFrauen Tribunal e.V.; :

3;30451

Bettfedernfabrik

سمیسنساری کسه گسوشسهای از تسالش هسا و

Hannover

مبارزات سی و اندی سالهی زنان ایرانی

محل برگزاری سمینار:

Zur

را که به نقاطی از ایسن دنسیسا پسرت شسده

Jugendherberge

انسسد ،بسسازتسساب دهسسد .تسسالش هسسایسسی کسسه بسسه

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 1

شکلهای گوناگون ادامهی هستی ما زنسان

30169 Hannover
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گزارشی از گردهمایی بر علیه خشونت
های ناموسی در گوتنبرگ
به فراخوان چندین سازمان فعال در
حقوق زنان  ،از جمله سازمان رهایی
زن واحد گوتنبرگ به گردهمایی بر
علیه خشونت های ناموسی  ،در
سیزدهمین سالگرد قتل پال اتروشی و
با توجه به قتل ناموسی دیگری که در
آن دختری جوان به اسم ماریا برین
قربانی فرهنگ ارتجاعی و ضد زن
شد .امروز چهارشنبه عده ی قابل
توجه ای از مردم و فعالین ساکن در
شهر گوتنبرگ با شرکت در این مراسم
 ،مراتب اعتراض خود را به فرهنگ
مردساالرانه و محکومیت خشونت های
ناموسی بر علیه زنان به گوش مردم
این شهر و رسانه ها رساندند .
این مراسم شامل چندین سخنرانی از
جانب فعالین زنان و بعضا شرکت
کنندگان و سردادن شعارهایی بود
که بعد از حدود یک ساعت گردهمایی
با پالتفرم و خواست های مشخص به
پایان رسید.
در میان سخنرانان افرادی همچون
سلیمان قاسمیانی به نمایندگی از
سازمان "پال و فادیمه را هرگز
فراموش نکن"  "،ان نولین" از حزب
کود " ،کالرا" از حزب سوسیالیست
عدالتخواه  ،حسین صالحی از فعالین
سیاسی  ،وریا نقشبندی از فعالین
سیاسی وچند نفر دیگر به ایراد
سخنرانی به زبانهای فارسی و
سومدی پرداختند .همچنین از طرف
بخش زنان حزب " حرکت زحمکتشان
ترکیه " پیام همبستگی به سازمان
رهایی زن وگردهمایی فرستاده شده
بود که توسط نشمیل فتاحی از فعالین
این سازمان به زبان انگلیسی قرامت
شد.
از رسانه ها  ،تلویزیون کانال چهار
سومد با پخش مستقیم  ،رادیو سراسری
سومد  ،رادیو سراسری پژوا و
تلویزیونی رهایی زن به پوشش خبری
این گردهمایی پرداختند .
در آخر گردهمایی با پالتفرمی 95
بندی به کار خود پایان داد .مهمترین
بندهای این پالتفرم عبارت بودند از
ممنوعیت حجاب برای کودکان،

ممنوعیت ازدواج اجباری ،ممنوعیت ازدواج غیابی ،کمک به بازگشت کودکانی که
به اجبار خانواده در کشورهای دیگر زندگی می کنند و...
شرح کامل گردهمایی و گزارش ویدمویی آن متقابال از طریق تلویزیون رهایی
زن در اختیارعموم قرار خواهد گرفت.
برای دیدن عکسهایی از این مراسم می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :
https://picasaweb.google.com/104611169905325648292/
RahaiiZan?authuser=0&feat=directlink

