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 پاسخى کوتاه به خانم نسرين ستوده 

   لطفا روحانى و دولتش را از زير ضرب خارج نکنيد!

 جنایت کرده است! ،دولت سکوت نکرده، با جار و جنجال

 مینا احدی

اين روزها در صحنه سياست در ايران، يک  اسک ، يک   ک کک و يک  

سرگذشت و ي  پايان دردناک، مورد بررسى ميليونها نفر قکرار گکرهک که 

 است. اس  اوغالمرضا خسروى سوادجانى است.

ساله، به اتهام کم  مکالکى بکه  ۹۴سرگذشت: پدر و همسر، هعال سياسى 

ي  سازمان اپوزيسيون جمهورى اسالمى " مجاهدين خلق" دس کيکيکر و 

 ش نجه و به ا دام مح وم ميشود. 

زندانيان سياسى، مورد ضرب  ٣۰۵پايان دردناک: او را در حمله به بند 

و ش   وحشيانه قرار ميدهند، همانجا جالدان با صداى بلند مييويند او را 

خواهند کشت و سپک به رجايى شهر من قل مي نند و مييويند ميبريک  ککه 

ا دامت کني . در ي  سحرگاه خونين در روز ي شنبه اول ماه ژوئکن در 

 زندان رجايى شهر ا دام شد. 

او را کش ند و مثل هزاران و هزاران مورد ديير ح ى به مادرش اجکازه 

گريه کردن و به مردم اجازه همدردى کردن با بازماندگان را ندادند. مثل 

هزاران و هزاران مورد در ايران در طول سک  و پکنکا سکال حک کومکت 

هاشيست هاى اسالمى، مخفيانه خودشان، پي ر او را به خاک سکپکردنکد و 

سپک اسلحه به دس انشان در همه جا، اطراف خانه غکالمکرضکا، اطکراف 

محل مراس  و اطراف گورس انکى ککه او را دهکن ککرده بکودنکد، اسکلکحکه 

هايشان را به سوى مردم گره ه و با ترس و لرز در مکقکابکل مکردم صک  

کشيدند و جرات نياه کردن بکه ششک  هکاى دوسک کان و مکادر و هکمکسکر 

 غالمرضا را نداش ند. 

اين ي  داس ان م اسفانه بارها در ايران ت رار شده اسکت. يک  داسک کان 

ديير نيز بارها در ايران ت رار و ت رار مکيکشکود و بکايکد يک کبکار بکراى 

 هميشه ت لي  اين  داس ان را  ه  روشن کني . 

نسرين س وده در مورد ا دام غالمرضا، مطکلکک ککوتکاهکى نکوشکت و از 

 در اين مورد حرف زد بخشى از اين نوش ه:  سکوت دولت

دور جديدی از حمالت قضايی  ليه هعاالن مدنکی و سکيکاسکی  غکاز شکده 

، احضار و بازداشت هعاالن مدنکی و ٣۰۵رحمانه به بند  يورش بی.است 

خبرنياران، ا دام غالمرضا خسروی ي ی از زندانيان سکيکاسکی ککه در 

ی  ی هکعکاالن حکقکور بشکر در داخکل و صکحکنکه ميان ا  راضات گس رده

های  ينکی ايکن يکورش قضکايکی  المللی به وقوع پيوست، هميی نمونه بين

 .است

گرايان را در نمايش  کريکان  هرشند س وت محض دولت، دست خشونت

ي  جنايت قضايی باز گذاش ه و با ث شده است تا نه تکنکهکا بکه شک کايکت 

ها و ان کقکال وی بکه  زندانيان رسيدگی نشود بل ه با جابجايی رييک زندان

هکای  حسکاب پست قضايی، ام ان شنين کش ارهايی را که به قصکد تسکويکه

 .شود، باز بيذارند شخصی انجام می

 

معهذا ضمن تاکيد بر خاتمه دادن به هشارهکای قضکايکی  کلکيکه هکعکاالن و 

ی زنکدانکيکان سکيکاسکی ککه بکه مکثکابکه  رحمانه رسيدگی به ضرب و ش   بی

ی خود را مبنی بکر لک کو   يند، خواس ه های شخصی به حساب می گروگان
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دارم تکا  های سياسکی ا کالم مکی ی اح ام ا دام و به ويژه ا دام کامل کليه

 .های شخصی هراه  نشود جويی ی شنين ان قام زمينه

 خان  س وده گرامى! 

