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اطالعیه سازمان راهیی زن هب مناسبت  8مارس روز جهانی زن
گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن!

تقلی
طبقات حاکم رد شیب از صدسال سعی رد تخطئه این روز و یا ل مطالبات آن رد چهارچوب چاهن زنی اهی ردون طبقه حاکمه داشته اند .از اینروستکه مروری رب اتریخچه پیدایش این روز رد ره گرامیدا شت و
جن
ربای نیرواهی جوانتر بش راهئی زن مفید میباشد.

پل
رد هشت مارس سال  4881زانن کارگر رد کارخانجات نساجی نیویورک دست هب اعتصاب زدند .و با اینکه راهپیمائی آانن صراف اعتراض هب شرایط غیرانسانی کار و پائین بودن دستمزداه بود ،یس هب آانن
تشکی
یخ هم
حمله و متفرقشان کرد .رد دومین سالگرد آرنوز اتر ی ین زانن مبارز اولین اتحادهی خود را ربای دافع از منافعشان و مبارزه ربای بهبود محیط کار ل دادند .رد هشت مارس  4398رد شهر نیویورک پازنده

مب
مم
زهار زن دست هب راهپیمائی زده و خواستار کاهش ساعات کار روزاهن ،دستمزد بهتر ،حق رای و نوعیت کار کودکان شدند .این زانن شعارشان "انن و رز" بود ،انن بیی ربای اتمین اتتصادی و لل رز

تع
تع نم
ربای بهبود کیفیت زندگی یین شده بود .رد ماه هم همانسال حزب سوسیالیست آمری کا آخرین یکشنبه فورهی ره سال را بعنوان روز میی زانن یین ود .و ات سال  4349این روز رد آمری کا جشن گرفته میشد.

نش
لیس
رد سال  4349رد ست سازمانهای سوسیا تی از سراسر جهان رد کپنهاگ دانمارک با پیشنهاد کالرا زتکین سوسیالیست آلمانی و با اتفاق آرا سالگرد اعتصاب زانن کارگر نساجی آمری کا ،را بعنوان روز جهانی

تع
زن یین کردند .این روز را هب زبرگدا شت حقوق زانن از جمله ربخورداری از حق رای اختصاص دادند .و از آزنمان روز جهانی زن رد اکثر کشوراه گرامی داشته میشود.
نق
جن
فبنیس
ل قولی از کالرا زتکین میتواند تفاوتهای بش ما را با م بورژوائی عصر ما یادآور شود:

شت ح تحصی گ ی نی حق طبیع م
میس
هس
ل
س
ج
ت
حت
حق
س
گ
ت
س
م
ا
"ما میدا نیم هک راهئی کامل زانن ،هن صراف با هب دست آوردن حق اشتغال ر است و هن با دا ن ق ل ،ا ر هچ ا ن اه ز وق ی و م ما و ی قدم رب وق یا ی ما ند .و ه ما ،رهب
مستق
کشوراهئی استکه رد آانن زانن حق شرکت رد انتخابات باصطالح هم گانی ،آزاد و یم را دارند .رد این کشوراه ،حق رای بدون داشتن استقالل اتتصادی زانن ،تفاوتی واقعی رد وضعیت آانن هب بوجود
هم
تغ
میس
میس
نیآورده است .اگر راهئی اجتماعی تنها با راهئی سیاسی ر بود ،راهئی زن تنها با راهئی انسان و رد بیان اتتصادی آن با راهئی کار از سرماهی ر است ...اگر ین امروز تمام قوانین موجود نیز ییر کرده و

زانن نیز همان حقوقی را هک مردان دارا هستند ،بیابند ،باز این هب معنای راهئی از استثمار اتتصادی زانن و پایان یافتن ربگی نیست".

کالرا زتکین عمرش کفاف نداد ات ژپواک قوانین قرون وسطائی را رد اربده کشیهای ارتجاع اسالمی حاکم رب اریان و دیگر کشوراهی اسالمزده را مشاهده کند و همراه ما بگوید:
" لغو قوانین زن ستیز ،اولین گام رهائی زن است!"
زنده باد هشت مارس روز جهانی زن
سازمان رهائی زن
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زندا نی سیاسی آزاد باید گردد
بررسی واکنش راسیستی به اذیت و آزار جنسی زنان در اروپا
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مصاحبه سازمان
رهایی زن
مینو همتی با
ثریا شهابی

مقدمه :متنی که میخوانید ٬دستراستیهای افراطی  ٬بمقاصد
گفتگوی مینو همتی با ثریا سیاسی خود در آلمان نزدیک شده
شهابی مدافع حقوق زنان و اند.
کودکان و از فعالین سیاسی
مارکسیست ساکن بریتانیا است ٬ثریا شهابی :در مورد اخبار
در مورد رویدادهای سال نو در تعرض جنسی به زنان
آلمان ٬بررسی واکنش راسیستی درشهرهای بزرگ اروپا یی مثل
به اذیت و آزار جنسی زنان در کلن و تعداد دیگری از شهرهای
اروپا و نقش جریانات اسالمی ٬اروپایی ،تبعـا ما در موقعیتی
که ژانویه  ۶۱۰۲از تلویزیون نیستیم که صحت وسقم ابعاد این
رهایی زن پخش شد .این متن ٬بر تعرض را تایید یا تکذیب بکنیم.
مبنای مصاحبه تلویزیون رهایی چیزی که روشن است این است
زن ٬پیاده ٬ادیت و تدقیق شده که بخصوص در کلن و در
است.
شهرهای دیگر اروپایی این اتفاق
افتاده است و متاسفانه در شب
مینو همتی :البالی گزارشات سال نو از این اتفاقها می افتد .
جشن و سرور تحویل سال ،منتها امسال بخصوص در
تعرض سازمانیافته به زنان در شهرهای آلمان و کلن ٬این تفاوت
شهر کلن و چند شهر دیگر آلمان را داشته است که پیشینه خارجی
برجسته شده است .این واقعه داشتن ،پناهنده بودن ،مهاجر
عواقب متعددی را بدنبال داشت بودن ،از شمال آفریقا آمدن ،از
که در برنامه امشب در گفتگو با کشورهای به اصطالح اسالمزده
ثریا شهابی آنها را مورد بحث و آمدن ،از سوریه آمدن  ،برجسته
بررسی قرار میدهیم.
شده است و اینها عکس العمل
بعنوان سوال اول ٬ثریا شهابی ٬های متفاوتی را به همراه داشته
قبل از هرچیز مایلم در مورد است .
اینکه تعرضات جنسی اخیر در در مورد این عکس العمل ها
شهرهای آلمان که به عبارتی اجازه بدید که مقدمتا ٌ یک پیش
سازمان یافته شروع شده است و فرضهایی را زیر سوال ببریم ٬که
بنوع خود در آلمان بیسابقه بوده به نظر من زیر سوال است .و
است صحبت کنیم .از آنجائیکه آن این ادعا است که ٬از کلن
در آلمان تروریسم اسالمی از شروع کنیم ٬این تعرضهای
عملیات
اجرای
مسلحانه جنسی گویا یک سلسله تعرض
تروریستی از نوع پاریس ،لندن سازمان یافته و سیاسی است که
و مادرید و آمریکا عاجز بوده توسط جریانات قومی و توسط
است .آیا میشود نتیجه گرفت که جریانات مذهبی  ،صورت گرفته
عوامل حکومت اسالمی با است .مثال ٬داعش تعدادی را
سازماندهی تعرض جنسی پول داده است و خریده است و
گروهی به زنان در اماکن گفته است که در شب سال نو در
عمومی ،جنگ نرم با غرب راه کلن به زنها تعرض بکنید! این
انداخته و با ایجاد جو ترور ٬سناریو خیلی دور از ذهن به نظر
بهمراه برانگیختن واکنش می رسد  .به نوعی  ٬بسیار

کودکانه و سینمایی است  .یک
همچین سناریویی به نظر من
مطلقا واقعیت ندارد .چیزی که
بیشتر به واقعیت نزدیک است٬
این است که در کشورهای
اروپایی و در شهرهای اروپایی
شب سال نو همه آزادانه مشروب
می خورند و آزادانه هر نوع
لباسی می پوشند .بخصوص زنها
 ،می رقصند و می خوانند و سال
که تحویل شد روبوسی می کنند٬
با هر کسی روبوسی می کنند .به
خصوص در آلمان این سنت هست
و این می تواند برای جمعیتی که
در آن شب سال نو که تحت تاثیر
الکل است  ،سیگنالهای اشتباه
بفرستد و دعوت به تعرض و
تجاوز به زنها و به حریم
خصوصی زنها باشد و این واقعه
میتواند اتفاق افتاده باشد  .به
خصوص در میان کسانی که با
پیشینۀ مذهبی و پیشینۀ فرهنگی و
از جوامع عقب مانده ای می آیند٬
که بعضی از آنها مثل ایران
ساختار رسما ضد زن دارد .یا از
کشورهای آفریقایی و خاورمیانه
ای  ،می آیند که با فرهنگ ،
اخالق و سنت و  ..زن ستیز است
 ،محصول فرهنگ و ساختارهایی
هستند ٬که نه تنها کمترین حمایتی
برای زنها فراهم نمی کند بلکه
تعرض به زنی که آزادانه رفتار
می کند جزو نورم است.
شما تصور کنید در هندوستان٬
لباس جین پوشیدن برای زنها
لباس سکسی است و دعوت به
تعرض ٬و ما شاهد تجاوزهای
گروهی زیادی هستیم .می خواهم
بگویم اینکه در میان به اصطالح
قشر وسیعی از تازه واردین به
آلمان یا بقیۀ کشورهای اروپایی٬
که پیشینه آفریقایی یا خاورمیانه
ای یا کشورهای عقب مانده دارند٬
اینکه اینها تعرض جنسی کرده
باشند خیلی محتمل است  .شما فقط
در نظر بگیرید ٬ظاهری که دختر
آلمانی لباس می پوشد در کلن و
در شب سال نو جشن می گیرد٬
آزادانه شادی و تفریح می کند،
اگر این صحنه را به افغانستان و
پاکستان و به ایران و به خیابانهای
خیلی از کشورهای خاورمیانه
ببرید ٬اینکه طرف میخواهد بهش
تجاوز بکنند یک داده است و یک

پیش فرض همگانی است .این
عقل و شعور حاکم بر این
جامعه ونرم رایج در جامعه
است ٬نه به این معنی که همه
مردم حامل این فرهنگ و
رفتار اند به این معنی که نرم
حاکم است.
می خواهم بگویم ٬اینکه کسانی
که تعرض کرده اند ٬که معلوم
شده بین آنها آمریکایی هم بوده٬
اما تعداد زیادی کسانی بودند
که پیشینۀ به اصطالح ملی
مذهبی و قومی متفاوتی دارند و
از فرهنگ و جوامع عقب مانده
تر می آیند و با فرهنگ
اسالمی و با فرهنگ مذهبی و
شرق زده رفتار می کنند ٬این
به نظر من کامال می تواند
واقعیت داشته باشد و با عقل
جور در می آید که یک همچین
اتفاقی افتاده باشد .
در نتیجه سناریویی که این یک
جنبش سازمان یافته است ٬خیلی
دور از ذهن است  .به نظر من
این جرایم جنایی است و جرم
است و هر کسی این کار را
کرده باشد را باید دستگیر بکنند
و محاکمه اش بکنند و تحقیق
بکنند و ببینند همچین اتفاقی
افتاده ٬و مثل هر شهروند
آلمانی عواقب رفتار تعرض
آمیزش را ببیند و این به نظر
من طبیعی ترین و منطقی ترین
رفتاری است که می شود کرد .
منتها تبدیل کردن این به یک
جنبش سیاسی ٫که اساسا از
طرف دست راستی ها و
فاشیستها صورت میگیرد ٬نه
تنها جوابی به امن تر کردن
جوامع نیست بلکه سازمان
دادن یک تعرض سیاسی به
قشر ضعیفتر جامعه است ٬که
در آلمان پناهندگان و تازه
واردین هستند.
یک اتهام جعلی و همگانی به
همه کسانی که پیشینۀ پناهندگی
و مهاجر از سوریه ،ایران و
کشورهای شمال آفریقا دارند
می زنند ٬عمال همه را یک
محاکمۀ جمعی بدون اثبات
میکنند میکنند و یک مجازات
جمعی را به پای همه اینها می
نویسند! به بهانۀ اینکه شما
مسلمان هستید! این تجاوز و
3

میزان آزادی زن معیار آزادی ره جامعه است
این تعرض مستقیما ربطی به
اسالمی بودن یا نبودن یا از
سوریه آمدن یا از عراق آمدن ،
ازایران آمدن یا از آمریکا آمدن
ندارد.
یک جرم هست و یک جرم غیر
قابل بخشش است و باید به آن
رسیدگی بشود .وقتی که کسی
جرمی را می کند ٬اگرعکس
العمل فوری شما این باشد که:
عقایدش چی است ٬مذهبش چی
است ٬با مذهب است یا بی مذهب
است و پیشینۀ ملی و قومی آن
چی است ٬در واقع رسما باب
یک جنبش سیاسی را باز کرده
اید .جنبش سیاسی که به بهانۀ
این جرایم ٬و با بررسی این
پیشینه ها ٬میخواهد یا در جرم
تخفیف بدهد یا جرم را تشدید
بکند ٬و حتی آن را بکشاند به
مجازات جمعی و فاشیستی
جمعیتی که بر پیشانی شان مهر
مسلمان خورده است .اولین
بازتاب کنکاش در تعلقات قومی
و ملی و مذهبی مجرم است .این
دقیقا روی دیگر رویکردی است
که به بهانه نسبیت فرهنگی ٬در
کیس جرایم تعرض به زنان و
دختران جوامع و محیط های
اسالم زده و عقب مانده٬
«بخشش» میکند .با این عنوان
که فرهنگ و مذهب »شان«
است ٬خیلی اشکالی ندارد که به
»زنانشان« تعرض کنند و حقوق
»زنان خودشان« را نقض
بکنند!
درنتیجه بدون رجوع به قومیت،
بدون رجوع به پیشینۀ ملی ،
بدون رجوع به اعتقادات آدمها٬
این جرایم باید مورد رسیدگی
قرار بگیرد .می خواهم بگویم که
این تعرض سیاسی و راسیستی٬
در واقع استفاده ای یک جنبش
سیاسی معین ٬جنبش راسیستی و
فاشیستی است از پیشینۀ ملی و
مذهبی کسایی که این جرم را
مرتکب شدند و دارد از آن
نتیجه می گیرد .مثال شما این را
در مورد کسی که آمریکایی بوده
نمی بینید ٬که بگویند به این
دلیل که در میان تعدادی از
متجاورین آمریکایی بوده است٬
از فردا مثال آمریکایی ها نباید
شب سال نو بیایند به آلمان!
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از طرف دیگر در کنار این
جنبش راسیستی که دارد تعرض
می کند ٬جنبش سیاسی دیگری٬
تحت نام چپ و مبارزه با اسالم٬
عکس العمل و پاسخ به اعتقاد
من نادرست میدهد .به بهانۀ
اینکه پیشینۀ این آدمهایی که جرم
مرتکب شده اند خارجی است،
کجا متولد شدند  ،کجا بزرگ
شده اند و اعتقاداتشان چی است٬
تحت نام مبارزه با تحرکات
ارتجاع اسالمی ٬این جرایم را
یک تعرض سیاسی اعالم میکند
و در همان میدان و با همان
حربه ها مقابله میکند .به نوعی
این جرایم را حرکاتی که توسط
داعشی یا توسط این یا آن و
ارتجاع اسالمی یا اسالم سیاسی
سازماندهی شده است ٬میداند!
این بدترین جوابی است که می
شود به تعرض سیاسی راسیستی
داد  .در پاسخ به این جنبش ها
است که شما می بینید که دولت
آلمان می آید و قوانین پناهندگی
را سختتر می کند و اعالم می
کنند که هر کسی ٬اگر که
خارجی بوده و این تعرض را
کرده ٬باید برگردانده شود!
چه کسی گفته است که مجازات
تعرض جنسی مثال برگرداندن به
یک جایی است که شما از فقر و
گرسنگی و جنگ کشته بشوید.
مجازات این جرایم معلوم است
همانطور که برای شهروند
آلمانی معلوم است که چی است
برای کسی هم که تازه آمده است
آنجا ٬باید معلوم باشد که چی
است .باید معلوم باشد که اگر
حبس است  ،اگر اجبار به
آموزش است و جریمۀ نقدی
است این شامل هر کسی می
شود .ما مجازات دوگانه نداریم ،
استاندارد دوگانه نداریم برای
مجازات  .استاندارد دوگانه
نداریم که شما را به خاطر اینکه
مسلمان هستید برتان می گردانیم
به مناطق جنگزدۀ سوریه و
محکومتان می کنند به اینکه تو
این جامعۀ ناامن زندگی بکنید و
اگر سوریه ای هستید و اگر
ایرانی هستید محکومتان می کنند
به اینکه برگردید به جامعه ای
که اتفاقا زن ستیز تر است .و
اگر آلمانی هستید نه،

میندازیمتان شش ماه حبس  .اگر آمریکایی هستید حبستان می کنم و
اگر آسیایی باشید  ،آفریقایی باشید محکومتان می کنند برگردید به
اردوگاهای بی پناه و نا امن یا جغرافیاهای نا امن که از آن فرار
کرده اید.
این استاندارد دوگانه را باید باهاش مقابله کرد .از جهانشمول بودن
حقوق انسان باید دفاع کرد .جرم ربطی به پیشینۀ ملی مذهبی آدمها
ندارد  .جرم جرم است  .اینکه ما تحلیل بکنیم این جرایم ریشه اش
برمی گردد به تربیت آدمها  .اینکه توی جوامع مرد ساالر  ،فرهنگ
مذهبی و چطور قربانی می گیرد  ،اینها معتبر است .ولی نه در
عکس العمل فوری به اینکه این جرایم آیا صورت گرفته یا نگرفته
و اگر صورت گرفته طرف بهایی بوده؟ طرف یهودی بوده یا طرف
مسلمان بوده است؟ فرقی نمی کند.
این ریاکاری دستگاههای دولتی غربی را باید به چالش کشید ٬که
شما مثال طرفداران حقوق بشر جهانشمول ٬دروغ دارید می گویید .
اینکه استاندارد دوگانه ندارید  ٬دروغ دارید می گویید .اگر که
خارجی خالفی بکند شما باهاش یک رفتار متفاوتی می کنید .حقوق
انسان برایتان جهانشمول نیست ٬نسبی است .اگر وارد میدان این
جدال نشوید ٬و بروید توی میدان تبدیل کردن این ماجرا به یک
جنبش سیاسی که گویا این اسالم سیاسی است ٬و تعرض سازمان
یافته توسط جریانات ارتجاع اسالمی برای به اصطالح تروریزه
کردن محیط است  ،به نظر من آب ریخته اید به آسیاب آن جریان
ارتجاعی فاشیستی دیگر .این باعث می شود که تعداد زیادی برای
مقابله با ارتجاع فاشیستی بروند و بگویند که «ما مسلمان هستیم».
یا اینکه پناهندگانی که کمترین تقصیری در این ماجرا ندارند ٬با
بدبختی خودشان را رسانده اند و کشته داده اند در دریا ها و خودشان
را رسانده اند به نقطۀ امن ،در آلمان تظاهرات کردند که «ما
معذرت می خواهیم !»معلوم نیست آنها چرا باید شریک جرم این
تعداد اوباش بشوند؟ ببینید ٬این جرایم نه سازمانیافته است و نه یک
تعرض سیاسی است و نه یک جنبش سیاسی است  .یک عکس
العمل کسایی است که مرد ساالری و زن ستیزی ،تعرض و تجاوز
به زنها جزو فرهنگشان است .اون که آمریکایی است  ،خوب
«فرصت گیرآورده است ».از این «فرصتها »آدمهای اروپایی هم
گیر می آورند .آنهایی که از جامعه عقب مانده تر  ٬مذهب زده و
اسالم زده می آید ٬سیگنال غلط گرفته اند و آنها هم «فرصت
گیرآورده است »و تحت تاثیر الکل یا  ...جرم کرده و باید به
جرمش رسیدگی کرد  .رفتن در این میدان که این یک جنبش
سیاسی ٬دست راستی ٬اسالمی است یا فاشیستی ،به نظر من آب
ریختن در آسیاب هر دو این جریانات ارتجاعی است .این یک جنبش
سیاسی نیست ٬یک عکس العمل جنایی است و رفتار خالف است که
توسط کسایی که پیشینه های مشخصی دارند  ،بخشیش توسط آنها
صورت گرفته و بخشیش هم توسط آدمهایی صورب گرفته که آلمانی
اند یا اروپایی اند یا آمریکایی بودند.
من می خواهم بگویم که این فرضیه ها را باید گذاشت کنار و در
مقابل آن جنبش سیاسی که پیشینه و مذهب و «قومیت »همگانی اینها
را عامل این جنایت می داند ٬ایستاد و بر مسیولیت فردی مجرمین
تاکید گذاشت .این واقعیت درست است که فرهنگ اسالمی ،رشد و
تولد و آموزش در یک جامعۀ عقب افتادۀ مرد ساالرتر  ٬بدون
مکانیسمهای دفاعی برای زنان ٬محصوالتش چیزی می شود که توی
کوچه و خیابانها در هندوستان شما احساس ناامنی می کنید و شب
سال نو احساس نا امنی را برای زنانی که آزادانه رفتار می کنند در
کلن فراهم می کنند .منتها برخورد با این جرایم باید مثل برخورد با
جرایمی باشد که از هرکسی با هر پیشینه و با هر اعتقاد و با هر
پیشینه ملی ٬سر می زند .االن به برعکسش تبدیل شده است .
قوانین سخت پناهندگی و اعالم اینکه اگر که خارجی و پناهنده ای که
4