بیانیه سیامک ستوده در رابطه با صدور حکم قتل شاهین نجفی
جسارت در نقد مذهب مقدم بر خود نقد مذهب است
مذهب که اساسا بر پایه ی پوسیده و سست ترین خرافات شکل گرفته است،
همواره در طول تاریخ ،در وحشت از نور حقیقت ،تنها به زور شمشیر و ترور
و بستن دهان منقدین خود بوده است که پابرجا مانده است .از اینرو ،همواره
بعنوان مظهر خشن ترین سرکوب گری ها بر علیه آزادی بیان و سایر آزادی ها
جلوه گر شده است .احترام به مقدسات که برای مذهبیون از جمله مقدس ترین
احترامات است ،در واقع چیزی جز آنروی سکه ی حقظ مذهب از طریق اشاعه
ی ترس از نقد مذهب نیست .از اینرو ،جسارت در نقد مذهب مقدم بر خود نقد
چوبین
شکستن هاله ی تقدس و ترس ،مقدم بر شکستن پای استدالل
مذهب است و
ِ
ِ
ی این هاله .هرچند نقد مذهب باید از این فراتر رود و نه تنها خو ِد آن ،بلکه
محتو ِ
"جهانی که مذهب آگاهی واژگونه از آنست" را نیز در بر گیرد.
ب ترس از شکستن ترس از مذهب
ت مذه ِ
حکم قتل شاهین نجفی ،اعالم وحش ِ
است .هنرمندانی که ضمن حمایت از شاهین نجفی ،مخالفت خود را با نحوه بیان
او اعالم می کنند ،بعضا ترس و محافظه کاری خود در تابو شکنی بر علیه
مذهب را توجیه می نمایند .این حکم ،هدفش ایجاد رعب در جامعه ی هنرمندان
از در افتادن بی پروایانه با مذهب است .هنرمندان نیز باید با همان گستاخی که
جوانان در خیابان ها به مصاف دولت مذهبی رفتند ،به جنگ مذهب دولتی بروند.
نقد سبز دیگر نقدی مرده است .چاره ی سیاهی شب ،هجوم سرخ طلوع آتشین
صبحدم است.
سیامک ستوده  30-اردیبهشت 9219
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ستون خبری:
رشد قد دانش آموزان دختر کاهش یافته است

ایسلسسنسسا :عضسسو کسسمسسیسسسسسیسسون فسسرهسسنسسگسسی و
اجتماعی شورای شهر تهران گفست :بسه
دلیل محیط بسته در مسدارس دخستسرانسه،
ایسسن دانسسش آمسسوزان از فسسعسسالسسیسستهسسای
حرکتی متناسب برخودار نیستند و رشد
قد آنها در چند سال اخیر کاهش یسافستسه
است .
به گزارش خبرنگار ایسلسنسا ،مسعسصسومسه
آبسساد عضسسو کسسمسسیسسسسسیسسون فسسرهسسنسسگسسی و
اجتماعی شسورای شسهسر پسس از ارامسه
گزارش توسط رمیس سسازمسان آمسوزش
و پرورش شهر تسهسران ،اظسهسار کسرد:
سن ابتال به دخانسیسات در ایسران 9445
سال گزارش شده است این آمار بیانگسر
آن اسسست کسسه فسسرزنسسدان مسسا در سسسن
نوجوانی به دخانیات مبتال میشوند .
وی ادامه داد :دانش آموزان در محیط
خارج از مدرسه به صورت تفننی،
براي كسب تجربه یا به دلیل تعارفات
دوستانشان دخانیات مصرف میکنند و
این موارد را در میان همگروههای
خود در مدرسه مطرح میکنند .
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای شهر تهران با اشاره به اینکه
مصرف دخانیات زیرگروه مواد مخدر
است ،تصریح کرد :افرادی که در سن
پایین به دخانیات روی میاوردند،
احتمال تر آنها در سنین باالتر
سخت تر است از این رو از مسموالن
آموزش و پرورش خواهش میکنم
نسبت به این موارد حساسیت بیشتري
داشته باشند .
آباد با بیان اینکه آموزش و پرورش
بیشتر نگاه عمرانی به مدارس دارد تا
فرهنگی و اجتماعی ،گفت :مقاوم
سازی مدارس باید در الویت باشد اما
نباید از مباحث فرهنگی و اجتماعی
دانش آموزان غافل بود .وی همچنین
به نبود فعالیتهای حرکتی میان دانش
آموزان دختر اشاره و تصریح کرد :به
دلیل محیط بسته در مدارس دخترانه،
این دانش آموزان از فعالیتهای
حرکتی متناسب برخودار نیستند و قد
آنها در چند سال اخیر کاهش یافته
است .این در حالیست که  ١۵درصد
از موفقیتهای علمی ما توسط دانش
آموزان دختر کسب میشود .

به گزارش ایلنا ،حبیب کاشانی دیگر
عضو شورای شهر تهران خواستار
تامین منبع درآمدي پایدار برای مدارس
شد و افزود :مدارس ما در تامین
هزینههای جاری خود دچار مشکل
هستند .پیشنهاد میکنم همانند مساجد و
تکیهگاه که  ٨٣٣متر برای آن فضای
تجاری تعریف شد برای مدارس نیز
درآمدزایی تعریف شود .
وی به وجود صدهزار معلم بسازنشسسستسه
در شهسر تسهسران اشساره کسرد و گسفست:
معیشت این افراد بسیار مهم است و از
آموزش و پرورش میخواهیم تا نسسبست
به تامین معیسشست آنهسا اقسدامسات جسدی
داشته باشند .از طرفسی مسعسذوریستهسای
معیشیتی معلمسانسان نسیسز بسایسد بسرطسرف
شود .