س وت محض دولت!!! شوخى مى هرماييد! دولت و هکر دو جکنکاي ايکن 

نفر را ا دام کرده انکد و صکداى  ۰۵۵ح ومت، در ده ماه گذش ه حداقل 

اين ا دامها ح ى به گوش مردم ساکن دور اه اده ترين دهکات در  نسکوى 

دنيا ه  رسيده است. دولت و قوه قضاييه و خامنه اى و سکپکاه و وزارت 

اطال ات همه باه  در مورد ا دام در ايران م فق القول بوده و هکمکه بکا 

ه  براى ترساندن مردم و ساکت کردن  نها مي شند. اين حقيقت را لکطکفکا 

 ، تار و کدر ن نيد! 

روحانى و دول ش، از صندور هاى کذايى راى جمهورى اسالمى بيرون 

 مدند، يا بيرون  ورده شدند، براى اين ه نظام تحکت هشکارهکاى گسک کرش 

يابنده مردم و همچنين زير هشار تحري  ها و هشارهاى سياسى بين المللکى 

بود. کسى  مد ککه بک کوانکد حکداقکل هشکارهکاى بکيکن الکمکلکلکى را کک  ککنکد، 

حواريونش به شش  مردم خاک بپاشند و هضا شنان تيره و تکار شکود ککه 

 ب وانند داخل را ساکت کند و خارج را همراه! 

روحانى  همواره با صداى بلند  گف که اسکت،  مکده اسکت هشکارهکاى بکيکن 

المللى را ک  کند. ي  لبخند  و ي  ص  از اصالي طلبان از حک کومکت 

رانده شده و شهر ه هاى و شخصيت هاى اصالي طلک در خارج کشکور 

مثل گنجى و شيرين  بادى و بقيه کاهى است که ب وانند دهانکهکا را بکراى 

مدتى ببندند، دول غربى که مش ل اشان هيچياه موقعيت زنان و يا مردم 

در ايران نبوده و همواره براى داد و س د اق صادى و سکود  ورى لکه لکه 

ميزدند، با وقاحت در رسانه ها و در تريبونهاى مجالک اروپکايکى گکفک کنکد 

اوضاع به کر شکده و مکردى روحکانکى بکا لکبکاس حکريکر شک کالتکى و بکا 

سياس هاى نرم و مع دل و با لبخندى برلک  مده است و ما مي واني  هکيک کت 

هاى اق صادى به ايران بفرس ي . صداى ان قاد مى شنيدي  مکثکال در  لکمکان 

که شرا هي ت هاى ما روانه ايران نشده اند و بر سر خوان ي ما ننکشکسک که 

 اند و ... 

روحانى اما ي  شهره ديکيکر هک  داشکت: ايکن مکرد روحکانکى بکا لکبکاس 

ش التى حرير و با لبخندى بر لک، در داخل طکنکاب هکاى دار در دسکت 

طناب و اين  ن روى  ۰۵۵داشت، نه هقط ي  و يا دو طناب بل ه حداقل 

پروژه حفظ نظام بود. روحانى را  نطور که هست و بکوده بکبکيکنکيکد. ايکن 

پروژه، يعنى تالش براى حفظ نظام و کک  ککردن هکر گکونکه هشکارى از 

روى  نها را، کامال ببيند و  نرا همان گونه که هست به اهک کار  کمکومکى 

 دنيا و مردم ايران معرهى کنيد. 