زندا نی سیاسی آزاد باید گردد
از سوریه فرار کرده و این
جرایم را انجام داده را باید
برگردانند ٬معلوم نیست چرا؟
این قانون پناهندگی و کنوانسیون
حقوق پناهندگی است که شما حق
ندارید کسی ٬و هرکسی را ٬که
را که از جنگ و نا امنی و فقر
فرار کرده است را برگردانید
(دیپورت کنید) .این ریاکاری و
این استاندارد دوگانۀ بورژوازی
غرب و دولت های غرب را باید
به چالش کشید! نه اینکه رفتن
در آن میدان و به خیال خود٬
تبدیل کردن آن به «جنبش
سیاسی خودت !»این واقعا آب
در آسیاب راسیست ها و
فاشیستها می ریزند .
می خواهم بگویم که این فرضیه
ها زیر سوال است .یک مقایسه
ای بکنم .ببینید در مسابقات
یک رفتار
فوتبال انگلیس٬
٬
هست
اوباشگری
«هولیگانیسم» ٬که بخشی از
طرفداران فوتبال در انگلستان
عملیات چاقو کشی و اوباش
گری در می آورند که حتی تعداد
زیادی بر اثر این رفتارها کشته
شده اند ٬این یک واقعیتی است .
شما اگر بیایید و همۀ انگلیسها و
همۀ طرفدارهای فوتبال را ٬که
بخش اعظمش آدمهای بسیار
متمدنی هستند را محکوم بکنید٬
همان کاری راکردید که دراین
کیس تجاوز کلن می کنید  .اجازه
ندارید این کار را بکنید .اجازه
ندارید همۀ دوستداران فوتبال را
به اوباش گری متهم کنید و
ممنوع شان کنید از اینکه بروند
ایتالیا و مسابقه ببینند ٬به خاطر
اینکه بخش کوچک و حداقلی که
می تواند میدانداری کند،
و
کند
می
اوباشگری
این
«هولوگانیست »است.
مجازات جمعی ممنوع است! به
همین اعتبار مجازات جمعی
آدمهایی که بر پیشانیشان مهر
مسلمان خورده و سوریه ای
خورده و ایرانی خورده ،عراقی
خورده ممنوع است! با این
ابزار باید رفت به جنگ ٬نه
اینکه رفتن پشت سناریو اینکه
این یک جنبش سیاسی سازمان
یافتۀ داعش است و اسالم سیاسی
است یا سناریوهایی از این نوع.
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شما در انگلیس ٬در دنیای
شاهد این آمار و
ورزش٬
گزارشات منتشره هستید که وقتی
یک تیمی می بازد بخشی از
عالقمندان آن تیم بازنده ٬مرتکب
خشونت خانوادگی میشوند و در
بعضی از این خانواده ها کیس
خشونت های خانوادگی باال می
رود .این تقصیر فوتبال نیست
بلکه بازتاب این واقعیت است که
بالخره فرهنگ مردساالرعمل
میکند! پدرخانواده وقتی که به
اصطالح عصبانی است ٬زنش
را می زند و بچه هایش رامی
زند .بازتاب این واقعیت است که
»ضعیف کشی« اساسا بخشی از
فرهنگ حاکم بر کلیۀ این جوامع
است  .طبعا در مورد جوامع
عقب مانده تر و با ساختار
سیاسی ضد زن ٬مثل ایران و
تاثیراتی که روی آدمی که از این
جوامع می آید ٬طبیعتا غیر قابل
انکار است.
بهرحال باید با یک پرچم رفت
جلو .حقوق انسان جهانشمول
است و مجازات دوگانه نداریم.
استاندارد دوگانه نداریم .حق
ندارید آدمی را که پیشینه اش
فالن مذهب و فالن قومیت را
دارد ٬با او رفتار دوگانه بکنید .و
اگر کسی مجرم است طبق همان
استاندارد مجازات که شامل
آلمانیها می شود او رو هم شامل
شود .در نتیجه فاصله گرفتن از
این دوقطبی که گویا این جنبش
سیاسی دست راستی اسالمی یا
جنبش سیاسی دست راستی
فاشیستی است ٬مهم است .در
غیراین صورت ٬به نظر من
رفتن درهمان میدان است و
ماندن در همان قواعد استاندارد
دوگانه است  .اینجا فرصتی
برای اسالم ستیزی و برای
مبارزۀ رادیکال ومبارزۀ بر حق
جنبش ضد اسالمی  ،جنبش ضد
ارتجاعی  ،جنبش ضد اسالمی
سیاسی ٬فراهم نمی شود .بر
عکسش است .باعث می شود که
بخشی از جامعه ٬به قول شما با
«نسبیت فرهنگی »حقایق را
کتمان و پنهان بکند ٬برای امن
نگاه داشتن جامعۀ خودش در
مقابل تعرض به پناهندگان ٬پنهان
کنند که یک چنین اتفاقاتی توسط

جمعیتی که پیشینۀ خارجی دارند
صورت گرفته است .بخش
دیگری هم طرفدار قوانین سفت
وسختی علیه همه پناهندگان و
مردم با پیشینه غیراروپایی و
یک مجازات جمعی
اجرای
شود  .به هر حال ٬تا اینجا ٬یک
مجازات جمعی را شامل حال همه
فراریان و پناهجویان ٬و جمعیت
وسیعی که بر پیشانی شان مهر
»مسلمان« خورده است ٬یا
»ریخت و قیافه شان« به آنها
میخورد ٬کرده اند .اگر به چیزی
باید تعرض کرد به این رفتار
دولتهای اروپایی و دولت آلمان
است.
مینو همتی :پدیده تعرض سازمان
یافته اوباش به زنان از بدو
حکومت اسالمی در ایران
برایمان پدیده آشنائی بوده است.
تجارت بردگان جنسی در قلمرو
حکومت اسالمی داعش نیز فرم
تکامل یافته سایه شوم اسالم
سیاسی بر زندگی زنان است .اما
در آلمان ظهور این پدیده را
چگونه ارزیابی میکنید و
سیاستهای غرب در رابطه با
نسبیت فرهنگی چقدر در این امر
دخیل بوده است؟
ثریا شهابی :در مورد میدانداری
ارتجاع اسالمی در غرب :اگر
مقطع را ترورهای پاریس ٬و
ترورهایی که طی سالهای اخیر
در شهرهای اروپایی صورت
گرفته است در نظر بگیریم ٬بنظر
من این ترورها در واقع ترکش و
تعرضات تروریستی و فعالیتهای
تروریستی است که در خاورمیانه
مرتب در جریان است.
دو دهه است که در جریان است و
در این مقطع ترکش آن به جوامع
غربی رسیده است .این محصول
آمدن دوبارۀ مشکالت خاورمیانه٬
روی میز دولت های غربی است.
می خواهم بگویم که این تاثیر
تقابل های وسیع ترو صفبندیها و
جبهه بندیهای وسیع تری هست تا
نسبیت فرهنگی.
دست درازی جریانات ارتجاعی
اسالمی در کشورهای اروپایی٬
بیش از اینکه حاصل آوانس دادن
های دولتهای غربی باشد به اسالم

که این آوانس ها را داده اند ٬و
بیش از اینکه حاصل کارگرد
تیوری های نسبیت فرهنگی
باشد ٬که به نظر من نسبیت
فرهنگی قانونا و عمال
آوانسهای معینی به جریانهای
ارتجایی اسالمی می دهد ،اما
ریشه و علت اش این نیست.
این دور دست درازی وتعرض
جریانات تروریستی اسالمی در
کشورهای غربی و در پاریس
و در شهرهای آلمان و
شهرهای انگلیس و این و ان
جامعه غربی ٬حاصل تقابل
های بنیادی تر و صفهای
معینی است.
ببینید دنیا دنیای چند قطبی است
و مسابقۀ اینکه کی در راس
جهان ٬مدیریت به اصطالح
بورژوازی جهان قرار می
گیرد کدام نیرو در راس
مدیریت کردن رقابت چین و
آمریکا و روسیه و آمریکا با
اروپا قرار می گیرد ٬ریشه این
ترورها است .آمریکا پرونده
اش بسته شد .آمریکا ٬با تخریب
خاورمیانه و با اتفاقاتی که در
خاورمیانه  ،لیبی  ،سوریه ،
عراق افتاد ،پروندۀ تالشش
برای سرکرده گی جهان بسته
شد .ماندن بشار اسد ٬بروز این
واقعیت است .سازشی که
اروپا دارد با بشار اسد می کند
و آمریکا را هم کشانده است
پشت سر خود ٬پیشروی که
روسیه کرده کرده و  ..همه و
همه نشاندهندۀ تمام شدن
میدانداری آمریکا در راس این
ادعا بود که می تواند دنیای بعد
از جنگ سرد را تا آنجایی که
بورژوازی
رقابتهای
به
برمیگرداند مدیریت کند! این
اتفاق نیافتاد و سازشش با
جمهوری اسالمی و ماندن بشار
اسد در قدرت  ،عقب نشینی
آمریکا از این داعیه است .و ما
در مقابلش اروپا و کشورهای
اروپایی را داریم که با پرچم
دیگری و با سیاستهای دیگری
سعی می کنند که در راس
جهان چند قطبی قرار بگیرند.
جهان چند قطبی که در آن٬
دولتهای آمریکا و دولتهای
ادامه در صفحه ی 91
5

دست مذهب از زندگی مردم کواته
تجاوز جنسی در ازای حفظ
شغل!
شراره رضائی

شینا شیرانی یکی از گویندگان
تلویزیون اخبار انگلیسی زبان
پرس تی وی از آزار جنسی در
محیط کارش افشاگری کرد .این
زن نه اولین و نه اخرین است که
در محیط ناامن کار مورد
آزارهای جنسی و کالمی
قرارمیگیرد .روزانه صدها زن
در محیط کارشان هم سرنوشت
او هستند که نه مانند شینا
شیرانی مجری مسلط به زبان
انگلیسی هستند و نه مانند صدف
طاهریان چهره ای سرشناس
بازیگر هستند تا الاقل صدایشان
رسانه ای شود و نه در جایگاه و
موقعیتی که بتوانند از جهنم
جمهوری اسالمی فرار کنند.
زنانی که ترس ازدست دادن
کار آنها را وادار به سکوت می
کند و اگر اعتراضی هم کنند تنها
منجر به از دست دادن کار و
اخراجشان می شود.
از اولین مصاحبه ی شیرانی با
رسانه ها پس از خارج شدنش از
ایران ،در شبکه های اجتماعی
بازتاب و واکنش های متفاوتی
داشت .عده ی معدودی او را
بخاطر شجاعت به افشاگری ش
تمجدید کردند و بعضی به او بد
و بیراه و فحاشی کردند وگفتند:
"کرم از خود درخت است!".
برخی مدافعان حقوق زن این
عمل را بعنوان آزار جنسی بر
زنان محکوم کردند ولی با یک
" اما"! همراه بود که این خانم
چون در سیستم دولتی کار می
کرده پس مزدور جمهوری
اسالمی است و از گزینش آن
رژیم عبور کرده و در این پست
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منصوب شده است .اگر به
صحبت های این زن دقیق شویم.
از مسایل پرده برمی دارد که
حداقل برای بسیاری از زنان
شاغل عجیب و غریب نیست و
شناخته شده است و آنرا در محیط
کارشان تجربه کرده اند .اینکه
این خانم به رژیم وابسته بوده یا
نه به نظرم به بیراهه کشاندن و
کم جلوه دادن دفاع از زنی ست
که مورد آزارجنسی قرار گرفته
است .زنان بسیاری هستند که
برای پیدا کردن کار چاره ای
ندارند تا وارد سیستم جمهوری
اسالمی بشوند .معلمان ،زنان
کارگر در کارخانه ها ،بخش
های اداری ،صداو سیما و ....
همه از یک گزینشی بنام گزینش
هسته ای اسالمی عبور کرده اند.
نمی توان همه را محکوم کرد که
چون در بخش های اداری و
دولتی جمهوری اسالمی کار می
کنند با رژیم همراه هستند.
متاسفانه قضاوت ها به مراتب
خطرناک تر و آزاردهنده تر از
تعرض جنسی به زنان است!.
بسیاری از مردم و افکار
عمومی از اروپا تا ایران زنی که
مورد تجاوز جنسی یا در معرض
آن قرار میگیرد را شریک جرم
یا مجرم اصلی می دانند و به
نظرشان زنان با پوشیدنش لباس
های تحریک آمیز مردان را
دعوت به تجاوز می کنند.
احساسات ،خواست ها و تمایالت
و نیازهای مردان محور اصلی
قضاوت ها قرار میگیرد و
خواست زن مفهوم ندارد .اینجا
فقط شینا نیست که مورد تجاوز
کالمی و جنسی قرار می گیرد.
وقتی (عمادی رئیس) درخواست
ی رفع نیاز جنسی اش در قبال
کمکی که (بهتر بگوییم سوء
استفاده و یک اهرم فشار برای
دست یافتن به تمایالت جنسی
اش) او را در موقعیتی تنگنا و
منگنه وار قرار می دهد و می
گوید تخم هایم درد گرفته! کمکم
کن من به تو کمک کردم ام .حتی
وقیحانه شروع به تعریف و
تمجید جزئیات اندام زن می کند.
این خوک کثیف ،به تصور افکار
بیمارگونه اش که زنان از تعریف
و تمجید خوششان می آید

می خواهد او را تحت تأثیر قرار باید خودش و خواسته هایش را
دهد تا تن به خواسته های او سانسور کند تا مبادا مردان
بدهد و راضی شود .حتما وقتی تحریک نشوند.
آن شب جواب منفی می شنود در فرهنگ و قانون اسالمی که
برای رفع دردهای جنسی اش اگر زن ناموس مرد است و مرد برای
حفظ ناموس ش اجازه قتل های
سراغ زن های دیگر نرفته باشد .ناموسی را دارد" .تجاوز" به
اولین و دسترس ترینِ ،
زن خود دختربچه های  9ساله قانونا با نام
با
آغوشی
اوست که با رویای هم
"ازدواج" در ایران و کشورهای
و
کند
می
تجاوز
دیگری به زنش
اسالمی اجرا می شود .تعرض
دیگر،
زنی
رویای
حتما به یاد
جنسی در ایران وکشورهای
همین تمجیدها را تحویل زنش می اسالمی پنهان هم نیست کامالعلنی
ست از کوچه و خیابان گرفته تا
دهد!.
در جامعه ای که زن بعنوان یک محیط کار و قانون هایی که علیه
شی و کاال باید در خدمت برآورده زنان تصویب می شود همه چیز
کردن نیازهای جنسی مردان آشکار است و در مالء عام
باشد.همانطور که شینا شیرانی صورت میگیرد و همه از آن آگاه
هستند .تنها در این مقطع زنی به
می گوید ":در محیط کارم من را دالیل جایگاه و موقعی نسبی که
بعنوان یک شی نگاه می کردند" .در جامعه داشته جسارت به خرج
در چنین جامعه ی بیماری ،داده تا آنرا بیان کند وخودش را از
طبیعی ست نگاه مردان به زنان آن شرایط نجات دهد .زنی که
شی انگارانه باشد و حرمت باوجود موقعیت نسبی که دارد می
انسانی و شخصیت زن ،تنها در گوید" :عمادی رئیس بود و پست
حد یک کاالی جنسی تنزل پیدا مهمی داشت و من هرچه باشم تنها
می کند .در جامعه ای که در یک مجری بودم" .دنیای
تاریخ ادبیات بیمارش زن همیشه بورژوازی که انسان ها را نه بر
آهوی خرامان است که جلب اساس تخصص ها ،استعدادها،
توجه می کند و گریزپاست و توانایی هایشان ،بلکه براساس
تقسیم جنسی انسان ها در تولید
مردان شکارچیانی هستند که نابرابری جنسی برای بقای پست
بدنبال شکار اویند .در جامعه ای و مقام و بهره کشی بیشتر استفاده
که نیازهای جنسی زن همیشه در می کند و این موقعیت زن کارگر
هاله ای از ابهام و انکار قرار و شاغل را در جایگاهی ضعیف
می گیرد مگر در صورتی که قرار می دهد .زنان کارگری که
مرد بخواهد آنوقت زن باید تماما ً بخاطر مخارج فرزندشان ،زندگی
شان ،تعرض و تجاوزهای جنسی
مطلوب مرد واقع شود.
بورژوازی و کالمی را می شنوند و با تمام
کشورهای
در
سرمایه داری ،اگر شما از کنار استرس ها و فشارها و تعرض
یک مزرعه یا باغی عبور کنید و ها ،باید کارشان را به بهترین نحو
میوه ای بچیند و بگوید میوه های انجام دهند تا توبیخ ،جریمه و یا
اخراج نشوند.
باغ تان زیبا و خوش رنگ و باید ریشه ی این ارتجاع و عقب
لعاب بود و هوس کردم و یکی ماندگی و قوانین ضد انسانی را از
را چیدم و خوردم .همین قوانین ریشه زد .اگر مسأله و مشکالت
اروپایی و متمدن ،یقه تان را زنان کارگر و شاغل ،به شکل
میگیرند که بی خود کردی که به جدی به مسأله کارگران گره
حریم شخصی و ملک خصوصی نخورد و امنیت شغلی و محیط
مان تجاوز کردی و بر علیه تان کار و دستمزد و  ...زنان جزء
اعالم جرم می کنند و باید جریمه مطالبات اعتراضات کارگری
ای سنگین بپردازید .لشکری از قرار نگیرد .در چنین شرایط
شریعت تا قوانین و مردساالری ناامنی ،زنان شاغل ،باید یکی را
برعلیه زن قرار گرفته و مجوز انتخاب کنند یا برای حفظ کارشان
تن به تعرض جنسی بدهند یا از
تجاوز به زنان را صادر می کند آن جهنم زنان به خارج پناه
و مشروعیت می بخشد .در این ببرند!.

دنیای وارانه زن همه چیزش
تحریک آمیز است از لباس ش تا
خندیدن ،آواز خواند و موها و...
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سنب
 8مارس ل رباربی و آزادی
وضعیت زنان افغانستان
ماریا یوسفزای

درطول تاریخ زنان افغان
مظلوم ترین قشر دنیا بوده که در
این سال ها ،بار سنگین جنگ
های خانمان سوز بر دوش زنان
بوده و این زنان است كه زنجیر
ستم روزگار بر گردن شان حلقه
شده واین زن است که غم
واندوه را در درون خود با صبر
وشیکیبایی می پرورانند با
تالش ها ی فراوان برای رهایی
ازاین ستم وزندان جهل
وستمگران زمان مبارزه میکنند.
زنان كشور در طول این سال ها
از دست دادن سرپرستان و
اعضاي خانواده ،سرپرستي
خانواده رابر دوش داشته و
دارند .
از سوي دیگر ،جامعه سنتي و
ناآگاه افغانستان كه سال ها از
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مدنیت ،سواد و آگاهي دور مانده
و اندیشه هایي خرافاتي و افراطي
گری را علیه زنان به نام
ارزش هاي اسالمي مروج
ساخته  ،به گونه دیگر خشونت را
علیه این قشر محروم به بار
آورده است .در گذشته به دلیل
این كه رسانه ها جایگاهي در
جامعه نداشتند ،خشونت هاي
خانوادگي علیه زنان گزارش
نمي شد ،اما در طول سال هاي
ها رشد
گذشته كه رسانه
یافته
چشمگیري
دل خراشي از
خبرهای
خشونت هاي خانوادگي علیه زنان
گزارش مي شود كه دل هر
رهگذري را به لرزه در
مي آورد« .بد دادن »دخترها،
ازدواج هاي اجباري ،لت و
كوب هاي وحشیانه بریدن بینی
وگوش زن ها سنگسارکردن دره
زدند (شالق) زنان ودختران در
محضر عام تجاوزها و ده ها و
صدها مورد دیگر ،از موارد
عمده خشونت علیه زنان در
جامعه سنتي و ناآگاه افغاني است
هزاران رخشانه وفرخنده ها
قربانی ایده های خرافاتی
وپوسیده مردم نادان شد.
دراین عصر تکنالوژی ومدرن
زنان افغان هنوز در زیر چادری

هوموفوبیا به مفهوم دقیق کلمه
همجنسگراهراسی،
همجنسگراستیزی
یعنی ترس از همجنسگرایی،
هرچند به مفهوم همجنسگراستیزی
محمد اسمعیل نژاد
نیز استفاده میشود .مخالفت به
شکل بیان کالم نفرت ،استهزا ،توهین و خشونتهای بیانی ،کالمی و
فیزیکی نسبت به همجنسگرایی ،همجنسگراها ،فرهنگ روابط با
همجنس ،نحوه زندگی همجنسگرایان در حوزه همجنسگراهراسی یا
همجنسگراستیزی میگنجد.
در بسیاری از کشورهای غربی ،خشونت به اقلیتهای جنسی از جمله
«جرایم نفرت ورزي »است .برای آگاهی بیشتر ،حتما به قوانین
کشورمحل سکونت خودمراجعه کنید.انتشارمطالبی که حاوی
خشونت کالمي به همجنسگرایان باشد ،اگر چنانچه در کشور شما
جرم باشد ،میتواند منجر به تبعات سنگین حقوقی شود.
همچنین تبعیض ورزیدن براساس گرایش جنسی ،در بسیاری از
کشورهای غربی (تمام کشورهای اروپایی ،کانادا ،آمریکا و استرالیا
و نیوزلند و ژاپن) جرم مدنی است .اگر چنانچه در فضای کاری،
آموزشی و اجتماعی تبعیض به گونه ای باشد که دگرجنسگرایی

برسم افغانی ما حپس هستند زن
افغان حق استفاده از تلیفون را
ندارد چنانچه یک دختر جوان را
بنابر داشتن مبایل در محضر عام
توسط اسالمگرا های طالبی
صد شالق خورد رخشانه دختر
جوان در محضر عام سنگسار شد
هر سنگ که بدست های منحوس
ناانسان ها وحشی بر سر
وصورت دخت نوجوان میخورد
صدای مظلومانه اش دشت وکوه
را به لرزه می اورد؟ این وحشت
وبربریت در این عصر برای چه
؟ شرم اوراست برای دولت
نابکار که چهل کشور جهان برای
دفاع مردم افغانستان وحمایت
دولت وحدت ملی ونابود سازی
تروریرزم امده اما برعکس گروه
های دیگر بنام دولت اسالمی نیز
پا به عرصه وجود گذاشته اند
که در شرق افغانستان حتی طفل
نوزاد را با پدر ومادرش تیر
باران کردند
با وجود داشتن وزارت زنان نهاد
های حقوق زن وداشتن زنان در
بشکل
افغانستان
پارلمان
سمبولیک است استفاده از نام
زن هیچ دردزنان را مداوا وهیچ
مرحم زخم زنان نشدند تنها نتیجه زنده باد ازادی زنده باد
كه بدست امده  ،افزایش همبستگی زنان در سراتاسر
خودسوزيها ،خودكشيها ،فرار جهان

دارای مصونیت و حقوق ویژه
ای باشد که همجنسگراها و( به
طور کلی دگرباشان جنسی) از
آن حقوق بهرمند نیستند ،این از
مصداق تبعیض بر اساس
گرایش جنسی ،همجنسگرا
هراسی و همجنسگراستیزی
است و پیگرد قانونی در
چهارچوب قانون مدنی دارد.
اگر خشونت به حد ،خشونت
فیزیکی،تهدید جان و سالمت
جانی افراد برسد ،جرم جنایی
است و پیگرد جنایی میشود.
دوجنسگراهراسی ،دوجنسگرا
ستیزی ،تراجنسیتی هراسی و
تراجنسیتی ستیزی با همین
مورد
در
که
تعریف
همجنسگراستیزی ارأیه شد به

از منزل و دیگر راههایي است
كه زنان با استفاده از آن ،خود
را از قید خشونت ميرهانند .
در سال گذشته مجموع موارد
خشونت علیه زنان که توسط
کمیسیون که گذارش شده بود
در شش ماه اول به ۰۰11
مورد خشونت ثبت شده بود.
بنابراین ،در سال جاری آمار
خشونت علیه زنان افزایش
تقریبا  ۰۱1درصد افزایش را
نشان میدهد که بیشتر از دو
برابر است.
خالصه که خشونت زنان روز
بروز افزایش یافته هیچ
مرجع به این مشکل رسیده گی
کرده نتوانسته است .بنظر
من یگانه راه حل ونجات از
این وحشت اگاهی دادن از
حقوق هر فرد جامعه است
ومبارزه کردن برای ادعای
حق خود است .....ودراین راه
به نیروی وقوت ازدیخواهانه
ضرورت است وبا یکدیگر
همبستگی داشته باشیم منسجم
شویم تا از این وحشت
وبربریت خودرا وهمنوعان
خودرا نجات بدهیم.