رشته ”مطالعات زنان“ به ”حقوق
زن در اسالم“ تبدیل شد!

مردمک:شورای تسخسصسصسی تسحسول و
ارتسسقسسای عسسلسسوم انسسسانسسی شسسورايعسسالسسی
انقالب فرهنگی بسه ریساسست غسالمسعسلسی
حداد عادل در راستای اسسالمسی سسازی
علوم انسانی رشته »مسطسالسعسات زنسان«
در دانشسسگسساههسسای کشسسور را بسسه رشسستسسه
» حقوق زن در اسسالم« تسبسدیسل کسرد.

روزنامه شرق امروز چهارشنبه ،سسوم
خرداد طی گزارشی تغییر محتوا و نسام
ایسسن رشسستسسه دانشسسگسساهسسی را اولسسیسسن گسسام
اجرای اسالميسازی علسوم انسسانسی در
دانشسسسسسگسسسسساههسسسسسا ارزیسسسسسابسسسسسی کسسسسسرد.
تغییراتی که روز سسهشسنسبسه دوم خسرداد
در نشست  ٨٣عضو حقیقی و حسقسوقسی
که  ٧٨نسفسر از آنسان را روحسانسیسون و
فعاالن حوزههای علمیه تشکیل ميدهنسد
انسسجسسام شسسد مسسطسسابسسق قسسانسسون در اولسسیسسن
فسسرصسست بسسایسسد اجسسرایسسی شسسود .شسسورای
تخصصی تحول و ارتقای بازنگری در
سرفصلهای علومانسانی برای ارایه به
دانشسسگسساههسسای دولسسستسسی بسسه خصسسسوص
دانشگاه عالمه طباطبایی از یسک سسال
پیش به طور رسمی دردستور کار ایسن
شورا قرار گرفته است.
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ایجاد تغییرات در رشستسه «حسقسوق زن
در اسسسسسسالم »هسسسسسم از جسسسسسمسسسسسلسسسسسسه
دسسستسسورالسسعسسمسسلهسسای پسسژوهشسسگسساه عسسلسسوم
انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشسگساه
عالمه طباطبایی در سال جدید بود.
صدرالدین شسریسعستسي ،ریسیسس دانشسگساه
عالمه طباطبایی سال گذشستسه از سسوی
وزارت عسسلسسوم مسسامسسور بسسازنسسگسسری در
محتوا و منابع دروس رشتسههسای عسلسوم
اجتماعي ،علوم تربیتي ،روانشسنساسسي،
اقتصاد ،حقوق و علومسیساسسی و سسایسر
رشتههای علوم انسانی شد.
پسسس از آن بسسود کسسه دانشسسگسساه عسسالمسسه
طباطبایی بازنگری در رشته مطالسعسات
زنسسان را بسسه دانشسسگسساه تسسربسسیسست مسسدرس
تهران واگذار کرد.
غالمسعسلسی حسدادعسادل ،رمسیسس شسورای
تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانسی
شورايعالی انقالب فسرهسنسگسی در ایسن
جلسه در ارتباط با انجسام تسغسیسیسرات در
رشسستسسه مسسطسسالسسعسسات زنسسان تسساکسسیسسد کسسرد
رویسسکسسردی کسسه در حسسال حسساضسسر در
ارتباط با زنان در جهان رایج اسست بسا
اسالم تعارض دارد.
قای حداد عادل همچسنسیسن بسه انستسقساد از
رویکرد سالهای گذشتسه در ایسران در
ارتسسبسساط بسسا رشسستسسه دانشسسگسساهسسی زنسسان
پرداخت و آن را «مقلدانه و بسدون نسقسد
و بررسی »عنوان کرد.

تلويزيون رهايى زن
برنامه اى از سازمان رهايى زن
از شبکه تلويزيون ماهواره اى کانال يک،
جمعه ها  03:71به وقت تهران
باز پخش ،شنبهه هها  03:71بهه وقهت
تهران
وب سایت:
http://www.Rahai-Zan.TV
وبالگ:
http://rahaizantv.blogspot.com/
فیس بوک:
http://www.facebook.com/
MinoHemati.RahaiZan.TV