روحانى و دول ش صدها نفر را ا دام کردند، و يک  خکيکل از اصکالي  

طلبان ح وم ى همواره گف ند، دولت خبر ندارد، االن نکمکيک کوانکنکد ککارى 

ب نند، قدرت دس شان نيست و اينها سعى کردند صداهاى ا ک کراضکى را 

 ساکت  و يا ک  اثر کنند. 

ي  بخش از خکاککريکزهکاى دهکاع از حک کومکت ا کدام، يک  بکخکش از 

سنيرهاى دهاع از طناب دار و ا دامهاى گس رده در ايران، يک  بکخکش 

از خاکريز حمله به زنان " بدحجاب" و  زاده در ايران و ..  را اصکالي 

طلبانى اش ال کرده اند و شبانه روز با جديکت از  ن دهکاع مکيک کنکنکد ککه 

همواره ح ومت اسالمى را به جناي بد و خوب تقسکيک  ککرده و از يک  

بخش از جالدان  اشقانه دهاع کرده اند. اصالي طکلکبکانکى  ککه بکه ششک  

مردم خاک مى پاشند. اصالي طلبانى که در جنبش  ظي  ميليکونکى مکردم 

کفش و کاله کرده و در نهايت تير به پاى جنبش مکردم زدنکد  ۸۸در سال 

و در خارج کشور دهانها را با لمپن بازى و يا تهديد مى بس ند که شکعکار 

"سرنيون باد ح ومت اسالمى" داده نشود، دوست صميکمکى شکمکا خکانک  

 بادى در اين جبهه بود. مى هرمکودنکد، نکيکويکيکد "مکره بکر جکمکهکورى 

اسالمى" ما از مره بيزاري ! و اما هيچ وقت نکفکرمکودنکد سکرنکيکون بکاد 

ح ومت اسالمى! مشک کل خکانک   کبکادى بکا مکره گکفک کن و ايکن شکيکزه 

نبود،ايشان با سرنيونى ح ومت اسالمکى مشک کل داشک کنکد و هکنکوز هک  

 مش ل دارند.

اين روزها ح ما شنيده ايد که ي  جنبکش گسک کرده در دنکيکا در دهکاع از 

ريحانه جبارى زن  جوان مح وم به ا دام و مکحکبکوس در زنکدان شکهکر 

هزار نفر از مردم دنيا به ح   ا دام ريحانه،  ۵۸۰رى در جريان است. 

نه گف ند، از خان   بادى ي  کلمه نشنيدي . من الب ه مدتها است از ايشکان 

خبرى ندارم، ولى شما و من خوب ميداني  که جنبش بکخکشکش در ايکران، 

سامره  لى نژاد و کمپين نجات ريکحکانکه و  تکظکاهکرات و ا ک کراضکات 

هزاران نفر در خارج از کشور با ث شد در همين هف ه گذش ه اتکفکاقکاتکى 

بيف د که بايد مى اه اد. ان ظار اين بود شما با اين کمپين همراه ميشکديکد نکه 

اين ه با ا الم غير واقعى "س وت دولت" در مقابل ا دامها بخواهيد قوه 

 مجريه را تطهير کنيد. 

دولت  لمان، ا دامها در ايران را مح وم کرد و قول برخورد شديدتر بکه 

اين جنايات را داد، مجبور شد شنين کند! احمد شکهکيکد و سکه گکزارشکيکر 

سازمان ملل خواهان توق  هورى ا دامها در ايران شدند. خبرى رسکيکده 

مبنى بر اين ه سناى هلند ا دامها در ايران را مح کوم ککرده و خکواهکان 

محاکمه سران رژي  اسالمى شده است. امري ا ه  مجبور شد ا کدامکهکاى 

هزاينده در ايران را مح وم کند. امنيس ى ه  هر شند لنيان لنيان اما بعکد 

از شند ماه س وت به خاطر سر کار  مدن روحکانکى اککنکون ا کدامکهکا را 

مح وم کرده است و م وجه شد که روحانى ه  مثل بقيه  خوندها و سران 

 ح ومت، دزد و قاتل است. 