تبعیض ها و خشونت هایی
مربوط میشود که علیه
دوجنسگرایان و تراجنسیتی ها
اطالق میشود.
ایمیل :
nimaswe@hotmail.com
7

جامعه ی هک آزادی رد آن نیست حرف زدن از حق رأی توهین هب شعور اجتماعی
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گزارشی از سیمنارزنان مستقل دگر-همجسنگرای ایرانی -آلمانی  .0۱.سمینار زنان مستقل دگر -و همجنسگرای ایرانی آلمان با حضور
بیش از  ۰۶۱زن پر شور و توانا از ،سراسر المان ،سوئد ،دانمارک،
هما مرادی
ایتالیا ،انگلیس ،فرانسه و آمریکا  ۶9تا  ۵۰زاویه در کلن برگزار شد.
موضوع سمینار تاثیر رشد بنیادگرایی بر وضعیت زنان و نقش جنبش
زنان بود و سخنرانآن نیز همگی از صاحب نظران و فعالین جنبش زنان هستند که در رابطه با موضوع سمینار هر کدام یا در میز گرد،
سخنرانی و یا گروه کاری به بحث و گفتگو با شرکت کننده گان به بحث ،گفتگو و یا کار در گروه کاری پرداختند .در اغاز پس از خوشامد
گویی و بیانیه ای از طرف گروه برگزار کننده در رابطه با واقعه شب سال نو  ۶۱۰1در کلن خوانده شد .شب اول سمینار اختصاص به
مروری بر  0۱سمینار گذشته تحت عنوان یاد ها و خاطره ها اختصاص داشت(هما شرف الدین)  ،برنامه با مقاله ای در رابطه با  ۵۱سالگی
انجمن زنان ایانی آلمانی کلن (برگزار کننده این سمینار ) ادامه یافت(فردوس ) و از هنرمند نقاش و گرافیست به خاطر کار پر مفهوم و
زیبایش تجلیل شد(فریده رضوی ) گروه های کاری معرفی شدند(جمیله ندائی ،سیمین نصیری و مرسده قائدی ) و در تریبون ازاد ،کتابهای
جدید معرفی شدند(شادی امین و شهین نوائی) .روز شنبه با میز گرد پیرامون تیتر سمینار توسط  0زن توانای فعال جنبش زنان به بحثهایی
بسیار اساسی و پایه ای دامن زدند (پروین ثقفی ،مژده نور زاد ،فریده  Gussmanو نهیه خوش کالم) ،بعد از ظهر مهمانآن سمینار هم به
بخشهایی عمده از زوایای حیطه تخصص کارهای دانشگاهی  ،تحقیقی و عملی اشان پرداختند(هایده مغیثی و ماریا دو کاسترو والرا
(المانی )) .پس از گروه کاری ،همگی با کیک بزرگ خامه ای  0۱سمینار ،کار مشترک و گوناگونی اشان را جشن گرفتند ،و هنرمندان این
شب را زیباتر و پرشور تر کردند(گروه موسیقی واریز و پروانه حمیدی ) .مراسم شب با رقص و پایکوبی تا نیمه های شب ادامه داشت(دی
جی ساندرا ) .روز یکشنبه موزیک و نرمش زنانی که دو روز کار فشرده و دو شب آواز خوانی و رقص پایکوبی و کم خوابی را پشت سر
داشتند هنرمندانه بیدار کرد(سارا فرحزادی ) .روز با گزارش گروه های کاری ،انتخاب موضوع و شهر برگزارکننده ادامه یافت .سال آینده
سمینار اواسط فوریه در شهر اسن برگزار خواهد شد" .شهر  ۵روزه زنانه ما" با گزارش گروه برگزار کننده و سواالت ،پیشنهادات و
انتقادات در فضایی پر از صمیمیت و شور به پایان رسید! در پایان یکبار دیگر از دهها دست توانای زنانی که گروه برگزاری را همدانی
کرده بودند و همچنین از همه زنان که با حضور و شرکت فعال سمینار را  0۱بار امکان پذیر کرده بودند و این سمینار را به همین دلیل بی
نظیر کردهاند ،هر ساله یا در طرفی ،سخنران ،در طرف دیگر برگزار کننده  ،در طرفی گروه کاری بر گزار می کنند و یا به بر گزاری
کمک می رسانند و یا بحث می کنند و نظر میدهند و ایده میسازند ،سواالت و راهها جدید می افرینند ،نقد می کنند و تصحیح می کنند ،یاد می
کنند و مهر و دوستی می ورزند..... .قدر دانی شد! همگی خسته نباشیم! با ششششششااااااددددددییییی جای همه شمایی که می خواستید باشید

نه به انتصابات«انتخابات »
جمهوری اسالمی
سحر باباسلجی

پس از انقالب در سال ،۰۵۳1
به پیشنهاد خمینی هندی زاده
همهپرسی حکومت جمهوری
اسالمی ایران در روزهای  ۰۱و
فروردین  ۰۵۳1در
۰۰
سراسر ایران برگزار شد و طبق
نتایج اعالمی  91٫۶واجدان
شرکت در همهپرسی با دادن
رای «آری» ،با برقراری
حکومت جمهوری اسالمی
موافقت کردند .در روز ۰۶
فروردین نتایج اعالم شد و این
روز را روز جمهوری اسالمی
نامیدند.

ازاین رو ،همه چیز تابع عالقه و
سلیقه رهبر و والیت فقیه،
آخوندها شروع شد ودر ادامه
بقی ٔه غارتگران به این جمع
اضافه شدن که ازآن جمله
شورای مصلحت و سردارها
پاسدار و غیره که اینها خود را
صاحب جان ،مال و ناموس
مردم می دانند و کشور را به
میل شخصی خود اداره می کنند.
معموالً مهم ترین هدف این
ارازل و اوباش ناالیق ،حفظ
حکومت و رفاه و آسایش بیشتر
خویش هست .ازاین رو،
دردهای اساسی مردم به
فراموشی سپرده اند و فقر ،فساد
و تبعیض ،جنایت  ،غارت
،اعدام وتجاوز..و...وغیر همه
جا را فرا گرفته است.
پس انقالب و تأسیس نظام
اسالمی ،مردم ایران برای
نخستین بار در روز  ۶۲اسفند
سال  ۰۵۳1در انتخابات مجلس
شورای اسالمی حضور یافتند تا
در فضایی کامالًازقبل برنامه
ریزی شده  ،نمایندگان را تعیین
کنند و نخستین مجلس پس از
انقالب را برای نابودی ایران
تشکیل دادند.

انتخابات در کشور ما تنها امری سیاسی نیست ،بلکه جنبه تبلیغاتی
دارد.
اساسا ً در یک جامعه امثال ایران  ،که حکومت با فریب همه چیز به
دین و ایمان ،ارتباط میدهند و رنگ و بوی الهی چاشنی آن
میکنندبرای حفظ حکومت خویش.و به همین سبب هرگونه کار و
فعالیت یا هر نوع خدمت رسانی و مشارکت اجتماعی می تواند
نوعی خیانت به ایران و ایرانی شمرده شودو باید خواستار رأی نه
به حکومت شد
کدام فرد یا کدام فهرست از بقیه افراد یا فهرست ها بهتر است؟ بی
شک ،این پرسش آسانی است که پاسخ گفتن به آن چندان سخت
نیست .بنظر من کارنامهٔ  ۵1سالهٔ جمهوری اسالمی رو مرور
کنیدکه بخش بسیار ناچیزی از اون رو ذکر میکنم خیانت شامل
غارت وفروش میراث فرهنگی و تاریخی ،تحریف تاریخ ،تارج نفت
و گازملی ،قتل و ترور روشنفکران ،فرارمغزها ،میلینونها ایرانیهٔ
پناهنده  ،جنگ  ،تخریب ایران ،اعتیاد و موادمخدر،تجاوز،فحشاء
سرکوب و غیره اما در عوض حکومت جمهوری اسالمی خدماتش
به خارج از ایران بوده شامل بازسازیی لبنان ،
کمک به سوریه  ،ترکیه ،سومالی،نیجریه ،شلی ،پرو کمک به
آموزش آخوند از جوانان خارجی ،سفرهای مجانی
برای هم ٔه مفتخوران مسلمون خارجی  ،پول جهاز ازدواج و غیره.
اکنون نوبت آن رسیده که در این انتصابات نمایشی شرکت نکنیم و
حداقل کاری هست که یک ایرانی آگاه انجام بده و جواب دیکاتور
باید به روش خودش داد وباآگاهی رساندن ملت رو آگاه کرد.
ملت ایران با رأی آری دادن درسال ۳1خورشیدی در اصل به
نابودی ایران آری گفتن.
تجرب ٔه های تلخ را نباید تکرار کردبا تحریم کردن این انتصابات
تیرخالصی می زنیم به دیکتاتور تک حزبی اسالمی.
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زندا نی سیاسی آزاد باید گردد
آن مرد می تواند...
سعید محمدی

صبح سرد یک روز زمستانی
بود .از همان لحظه ی بیدار شدن
می دانست که می خواهد کار
بزرگی انجام دهد .عزمش را
جزم کرده بود که این بار همه ی
دقت و توانش را بگذارد تا این
مأموریت را به درستی انجام
دهد .خودش را به آنجا رساند و
آماده شد .آماده ی کاری بسیار
حساس .امروز باید به هر قیمتی
که شده به هدف می زد .نباید
افتضاح دفعات قبل را تکرار می
کرد .کوچکترین لرزشی در
دستانش می توانست همه چیز را
خراب کند .به خوبی می دانست
که چند میلیارد نفر از این
موهبت برخوردار نیستند .البته
می دانست که آن چند میلیارد نفر
لزوما ً حسرتش را هم به دل
ندارند اما همین که می دانست او
یکی از کسانی بود که این
دلگرمی
توانایی را داشت ،به او
ِ
خاصی می داد .فقط خدا می داند
در آن لحظه چقدر به خودش می
بالید .گویی "نوبل"ِ توانایی های
خارق العاده را دریافت کرده
بود .با این دلگرمی ها سر جای
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توانایی حیاتی که آنها نداشتند.
مخصوص ایستاد .به نشانه فکر
ِ
می کرد؛ به هدف و به هدف
هدف را نشانه گرفته بود.
گیری .با خودش گفت :این بار
دیگر خطا نمی کنم .چشم هایش اطراف را نگاه کرد.خیلی دوست
داشت کسی این لحظه ی با شکوه
را کمی مالید تا بهتر ببیند.
را ثبت می کرد یا فیلم می گرفت.
هوای محیط کمی سرد بود اما دوست داشت انسان های مهم و
سردی هوای بیرون .بخار رده باالیی را دعوت می کرد تا
نه به
ِ
دهان کم و بیش نمایان می شد ،شاهد این لحظه ی به یاد ماندنی و
اما اراده به اتمام کاری که به این تجربه ی ناب باشند .اما
ق آن نیت کرده بود امکانش نبود؛ چون زمانی نمانده
ِ
انجام موف ِ
گرمش می کرد .گرمای درونی بود .بی تاب بود .دیگر نمی
و اصلی پس از انجام کار بود .توانست صبر کند .هر لحظه
حتی فکر کردن در باره ی آن ممکن بود زمان مناسب فرا برسد.
حس شیرین به او لذتی آسمانی منتظر بود تا نتیجه ی تالشش را
ِ
می داد .دستان قدرتمندش را ببیند و لذت ببرد .نیاز به انجام
فیزیکی خاصی نبود .تنها
کار
آماده کرد و آن "وسیله" را در
ِ
ِ
دست گرفت .یاد پدر مرحومش اراده ای پوالدین می خواست تا
افتاد ،اولین کسی که این کار را دستور رها سازی به سمت هدف
به او یاد داده بود .و چقدر به را صادر کند .اراده ای
پدرش می بالید همانگونه که امپراتوروار که تنها از یک مرد
پدرش به او .یادش آمد که پدرش واقعی بر می آمد.
گفته بود «تو یک مرد هستی و
و سرانجام لحظه ی باشکو ِه
باید این کار را به درستی انجام
بدهی ».همچنین یادش آمد که از خلق حماسه فرا رسید .این بار به
پدرش پرسیده بود چرا به هدف خورد و صدایی دل انگیز
خواهرش یاد نمی دهد .پدر پاسخ در اطراف پیچید .صدا ،همچون
داده بود :خواهرت چنین توانایی نجوایی روحانی و شاعرانه دلش
ای ندارد .از آن روز به بعد را جال می داد .پژواکش همه جا
همیشه خودش را از خواهرش را گرفته بود .چشمانش را بست و
باالتر می دانست و او را تحقیر نفسی عمیـــــــق و رضایت مندانه
می کرد .یادش آمد قلبا ً خواهرش کشید .لبخندی بر لبش نشست،
را دوست داشت اما چون یک طوری که طول سبیلش دو برابر
"مرد" همیشه قوی است از آدم شده بود .در خلسه ای شیرین و
های ضعیف خوشش نمی آید .عمیق فرو رفته بود ،همچون
پدرش هم همیشه مادر و رئیس قبیله ی سرخپوستان که با
خواهرش را "ضعیفه" خطاب ارواح نیاکانش نجوا می کرد و در
می کرد .با خودش گفت :حق باره ی آینده ی جنگ با متجاوزین
داشت پدرم؛ نمونه اش همین اروپایی ،از آن ها پیشگویی می

خواست! این کار و این
توانایی،که او را از میلیاردها
انسان برتر می ساخت ،کمتر
از کار آن رئیس قبیله نبود.
معنی کالم پدرش را اکنون می
فهمید و "ضعیفه" بودن
خواهرش را .چه توانایی
بزرگی؛ چه موهبت ممتاز و
ارزنده ای .خواست شکری بر
زبان جاری سازد اما با خودش
گفت "شاید وقتی دیگر".
شعف
شیرین
هنوزشراره های
ِ
ِ
گیری صحیح در
ناشی از هدف
ِ
چهره ی مردانه و خشنش
نمایان و شعله ور بود و برای
لحظه ای لطافتی بر آن نشسته
بود که تر ِکش هایی به پاهایش
اصابت کرد .فهمید که این بار
هم دستش به خطا رفته و در
لحظات آخر باز هم کار خراب
ت بی جا!
شده؛ شاید از رضای ِ
لحظه ی دردناکی بود اما دردی
درونی .با خودش گفت :اَه! باز
هم آخرش خراب شد .اما هنوز
هم از ته دل از داشتن این
توانایی خوشحال بود و
پوزخندی نازیبا بر لبانش باقی
ماند.
به سمت آشپزخانه رفت تا
صبحانه ای که همسرش آماده
کرده بود را بخورد و یک روز
دیگر را مثل روزهای قبل
آغاز کند .هنگام میل کردن
صبحانه ی آماده هنوز به این
توانایی فکر می کرد و عمیـــــقا ً
خوشحال بود که می تواند "ایستاده
بشاشد"؛ اما یادش رفته بود که نه
سیفون را کشیده بود و نه دستش
را شسته بود.

قتل یک دختر نوجوان 91ساله در کلن آلمان خبر از :شهریار ایازی
نادا اسم دختر  ۰9ساله کورد عراقی است که ایزدی میباشد .این دختر بخاطر اینکه دردینشان حق ازدواج با
غیرازایزدیان را ندارند دیشب دوشنبه  ۰1٫۶٫۶۱۰1توسط دایی وپسر خاله اش به قتل رسید.
اما نادا  ۰9ساله که میخواست مثل دیگرانسانها که در این سن شوروحال جوانی را تجربه کند با پسر افغان دوست
میشود اما بعد از چند ماه به دالیلی با پسرافغان قطع رابطه میکند اما با پا فشاری پسرافغان روبرو میشود اما
حاظر به ادامه این ابطه.نمیشود.
پسرافغان که ازسنتهای دینی این دختر خبرداشت از راه تهدیدوارد میشود به دختر بیچاره میگوید در صورتی که
راضی به ادامه دوستی با من نباشی عکسهای دونفره خودمان را برای خانواده ات میفرستم نادا نمی پذیرد وپسر
افغان تهدید خود را عملی میکند عکسها به دست خانواده نادا میرسد .خانواده او با پسر خاله ودایی دختر بی پناه
تماس میگیرند واز انها میخواهند که جواب رعایت نکردن دین را به دختر بی گناه بدهند.
دایی وپسر خاله از شهر دیگر میرسند تا دختر بی گناهی که فقط به احساساتش جواب مثبت داده ونخواسته بود اسیر سنتها شود را نابود کنند.
قاتالن این دختر دیروز بعد از ظهر وقتی نادا را جلوی چشم مادر,خواهر وبرادراو داخل اطاق انداخته اورا زیر بار کتک می گیرند .نادا
بیگناه انقدر مظلوم بود که ضربات دایی وپسر خاله اش هم صدای او را در نیاورد کتک خورد وبغض کردو اما خواهر,برادر ومادرصدای
ضربات سنگین از داخل اطاق را میشنیدند اما از نادا جیک در نیامد تا اینکه دختر بی گناه چشمانش را بست .انتقال او به بیمارستان
نتوانست اورا نجات دهدو قربانی دین ستیزی شد.
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قت
هجنکش و اعدا م ل عمد و سازمان یافته دولتی ست
چرا نباید در انتخابات شركت
كنیم؟
آکو رضائی

در نظام جمهورى اسالمى ایران
شاخصه هاى ارزشى متعددى
براى گزینش كاندیداهاى برتر
در انتخابات مختلف وجود
دارند،كه بخشى از انها جنبه
قانونى و رسمى دارد و متناسب
با ارزشهاى حاكم بر جوامع در
سایر كشورهاى جهان نیز
متداول است .و برخى از انها در
ردیف مواردى قرار دارد كه به
شكل عرفو و اجتماعى و در
قالب قوانین نا نوشته وضع شده
و مختص جامعه اسالمى و
بعضا ایرانى است به عنوان
مثال ؛ در ایران اسالمى منتسب
بودن به خاندان سیادت و ریشه
عربى داشتن یك افتخار است ،و
طلبگى و كسوت روحانیت نیز

نش
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افتخار محسوب مى شود ،قرار
گرفتن در ردیف نام اوران و
نخبگان علمى و همچنین
قهرمانان ملى و ورزشى و
هنرى
شاخص
چهرهاى
محبوبیت و اقبال به همراه دارد،
خوش برخورد بودن و جذابیت
سیما نیز امتیاز است .بى شك
تمامى موارد در انتخابات نقش
اساسى ایفا مى كنند ،ولى بى شك
هیچ كدام از این موارد به خودى
خود نمى توانند مالك اصلى
براى تعیین كاندیداى مورد نظر
باشند .چون انتخاب اصلى بر
اساس شایسته ساالرى و
معیارهاى ارزشى قرار ندارند،
و فرد معین پایبند به ارزشهاى
انسانى و حس مسئولیت پذیرى
در مقابل ملت كه او را نماینده
خود قرار داده اند ندارد.
چون ان فرد وجود خارجى ندارد
و از فیلترینگ جمهورى اسالمى
خارج نمى گردد ،كه جزو
كاندیداهاى مورد صالحیت ما
باشند .متأسفانه در ایران تنها
چیزهایى كه ارزش ندارند،
همین تعهد به ملت و مردم
هستند .و یك نسبت قوم و
خویشى و یا اشنایى با یكى از
منسوبین كار به دست در دولت
نقش همه گزینه هاى مورد
تأییددر مورد نامزدها را ایفا مى
كند ،عالرغم انكه فرد هیچ

صالحیت و یا تخصص الزم را
براى شغلش داشته باشد.
چگونه مى توانیم بعد از گذشت
سى و هفت سال دوباره به
اخوندها اعتماد كنیم؟ و دوباره به
پاى صندوق هاى رأى مى رویم،
چندى پیش همزمان با سفر حسن
روحانى رئیس جمهور ایران به
ایتالیا یك كشیش مسیحى در
روزنامه پر تیراژ "كوریه
دالسرا" كه در تیتر روزنامه
چنین نوشته "انتقاد دوستانه اى
از مردم ایران"
او مى گوید :ایرانیان نمونه بارز
داشتن الگو هاى مخرب ذهنى
هستند .انها در درازناى تاریخ
ویژگى جالبى از خود نشان داده
اند ،زمانى كه كشورشان در
مسیر رشد و پیشرفت قرار مى
گیرد  ،گویا نمى توانند بپذیرند
كه پیشرفت ازان انها است ،و
دست به تخریب نا خوداگاه
میزنند .تقریبا بسیارى از دودمان
هاى پادشاهى ایران اینگونه از
میان رفته اند ،ایرانیان یا خود
دست به شورش زده اند یا در
برابر دشمن بیگانه به مبارزه
واقعى نپرداخته ،وحتى پس از
رشد اجتماعى و اطالعاتى
معاصر باز هم این ویژگى حفظ
شده است.
اقاى نیتین اناكاندا همچنین
افزوده:ایرانیان باید بدانند كه

حكومت فعلى ،هیچ تالشى براى
بهبود شرایط مردم نمى كند،
چون ادامه حیات حكومت انها
ربط مستقیم به ادامه دادن این
روند فعلى ،یعنى نگه داشتن
مردم در فقر و گرسنگى بستگى
دارد .ودر انتها به درستى اشاره
به این موضوع دارد كه :چیزى
كه مردم باید بدانند این است
حاكمیت هیچگاه نمى خواهد
مردمش  ،روى رفاه و
خوشبختى را ببینند .هاشمى،
خاتمى ،احمدى نژاد و روحانى
همه و همه راستاى این سیاست
گام برداشته و پیش رفته اند.
فساد در ایران به حدى باالست
كه به نظر نمى رسد كه هیچ یك
از مسئوالن حكومت بخواهند
جلوى ان را بگیرند ،و در ایران
مردم براى فساد مسئوالن
حكومت جوك مى سازند و مى
خندند ،مردم بعد از نزدیك به
چهار دهه هنوز به روحانیون
فاسدشان امید دارند.
به امید سرنگونى كامل جمهورى
اسالمى ایران و خاندان فاسد
اخوند و مال و خامنه اى شرور
و به امید پیروزى میهن
عزیزمان در اشغال تازى
پرستان.

بررسی واکنش راسیستی به اذیت و  ....ادامه صفحه 5
اروپایی و چین و روسیه و هرکدامشان سهم می خواهند.
در حاشیه این سهم خواهی قدرتهای بزرگ ٬شما انواع و اقسام
جریانات ارتجاعی را از داعش بگیرید تا بوکوحرام تا دولتهای
منطقه مثل بورژوازی ایران و در راسش جمهوری اسالمی ٬بورژوازی ترک در راسش ناسیونال ـ فاشیسم اردوغان ٬و بورژوازی
عرب ٬را داریم .در این میان بورژوازی عرب ٬فعال بی رهبر ٬هر روز یکی در راسش قرار می گیرد .اینها هم سهم می خواهند .
داعش محصول فقدان و خال یک رهبری سیاسی و ایدیولوژیک بر کل بورژوازی عرب است .در فقدان یک رهبری سیاسی محکم برسهم
خواهی بورژوازی عرب ٬قطر از یک طرف می کشد و عربستان سعودی داعش را تقویت می کند  ،و شما شاهد میدانداری انواع و اقسام
ارتجاعهای اسالمی در خاورمیانه هستید ٬که به اسم سنی گری عروج میکنند که بازتاب خال در رهبری بورژوزای عرب است .خال
رهبری در صفوف بورژوازی عرب از طرف دیگر میدان را برای شورشها و انقالبهایی مثل تونس و مصر  ٬برای فوران های
اعتراضی از پایین ٬هم فراهم می کند.
می خواهم بگویم که این عکس گرفتن از یک عملیات تروریستی در اروپا ٬را نمی شود منتسب کرد به اصطالح نسبیت فرهنگی و یا
گذشتی که کشورهای اروپایی کردند و میکنند نسبت به رشد ارتجاع اسالمی در کشورهای خودشان  .این گذشتها را می کنند و کرده اند.
باجی که بورژوازی غرب به ارتجاع اسالمی میدهد ٬بسیار بیشتر از این ها است .فراتر از اجازۀ دادن این مسجد و آن مسجد ،است.
تاریخا استفاده از کمونیست ستیزی ارتجاع اسالمی در تقابل با شوروی ٬بند ناف ارتجاع اسالمی را به غرب وصل نگاه میدارد .این سیر
هنوز پیوستگی خود را حفظ کرده است .در ایران ما شاهد بودیم که کمربند سبزی که به دور شوروی کشیدند ٬چطور به موقع در انقالب
 ۳1ایران بکارشان خورد .بعد از آن در مقابله با تحوالت انقالبی و تحرکات انقالبی در خاورمیانه ٬دیدیم که چگونه دولت های غربی
ارتجاع اسالمی و قومی و ملی را مجهز کردند .انواع و اقسام دارودسته های قومی و ملی و مذهبی در خاورمیانه را با پول و تجهیزات
به جان مردم انداختند تا در مقابل خاورمیانۀ به اصطالح یک دست عربی و برای مقابله با انقالبات بهار عربی  ،منافع شان را حفظ کنند.
تقویت جریانات ارتجاعی  ،قومی مذهبی  ،در بعد ماکرو ٬سیاست بورژوازی غربی بوده است از اروپا تا آمریکا .
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دست مذهب و دین از زندگی مردم کواته
در نتیجه می خواهم بگویم که که
ترکش این رویدادها در
خاورمیانه به غرب کشیده می
شود .این اوضع بیشتر از اینکه
محصول باج دادنهای به
اصطالح فرهنگی در داخل خود
آلمان و کشورهای اروپایی باشد
 ،محصول رقابت های ارتجاع
امپریالیستی
بورژوازی
بورژوازی غرب و ارتجاع
منطقه ای و سازشها و
دعواهایشان است .
ببینید وقتی که سیاست آمریکا
شکست خورد در خاورمیانه٬
آمریکا با ایران سازش کرد ٬در
این مقطع اروپا پیش آمد .اروپا
با این پرچم که با بشار اسد
مذاکره بکند ٬تالش کرد که خال
آمریکا را خود ٬با سیاست
دیگری پرکند .ترورهای پاریس٬
تحرک ارتجاع اسالمی داعش
بود برای مقابله با این سیاست
اروپا و برای مقابله با سازش
اروپا با بشار اسد .داعشی که
پیشتر عصای دست آمریکا و
اۀتالف غرب علیه بشار اسد
بود .این سطح نزدیکی ارتجاع
اسالمی ٬با همه جوانب و ابعاد
زن ستیزانه و انسان ستیزانه آن٬
با دولت های غربی است .نه
امتیازات ویژه ای که به این و
آن عمامه بسر مرتجع و مسجد و
شیخ در جوامع غربی می دهد٬
که میدهد.
می خواهم بگویم که در اینکه
اسالم چهارچوب و ایدیولوژی
مناسبی است ٬که از نظر جنایی
و از نظر سیاسی ٬هر عنصر
ارتجاعی ٬به آن دست ببرد٬
تردیدی نیست .مثال کسی که
مذهب هندو دارد ٬بودیست یا
مسیحی است ٬وقتی می خواهد
پرچم ارتجاع سیاسی را بلند کند
و برود جنایت بکند ٬اول خودش
را مسلمان میکند ٬به اسالم
میگرود! برای اینکه اسالم
چهارچوب ایدۀولوژیک مناسبی
برای این تحرکات جنایی و
تروریستی است  .منتها این
ریشه ترورهای اسالمی این
دوره در غرب نیست.
این حاصل شکستن قلعۀ اروپا
بر اثر عواقب سیاستهای
امپریالیستی٬
بورژوازی
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بورژوازی غرب ٬درخاورمیانه
است که عواقب اش به جوامع
غربی سرریز کرده است .ادامه
تقابل های قدرت های بزرگ و
متحدین تاکتیکی و استراتژیکی
مرتجع منطقه آنها ٬از عربستان
 ،قطروایران تا ترکیه ٬و بازتاب
سیاستهای آنها است که به اروپا
سرازیر شده است .اگر نه٬
دولت های غربی مشکلی ندارند
با این تجاوز به حقوق زنان و
تعرض و تروریسم اسالمی تا
آنجایی که در محدوده کشورهای
شمال آقریقا و خاورمیانه ٬هر
فاجعه ای که می خواهد خلق
کند! با آن مشکلی ندارند.
عربستان دهه ها است که بعنوان
دولت و حکومت دوست غرب
همان عملیات داعش را می کند٬
گردن می زند و دست می زند و
متحد غرب است و با آن کاری
نداشته است ٬تا دیروز کاری
نداشته .هرچند که امروز حفظ
عربستان به شکل قدیم خود ٬یکی
از معظالت بورژوازی غرب
است .
می خواهم بگویم که اتفاقی که
در اروپا افتاده این است که
عواقب سیاستهای قوم پرستانه ،
عواقب سیاستهای غرب در
تبدیل خاورمیانه به یک
جغرافیای قومی و مذهبی ٬مثل
آنچه که ما در عراق شاهدش
بودیم ٬به جوامع غربی رسیده
است .در کیس عراق ٬درست
است که صدام یک دیکتاتور
بود .اما یک کشوری بود که
بالخره مردم در آن کار و
زندگی می کردند .امروز تبدیل
به یک جغرافیای قومی شیعه و
سنی ،عرب ،کرد شده است و
اشاعۀ این «مدل »به سر تا سر
خاورمیانه ٬سیاست بورژوازی
غرب بوده است .رویدادهای
امروز در غرب ٬بازتاب همان
سیاست ها ٬یعنی شکل دادن به
خاورمیانۀ قومی مذهبی ٬است.
امری که امروز خودشان می
گویند که شکست خورده است.
امروز در این بن بست ٬دولت
های غربی ادعا میکنند که می
خواهند به اصطالح بروند پشت
سناریو خاورمیانه ٬حداقل از
دریچۀ سوریه ٬سکوالر ! که

نمی توانند بروند پشت چنین
سناریویی!
سکوالریسم عرصه ای نیست
که نه دولتهای مرتجع منطقه ای
و نه بورژوازی غرب ٬بتوانند
فراتر از حرف ٬در عمل کمتر
ین نزدیکی با آن داشته باشند.
این برایشان خطر آفرین است و
خطر انقالبات دیگری را در
خاورمیانه به دنبال دارد .ادعا
های امروز دول غربی٬
در
اروپایی٬
بخصوص
طرفداری از سکوالریسم در
خاورمیانه ٬بیشتر از اینکه چیزی
در مورد سکوالریسم در
خاورمیانه باشد ٬یا چیزی از آن
نصیب جنبش سکوالریستی در
خاورمیانه شود ٬بیشتر اعتراف
به شکست ها و شکست ها ی پی
در پی شان در خاورمیانه است.
در یک کلمه خالصه کرده باشم٬
آن چیزی که امروز موجب
افسارگسیختگی ارتجاع اسالمی
را در این و آن گوشۀ دنیا شده
است ٬بسیاری جاها را هم اساسا
خبرش را کسی نمی شنود٬
بخصوص نصیب مردمی که در
آفریقا و خاورمیانه و آسیا بر
پیشانی شان مهر اسالمی خورده
شده است ٬نه گذشت دولت های
غربی نسبت به عملکرد اسالمی
ها در خود کشورهای غربی ٬که
محصول افسارگسیختگی متحد
تاریخی خودشان است .عالوه بر
شهروندان اروپایی٬صدها میلیون
شهروندان غیراروپایی دهه ها
است که قربانی می شوند .
ارتجاع اسالمی را اینها تقویت
کردند .داعش فرزند اینها بود .
ارتش آزادیبخش سوریه بود .
دولت ترکیه عضو ناتو است و
متحد غرب است که مردم مناطق
کردستان را سرکوب می کند و
داعش را حمایت کرده است .
هجوم ارتجاع اسالمی به اروپا٬
محصول
بیشتر از اینکه
سیاستهای داخلی کشورهای
غربی باشد  ٬محصول تقابل های
بنیادی تر و اساسی تر است.
محصول رقابتهایی است که در
میان خود صفوف بورژوازی
است .محصول میدانداری رقبا
امروز و شرکا دیروز و ادامه
رقابت ها در خاور میانه ٬و

تبدیل خاورمیانه به گره گاه حل
وفصل رقابتهای نیروهای اصلی
و قدرتهای اصلی است.
این اتفاقی است که افتاده و آلمان
اتفاقا دردور قبل سیاست متفاوتی
داشت .تالش آلمان ٬تا آنجایی که
به این رقابتها در کمپ
بورژوازی برمی گردد ٬این بود
که با صاحب معضالتی که
خودشان آفریده اند شدن ٬بتواند
صالحیتش را در ریاست کمپ
بورژوازی جهانی نشان دهد.
آلمان سعی کرد که صاحب
بدهی های یونان باشد  ،اتحادیۀ
اروپارا نگاه دارد و به اصطالح
پاسخ خودش را بدهد ٬به معضل
فرار وسیع و میلیونی که از
خاورمیانه و از سوریه بسمت
اروپا در جریان بود .درهایش را
باز کرده بود و پناهنده ها را راه
داد .این تالشی است که
بورژوازی آلمان میکند ٬برای
اینکه صالحیت خودش را در به
اصطالح مدیریت رقابتها
وسرکردگی در کمپ بورژوازی
غرب ٬نشان بدهد و آن تامین
کند .اینکه چقدر می تواند یا نمی
تواند ٬و اینکه صف مقابل٬
صف محرومین در کشورهای
خاورمیانه و در کشورهای
اروپایی چه میکنند و چه عکس
العملی نسبت به این شرایط نشان
خواهند داد ٬این موضوع بازی
است که می شود به آن جداگانه
پرداخت.
مینو همتی :دخالت غرب و
قدرتهای مرتجع منطقه در
سوریه از یکسو و سرکوبگری
رژیم حاکم و قصاوت قرون
وسطائی جریانات اسالمی باعث
و بانی آوارگی میلیونها انسان
شده است و کشور آلمان که با
کمبودنیروی کارجوان روبرو -
ست از این آبهای گل آلود یک
میلیون ماهی گرفته است ،لیکن
در حال حاضر ظرفیتش تکمیل
شده .آیا بنظر شما دولت آلمان با
میدان دادن به برخی مطالبات
جریانات دستراستی و ضد
مهاجر قصد بهره برداری از
شرایط برای کنترل شدت جریان
ورود پناهجو به آلمان را دارد؟
ادامه در صفحه ی95
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آزادی زن معیار آزادی ره جامعه است
آزار جنسی در قانون مجازات
اسالمی
نرگس توسنیان
یکی از موکالنم ،دختر  ۰1ساله
ای بود که در سن  ۰۳ساگی در
راه مدرسه توسط چندین پسر
نوجوان ربوده و به خانه ای در
خارج از شهر انتقال داده شده و
برای چند روز ،مورد تجاوز
گروهی قرار گرفته بود .دختر
پس از چند روز باالخره موفق
به فرار می شود .پس از مدتی
گروگان گیرها توسط بسیج محل
دستگیر شده و در پایگاه بسیج به
تجاوز گروهی اعتراف می کنند
اما در دادگاه با این ادعا که در
بسیج از آن ها به زور اعتراف
گرفته شده بود ،اتهام تجاوز
گروهی را انکار می کنند و
عنوان می کنند که دختر با میل
خود با آن ها رابطه جنسی
برقرار کرده بود .در نهایت
متهمین توانستند در دادگاه اتهام
خود را از اتهام تجاوز گروهی
به زنای غیر محصنه تغییر
دهند .عجیب تر آن که قربانی
تجاوز دسته جمعی در یک
مرحله حتی به تحمل ضربات
شالق به اتهام زنا غیرمحصنه
محکوم شد اما در نهایت قاضی
دختر را از اتهام زنا تبرئه کرد
و پسران تنها به پرداخت ارش
البکاره (دیه برای از بین بردن
بکارت قربانی) محکوم شدند» .
این روایت شادی صدر،
حقوقدان و از مدیران عدالت
برای ایران است از یکی از
پرونده های آزار جنسی که در
دوران وکالت خود در ایران،
دفاع از آن را بر عهده داشته
است.
هر چند در قوانین ایران تعریف
خاصی از آزار جنسی ارایه
نشده ،اما مطابق تعریف سایت
سازمان ملل ،آزار جنسی
عبارت است از هر نوع نزدیک
ناخواسته،
فیزیکی
شدن
درخواست برای خدمت جنسی و
یا سایر رفتارهای فیزیکی و
کالمی که پذیرفتن آن درخواست
به طور ضمنی یا تلویحی شرط
استخدام آن فرد یا اساس تصمیم
گیری در مورد کار وی قرار

نش
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گیرد یا با هدف یا اثر نامعقول
دخالت نابه جا در عملکرد کاری
فرد یا به وجود آوردن محیط
کاری خصمانه ،تهدیدآمیز و یا
توهین آمیز برای وی انجام شود.
با این تعریف شاید بتوان آزار
جنسی را به سه نوع آزار جنسی
کالمی ،رفتاری غیر از تجاوز و
تجاوز تقسیم کرد.
در قوانین ایران در ماده ۲۰9
قانون مجازات اسالمی به «آزار
جنسی کالمی» ،اشاره تلویحی
شده است« :هر کس در اماکن
عمومی یا معابر ،متعرض یا
مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با
الفاظ و حرکات مخالف شوون و
حیثیت به آنان توهین نماید ،به
حبس از دو تا شش ماه و تا 1۲
ضربه شالق محکوم خواهد
شد».

مساله دیگر اما این است که تا
چه میزان از قوانین برای طرح
شکایت استفاده می شود .به گفته
شادی صدر« ،هر چند قانونا می
توان از آزار جنسی کالمی
شکایت کرد اما صرف نظر از
مساله اثبات این امر ،اگر کسی
طرح شکایت کند بیشتر امکان
دارد که مورد تمسخر و یا
شماتت واقع شود که چرا به
گونه ای رفتار کرده و یا به گونه
ای لباس پوشیده که مورد آزار
جنسی کالمی قرار گرفته و در
نتیجه به علت نرمالیزه شدن
خشونت جنسی کالمی در جامعه
در عمل هیچ گونه شکایتی در
این موارد از سوی قربانیان
صورت نمی گیرد».
حسین رئیسی ،حقوقدان نیز می
گوید» :قانون مجازات اسالمی

به اعتقاد حسین رئیسی،
حقوقدان ،این ماده تنها آن دسته
از آزارهای کالمی جنسی را در
بر می گیرند که در اماکن
عمومی و معابر و در مریی و
منظر عموم واقع شده باشند و
آزارهای جنسی کالمی را که در
غیر از اماکن عمومی و در
خلوت صورت گرفته باشد را در
گیرد.
نمی
بر
آزار جنسی کالمی می تواند به
شکل قذف (نسبت زنا یا لواط
دادن به دیگری) و یا توهین نیز
معنا شود که قانون مجازات
اسالمی ،در مورد قذف1۱
ضربه شالق و در مورد توهین
مطابق ماده  ،۲۱1شالق تا 1۲
ضربه و یا پنجاه هزار لایر تا
یک ملیون لایر جزای نقدی در
نظر گرفته شده است.

آلت محور است و در نتیجه
حسب این که دخول انجام گرفته
شده باشد یا نه وضعیت خیلی
فرق می کند .اگر دخول انجام
نگرفته شده باشد ،مجازات عمل
( 99ضربه شالق) و در قلمرو
تعزیرات قرار گرفته و اثبات آن
بر عهده دادستان است ولی اگر
دخول انجام گرفته شده باشد،
مجازات (اعدام) در حوزه حدود
قرار می گیرد و نقش دادستان
منتفی می شود و در نتیجه بار
اثبات جرم تماما بر عهده شاکی
قرار می گیرد و اگر شاکی
نتواند عنصر اجبار را اثبات
کند ،نه تنها شاکی ،متهم به جرم
قذف (نسبت دادن زنا به دیگری)
شده بلکه به مجازات زنا هم می
تواند محکوم شود چون که به
برقراری رابطه جنسی اقرار

کرده است اما نتوانسته است که
عنصر اجبار را ثابت کند».
برای اثبات طبق ماده ۰99
قانون مجازات اسالمی ،افراد
نیازمند  ۶تا  ۲شاهد هستند.
شادی صدر با اشاره به پرونده
شینا شیرانی ،مجری شبکه پرس
تی وی که یک فایل صوتی از
آزار جنسی مدیر این شبکه
منتشر کرده،می گوید« :در
سیستم حقوقی ایران ،یک نوار
صوتی به خودی خود سندیت
ندارد ولی به هر حال اگر قاضی
از طریق آن علم به دست آورد
که آزار جنسی رخ داده است،
می تواند بدان استناد کند».
حسین رئیسی معتقد است در
قوانین ایران تنها تجاوز آشکار
جرم انگاری شده و تجاوز پنهان
که ناشی از سواستفاده خشونت
گر از موقعیت برتر خویش
نسبت به قربانی خشونت (از
جمله در روابط کاری) است،
جرم انگاری نشده است .در این
گونه پرونده ها اجبار به صورت
پنهان وجود دارد .وی در این
مورد به یکی از پرونده هایش
اشاره می کند» :یکی از
بازنشستگان سپاه در یکی از
کالن شهر های ایران موسسه
خیریه ای تاسیس می کند .بعد از
مدتی از طرف کمیته امداد
خانمی که برای درمان به پول
نیاز داشته است (موکلم) به این
فرد مراجعه می کند .این فرد به
این خانم می گوید که اگر وی
نیازهای جنسی وی را ارضا
کند ،پول درمانش را پرداخت
می کند و حتی چکی هم برای
وی صادر می کند و آن طور که
ادعا می کند صیغه عقد موقت را
هم جاری می سازد .بعد از
اندکی مشخص می شود آن زن
متاهل بوده است .زن به زنای
محصنه محکوم می شود و مرد
با این ادعا که از متاهل بودن
زن خبر نداشته و وی را صیغه
کرده بود ،از مجازات تبرئه می
شود .در این حالت هر چند
تجاوز به صورت آشکار آن رخ
نداده اما زن تحت شرایط به
نوعی مجبور به انجام عمل
جنسی شده و در حقیقت تجاوز
پنهان رخ داده است اما متاسفانه
12
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این گونه تجاوزها در قوانین ما جرم انگاری نشده اند اما در کشورهای دارای سیستم های قضایی مدرن این گونه موارد نیز جرم انگاری
شده اند».
مهری جعفری ،حقوقدان هم با اشاره به وقوع آزارهای جنسی در محیط کار ،می گوید« :در این موارد ،در یک سیستم توسعه یافته ،فردی
که آسیب دیده می تواند علیه کارفرما شکایت کند ،حق ترک کار پیدا می کند و ترک کار خود را اخراج اجباری تلقی کند .مثال براساس
قوانین کار بریتانیا ،کارفرما مسئول هرگونه خسارتی است که در محیط کار به افراد وارد می شود .آزار جنسی در زیر مجموعه آزار و
تبعیض در محیط کار قرار می گیرد و در صورت اثبات موضوع ،کارفرما به پرداخت خسارت تبعیض جنسی نیز عالوه بر خسارت
اخراج اجباری و خسارت آزار روحی محکوم می شود .به دلیل همین قوانین ضدتبعیض و بازدارنده حاکم بر روابط کار در انگلستان،
کارفرماها اغلب به دقت مراقب سالمت محیط کار خود بوده و بر استقرار روابط حرفه ای سالم در محیط کار تاکید دارند .همچنین از
کارفرما انتظار می رود برای تامین برابری و امنیت و برای اجرای قانون جاری ضدتبعیض ،ابتکار عمل و برنامه ریزی داشته باشد و
درنتیجه چنان چه شکایتی مبنی بر آزار جنسی از شخص کارفرما و یا افراد زیر مدیریت او انجام شود ،مصدوم الزاما نیاز به شاهد
نخواهد داشت و در اثبات مساله ،مقررات کاری کارفرما ،چگونگی مدیریت مساله پیش آمده از طرف او و شواهد و قراین حاکم بر محیط
http://humanrightsiniran.org/1394/9216/
کار به طور عمومی در نظر گرفته می شود.
شینا ...حالم خیلی بده ...تقصیر
توست که …
شادی امین

این روزها موضوع آزارجنسی
از سوی حمیدرضا عمادی
رییس پرستیوی که چندی پیش
در دادگاه اروپایی به خاطر
در
همراهیاش
اعترافگیریهای اجباری و
پخش آن ،در لیست تحریمهای
حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار
گرفت ،به مشغولیت بسیاری از
کاربران شبکههای اجتماعی بدل
شده و بسیاری را نیز به
موضعگیری در مورد آزار
جنسی و اظهار نظر در مورد
مردان و زنانی که علنا چنین
مواردی را افشا میکنند بدل شده
است .در پی انتشار فایل صوتی
مکالمه شینا شیرانی ،مجری
سابق این شبکه با حمیدرضا
عمادی ،عمادی و افشار ،از
مدیران پخش پرستیوی از
سمهای خود معلق شدهاند .البته
این موضوع فقط اتفاقی در
پشت صحنه پرستیوی نیست
بلکه امری عمومی و یک
بیماری اجتماعی و پر مخاطره
برای زنان است .به هر گوشهای
که نظر کنیم و در تمام جهان با
نمونههای بیشمار آزار جنسی،

خشونت و قتل زنان روبرو
هستیم .
با مروراظهارنظرهای کاربران
شبکههای اجتماعی در چند
روزی که از انتشار این فایل
صوتی میگذرد ،چند نکته مدام
تکرار میشود:
 .۰خود این خانم رابطه جنسی
را میخواسته واال تلفن را قطع
میکرد.
 .۶برای گرفتن اقامت و
پناهندگی این فایل صوتی را
علنی کرده است.
 .۵این خانم انگلیسی حرف زده
چون میخواسته برای پروندهاش
در روند تقاضای پناهندگی از آن
استفاده کند.
 .0کرم از خود درخته.
 .1این خانم از حرف زدنش
معلومه این کاره است.
مجموعه این اظهار نظرها نشان
میدهد که این گفتمان که زن ذاتا
مکار و حیلهگر است و بایستی
کنترل شود واال مرد را به گناه و
انحراف میکشاند ،بعد از ۵1
سال تبلیغ مداوم در جامعه به
گفتمان و باور غالب بدل شده
است .در واقع جمهوری اسالمی
با تکیه بر فرهنگ ضد زن و با
تسلط شرع موفق شده است تنفر
از زنان را به عنوان یک پس
ذهنیت قوی در جامعه نهادینه و
آنان را به عنوان جنس "حیله
گر" معرفی کند.
روی دیگر سکه این گفتماان کاه
بر پایاه اساطاوره ماردان و آلات
محوری شاان باناا شاده ،از ایان
حرکت می کناد کاه آلات جاناسای
مااردان ،مااوجااودیاات مااجاازا و
مستقلی داشته ،خودمختار است و