اين ت يير سياست راحت بدست نيامده است. به همت مبارزات و جکنکبکش 

هاى ا  راضى گس رده و از جمله جنبش کارگرى، جنبش  ليه ا کدام و 

بخشش، جنبش  زادى زن و پرتاب ککردن حکجکابکهکا در ايکران ککه بکه " 

 زادى يواش ى" مکعکروف شکده و ... ايکن هضکاى امکروز حکاصکل ايکن 

 مبارزات است. 

به دوس ان اصالي طلک در ايران بيوييد " ديير حناى روحکانکى رنکيکى 

 ندارد" 

شما در نوش ه کوتاه خودتان خوشبخ انه ا کدام غکالمکرضکا خسکروى را 

مح وم کرده ايد ولى ي   وانکک بکزره بکه حک کومکت ا کدام داده ايکد. 

"دولت س وت کرد" نه! دولت س وت ن رده، دولت با جار و جنجال به 

يارى نظام و بال ديير اين دس ياه جهنمى  مکده اسکت. دولکت بکا جکار و 

جنجال و ي   ده با هياهو، نقش دولت را مخفى کرده و مي وشند بکراى 

بخشى از نظام   برو و سمپاتى بخرند. توصيه من به شکمکا بکعکنکوان يک  

زن  زاده و ي  هعال مداهع حقور بشر و کسى که قکلکبکى بکراى ديکيکران 

داريد اينست که از اين ص  جدا شويد. ص  کسانى که  همکواره مکداهکع 

ح ومت اسالمى از نوع  ککمکى بکهک کرش بکوده انکد! صک  جکار زنکنکده 

 اصالحات در ي  ح ومت سراپا ضد انسانى و هاشيست! 

جنبش  ليه ا دام و جنبش سرنيونى طلبانه در ايکران، جکنکبکش دهکاع از 

حقور زنان، در ايران بايد ظاهرا اول تک کلکيکفکش را بکا ايکن خکاککريکزهکا 

 روشن کند و بعد بسوى سرنيون کردن بيرر اين ح ومت پيش برود.  

جاى شما در جنبش انسانى مداهع حقور انسان، مداهع حقور زنکان و در 

 ص  مخالفين ا دام است! 

پروژه اصالحات رژي  اسالمى، پروژه مقابله با جکنکبکش سکرنکيکونکى در 

 ايران است و اين به نفع هيچ ک و از جمله شما نيست! *

 با نشریه زن آزاد
 همکارى کنید! 
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خرداد مهناز دمحمى، هعال و مداهع حقور زنان و هيلمساز و  ۵۰روز شنبه 

هنرمند ايرانى  براى گذراندن پنا سال مکحک کومکيک کش مکجکددا بکه زنکدان 

 هراخوانده شد. 

مهناز مييويد من ي  زن ، ي  هنرمند. اين دو "اتهام" کاهى است تا مرا 

 جانى قلمداد کرده و دس يير کنند! 

او ي  زن  زاده است، زنى که به ظلک  و نکابکرابکرى تکمک کيکن نک کرده و 

همواره با سرى اهراش ه هعاليت و کار کرده و مکرزهکاى مکردسکاالرى و 

 زن س يزى حاک  را ش س ه است. 

سال است که هعال و مداهع حقور زنان است. او در هکيکلکمکهکاى  ۵۰مهناز 

زيادى به  نوان کارگردان، تهيه کننده يا هنرپيشه هعاليت  ککرده اسکت و 

شند هيل  مس ند ساخ ه و با کارگردانهاى معروف ايرانى هکمک کارى ککرده 

 است.