کنترل آن از دست ماردان خاارج
اساات .بااه هااماایاان دلاایاال مااردان
تااحااریااک شااده مااجااازنااد باارای
ارضای خود هر اقادام و عامالای
را انااجااام دهاانااد .در ایاان باااور
اجتماعای ماردان تاحاریاک شاده
بردگان آلت خویش هستند .
هر یک از ما بارها در مواجه باا
روایت تجاوز و خشونت و آزار
جانااساای از ساوی مااردان بااارهااا
شاناایادهایاام کاه "تاقااصاایار خااودش
نیست ،مرد است" و یاا ماردانای
در توجیاه خشاونات جاناسایشاان
استدالل میکنند کاه " ناتاونساتام،
جاالااوی خااودم رو بااگاایاارم ".در
اینجا "جلوی خودم" اشاره به آن
مااوجااود مااظاالااوم و خااودمااخااتااار
دارد.
در چنین نگاهی ،مردان دائم و با
تااالااشاای طاااقاات فاارسااا در حااال
کنترل آن موجود مستقل کاه اگار
چیزی بخواهد باایاد تاامایان شاود
هسااتاانااد و زنااان هاام عاااماالاایاان
تااحااریااک ایاان مااوجااود ضااعاایااف
النفس و کشاندن مردان از طریق
وی به دنبال مطامع خود و تامیان
اهدافشان هستند.
بی جهت نیست که سایات مارکاز
ملی پاسخگویی به سواالت دیانای
در پاااسااخ بااه سااوالاای در مااورد
ماقاایساه ماکار زناان باا شایاطاان
مینویساد" :باا تاوجاه باه جااذباه
عااماایااق جاانااساای کااه در زنااان
بهخصوص زیبارویان هست و با
توجه به فاتاانای و طاناازی فاوق
العاده آنها و کید و مکرهای آناان
در دلربایی  ،معلوم است که ایان
فتنه گری و مکر عاظایام باوده و
بسیاری از انسان ها را به زمایان
می زند و به همین جهت می

بینیم که وقتی یاوساف صادیاق باا
فتنه گری زنان درباری و فاتاانای
و طنازی آنان روبارو مای شاود
که هر کدام با هزار عشوه و نااز
او را باه خاود فارامای خاواناد ،
دست نیاز به آستان بی نیاز بالاناد
کاارده و در نااهااایاات عااجااز و
ناتوانی عرض می کند:
َ
َّ
ف َعا ِنِّاي كَایْادَهأان أصْابأ
إِالَّ تَ ْ
ص ِر ْ
ْ
َ
أ
إِلَ ْی ِه َّن َو أك ْن ِمنَ الجاهِلین
و اگر مكر و نیرنگ آناهاا را از
من باز نگارداناى ،باهساوى آناان
متمایل خواهم شد و از جااهاالن
خواهم بود".
به قول آدریان ریاچ ،فامایانایاسات
همجنسگرا " ،قاوانایانای کاه حاق
تسلط جنسی مردان بار زناان را
تااثااباات ماایااکاانااد ریشااهاشااان در
اســطوره پـهالاواناان ،در تاماایال
مردان به فتح همه چیز ،در آلات
جاااناااسااای ماااردان -و زنااادگااای
خودمختارش -نهفته است ".
و اینچنین است که درد "تخم"
مردی که پای تلفن "عجز" خود
را به نمایش می گذارد و التماس
می کند که زن او را " 1دقیقه"
از سر "دوستی" ،ارضا کند ،دل
همه مردان و زنانی را که به
فالوس( آلت) محوری این جهان
باور دارند را نیز به درد
میآورد و همهگی بر شینا
میتازند و همصدا با مرد
متجاوزبه حق زن بر بدنش،
میگویند :تقصیر توست که
سینههایت قشنگ است"؛ فقط هر
یک برای بیان این کالم و این
حکم ،واژههای متفاوتی را بر
میگزینند.
البته این تنها جمهوری اسالمی و
گفتمان شرعی نیست که در
13

قت
هجنکش و اعدا م ل عمد و سازمان یافته دولتی ست
بازتولید چنین باوری فعال است،
این باور را برخی از زنان نیز
بازتولید و از این دسته از مردان
دفاع میکنند .در این میانه زنان
زیادی گویی از همدستی با
مردان و دفاع از نیازهای مردان
(بخوان فالوس محوری) بازمانده
اند ،دشمنی خود با همجنسانشان
با نوشتههایی سطحی و سخیف
بیان کردهاند .شهال زرلکی یکی
از آنان است که در بازگویی
باور "زنان مکار و حیلهگر" و
مردان "قربانی و حامی" گوی
سبقت را از بقیه عقب ماندگان
گرفته و همه مردان دور و برش
از "شجاعت" وی در بیان
حقیقت انگشت به دهان میمانند
و او را مورد تحسین قرار
میدهند .زرلکی که تمام تالش
خود را میکند که در ستیز با
زنان مقامی یابد مینویسد":این
خانم شینا کاش مکالمات قبلی را
هم ضمیمه میکرد .اخر چطور
این آقای مدیر وقتی حالش بد می
شود پیشنهاد بی شرمانه! خود را
اینقدر راحت و صمیمی با این
خانم در میان می گذارد و این
خانم شینا هم هی با آن صدای
عاشق کش ناز می کند! ...
سالهاست که زن ها با سیاست
های زنانه شما بخوانید طنازیها
و عشوه گری ها از نردبان دراز
مردان "مهم" باال می روند تا به
جایی یا به ناکجایی برسند و
وقتی رسیدند یا نرسیدند و به هر
دلیلی انصراف دادند از مثال
پیشرفت در اجتماع ،مردها می
شوند کثیف و پست و رذل و
متجاوز جنسی! زنها سیاست
جالبی دارند .از جنسیت خود به
هر شکلی که ممکن باشد،
استفاده می کنند .هم برای جذب
مردان و هم علیه انچه
مردساالری می نامند! "
اما کار به همینجا ختم نمیشود.
چنین باوری باید خوراک نظری
خود را نیز بیابد تا در جامعه
مقبولیت یابد .مسئولیت القای
چنین باوری بر عهده به
اصطالح متخصصینی قرار
گرفته است که علم موجود را به
عنوان پایه و ستون حفظ این
نظام متنفر از جنس زن پذیرفته
و از آن برای توجیه این

نش
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نابرابری عظیم اجتماعی بهره
میگیرند .برای مثال کامنت یکی
از کاربران زن درفیسبوک به ما
نشان میدهد که چگونه
"روانشناسی" در خدمت توجیه
"خودمختاری آلت مردانه" و
ترویج باور " مکر و حیله
ورزی" زنان به کار میآید  .این
کاربر زن مینویسد :من به هیچ
عنوان نگاه جنسیتی مدیران به
کارمندان رو تکذیب نمیکنم ،هر
زنی در محیط کار بارها و بارها
در چنین موقعیتهایی قرار
گرفته ،اما به قول خانم دکتر
ساعیان" :ما زنها توانایی کنترل
و مدیریت هر رابطه ای را
داریم تا به میل خودمان پیش
ببریم و مردها واقعا موجودات
ساده و غیر پیچیده و حتی
مظلومی هستند! به نظر من کار
این خانوم و پخش کردن این فایل
فقط یک مکر زنانه ست برای
رسیدن به مطامع شخصی! "
در اینجا نیز "سادگی و
مظلومیت مردان" در مقابل
"مکر زنان" قرار میگیرد .به
سادگی جایگاه متجاوز و قربانی
تغییر یافته و حمیدرضا
میرعمادی" قربانی سادگی و
مظلومیتش" و بی چارهگیاش
در برابر نیازهای آلت جنسیاش
قلمداد میشود.
چنین زنانی برای اتحاد با مردان
و سهیم شدن در قدرت مردان
تمام تالش خود را میکنند ،آنها
تحقیر و خوار شمردن زنان را
تقویت میکنند .تمام عمر چشم به
دست مردان صاحب قدرت دارند
تا سهمی نیز به آنان اعطا کنند .
هرچند این "توهم شراکت در
قدرت" برای همیشه یک توهم
باقی میماند.
زنان در آموزش و زندگی
روزمره یاد داده میشوند که از
استراتژیهای متفاوتی برای بقا
استفاده کنند .استراتژی همراهی
مستقیم با مردان و یا استراتژی
میانجیگری.
شهال زرلکی و زنان دیگری که
بیرحمانه در دفاع از "تخم"
مرد بیچارهای که در دام
حیلهگری زنی عشوهگر قرار
گرفته است قلم میفرسایند ،مرا
بار دیگر به یاد سیندروم استکهلم

میاندازند .سیندرومی که فرد
قربانی خود را با سرکوبگرانش
تعریف میکند و حیات خود را
به تایید سرکوبگرانش وابسته
میداند ،قدردان کوچکترین
امتیازات اهدایی او میشود و
حاضر است هر کاری بکند تا
سرکوبگرانش را راضی کند.
پرخاشگریهایی از این جنس به
خانم شینا شیرانی که مورد
قضاوت زن ستیزانه جماعت
وسیعی قرار گرفته است کم
نیستند .قرار است زنان مرعوب
شوند تا "امنیت مردان متجاوز"
به خطر نیفتد .چون از دید اینان،
اگر قرار باشد هر زنی هر بار
دهان باز کند و از آزار و
خشونت جنسی مردان اطرافش
بگوید که "سنگ روی سنگ"
بند نمیشود .یکی از ارکان
اصلی این جامعه که بر پایه
قدرت و خشونت جنسی مردان
بر زنان استوار و بنا شده است
از هم میریزد .بی جهت نیست
که با وجود آمار باالی خشونت
علیه زنان ،سخن گفتن از آن
بالفاصله با هجمه مردان روبرو
شده و با عناوین گوناگون صدای
ضد مردساالری و مردمحوری
را خفه یا الاقل حضورش را
محدود میکنند.
به نظر میآید جامعه نیازمند
نگاه و بازتعریف جدی به همه
مفاهیمی است که سالها قبل
حداقل در بخشی از روشنفکران
و رسانههای خارج از قدرت جا
افتاده محسوب میشد .شیوه
پرداخت بسیاری از رسانه ها و
کاربران شبکههای اجتماعی به
این موضوع نشان از یک
عقبگرد نگران کننده در این
عرصه دارد.
تا زمانی که به آلت مردانه
موجودیتی جدا و خودمختار از
صاحبش داده شود ،یعنی در نگاه
بسیاری از ما باور قوی به
دوگانه "زن مکار و شیطانی" و
"مرد فریب خورده و قربانی"
دیده شود ،خشونت جنسی مردانه
به رسمیت شناخته می شود و
حق زنان بر بدن خود انکار
خواهد شد .دوگانه "مرد اسیر
آلت ،زن مکار" ،نفرت و دشمنی
علیه زنان را ترویج میکند،

مسئولیت مردان در مقابل اعمال
و رفتار خود را منکر میشود و
دفاع از زنان قربانی را ساده
انگاری یا "شراکت در مکر"
وانمود میکند .با صراحت چنین
تصویری از زن و مرد را باید
در هم ریخت.
1. http://justice4iran.org/
persian/publication/call-foraction/the-european-court-of
-justice2
2. https://
www.facebook.com/
banoumaryam/
?posts/10153787095819845
__mref=message_bubble
 .4شینا شیرانی در این مطلب تننن نا نه
عنوان ین نن رنر ناننی نار ننن نی
رای من مطرح ا ت و ایننن نه ایشنان
امرون ادعای مقا له ا ح اب ا ن ناری
و ادعاهای دیگری را مطرح منی نننند
نه تا دیرون در ت لیغ ن گاهانه ن نین
وده ا ت ،مورد حث من نی ت.
4. http://www.pasokhgoo.ir/
node/64723

http://www.meydaan.com/
UserFiles/File/Ghdrat-wa-LazatA4
(1).pdf

6.https://
www.facebook.com/
sh.zarlaki/
?posts/10205554818250841
pnref=story.
https://www.facebook.com/
banoumaryam/
?posts/10153787095819845
__mref=message_bubble

رد کشوری هک زن حق انتخاب
لباس ش را ندا رد ،حرف زدن
از انتخابات آزاد یک فریب
زبرگ است.
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بررسی واکنش راسیستی به اذیت و  ....ادامه صفحه 99
ثریا شهابی :در مورد مسلۀ آلمان
و سیاست پناهنده پذیری اش بی
تردید پناهنده گانی که وارد هر
یک از این کشورهای اروپایی
می شوند ،بخش اعظمشان در
ردیف نیروی کار غیر
متخصص قرار می گیرند و
ارزان استثمار می شوند .در این
تردید نیست .اما این که سیاست
دورۀ قبل آلمان را ٬بازکردن
درها و ورود پناهنده گان را٬
یک سیاستی برای جواب دادن به
جلب نیروی کار دانستن ،به نظر
من درست نیست .عواقب ٫و به
آن٬
محصوالت
اصطالح
دسترسی به این نیروی کار
وسیع ارزان خواهد بود ٬در این
تردیدی نیست .اما این سیاست
بیشتر یک پاسخی است به
معضالتی که خود بورژوازی
غرب و بورژوازی جهانی
آفریده و آن فرار میلیونی ،
تخریب  ،خانه خرابی ،
سناریوی سیاهی است که در
خاورمیانه ساخته و تصویر سیاه
و نا امنی است که در سراسر
دنیا به هر شهروندی می دهد .
این وضع جواب می خواهد .و
جوابهای تا به امروز داده شده٬
به قول شما تعرضی که
میلیتاریسم غربی در خاورمیانه
کرد و رشد و گسترش ارتجاع
اسالمی در خاورمیانه ٬عروج
داعش و حمایتی که از به
اصطالح سنی گری و شیعه
گری و خاورمیانۀ قومی ترو
مذهبی تری که ساخته شد ٬همه و
همه نشان داد که این روند نمی
تواند ادامه پیدا کند .
ببینید بورژوازی برای سرمایه
اش ٬احتیاج به امنیت دارد.
احتیاج به این دارد که ٬بالخره
بعد از ده سال به لجن کشیدن و
به قهقرا کشیدن جوامع انسانی٬
به شهروندانش بگوید که من
جواب دارم ٬من یک پاسخ
دارم  .این وضعیت نمی تواند
برای همیشه ادامه داشته باشد.
این تقابل و رقابتی که بین
کمپهای نیروهای و قدرتهای
اصلی بورژوازی وجود دارد٬

باید یک جوری به سر انجام
برسد.
در این جهان چند قطبی ٬هر
نیرویی که بخواهد در بلند مدت
در قدرت بماند یا به قدرت برسد٬
باید به مردم جهان این این
دورنما و این نوید را بدهد که
حداقل اوضاع از گذشته بدتر
نمی شود! در دروان جنگ
سرد ،بورژوازی غرب این نوید
را می داد که من اوضاع را
بهتر می کنم! من مبشر حقوق
بشر هستم! نماینده دموکراسی
هستم! امروز کل کمپ حاکم
بورژوازی پیروز بعد از جنگ
سرد ٬برای بقا خودش به این
احتیاج دارد که بتواند این دورنما
را بدهد که وضع بدتر نمی شود!
برای خودش بدتر نمی شود!
سیاست آلمان ٬بعد از شکست
آمریکا در خاورمیانه ٬به
خصوص در کیس سوریه ،یک
جوابی به این نیاز است.
آلمان امروز در موقعیت
اقتصادی قرار گرفته است که
قادر است این جواب را بدهد.
بورژوازی آلمان توانست خیلی
زود تر فشار و بار بحران را ٬با
تعرض وسیع به نیروی کارش و
با ارزان کردن نیروی کار
وتعرض به حقوق خود
شهروندان آلمان ٬از روی خود
کم کند و به درجه ای آن را از
سر بگذارند .امروز ٬بنیه بهتر
اقتصادی آلمان نسبت به سایر
کشورهای غربی ٬دولت این
کشور را در موقیعیی قرار
میدهد که تالش کند جواب
متفاوتی بدهد و از نظر سیاسی
این موقعیت را پیدا کرد که
بگوید من جواب دارم  .من برای
معضالتی که آفریدم و ما آفریدیم
در جهان جواب دارم  .از این
رو «صاحب» قرضهای یونان و
در راس حفظ اتحادیۀ اروپا و
در مورد خاورمیانه «صاحب »
مسایل و مشکالتی و فرارها و
آوارگی میلیونی بود که اساسا
خودشان بوجود آورده بودند .
در نتیجه می خواهم بگویم که
برخورد و سیاست متفاوت آلمان٬

بیشتر از اینکه به خاطر جلب
نیروی کار باشد و یا یک توطیه
ای در این مورد ٬ناشی از جایگاه
و موقعیت متفاوت دولت و
بورژازی آلمان در کمپ
بورژوازی جهانی است .این
طور نیست که به اصطالح
پشت پناهنده پذیری رفته اند تا به
این بهانه نیروی کار جمع کرده
باشند! طبعا در بلند مدت بخش
اعظم پناهندگان به اصطالح
نیروی کار خارجی  ،نیروی کار
ارزان و بی حقوق و با استثمار
درجه باالتر خواهند بود .این به
جای خود .اما سیاست امروز
اساسا یک سیاستی است برای
قرار دادن خودش در راس کمپ
بورژواری جهان به عنوان اینکه
من راه حل دارم .همچنان که
روسیه این تالش را می کند  .در
بطن پس کشیدنها و شکست و نا
کامی سیاستهای میلیتاریستی
آمریکا  ،روسیه به عنوان اینکه
گویا مبشر آزادی برای سوریه
است ٬به میدان آمد .بمب هایی
که در سوریه انداخت ٬از جانب
بخشی به عنوان بمبهای نجات
بخش حتی تلقی شد!
داعیه های روسیه یک معنی
دیگری دارد .پیشروی آن در
کیس اکراین و پیشروی آن در
کیس خاورمیانه  ٬همه و همه
تالشی است برای اینکه بگوید
که در این جهان چند قطبی
میتواند نشان دهد که او می تواند
به اصطالح حافظ امنیت باشد و
به یک تعادلی در رقابتهای بین
المللی شکل بدهد! شانس ایفای
چنین نقشی ٬البته برای روسیه
بسیار کم است .بهر رو در مورد
کیس روسیه میتوان جداگانه
صحبت کرد
می خواهم بگویم این سیاست
پناهنده پذیری آلمان ٬بیشتر
سیاسی بود تا دلیل مستقیما
اقتصادی و جلب نیروی کار
داشته باشد .سیاست مقابله با و
پرکردن خال رهبری در کمپ
بورژوازی بین المللی ٬در
شرایطی که آمریکا «خراب
کرده بود» ٬آمریکا شکست
خورده بود .مجموعۀ این فاکتور
ها ٬شرایطی فراهم کرد که آلمان
پا پیش بگذارد و بگوید که من

عالوه بر اینکه به اصطالح از
نظر اقتصادی در موقعیت
بهتری قرار گرفتم ولی از نظر
سیاسی می توانم به یک نظم
ویک دورنمای حداقل بدتر نشدن
اوضاع را جلوی پیش پای
شهروندان بگذارم .
تعرضات ارتجاعی که در اروپا
صورت می گیرد ٬تعرض دست
راستی و فاشیستهای آلمان٬
بخصوص با استفاده از کیس
جرایم جنسی ٬که بخشا توسط
کسانی که در این موج پناهندگی
به آلمان آمده بودند صورت
گرفته است ،طبعا فشاری آورده
است که قوانین را هر چه بیشتر
به ضرر پناهندگان تغییر بدهند.
این موج بار دیگر پناهندگان را
در موقعیت بسیار ضعیفتر و بی
دفاع تری ٬در مقابل تعرض٬
قرار می دهد .منتها من فکر نمی
کنم تغییر تعیین کننده ای بتواند
بگذارد در تالشی که آلمان می
کند  .تالش آلمان برای قرار
گرفتن در و پر کردن خال
رهبری در صفوف خود
بورژوازی جهانی  ،که طبعا
مقابله با تحرکات از پایین ٬پیش
شرط آن است.
این خال رهبری بورژوازی
جهانی ٬می تواند با فشار
تحرکات از پایین به باال٬
بخصوص در خاورمیانه با
انقالبات دیگری چون انقالبات
تونس و مصر مواجه بشود .اگر
بورژوازی جوابی نداشته باشد٬
جواب در این سطح که :قادر
نباشد حداقل این افق را در
مقابل جامعه بگذارد ٬مستقل از
اینکه این افق عملی باشد یا نباشد
که من می توانم امنیتی برقرار
کنم که دورنمای آینده سیاهتر و
تاریکتر ی را جلوی شهروندان
نگذارم !٬اگر بتواند این کار را
بکند ٬موفق شده است.
به نظر من سیاست پناهنده
پذیری دولت آلمان را در این
راستا باید دید ٬تا توطئۀ جلب
تعرض دست
نیروی کار.
راستی و فاشیستی حتما روی
این تاثیر دارد .تاثیر دست
راستی ها ٬امروز بیشتر از هر
چیزی در خود آلمان و در نقض
قوانین پایه ای و جهانشمول
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قت
هجنکش و اعدا م ل عمد و سازمان یافته دولتی ست
بودن حقوق انسان واستاندارد
واحد داشتن در برخورد با
مجرمین ٬و تعرض به این
دستاوردها ٬خود را نشان میدهد.
طبعا هرچه بیشتر مورد تعرض
قرار دادن بخش ضعیفتر جامعه٬
«خارجی ها »و کسانی که
»دارند٬
«خارجی
پیشینه
بورژوازی را در بلند مدت در
موقعیت بهتری برای استثمار
وسیعتر آنها قرار میدهد .این یک
دستآورد جانبی حتما هست .اما
سیاست پناهنده پذیری دور قبل
آلمان ٬اساسا سیاستی ماکرو
است ٬که حتما تبعات جانبی
زیادی دارد .این اساسا سیاستی
است جهانی ٬تا محلی و کشوری
و یا اینکه بخواهد پاسخی به نیاز
نیروی کار ٬امروز را بدهد .
مینو همتی :تا کنون مشخص
شده است که اکثر مهاجمین از
کشورهای اسالمزده بوده اند،
کشورهائیکه زن ستیزی و آزار
جنسی زنان نهادینه شده است.
عکس العمل زنان مهاجری که
از سایه شوم قوانین شریعت
گریخته اند به این ماجرا چه بوده
است؟ و نظر شما در مورد این
واکنشها چیست؟
ثریا شهابی :عکس العمل ها
متفاوت بوده است حتما .اگر
سری به رسانه ها بزنید می بینید
که بحث و اظهار نظر و عکس
مختلفی
جوانب
العمل
دارد .بعضی ها می روند توی
قطب مخالفش که این یک
تعرض سازمانیافتۀ سیاسی
است  .طبعا برای هم زنان
اروپایی و هم زنانی که از
کشورهای غیر اروپایی با پیشینۀ
شمال آفریقا یا خاورمیانه زندگی
می کنند  ،برای آنها احساس
ترس به وجود می آید .برای هر
کسی بعد از این اخبار و بعد از
انعکاس عکس العمل های
سیاسی نسبت به آن ٬احساس
ترس به وجود می آید .احساس
ترس از خطر حملۀ راسیستها از
یک طرف و احساس ترس از
اینکه جمعیتی که پیشینۀ خارجی
دارد بتواند فضای جامعه را نا
امن بکند .این فضا هست ٬اما
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عکس العملهایی که تا کنون
شاهدش بودیم ٬به درجه زیادی
تحت تاثیر برخورد جریانات
سیاسی به این واقعه است .
جریانهای دست راستی فاشیستی
آن را تبدیل می کنند به فشار بر
روی خارجی ها ٬و بخشی از
جریانهای مدافع حقوق پناهندگی
سعی می کنند که اسالم را از
زیر ضرب خارج بکنند و به
اصطالح به درجه ای حقایق این
اتفاقات را الپوشانی کنند و به
حساب خودشان اینطور از
پناهنده دفاع بکنند .که به اعتقاد
من هیچکدام نه تنها قادر به
کاهش میزان ترس نخواهند شد
که برعکس عمل خواهند کرد.
هیچکدام نه میتوانند از پناهنده
دفاع کنند و نه در مقابل تعرض
جنسی به زنان سدی ببنند.
فقط با یک پرچم می شود رفت
به مقابله با این جریان و آن این
است که جرم جرم است ونباید
جرم را پوشاند ٬به خاطر اینکه
کسی پیشینه ملی مذهبی و قومی
اش چی است ٬در شنیع بودن و
جرم بودن آن تخفیف داد یا حکم
مجازات غیرمتناسب صادر
کرد! مهم نیست که مذهب و
عقیده مجرم چی است  .مجازات
جرم یک سان است و مجازات
دوگانه نداریم .استاندارد دوگانه
نداریم و حقوق انسانی و حقوق
شهروندی متفاوت متناسب به
مذهب و ملیت و قومیت نداریم!
و رکن دیگرش اتهام جعلی و
جرم جعلی ممنوع است! خیلی
ها هستند که این مطالبات را
مطرح می کنند  .اما فضای
غالب فضای فاشیستها و دست
راستی هایی است که سواستفاده
می کنند ٬از پیشینۀ قومی مذهبی
برای تعرض به حقوق شهروندی
در خود جامعه آلمان .از طرف
دیگر ٬این راه بطور واقعی هیچ
فضای امنی برای هیچ زنی در
آلمان بوجود نمی آورد .این
تقابل قادر نیست که موجب امن
تر شدن جامعه شود .به هر حال
این فضا غالب است و به نظر
من مقابله با این دو قطبی راهی
است که باعث می شود که شما
بتوانید مطالبات واقعی خودتان
را که دفاع از حقوع جهانشمول

انسان و دفاع از استاندارد یک
دست و یگانه در برخورد به
مجرمین و ممنوعیت مجازات و
اتهام جمعی است اینها را بتونید
مطرح بکنید.
مینو همتی :راه حل چی است؟
چگونه میتوان هم در مقابل
خارجی ستیزی و هم در مقابل
دست درازی ارتجاع اسالمی٬
سد بست.
ثریا شهابی :چه باید کرد ؟ چه
باید کرد تا هم موج خارجی
ستیزی را عقب زد و از طرف
دیگر جامعه را برای زنان امن
نگاه داشت و جلوی تعرض های
ارتجاع اسالمی را هم گرفت.
قبل از هر چیز باید قایق را از
زیر آب پروپاگاند طرفین بیرون
کشید .دوقطبی اینکه تقصیر
پناهنده ها است  ،تقصیر خارجی
ها است و در نتیجه باید یک
مجازات جمعی را به پای آنها
نوشت .یک اتهام جمعی را اول
نوشت و بعد جمعا مجازاتشان
کرد و از طرف دیگر این را
یک حرکت سیاسی سازمانیافته
اسالمی دانست که از مهاجرین و
پناهندگان سرباز گیری میکند٬
را باید عقب زد .این دوقطبی از
هر دوطرف به ضرر هم زنان
است و هم به ضرر دستاوردهای
تا کنونی جهانشمول بودن حقوق
انسان است و هم به ضرر
خارجی و پناهنده است .این دو
قطبی در عین حال ٬جوامع
غربی را هم به شدت منقبض تر
و آزادیهای سیاسی را بیش از
بیش تحت تعرض قرار می دهد.
باید واقعیات را از زیر این
خروارها پروپاگاندا بیرون
کشید .بله واقعیت دارد این
اتفاقات صورت گرفته است .
اینکه تعدادی ازکسایی که از
جوامع اختناق زدۀ شرق زدۀ
مذهب زده فرار کرده اند و
یک همچین جرایمی را مرتکب
شده باشند ٬حتما احتمالش هست
و ممکن است صورت گرفته
باشد.
تعدادی اقلیت این کار را کرده
اند و گناه جمعی و اتهام جمعی
نوشتن پای میلیونها نفر که فرار
می کنند از این جغرافیای نا امن

این یک تحرک فاشیستی است .
این یک تحرک ارتجاعی است
توسط هر کسی صورت بگیرد.
توسط دسته جات رسما فاشیستی
صورت بگیرد یا توسط دولت
آلمان صورت بگیرد .یک
تعرض فاشیستی است .جرم
جرم است مستقل از ملیت  ،نژاد
و مذهب است .هر کسی که آن
رامرتکب شده باشد جرم است و
باید مطابق حقوق و استاندارد
های یکسان به این جرایم
رسیدگی شود .استاندارد دوگانه
را نباید به رسمیت شناخت.
تعمیم این عقب نشینی را نباید
به رسمیت شناخت .باید در
مقابلش ایستاد و گفت نه  .قبول
نیست و تجربۀ فاشیسم هیتلری
نشان داده است  .که شما اجازه
ندارید بر پیشانی همۀ کسانی که
از خاورمیانه و شمال آفریقا
فرارکردند مهر مسلمان و بدنبال
آن مجرم متعرض جنسی بزنید و
آنها را محکوم بکنید به اینکه
مناطق نا امن و جایی که به
خاطر فقر و جنگ فرار کردند
برگردید .محکوم به مرگشان
بکنید ،محکوم به فقرشان بکنید،
محکوم به بی مسکنیشان بکنید،
محکوم به آواره گیشان بکنید،
بخاطر اینکه جرم جنسی
مرتکب شده یا نشده اند!
محکومیت آنها با محکومیت هیچ
شهروند آلمانی نباید فرق بکند و
در عین حال دفاع از ورود
پناهندگان و دفاع از باز ماندن
مرزها و دفاع از حق فرار از
ناامنی ٬از بی آیندگی و تخریب
و خطر کشتاری که در
خاورمیانه بوجود آمده است .این
حق ها ٬به قمیت کشتار های
میلیونی فشیسم هیتلری ٬و به
زور جنبش هاس سوسیالیستی و
مترقی بدست آمده است .باید
جلوی تعرض به این حقوق را
گرفت ٬و به هیچ بهانه ای نباید
اجازه داد که هیچ پناهنده و هیچ
خارجی را به خاطر تعرض
جنسی که بخش کوچکی از این
جمعیت در آلمان یا در هر شهر
دیگری کرده مورد تعرض قرار
بدهند .شما همین امروز خبر
بولدوزر انداختن روی کمپ
های پناهندگی در مرز فرانسه
16
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را شاهد بودید! تعرض افسارگسیخته ای که وجود دارد .نقطۀ روشن این است که با وجود تمام این تبلیغات ضد انسانی و ضد خارجی٬
هنوز در جامعه آلمان وقتی سوال می کنند شصت در صد می گویند که موافق ورود خارجی ها و پناهنده ها هستند .و این نشان می دهد که
چقدر زمینه برای کار کردن و عقب زدن این تعرض دست راستی در خود کشورهای غربی بازاست.
مقابله با اسالم ،مقابله با تعرض اسالمی ،مقابله با فرهنگ اسالمی ،نه کار این دولتهایی است که همه آنها هم منفعت هستند با همۀ انواع
ارتجاع اسالمی ٬از داعش تا جمهوری اسالمی و با عربستان سعودی ٬بلکه کار یک جنبش آزادیخواهانه و یک جنبش مترقی
سوسیالیستی و کارگری از پایین است .و این کار بدون عقب زدن این تعرض به حقوق جهانشمول انسان  ،حقوق جهانشمول مجرمین و
حقوق مجرمین و در عین حال ممنوعیت مجازات جمعی نوشتن ،ممنوعیت اتهام جمعی زدن ٬اولین قدم در مبارزه با ارتجاع اسالمی  ،در
مبارزه با هر نوع ارتجاعی است.
بدون این عقب زدن  ،بدون پیشروی در این عرصه  ،صحبت از حقوق زنان  ،صحبت از مبارزه با اسالم ،صحبت از عقب زدن ارتجاع
اسالمی ٬حرافی بیش نخواهد بود .مقابله با ارتجاع اسالمی ٬همانطوری که مقابله با همۀ شاخه های مختلف ارتجاع امپریالیستی و غیر
امپریالیستی ٬کار یک جنبش توده ای  ،کار یک جنبش طبقاتی ،کار یک جنبش کمونیستی سوسیالیستی ماکزیمالیست ٬از پایین است.
این کار جنبشی است که با جلب همۀ محرومین ٬از زنانی که قربانی خشونتهای اسالمی هستند ٬تا مردم متمدن و مترقی در جوامع غربی
که این عقب گرد تاریخی در تعرض به جهانشمول بودن حقوق انسان را نمی خواهند ٬تحمیل آپارتاید اروپایی را نمی خواهند ٬ورق را
برگرداند.
این کار جنبشی است که از زنانی که قربانی تعرض افسار گسیختۀ ارتجاع اسالمی هستند ٬در هرکجا و در هرجغرافیایی دفاع میکند .از
مردمی که مورد تعرض انوال و اقسام جریانات دست راستی فاشیستی و ارتجاعی هستند ٬دفاع میکند .کار جنبشی است که بتواند اعتراض
جهانی به منجالب موجود را به سمت یک جنبش وسیع سوسیالیستی و کارگری  ،یک جنبش کمونیستی کارگری کانالیزه کند و بتواند با
مقابله با ارتجاع از همه نوع ٬ارتجاع اسالمی و غیر اسالمی ٬سکوی به قدرت رسیدن طبقه ای شود که با به قدرت رسیدن و سازمان
دادن نظام اقتصادی ـ سیاسی برتری ٬با برقراری نظام سوسیالیستی ٬برای همیشه این نکبت و این سیاهی را از سر بشر کم کند.
قانون مدنی ایران و خشونت علیه زنان
مرضیه آدمی فعال حقوق بشر و زنان

یکی از مشخصه های مثبات عصار
جدید نسبت به ادوار گذ شتاه باهاباود
شرایط اجتماعی ،اقتصادی وحقوقی
زنان در دنیای کنونی است .زنان باا
ماااباااارزات خاااود در کشاااورهاااای
اروپایی توانستند تاغایایارات اسااسای
را در شایاوه ناگارش جااماعاه ماارد
سااااالر نسااابااات باااه خاااود ایاااجااااد
نمایند.همچنین توانستند حقوق برابار
را با مردان کسب نمایند.
در زمانی که کشور ایران نیز سعای
در ایجاد قاوانایان بارابار بارای زن
ومرد وتالش برای تصویب قاوانایان
حمایت کننده برای زناان را داشات
تاغاایایاار حااکاوماات ماااناع ایاجاااد ایاان
تغییرات شد .وقوانینی را در جاهات
سااارکااااوب زنااااان از تصااااویااااب
گذراند .حجاب اجبااری بارای زناان
از جمالاه ایان تاغایایارات در جاهات
ساارکااوب زنااان بااود .در نااتاایااجااه
اسالمی شدن سیستم حاکم ,قاوانایانای
وارد دستگاه قضایی شد که آن پاس
از گااذشاات سااه دهااه از حااکااوماات

اسااالماای باااعااث اعااتااراض
زناااان وحاااقاااوقاااداناااان زن
وجنبشهای اجاتامااعای زناان

شد.
ما در ایان ماجاال باه باررسای ایان
قوانین پرداختاه و تااثایار آن را در
نگرش جامعه وهاماچانایان خشاونات
روز افزون نسبت به زنان ودختران
را از نظر میگذرانیم.
بدون شک قوانین ما منشعب از فاقاه
اسالمی بوده ودر ایان مایاان قااناون
مدنی وقانون ماجاازات اساالمای در
مباحث ومواد ماخاتالاف تاباعایاضاات
گسترده ای را نسبت به زنان اعماال
کرده اند .
گر چه بسیاری از متشرعان وفاقاهاا
وحتی حقوقدانان بر این بااورناد کاه
قااواناایاان اسااالماای حاارماات وارزش
زنان راترفیع داده ,ولی ماا بار ایان
باوریم که وضع این قوانین نه تاناهاا
حرمت وارزشی به زنان نداده ,بلکه
بصورتی تبعیض آمایاز آناان را از
حقوق انسانی واولیه خود باز داشتاه
است.
مااااده  ۰۰۱۳قااااناااون مااادنااای باااه
صااراحاات ریاااساات خااانااواده را از
خصایص مرد مایاداناد .اساتافااده از
کلمه ریاست در قوانین وبخاصاوص
در ارتباط با روابط خانوادگای تاناهاا
یک چیز را به ذهن متبادر می کند .
آن اطااعات وتاباعایاات مارعاوس از
رییس است.
طبیاعاتاا در در هار راباطاه ریایاس
ومرعوسی چه در مایاان ساازمااناهاا
وارگااانااهااای دولااتاای وچااه ارگااانااهااا
ونااهااادهااای خصااوصاای اطاااعاات

وفرمانبری مرعوس جزیای از ایان
روابط به شمار مایارود ودر ماقاابال
تخطی مرعوس ضمانت اجرایی از
اخطار گرفته تا اخراج شخص ازآن
موسسه یا نهاد در نظر گارفاتاه شاده
است.که البته نفس چنین روابطی که
صرفا روابط اجتماعی وشغلی است
باا نااوع راباطااه ای کاه درخااانااواده
حاکم است متفااوت مای بااشاد .ولای
نفس ریاست همان است کاه مافاهاوم
عام خود را یعنی مطلق ریااسات را
در برمی گیرد.
حال در رابطه ای که اساس وبنایاان
آن روابااط ماابااتااناای باار احساااس
وتشریک زوجین درزندگی مشترک
است ریاسات ماذکاور در ایان مااده
اساااس ونااگاارش ایاان روابااط را
واژگون کرده ونوعی ناگارش خاود
بارتار بایانای را در ماردان تاقاویاات
میاکاناد ورواباط عااشاقااناه زوجایان
تبدیل به روابطی میشاود کاه در آن
زوج این ریااسات را باه شایاوه ای
لجام گسیخته به آزمون میگذارد.
ودر صااورت تااخاالااف وساارپاایااچاای
مرعوس (زن)ضمانت اجارایای در
قانون برای این سرپایاچای در ناطار
گرفته شده است که از این ضاماانات
اجراها میتوان به عدم پرداخت نفاقاه
به زنای کاه ازتاماکایان مارد خاارج
میشود نام برد.
ماده 1108قانون مادنای" :چانااناچاه
زن از وظایف زوجیت امتانااع کاناد
مستحق نفقه نخاواهاد باود ".حاماایات
قانون باعث شده که ماردان از ایان
اجباار قااناون عالایاه زناان اساتافااده
نموده ودر صورت عدم تمکین

نوعی از خشاونات واجاباار را بار
زنان تحمیل نمایند.
ضمانت اجرای عدم پرداخات نافاقاه
پشااتااوانااه قاادرتاامااناادی اساات باارای
مردان که تجاوز به تان وجسام زن
راحق قانونی خود دانسته وخشونات
جنسای را نسابات باه زناان اعاماال
نمایند.
که البته به این مسئله خاتام نامایاشاود
.در بسیااری ماوارد عادم رضاایات
زنان به تمکین باعث مای شاود کاه
در معرض خشونتهای دیگری نایاز
قرار بگیرند کاه مایاتاواناد خشاونات
جسمی وفیزیکی و ضرب وشتام از
جانب مردان باشد.
به همین خااطار زناان در راساتاای
تهدید قانوناگاذار باه عادم پارداخات
نفقه وعدم پذیرفتن اطاعت مطلق از
رییس خااناواده تاالش مایاکاناناد کاه
بتوانند قدرت اداره خود رااز ناظار
اقتصادی داشته باشند.
اما باز هام درگایار ماواناع قااناونای
وتبعات ریاست مرد میشوند.
ماده 1117قانون مدنای در زمایاناه
اشااتااغااال زنااان ماایااگااویااد " :شااوهاار
میاتاواناد زن خاود را از حارفاه یاا
صنعتی که منافی مصالح خانوادگای
یا حیثایاات خاود یاا زن بااشاد ماناع
کند".
مسئلاه ای کاه در ایان مااده وجاود
دارد این است که مصالح خانوادگای
چیست؟ وشاامال چاه ماواردی مای
شود؟
ابهام واجمال این ماده باعث میاشاود
که دست نهاد قضایی برای برخورد
سلیقه ای فراهم شود وهر چیزی را
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قت
هجنکش و اعدا م ل عمد و سازمان یافته دولتی ست
تحت عنوان مصلحت خانواده بارای
محدودیت زناان باه اشاتاغاال ماورد
استنااد قارار دهاناد .عادم رسایادگای
شایسته به فارزنادان یاا عادم اناجاام
وظایف منزل باه ناحاو شاایساتاه باه
دلایاال اشااتااغااال و ...بساایاااری دالیاال
دیگر که همه وهمه مایاتاواناد تاحات
عنوان مصاالاح خااناوادگای ماطارح
شود.
و از آنجایی که قضاات دادگااهاهاای
خانواده در چنین مواردی مرد را به
عنوان ریایاس خااناواده و ناان آور
پااذیاازفااتااه انااد واشااتااغااال زنااان را
ضااروری نااماای داناانااد بااه جااای
قضاوت صحیح مصالاحات مارد را
در نظر گرفته وزنان را از اشتاغاال
به حرفه ای که مرد رضایات نادارد
باز میدارند.
حاال زناای کااه بااه خااواساات قااانااون
ریاست شوهر بار او تاحامایال شاده
واجااازه اشااتااغااال او را قااانااون در
دست شوهر قرار داده است مطمئاناا
استقالل اقتصادی نداشته وباید چشام
به رافت وعطوفت شوهر داشته وباا
فرمانبری مساتاحاق نافاقاه گاردد .باه
باایااان ساااده تاار زنااان ایااران باارای
محروم نشدن از ابتدایی ترین حقوق
ازقبایال خاوراک ,پاوشااک ,مساکان
ودرمااان بااایااد بااردگاااناای مااطاایااع و
فرمان بر باشد و هر زمان کاه مارد
اراده داشت جسم خود را حتی بدون
رضایت خود در اخاتایاار هاماساران
قرار دهند.
وهمزمان نگران این هم باشند که باا
حضور زن دیاگاری چاه آیاناده ای
خواهند داشت؟
مااده ] 1075قاانااون ماادنای ازدواج
موقت را به رسمیت شناخته است .
ماده " 1075:نکااح وقاتای ماناقاطاع
است که برای مدت معین باشد".
هاارچاانااد ازدواج دایاام بااه صااورت
صریح در قوانین ما همانناد ازدواج
موقت به رسمیت شنا خته نشاده اماا
با مراجعه به برخای قاوانایان مااناناد
قوانین مربوط به سهم االرث زوجاه
از زوج می بایانایام کاه باه صاورت
ضمنی این ازدواج وچاناد هاماساری
مورد اشاره قانونگذار بوده وتلویحاا
پذیرفته شده است.
چاانااد هاامااسااری در قااواناایاان ایااران
وعرف وشرع ممناوع نایاسات ولای
مشروط به اجازه هماسار اول اسات
.اما ازدواج موقت ایاناگاوناه نایاسات
ونیازی به اجازه همسر نادارد .مارد
بااه خااواساات خااود هاار زمااان کااه
بخواهد بدون هیچ گونه مماناوعایاتای
میتواند هر تعداد زن را که باخاواهاد
به عقد ازدواج خود در آورد بادون
اینکه ممنوعیت قانونی وجود داشتاه

نش
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باشد.
در قوانین وشارع اساالم بارای ایان
گونه ازدواجاهاا ماحادودیاتای وجاود
ندارد .قانون در این زمایاناه سااکات
است .ولی نظر مشهور فقها بر ایان
است که محدودیتی وجود ندارد.
بنا براین گارچاه چاناد هاماساری باه
صراحت در قوانین ما نیااماده اسات
ولی ازدواجهای موقت باه رسامایات
شناخته شده است .در نفس قضیاه و
از دیدگاه روان شانااسای بارای زن
فرقی مایاان ازدواج ماوقات یاا دائام
وجود ندارد .زن به همان اندازه کاه
از ازدواج دایم همسرش آسایاب مای
باایاانااد بااه هاامااان اناادازه از ازدواج
موقت آسیب خواهد دید.
از آن گذشته نامحدود بودن این ناوع
ازدواج از نظار تاعادد زوجاات چاه
بسا که سایایاهاای جادی تاری را باه
ثبات زندگی خاناوادگای وارد آورده
وسااالماات رواناای خااانااواده را بااه
مخاطره می اندازد.
تک تک این قوانین ناوعای حاقاارت
عمیق وریشه دار را بر زنان تحمیل
میکند .به راستی کدام زن مسالاماان
از همبستر شدن شریک زندگی خود
با زنان دیگر تحات عاناوان ازدواج
موقات مایاتاواناد احسااس خشاناودی
ورضایت داشته باشد؟ بادون تاردیاد
هیچ زن مسلمانی نمی تواناد ایان را
بپذیرد.
قانون با توسل باه شارع وشارع باا
توسل به قواعد پانزده قرن پیش ایان
قوانین را بر جامعه تحمیل مایاکاناناد
که نتیجه آن فاحاشاای شارعای شاده
وقااانااوناای شااده ای اساات کااه دساات
مااردان را باایااش از پاایااش باارای
روابطی این چنین باز مایاگاذارد کاه
نتیجه ای جاز فارو پااشایادگای ناهااد
خانواده آسیبهای روانی واجاتامااعای
برای زنان ندارد.
زنان در شرایطی این چانایان یاا باه
دلاایاال وجااود فاارزناادان بااه زناادگاای
فرسایشی ادامه میدهند .یاتصمیام باه
پایان دادن رابطه زوجیت مینمایند.
اما آیا میتوان به دلیل ازدواج موقات
همسر که قانون هم آن را پاذیارفاتاه
است از ماحاکاماه تاقااضاای طاالق
نمود؟مسلما خیر.
زنان فقط درصورت وجاود شاروط
مقرردر قانون ودر صاورت اثاباات
انها در دادگاه میتوانند شاوهار خاود
آن
را طااالق دهاانااد .از جااماالااه
شروط میتوان به موارد زیار اشااره
کرد:
اعتیاد ،عدم پارداخات نافاقاه ,مافاقاود
االثار بااودن ماارد ,باایاامااری صااعااب
العالج ،عقیم بودن ،محاکاومایات باه
حبس و...

اثبات شروط فاوق دردادگااه باعاضاا
بسیار دشوار است وزن برای اثبات
آنها دچار استیصال میشود.
اما ماده 1133قانون مدنی در بااب
پایاان دادن باه راباطاه زوجایات از
جانب زوج اینگونه مایاگاویاد ":مارد
هر وقت بخواهد میتواند زن خود را
طالق دهد "
ایان اطاالق بای حاد وحصار بارای
مردان ومشروط نمودن طالق برای
زنااان واثاابااات شااروط اباارازی از
ناحیه زوجه در دادگاه نمونه بارزی
ازتبعیضات آشکاار بایان زن ومارد
است .تحمیل مرداست .تحمایال مارد
بر زن در شرایطی که ادامه زندگای
مشترک آسیبهای جسمی وروانی را
برای زن باه دناباال دارد خشاوناتای
است که بصورت سیساتامااتایاک بار
زن ایرانی روا داشته میشود.
دختری کاه قااناون سان ازدواج را
برای او سیزده سالگی تعیین ناماوده
است وبعضا ولی اختیار آن را دارد
که در کماتار از ایان سان بارای او
همسر اختیارکند ,چاگاوناه مایاتاواناد
درک صحیحی از رابطه زنااشاویای
داشته باشد ؟چگونه می تواند با اندام
نارس خود تحت تاماکایان ماردقارار
بگیرد تا مساتاحاق نافاقاه گاردد ؟ایاا
زمانی کاه باه بالاوغ ورشاد فاکاری
باارسااد ماایااتااوانااد بااه انااتااخاااب ولاای
اعاااتاااراض کااارده واز ماااحاااکاااماااه
درخواست طالق نماید؟وآیا قانون به
چنین درخاواساتای اعاتاباار مایادهاد؟
مسلما خیر.
براستی در کدام یک از این قاوانایان
رویکرد مثبتای را نسابات باه زناان
وحمایت از حقوق آنان میتوان دید؟
ماده 1170قاناون مادنای در ماورد
ازدواج زن در شااارایاااطااای کاااه
حضانت طفل با اوست نوع دیگاری
از اجحاف هاای قااناونای را بار او
تحمیل مای کاناد کاه بااز ریشاه در
ریاست مرد بر خانواده دارد.
زمانی که حضانت طافال بار عاهاده
ماادر اسات و ماادرازدواج ماایاکانااد
حضانت از او سلب میشود و به پدر
واگذار میگردد .بنا بر صراحت ماده
1105قانون مدنی که ریاست را از
خصایص مردان مایاداناد زن تاحات
ریاست مرد دیگری قارار مایاگایارد
که جزیی ترین روابطش در حایاطاه
وظایف اوسات .از ایان روسات کاه
قانونگذار باه ماحاض ازدواج ماادر
حضاااناات را از او ساالااب ماایااکاانااد
.ومااادران ماااداماای کااه ساارپاارسااتاای
فرزندان خود را بر عهاده دارناد از
ازدواج سر باز می زناناد .وایان در
حالای اسات کاه ازدواج پادربااعاث
سلب حضانت از او نمیشود.

از دیگر قوانینی که آشکارا زنان را
در جایگاه ومرتبه ای غیر عاادالناه
نسبت به مردان قرار میدهد قاوانایان
مااربااوط بااه سااهاام االرث اساات.کااه
نصیب اناث را نصف ذکور تاعایایان
کاارده اساات.در ایاان زماایاانااه ناایااز
متشرعین سعی در توجیه فقهی ایان
تبعیض برامده اند وبا اساتاداللاهاایای
نظیر اینکه مهریه زن این نابرابری
را رفع میکند ویا تاوجایاهااتای چاون
اداره امور اقتصادی زندگی تاوساط
مردان که باعث نصیب بیشتار آناهاا
از سهم االرث میاشاود تاالش کارده
اند قواعد اسالمی را بدون در ناظار
گرفتان واقاعایاات مالاماوس جااماعاه
عااادالنااه جاالااوه دهاانااد.الاابااتااه ایاان
توجیهات شاید برای موقعیات زناان
در صدر اسالم قابل قباول بااشاد باه
این معنا کاه زن قابال از ورود باه
مااناازل شااوهاار ویااا در باادو ورود
مهریه مقرررا دریافت مایاناماود .اماا
در موقعیت کناونای در ایاران کادام
مرد قبل از ورود همسر به زنادگای
مشترک مهریاه را مای پاردازد؟در
اغلب اوقات درخواسات ماهاریاه از
جانب زن نتیاجاه تشاناج در راباطاه
زناشویی اسات وحاتای حاکاایات از
پایان یک رابطه دارد.
که باز هم در در صاورت ماطاالاباه
مااهااریااه از جااانااب زن قااانااونااگااذار
قوانینی را به نافاع ماردان از ناطار
گذرانده که دریافت مهریه را بارای
زنان بسیار دشوار میکاناد.جادای از
موارد ماذکاور ماهاریاه بارای اکاثار
زنان تنها راه رهایی از راباطاه ای
است که هیچ گونه تمایلای باه اداماه
آن ندارند.
بنابر این با چنین توجیهااتای کاه در
عااالاام واقااع کااارباارد عااماالاای ناادارد
نمیتوان پذیرفت که نصیب زنان در
ارث کمتر از مردان باشد .

در مورد اداره اماور اقاتاصاادی تاوساط

مردان که فقها آن را دلایال نصایاب
بیشتر مردان از ارث مایاداناناد باایاد
خاطر نشان کرد که در صدر اسالم
شرکات زناان در اماور اقاتاصاادی
مااتااصااور ناابااود ونااقااش آنااان فااقااط
درخانه ووظایف مرباوط باه مانازل
تعریف می شد.در حاالای کاه زناان
امااروز ایااران بااخااشاای از وظااایااف
اقتصادی وتامین معاش را که قانون
بر عهده مردان گذاشته را بار دوش
گرفته وپاا باه پاای آناان در تاامایان
معاش خانواده تالش میکنناد .وتاناهاا
خااواسااتااه شااان باای گاامااان باارابااری
وتساوی حقوقشان با مردان است .
مواردی که از نظر گاذرانادیام تاناهاا
بخش کوچکی از تبعیض علیه زنان
در قانون مدنی ایران بود.بی گمان
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تعارض بین قواعد کهنه وناکارآمد ،با واقعیات ملموس جامعه باعث نارضایتی اکثر زنان ایرانی شده و سیستم حاکم به جای رسیدگی به خاواسات بار حاق زناان هاماچاون
همیشه با ارعاب وتهدید وبازداشت زنان مبارز ،سعی در سرکوب جنبش آزادی خواهانه آنان دارد .
همنوعان عزیز و بانوان آزادیخواه این قوانین پوسیده قرون وسطایی بر دختران و زنان در ایران و کشورهای اسالمی حاکم خواهد بود مگر اینکه با هم و در کاناار هام
متحد گردیم و جلوی ظالمان و متعصبان دینی و مذهبی بایستیم و حقمان را از این دیکتاتوران زمان بگیریم  .چون سکوت و بی تفاوتی ما خیانت بزرگی است باه خاود
ما زنان و فرزندانی که در سالهای پیش رو مجبورند در ایران زندگی کنند بخاطر آنها هم شده بپا خیزیم و ریشه ظام را بخشکانیم و باید بدانایادکاه حاق گارفاتانایاسات ناه
دادنی .بخصوص در مملکتی چون ایران امروزی

الهه امانی
One Billion Rising is the biggest mass action to end violence against women in human history. The campaign, launched on Valentine’s Day 2012, began as a call to action based on the staggering statistic that 1 in 3
women on the planet will be beaten or raped during her lifetime. With the world population at 7 billion, this
adds up to more than ONE BILLION WOMEN AND GIRLS.
One Billion Rising (Break the Chain) performed by New Light girls
https://www.youtube.com/watch?v=KYS3NinY4Cc
Website of One Billion Rising http://www.onebillionrising.org/
image : Students cheer as they take part in "One Billion Rising" campaign in a street in Chandigarh, India,
February 2, 2016.
خیزش یک میلیارد نفری بزرگترین کارزار مردمی برای پایان دادن به
خشونت علیه زنان در تاریخ است .این کمپین در روز  ۰۲فوریه ۶۱۰۶
 لنتاین  -سال  ۶۱۰۶آغاز گردید و از زنان و مردان همه کشور هادعوت شد تا به این کمپین بپیوندند  .بر اساس آمار در جهان کنونی از هر
 ۵زن یک نفر مورد ضرب و شتم و یا مورد تجاوز قرار میگیرد  .با
جمعیت  1میلیاردی جهان بیش از یک میلیارد زنان و دختران مورد
خشونت قرار میگیرند
https://www.youtube.com/watch?v=KYS3NinY4Cc
این ویدئو (شکستن زنجیره ای) توسط دختران هندی اجرا شده  .در سایت
یوتوب ویدئو زنان کشور های دیگر از آلمان  ,ایتالیا و سایر کشور هم
وجود دارد .
عکس  -دانش آموزان چندیگارا هند در اجتماع خیابانی به مناسبت کمپین
V-Dayخیزش یک میلیاردی  ۶ -فوریه # ۶۱۰۲

کمیته زنان ضد سنگسار  .پاریس
هشت مارس روز جهانی مبارزات زنان
شنبه پنجم مارس  .پاریس
ساعت پنج بعداز ظهر
55boulevard Vincent Auriol 75013 Paris métro
chevaleret
نازلی سخن بگو نمایش .بازیگر و کارگردان  :پروانه سلطانی
سخنرانی و بحث و گفتگو
مذهب و زن ستیزی
یاد رفتگان  ،هما ناطق
https://www.facebook.com/
events/180430475653954/
Jamileh Nedai
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مراسم  8مارس شتوتگارت— آلمان
شنبه  5مارس تظاهرات از ساعت  95در شلوس پالتز
سه شنبه  8مارس از ساعت  93:61تا  95:61در شلوس
پالتز
با عنوان شعار  " :مطالبات و خواسته هایمان روی میز

قرار دارد"

شبکه زنان شتوتگارت

م
جنایت از سر "جنون" ،همیشه مکن است وجود داشته باشد .اما آن نوع جنونی هک
قربانیانش ،از خیابان و خاهن ات مدرهس و کارخاهن ،عمدات زانن هستند ،دیگر جنون
عق
نیست ،بلکه بیان جنون آمیز گوهش ای از ل حاکم رب جامعه است!
من
* صور حکمت*

مراسم  8مارس روز جهانی زن نروژ  -اسلو
زمان  :سه شنبه  8مارس
ساعت  6( 98: 11 :بعد از ظهر)
مکان  :میدان یانگس تورگت اسلو
سازمان رهایی زن
نروژ -اسلو
شادی و روپاک مطیعی
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تحلیل و بررسی فیلم :معلم پیانو
(نام اصلی فرانسوی )La Pianiste
کارگردان  :میشائیل هانکه
بازیگران  :ایزابل هوپر  ،بنوا
ماگمیل
محصول 1119 :کشورهای آلمان،
فرانسه ،لهستان ،اتریش
اقتباس از رمان معلم پیانو اثر
الفریده یلینک
نقد و بررسی :سونیا راد
(پیش درآمد نویسنده  :فیالام پایاش
رو را باه دلایال داشاتان زوایاای
پیچیده روانشناختای -اجاتامااعای،
می توان از دیدگاههاای ماخاتالاف
به بحث کشید .ماقاالاه ای کاه در
اداماااه مااای خاااوانااایاااد تاااحااالااایااال
دیدگاههای فیلاماسااز و درک آن
توسط نویسنده است و مبنایای بار
رد و یاا تاایایاد ایان دیادگااهاهاای
روانشناختی نیسات .بارای درک
بهتر این دیدگاهها تماشای فیلام و
حداق ِل مطالعه ناظاریاات ماطارح
شده حتما توصیه می شود)
معلم پیانو از ماعادود فایالام هاایای
است که در عین محتوای جناسای
خااود ،نااهااایاات خشااوناات و درد
ملموس ناشی از سارکاوب را باه
بیننده منتقل می کند .فایالامای تالاخ
امااا یااک شاااهااکااار باارجسااتااه از
بهاره شرفی
پاایااچاایاادگاای هاااای
هااانااکااه بااا
روانشناختی که مرز بین زیاباایای
مهاجرت
را در هام مای
غرایز و خشونت
شکند.
به جرات می توان گفت این فایالام
یک دست آورد هاناری نااب در
عصر سلطه رسانه است .رسااناه
ای که هانکه سال هاا باا کالایاشاه
های تجاری آن دست و پنجه نارم
کرد و سرانجاام باا سااخات چاناد
فیلم سینمایی مطارح ،ثاابات کارد
کار با رسانه آلوده تلویزیون نمی
تواند دیادگااه ماتافااوت او را باه
جهان پیرامونش تغییر دهد .چاه
بسا برنده تر از قبل به آن حامالاه
نیز خواهد کرد.
اریکا زنای اسات کاه در مایااناه

زندگی خاود کاه باه عاناوان یاک
موسایاقای دان و اساتااد ماوزیاک
کالسایاک از جاایاگااه اجاتامااعای
خوبی بارخاوردار اسات .اماا در
نیمه پنهان زندگی شاخاصای اش،
هنوز دختری است که باید شابااناه

روز تاحات کاناتارل ماادر پایارش
باشد .او باه ماجاالاس و کاناسارت
هاای مااخااتاالااف باارای اجاارا و یااا
داوری موزیک کالسیاک دعاوت
می شود ،جاه طلبی و روح سلطه
گرش از او شخصیتی با ثاباات و
جدی در چشم شاگاردان و دیاگار
موسیقی دان هاا سااخاتاه ،اماا از
طرفی به دلیل سارکاوب بالاوغ و
غرورش توسط مادر ،و باه طاباع
آن نداشتن رابطه جنسی نرمال تاا
آن ساان و سااال ،بااا تااناااقضااات
دروناای و عااقااده هااای رواناای و
جنسی دست و پنجه نرم می کند.
فیلم با سکانس برخورد لافاظای و
فیزیکی مادر و دختر شاروع مای
شود و در تمام مدت صادای بالاناد

تلویزیون در پس زمینه خودنماایای
می کند .رسانه ای که تا شاخاصای
ترین لحظات مردم نفوذ کرده و باا
تااعاایاایاان نااقااش تااک تااک اعضااای
خانواده آنها را کاناتارل مای کاناد.
موضاوع بارنااماه درباارهي دفااع

نظریهي برتر بودن مرد نسبت باه
زن است .دیالوگ کوتااهای کاه از
تلویزیون پخش می شود ،فایالام را
در بسااتاار نااظااریااات روانااکاااوانااه
جامعه مردساالر پیش مای بارد و
باتاوجاه باه زن باودن شاخاصایات
اصلی و نوع ارتبااط و وابساتاگای
او باا ماادر ،در راساتاای جااماعاه
مادرساالر به گره هاای کاور ایان
پارادوکس می پاردازد .اریاکاا در
نقطه ای با ناخودآگاه تاثابایات شاده
ماایااان ایاان دو نااظااریااه ساارگااردان
است.
شااایااد مااادر اریااكااا در انااحااطاااط
تاادریااجاای او ،سااهااماای بااراباار بااا
دیااگااران داشااتااه باااشااد .او ناامااود
پارادوكس بي قواره و فرسوده ای

از بلند پروازاناه تاریان آرماان
هاي دخترش ،و در عایان حاال
نمود عینی و مشمائاز كاناناده ي
همین نظام اخالقي مسلط اسات.
او با جدیتی پایاامابار گاوناه باه
دخاااتااارش تاااذکااار مااای دهاااد:
"فاارامااوش نااکاان کااه شااوباارت
منظام و ماناضاباط باود"  .ایان
پیامبر هامایاشاه حای و حااظار،
دائم الخمر مساخ شاده ای سات
که انگار قرار اسات بارای اباد
روی هاامااان راحااتاای روبااروی
تاالااویاازیااون باانااشاایاانااد و افسااون
تصاویری شود که از فارط بای
معنایی ،به نظر هول انگیز مای
آیند .رسانه ای که جزء الینفاک
زنادگاي شاده و خاابار از بااودن
همیشگي شخصي سوم و دانااي
کاال باار فااراز زناادگااي ماادرن
ميدهد  .تلویزیون در این فایالام،
نقش مهمان ناخوانده اي را ایافاا
مي كند كه آنچه به ناماایاش ماي
گذارد  -باه لاحااظ درامااتایاك -
عموما در تضادي آزاردهنده باا
اتفاقي كه در خااناه ي اریاكاا و
مادرش روي مي دهد قرار ماي
گیرد.
"اما تثبیات شادگاي" مارحالاهاي
است که در رواناکااوي فارویاد
از سرکوبها برميآید .اخاتاالل
در هریک از ماراحال رواناي-
جاناسااي بااعااث تاوقااف فارد در
مرحلهي تثبیت شاده و فارد باه
مرحله بعدي ِ رشد نميرسد .این
مسااااائااااالاااااه ساااااباااااب باااااروز
ناهنجاريهاي رواني در اریاکاا
ميشود .او ال ها ت ا
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با مادرش زندگي ميکند و باراي
پوشیدن لبااسهااي زنااناه و شااد
توسط مادرش سرزنش مايشاود.
مادری که از او تاناهاا تاوقاع باه
دست آوردن پاول بایاشاتار باراي
خرید آپارتمان و ازدیاد شاگاردان
موسیقياش را دارد.

پرخاشگری اسات .او در بارابار
اظهار نظر شاگردانش ،پاذیارفاتان
آنها در کاالس هااي ماوسایاقاي و
باارخااورد بااا پسااري کااه بااراي
شاگرد او شدن اصرار مايورزد،
خشونتي برآمده از اعتماد به نفس
نشان مي دهاد .ایان خشاونات در

نقطهي مقابل این مادر و دخاتار،
مادر و دختار دیاگاري اسات کاه
شاگرد معلم پیااناو ماحاساوب ماي
شود .مادر تمام تالش خود را در
رابطه باا ماوفاقایات دخاتارش در
عرصهي ماوسایاقاي مايکاناد .او
تمام دنیاي دختر را ماوفاقایات در
این حیطه ميداناد .مايتاوان ایان
مادر و دختر را به ناوعاي اداماه
دهندهي چرخه دایارهوار زنادگاي
معلم پیانو و چاگاوناگاي ناهاادیاناه
شاادن ارزشهاااي اجااتااماااعااي در
بطن شخصیتهاي پوشالي تولایاد
شده از هاماان اجاتامااع دانسات.
این نقطهي مقابل به ناوعاي سایار
تسلسالوار انساانهاا ،ارزشهاا،
شرفی
دیاگاري شاده"
بهارههاي
تابوها و "من
در جامعه را به رخ ميکشد.
مهاجرت
دخاتارک جاوان،
دیدگاه مادر این
نامااونااه بااارز ساایار ایاان تساالااساال
است « :اون قیافه جذابای ناداره،
تنها برگ بارناده اش اساتاعادادش
بود .ما باه هامایان خااطار تاالش
کردیم به جایی برسه ».این دقیاقاا
اشاره به حقیقتي پنهان در رابطاه
با معلم پیانو مي کناد .او نایاز باه
زحمت از نظر زیبایي و چهارهي
ظاهري جذاب است و تمام آنچاه
را دارا مي بااشاد از اساتاعادادش
در زدن پاایااانااو بااه دساات آورده
است.

سکانس دوم فیالام اباتادا بصاورت
شنیداری به بیننده منتقل می شاود.
کااالویااه هااای پاایااانااو تاامااام قاااب
تصااویاار را پاار کاارده و صاادای
تحکم آمیز اریاکاا روی تصاویار
شنیده می شود که باه دسات هاای
نوازنده فرمان می دهد تا حركاات
او را كنتارل كاناد ،اماا در طاول
فیلم به تدریج در این سلطاه گاری
اخالل ایجاد شده و به آن تاعارض
می شود.

از نقش اجتماع بر ارزش گاذاری
زن در مراحل مختلف زندگی اش
نشات می گیرد .جامعه ای کاه باه
مااادرانااش آمااوزش ماای دهااد بااا
محدودیت های هرچاه بایاشاتار بار
فرزندان به خصوص دخاتار خاود
کنترلی بهتر داشته بااشاناد .از دیاد
مادری کاه در طاول شابااناه روز
آموزش های الزم را از تلویزیاون
دریااافاات ماای کاانااد ،دخااتاار خااوب
دختری است که فقط به فکر منافاع
خانواده باشد .تمایالت طبیاعای اش
سرکوب شود تاا در آیاناده هامایان
جایگاه را به عنوان همان مادر باه
دست آورد .ارثیه ای کاه ساالایاان
دراز است از مادران باه دخاتاران
جوامع مردساالر منتقل می شود.
اریکا در اولین برخورد باا پساري
کااه بااه او عااالقااه ماانااد شااده و
درخواست شااگاردی او را دارد،
از دیااوانااگااي حاارف ماايزنااد .از
دیوانگاي شاوبارت و شاوپان" :از
وقتي پدرم توي تیمارستان دیاووناه
شد ،به راحتي مايتاونام راجاع باه
سپیده دم حرف بزنم" .ایان جامالاه
در ابااتااداي ورود او بااه رابااطااه
عاطافاي خاود ،ماي تاواناد یاادآور
دیوانگي از دیادگااه مایاشال فاوکاو
باشد " :تنها تفاوت ما با دیاواناگاان
این است که ما در اکثریتیم" .فایالام
بساااااااتاااااااری اسااااااات باااااااراي
شخصایاتپاردازي ماعالام پایااناو و

پاااارخاااااشااااگااااري اریااااکااااا از
سرخوردگي و ناکامی درونای او
منجر میشود .زاویه ای پنهان کاه
بااا اعاامااال خشااوناات باار خااود و
اطرافیان سعی در پوشانایادن ایان
ضعف دارد .او ناکام است ،نااکاام
از خود باودن ،زن باودن و ایان
اولین مکانیسم دفاعی معلم پایااناو ناکامی و سرخوردگای یاک ساره

نشان دادن دیوانگايهاایاش زمااناي
که ارزش هاا و ماعایاارهاایاش در
برابر اکثریات جااماعاه رناگ مای
بازد ،و او قارار اسات "خاود" را
نشان دهد  .خودی که تاماام امایاال،
غاارایااز ،زنااانااگاای و ماان بااودنااش
سااارکاااوب شاااده و ایاااناااک باااا
خودآزاری و دگرآزاری درصدد

جبران این سرکوب بر می آید.
هانکه باا ظارافاتای خااص الیاه
هااای مااتاافاااوت مااازوخاایااساام و
سادیسم ناشی از ایان سارکاوب
مان
را به تصویر می کشاد .او ِ
اریکا را در الیهي های متفاوت
مازوخیسم و ساادیسام او نشاان
ميدهد.
اریااکااا دچااار مااازوخاایااساام و
خودآزاری رواناي و احسااسای
است .او در فکر و خایاال خاود
و نامه که ای که باه والاتار مای
نااویسااد ،از دردی کااه در ایاان
رابطه جنسی غیر متاعاارف بار
او تحمیال مای شاود ،لاذت مای
برد .مازوخیستی کاه باه شاکال
گسترده ای در جواماع در حاال
شیاوع اسات و هااناکاه از ایان
مساله نایاز غاافال نشاده .ناکاتاه
ظریف موضوعیت زن در ایان
روابط است .اعاتاراض گاویاای
او به برده وار بودن ناقاش زن
در این نوع روابط جنسی است.
از طرف دیگر اریاکاا از آزار
رساندن جسمی نیز به خود لذت
می برد .از برجسته ترین و در
عین حال پیچیده تاریان شانااساه
هاي شخصیاتاي اریاكاا ،عاالقاه
نامتعارف او باه "زخام" اسات.
از تیغ کشیدن بار آلات تانااسالای
اش گرفته تا فارو کاردن چااقاو
در سینه اش در آخرین سکاناس
فیلم که مهم ترین ساکااناس نایاز
به شمار مای رود .صاحاناه ای
تلخ که یکی از تاثایارگاذارتاریان
صحناه هاای فایالام نایاز هسات.
براي او ناه زخاماي كاردن كاه
خود زخم اولویت دارد؛ زخم به
مثابه "لذتي دردآلود" ،لذتي كاه
خود ماهیتي "دفعي" دارد و باه
همین علت ارتباطي تنگاتنگ با
میل مبهم او باه ادرار در اوج
سرخاوشاي دارد .اریاكاا دوباار
درفیلم این عامال را اناجاام مای
دهد.
یكبار هنگام دیادن عشاق باازی
زوج جااواناای درون اتااومااباایاال
(اریكا آنها را هاماان قادر اباژه
هاي لذت خویش مي پنادارد كاه
والتر یاا شاخاصایات هااي فایالام
پااورنااوي درون اتاااقااك را) ،و
یكبار هم به هناگاام دیادن دسات
خون آلود شاگردش شوبرت در
رختكن تاالر كنسرت .به این
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ترتیب اوال او هردو باار چایازي
را به عنوان ابژه "دید" مي زناد،
ثانیا "لذت" خود را از دیادن باه
شااكاال كااامااال باایاارونااي ،ادرار،
"دفع" ماي كاناد .در واقاع عالات

را خواهند داشت .اما این زخم در
آخرین رویارویي باا والاتاري كاه
بااه شااكاالااي آگاااهااانااه دیااگاار ناامااي
خواهد ابژه ي لذت هاي خطرنااك
او باشد ،معنایي دیاگار ماي یااباد.

اصلي امتانااع او از یاك راباطاه
جنسي متعارف با والتر و پاایایان
كشیدن سطح آن تا حد یك نماایاش
پورنو گرافیك ،از همین اعتقادش
به خاصیت دفعي لذت نشات مای
گیرد .در جهان معنا باخته اي كه
رسانه مبناي ارزش حقیقاي هاماه
چیز اسات و هاماه چایاز صارفاا
نمایشي و دست كااري شاده ،در
جامعه ای که تنها زنان با چاهاره
ها و اندام های تعاریاف شاده بای
توجه به سطح دانش و معرفت و
قابلیت های فردی و شخاصایاتای،
می توانند رابطه جناسای ماوفاقای
داشته باشند ،پاورناوگارافاي تاناهاا
صورت منطاقاي و صاادقااناه ي
اغناي جاناساي بارای او اسات و
عصیان اریاكاا بار عالایاه چانایان
شرفی
تطابق انادیشاه
بهارههیچ
عصري  -كه
اي با كمال گرایي او ندارد  -فقط
مهاجرت
همچون این شیوه
مي تواند شكلي
به خصوص از هارزه گاري را
داشته باشد .او در حمام خااناه ي
خود با وسواسي بیاماارگاون آلات
تااناااساالااي اش را ،بااه مااناازلااه ي
مشخص تریان عضاو زنااناه در
دریااافاات حااس ماارمااوز "درد و
لذت" و الباتاه "دفاع" ،زخام ماي
كند .در ایان لاذت هایاچ كاس را
شریك نمي داند ،هماان طاور كاه
والتر را نایاز هارگاز باه دنایاای
احساسات ناشناخته و قطعا آسیب
پذیر خویش راه نمي دهد؛ جاایاي
كه تنها ماوسایاقاي ،پایااناو ،و در
نهایت شوبرت شایستگي اشغالش

زخمي كه اریكا با چاقو باه سایاناه
ي خاود ماي زناد فاوران هاماان
عصیاني است كه پیش از انفاجاار
در نطفه خفاه شاده و باه طارزی
شکنجه آور به درون او اناعاكااس

اما اریکا فقط میال باه خاودآزاری
ندارد .سادیسم نایاز در الیاه هاای
مااتاافاااوت در رفااتااارهاااي او دیااده
ميشود .او خواستار وابسته کردن
دیگران به خود و اساتافااده از ایان
وابستگی به شاکال ابازاری باراي
تسلط و قدرت بر آنان استفااده مای
کند .او با اساتاثاماار و رفاتاارهاای
وابسته کننده ،وابستگي و رهاایاي ِ
به یکبااره را نشاان مايدهاد .ایان
وابسته کردن و رها کاردن باه دو
شکل اجتماعی در شاگرد دختارش
و جنسی در جذب کردن و رانادن
والتر نمود پیدا می کاناد .شاکاساتان
شیشه و ریختن آن در جایاب هاای
شاگردش ،و یا به هایاجاان آوردن
والااتاار در ساارویااس بااهااداشااتاای و
سپس تحقیر و مجبور کردن او باه
خودارضایی در ماقاابال خاودش و
در نهایت جلوگیری از رسایادن او
به لذت جنسی ،اوج سادیسم و دگر
آزاری او را به رخ می کشد.
هانکه در سکانسی که نقطه عطف
فیلم به شمار می رود ،بای ارزش

مي یاباد .ایان باار اریاكاا از درد
لذت ناماي بارد ،بالاكاه باا پاناهاان بااودن مااعاانااای عشااق امااروزی و
نمودن آني شكاف زخام ،فاقاط آن تاثیر کنش های روانی را بر آن به
را تحمل ماي كاناد .ایان را شاایاد
بتوان یگانه تاحاول در حااالت و
افکار اریکاا دانسات .هااناکاه در
آخرین پالن ،اوج سبعایات اثارات
تلخ این تراژدی را به تصویر می
کشد .اریکا را با فاصله ای معیان
در عرض قابی کامال مسطاح بای
رحمانه از کادر خاارج مای کاناد.
لحظه ای باعاد حاتای صادای قادم
هاي تند او را هم نمی شاناویام ،و
اریكا برای همیشاه در در جاهانام
سردی کاه بارای او سااخاتاه اناد
ناپدید می شود.

تصویر می کشد .لحظاه ای کاه
افکار مازوخیستی و ساادیساتای
اریکا از درون ناماه ای کاه او
به والتر نوشته به شکل فیزیکی
در والتر ناماود پایادا مای کاناد،
عشق به یکباره رنگ بااخاتاه و
جاااایاااش را باااه رفاااتاااارهاااای
سادیستی مشابهی ،در والتر می
دهد .نیاز جنسی و عشق ایاناک
به دلیل همان سارکاوب هاا ایان
بار توسط خود اریکا ،به تجاوز
و خشاونات تابادیال مای شاود و
اریکاا باا هایاوالی ذهانای خاود
مواجه شده و خود را در مقاابال
او تاانااهااا و ناااتااوان ماای یااابااد.
ناخوداگاه او محساوس مايشاود
و تاانااهااا مااکاااناایااساام دفاااعااي او
باايدفاااع ماااناادن اساات .او در
برابر خودش بيدفاع اسات .در
بااراباار اماایااالااي کااه خااواسااتااار
پدیداري شان در واقاعایات باود
امااا چااون تااابااویااي در اعااماااق
"من" او خفته بود.
ِ
او در برابر این تجاوز تاناهاا باا
ماساکای بای روح و یاخای بار
چهره تنها با چشمان بای فاروغ
در نهایات عاجاز خااماوش مای
ماند .الاباتاه ایان صاورت یاخاي
بااراي او حااكاام یااك پااوسااتااه ي
دفاعي  -هرچند بسیار شكننده -
را ناایااز دارد .هااانااکااه بااراي
نمایش مهمترین لحظات زندگای
او ،مااكااان هاااي خاالااوتاای را
انتاخااب ماي كاناد كاه از قضاا
بسیار نزدیك به مراكز تجمعناد،
و به این ترتیب به شكلاي خایاره
كااناانااده حااباااب گااونااگااي حااریاام
خصوصي او عیان مي شود.
هانکه ،هوشمندانه ساکاوتاي را
پس از هر سکانس بار صاحاناه
غالب ميکند و به این ترتیب به

25

زندانیان سیاسی فورا باید آزاد گردند

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 19

علم
صفحه ی ،اجتماعی

مخاطب اجازه فاصلهگذاري و تامل را ميدهد .مخاطب این مجال را پیدا ميکند تا در فیلم و شخصیت معلم پیاناو
غرق نشود و با او همذاتپنداري نکند و در پي علت براي رفتارهاي عجیب و ریشهیابي آن ها باشد .در این میان از بازی قدرتمناد
بازیگران فیلم به خصوص ایزابل هوپر نمی توان غافل شد.
معلم پیانو" اقتباس سینمایی موفقی از رمان الفریده یلینک نویسنده زن اتریشی ست .فیلمساز برای نیل به تصویری سینماایای  -کاه در ایاناجاا
خاص خود اوست  -از همان آغاز ،بی کمترین میزانی از شفقت ،نمایش سرد و بیرونی سرکوب های اجتماعی ،اخاالقای و جاناسای ماتاوجاه
زنان را در شخصیت اریکا را باز می تاباند .به این ترتیب فیلم در درجه ی نخست از صدور هر حکمی سار بااز مای زناد و باه شایاوه ای
عادالنه تر پرسشی عمیق را مطرح می کند ،و از سویی دیگراتفاقا موفق می شود درون پر ضد و نقیض اریکا و زنان سرخوده دیگر عصر
ما را ،در تقابل با جهان بیرونی به هجو بگیرد" :حقیقت دریافتني نیست ،تنها مي توان واقعیت را به بازي گرفت".
(با تبریک پیشاپیش روز جهانی زن هشتم مارس و با آرزوی اینکه روزی جهان عاری از تمام این صدمات جبران ناپذیر اجتماعی بر عالایاه
زنان شود و دیگر شاهد دردهایی نظیر آنچه به آن پرداخته شد و باقی ستم های روا شده بر زنان نباشیم)
نامه ای ” امیر امیر قلی“ دانشجوی سابق اخراجی چپ گرا و زندانی سیاسی از زندان اوین که به  19سال زندان تعزیری محکوم شده
خطاب به مردم ایران
گرمترین درودهای صمیمانه مرا از بند  1اوین پذیرا باشید.
رفقا ،کارگران و زحمتکشان این نامه را در حالی مینویسم که به جرم
آزادیخواهی در زندان جمهوری جهل و جور اسیرم؛ اینک در شرایطی این
نامه را مینویسم که گردن کشان به جرم ستم وهم و تباهی را میپرورانند و
انسانها را به جرم انسانیت به بند ترازوی عدالت خویش به دارمی آویزند.
امروز سه شنبه  ۶1بهمن ماه  ۰۵9۲در بیدادگاه ارتجاع توسط جانی
«صلواتی »به “ ۶۰سال” حبس محکوم شدم.
رفقا؛ ،کارکرد بشر خاموشی در برابر ظلم نیست که سمت برابری سمت ظلم
و جور را نفی میکند و زندگی و مبارزه انسانها هر دم این راز را میگشاید
مگر جز این است که ظالمان و دیکتاتورهای سرمایه دار چنان چهره
برابری را مخدوش کردند که برخی وجدانها بهسختی و دیرتر بیدار
میشود ،برخی سریعتر برانگیخته میشوند و برخی هرگز بیدار نمیشوند با
این حال برخی پیش از وقوع فاجعه به افشاگری پرداخته و فریاد بر
میآورند.
بیتردید که ما «کمونیستها »همیشه به ستم مجالی نمیدهیم شاید هم به همین دلیل است که بزرگی گفت“ :کمونیستها مردمی هستند با
سرگذشتی ویژه”
عزیزان؛ مردم هرگاه قساوتی را از حاکمان میبینند و بازگشت میان شکست و تسنیم طلبی سخت است ،بهعقب بر میگردند .و چهره
پیروزی به دیکتاتور میدهند و اینگونه است که ظالمان برانسانها میتازند .مدارا کردن و یا خواستار اصالح حاکمان ظالم همیشه به
پایداری ظلم کمک میکند .مقاومت وعظم استواری و سازشناپذیری “ ۵1ساله” آزاد مردمان و انقالبیون واقعیتی قابلانکار است که امید
را زنده نگهداشته است.
همگان آگاهاند که نسل جدید انقالبیون و وراث این راه با فجایعِ چون “اعدامهای موسمی” و “کشتار درمانیها” و یا”قتلهای
زنجیرهای”و یا”سرکوبهای عریان خیابانی” ظالمان و سردمداران دورهای حکومت روبرو هستند .هرچند ضعیف لیک با دشمنی
نیرومند سرکار دارند ولی از آن هراسی ندارند.
من نیز چون دیگر وارثان خاک و حقیقت بیهیچ چشم داشتی تا به پای جان میایستم و برای آزادی و برابری مبارزه میکنم و چون
یاران ،من نیز هرگز مقبول دیکتاتور نمیشوم و میدانم که آزادگی پدیدهای است که روی مردم تأثیر دارد همانگونه که به نگارش
برگهای تاریخ در میآید.
مردم آگاه آیا دریدن ماسکهای بیشرمان و رسوایی متقلبان به جز حاصل مبارزه “ ۵1ساله ” انقالبیونی است ،مبارزانی که قهر
ای
ِ
ضدانقالبی رژیم را گونهای پاسخ دادند که رژیم را به میدانی میبرد که همواره از در آمدن به آن هراس داشته باشد میدان پیکار با
کارگران زحمتکش با دیکتاتوری «علی خامنهای »که با رسوایی در برابر دیدگان مردم جام زهر هستهای را سر میکشد و به خود
میپیچد.
باری انقالبیون دوره ی حسابی را می گذارند ،دوره ی خصم و استوار و اراده ی فوالدین که ماندن بر سر پیمانمان به جز آگاهی و
ایمانمان علتی ندارد .کارگران ،زحمت کشان از احزاب عامیون انجمنهای غیبی تهران در عصر مشروطه در فرقه «سوسیالیستها »
تاجمهوری شورایی گیالن و از گروهی “ ۳۵نفره” تا به رستاخیز سیاه کل «چریکهای فدایی »جانباختگان دههای “ ۲۱و ” ۲1آزاد
مردمان و نیز »کمونیستها « مقام مصاف را گزیدند و شرف ترانه ندادند تا جل پاره ی حقارت بخرند من «امیر امیر قلی »فرزند خلق
قهرمان ایران قطرهای از اقیانوس بی کران آزاد مردمان و کارگران و زحمت کشان این دیار تا به آخر هستم و به میراث پدران و بزرگانم
وفادار خواهم ماند.
پس امروز رساتر از همیشه فریاد میکشم ،خطاب به دجاالن و دیکتاتورها ،حسرت یک آه را به دلتان خواهم گذاشت تا لحظه ی مرگ
خم به ابرویم نخواهم آورد.
زنده باد آزادی زنده باد برابری زنده باد سوسیالیست
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حداقل  1۲نفر ظرف یک هفته در ایران اعدام شدند  -شنبه  5دی  13 - 961۲دسامبر  -1195اخبار روز

صفحه خبری

بنا به اعالم منابع رسمی در ایران ظرف یک هفته اخیر حداقل  ۶۲نفر در این کشور اعدام شدهاند .فعاالن حقوق بشر از چند مورد اعدام دیگر هام خابار
میدهند.
به گزارش بی بی سی در هفته گذشته  ۰۲نفر در استان قازویان باه جارم قااچااق ماواد
مااااخاااادر اعاااادام شاااادنااااد .یااااک ناااافاااار هاااام بااااه جاااارم قااااتاااال اعاااادام شااااد.
دادگستری استان هرمزگان هم اعالم کرد که  ۳نفر از "اشرار مسلح و قاچاقچیان ماواد
مااااخاااادر" را در زناااادان ماااارکاااازی بااااناااادرعااااباااااس اعاااادام کاااارده اساااات.
در شیراز دو نفر را به جرم سرقت مسلحانه در میدانی در این شهر دار زدند.
عالوه بر این مواردی که به طور رسمی اعالم شده ،هراناا ،ارگاان ماجاماوعاه فاعااالن
حقوق بشر ایران ،به نقل از فعاالن بلوچ نوشته است که پنج نفر هام در کارماان اعادام
شدند .علت بازداشت یکی از آنان قاچاق مواد مخدر بوده اماا هاویات و اتاهاام دیاگاران
روشن نیست.
هرانا می گوید سه نفر از محکومان در زندان پارسیلون خرم آباد روز جمعه باه سالاول
انفرادی منتقل شدهاند تا اعدام شوند.
ایران یکی از باالترین آمار اعدام را در جهان دارد .عفو بین الامالال هشادار داده اسات
که در ساال جااری مایاالدی شاماار اعادامهاا باه شاکال چشاماگایاری بااال رفاتاه اسات.
شماری از فعاالن مدنی ایرانی خواهان لغو مجازات اعدام هستند .گروهی از نمایندگاان
مجلس هم طرحی ارائه کردهاند که در صورت تصویب آن مجازات قاچاق مواد مخدر از اعدام به حبس ابد تبدیل میشود.
***
 91برابر شدن تعداد معتادان خیابانی ایران در  91سال گذشته -چهارشنبه 1 ،دی  961۲طرح جمع آوری زنان "معتاد متجاهر" در محله هرندی تهران
یک عضو کمیته ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید تعداد معتادان خیابانی ،موسوم به "متجاهر" از سال  1۳تاکنون  ۰۱برابر شده و تنها در شهر تهران
 ۰۳هزار معتاد خیابانی حضور دارند.
سعید صفاتیان که رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام است ،در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا عنوان کرد که سال  1۳تعداد معتادان
متجاهر در کل کشور  ۰۳هزار نفر بود اما در حال حاضر این تعداد به  ۰۶۱تا  ۰۳۱هزار نفر رسیده است.
معتاد متجاهر اصطالحی است که مقامات ایران برای نام بردن از افرادی که اعتیادشان
علنی است و عمدتا در خیابانها به سر میبرند ،استفاده میکنند.
به تازگی طرحی برای جمعآوری زنان "معتاد متجاهر" در شهر تهران اجرا شد و
آمارهای متفاوتی درباره تعداد این زنان از سوی مقامات اعالم شد .در نهایت فرماندار
تهران اعالم کرد که "تمام این آمارها حدسی است".
حاال سعید صفاتیان ،رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت
نظام درحالی از حضور  ۰۶۱تا  ۰۳۱هزار معتاد خیابانی در ایران خبر میدهد که
جمعیت کل معتادان ایران را یک میلیون و  ۵۱۱هزار نفر اعالم میکند .اما سالهاست
که در آمارهای اعالم شده از سوی مقامات رسمی تعداد معتادان از دو میلیون و ۶۱۱
هزار نفر عبور کرده است.
به گفته آقای صفاتیان ،در تمام دنیا یک دهم درصد از کل معتادان را معتادان خیابانی
تشکیل میدهد اما این درصد برای معتادان ایرانی "وحشتناک" است.
او همچنین اعالم کرد که در سالهای  9۶و  9۵پولی بابت بیمه معتادان هزینه نشد و
مشخص نیست اعتبار ۵۱میلیارد تومانی دولت در این مورد در کجا هزینه شده است.
وضعیت اعتیاد کودکان در کشورشسن اعتیاد کودکان هفت سال
در نشست » بررسی اعتیاد کودکان و رویکرد خدمات و درمان آن« ،مریم کیانی از اعضای جمعیت دانشجویی -مردمی امام علی ،به ارائه نتایج حاصل از مطالعات
کمی و مشاهدات این جمعیت خیریه دراینباره بهویژه در محالت معضلخیز و حاشیهنشین پرداخت و گفت :در سال گذشته در حوزههای فعالیتی جمعیت ۰۰۲ ،مورد
کودک معتاد از محالت حاشیهای و آسیبخیز که  ۲1درصد آنها از کودکان کار بودند ،به جمعیت مراجعه کردند.
وی افزود :میانگین سن اعتیاد این کودکان هفت سال و از بارزترین علل اعتیاد آنها معتادبودن پدر و مادر یا تولد با اعتیاد بوده است ،این درحالی است که  ۲1درصد
از این کودکان فاقد اوراق هویت بوده و  ۵۲درصد از کودکان باالی هفت سال هرگز به مدرسه نرفته بودند .این تحقیق نشان میدهد کودکان مبتال به اعتیاد از
ابتداییترین حقوق خود محروم هستند .کیانی در ادامه با اشاره به آماری جدید در بازهای ششماهه از سال  9۵تا مرداد امسال ،به افزایش مراجعه کودکان مبتال به
اعتیاد به مراکز جمعیت امام علی در  ۶۶مورد اشاره کرد و افزود :عالوه بر آن چهار نفر از کل کودکان مراجعهکننده به دلیل اعتیاد فوت شدند و پنج کودک ،مادر
شدهاند و نوزاد معتاد به دنیا آوردند ،پنج کودک به فحشا روی آوردند و  ۰۲کودک کارتنخوابی را تجربه کردند؛ این در حالی است که با تشدید آسیبهای این معضل
در میان کودکان هنوز هماهنگی سازمانهای گوناگون و افزایش عملکرد بعضی سازمانها آنطورکه باید صورت نگرفته است و شاهد سرنوشت دردناک کودکان
مبتال به اعتیاد هستیم .علیرضا نوروزی ،رئیس اداره پیشگیری ،درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت به روش »مراجعهمحور« در برخورد با معتادان اشاره
کرد و اولویت را در برخورد با معتادان در رفع نیازهای اولیه آنان مانند اسکان و سمزدایی ،دانست و گفت :این اولویتسنجی از عوامل مؤثر در عدم بازگشت به
اعتیاد پس از درمان است؛ وی در ادامه تصریح کرد :فردی که در سنین قبل از ۰1سالگی یعنی در کودکی و نوجوانی مواد مصرف میکند قطعا عواملی چون آسیب
یا مصرف اعتیاد در خانواده وی وجود داشته است؛ به همین دلیل رویکرد صحیح برای تأثیرگذاری در این جامعه هدف باید به صورت »جامعهمحور« باشد ،یعنی
از کودک یا نوجوان مصرف کننده بپرسیم که دوست داری چه اقداماتی برایت انجام شود یا چه خدماتی را دریافت کنی؟ و عالوه بر این باید بر اساس نیازهای فرد

جنايت از سر "جنون" ،هميشه ممکن است وجود داشته باشد .اما آن نوع جنونى که قربانيانش ،از خيابان و خانه تا مدرسه و کارخانه ،عمدتا زنان هستند،
*منصور حکمت*
ديگر جنون نيست ،بلکه بيان جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم بر جامعه است!
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هب سازمان راهیی زن ویپبندید

تلوزییـون راهیـی زن از ”کـاانل یـک“ روی مـاوـواره ”اهت ربد”

ت
ماس با ساز
ی
ما
ن
ر
اه
ی
زن

رههفته  ،شنبه اه  03:71هب وقت تهران می توانید دننیبه تلوزییون راهیی
زن باشید.
فرکانس ماوواره:
Chanel One TV
Hotbird 13E
Frequency 11541
Syb 22000
Pol V
FEC 5.6

مخ
ربای هم کاری با سازمان راهیی زن میتوانید با نمایندگان آن رد کشوراهی تلف
سوئد-استکهلم :پری زارع

سن ديگو جنوب کاليفرنيا :فيروزه فرهی

تلفن تماس 0046762308064 :

تلفن تماس414-144-4433 :

رعنا کريم زاده

ايميلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
ل ات نانون رهایی نن هر دوماه ی ار رگنار میشود و ان طریق فالیر و ایمیل ه
اطالع همگان خواهد ر ید.

تلفن تماس 4406849046400 :
درس ABF, Halndenterminalen 3 :
اعات مالرات ،شن ه ها ی

تا پنج عد ان ظ ر

ديگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری
تلفن تماس0046700194503 :
گوتنبرگ  :آفاق وکيلی
تلفن تماس4406860644444 :
ايميلrahai_zan@yahoo.com :
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 443941044449444 :
ايميلShararehrezaei.p@googelmail.com :

انگلستان :ديانا نامی
تلفن تماس 44337862733511 :
ايميل:
ديگر نقاط آمريکا  :مينو همتی
ايميلMinoHemati@GMail.com :
نروژ :شادی و روپاک مطيعی
تلفن تماس443894383408 :
ايميلmotiei_rojan@yahoo.com :
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