، ٧۵۵۰مهناز دمحمى بارها بدليل هعالي هاى سياسى و هنرى اش در سکال 

دسک کيکيکر شکده بکو ککه در  ٧۵۵۵و  خرين بار در سکال  ٧۵۵۴در سال 

 با وثيقه از اوين  زاد شد.    ٧۵۵۵ژوئن  ٧۸تاريخ 

بايد به اين ره ار سرکوبيرانه ح ومت اسالمک  در سکطکي بکيکن الکمکلکلک  

 ا  راض کني . * 

 يک زن و دو دليل براى زندانى شدن!

 پنج سال زندان براى مهناز محمدى به اتهام دفاع از حقوق زنان و فعالیت هنرى!
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هکای  کابکر   دم امنيت زنان در برخی معابر شهری ازجکمکلکه روی پکل

انکد، انک کقکاد هکعکاالن  شکده هکا نصکک پياده که تابلوهای تبلي اتی بر روی  ن

حقور زنان را برانييخ ه است. مکنک کقکدان خکواسک کار تکوجکه بکه حکقکور 

شهروندی زنکان در مکديکرت شکهکرهکا هسک کنکد. هکعکاالن حکقکور زنکان، 

 کنند. شهرداری تهران را به هروش امنيت زنان م ه  می
 

* * * * * 
 

ايجاد شنين هضای ناامنی برای زنان جامعه ککه حک کی در پکک تکابکلکوی 

وضوي ن يکجکه هکمکيکن نکوع  های تاري  امنيت ندارند به تبلي ات و کوشه

نياه به زن و حقور او در ح ومت اسالمی است. ح وم ی که بکا هکمکه 

اد ای خود، قادر به حفظ امنيت نيمی از اهراد جامعه نيست و بکدتکر از 

که  شده است. وق ی ترين  امل ايجاد اين  دم امنيت تبديل  ن، خود به مه 

کنند و  حجابی را  امل اصلی هساد ا الم می ها بدحجابی و بی در رسانه

ککنکنکد و هکمکه  ح ی تجاوز به زن بدحجاب را حق هر مردی قلکمکداد مکی

بينند، ان ظار دييری از وضع امکنکيکت زنکان  گناهان را از شش  زنان می

تکوان داشکت. ايکن اوضکاع مکحکصکول  در شهر و معابر  مومی ه  نمکی

 مانده ح ومت است.*  مس قي  قوانين و هرهنگ  قک

 کند! شهرداری تهران امنيت زنان را قربانی درآمد تبليغات می   

 

 زندگى برابر و بدور از تبعيض حق زن
 خبر و نظر از میالد رابعی



 !دهد در ايران مساوی است واليتی: رأيی که يک خانم با يک آقا می   
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 اليحه کاهش ساعات کار زنان و به خطر افتادن امنيت شغلی آنان   
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اکبر والي ی، دبير کل مجمع جهانی بيداری اسکالمکی، گکفک که اسکت:   لی

شده کار  ظيمی است و هکيکچ  ها انجام کاری که در ايران نسبت به خان 

هکا هک   منعی و تفاوتکی در ریی دادن و ریی گکرهک کن نکدارنکد و خکانک 

 .توانند نماينده مجلک شوند می

* * * * * 

کران جمهوری اسالمی نسبت  جناب  قای والي ی در اينجا از الطاف بی

ها حق  گويند و اين ه بر سر زنان منت گذاش ه و به  ن به زنان سخن می

اند و همين مس له را شاخص برابری جنسی در جامعه هکرض  ریی داده

دانند ککه اگکر هشکار مکبکارزات و  خوبی می اند. همه مردم ايران به کرده

ا  راضات اوايل انقالب نبود جمهوری اسالمی هکرگکز زيکر بکار ریی 

تکر ککه تصکور  هکای قکبکل رهت شراکه خمينی خودش در سکال زنان نمی

مانده خکود  رسيدن به قدرت را ه  نداشت بارها از ديدگاه حقيقی و  قک

نسبت به زنان پرده برداش ه بود. اگر دست خود ح ومت بود زنکان را 

کرد و دوبکاره  نکهکا را بکه  از تحصيل و کار و هعاليت اج ما ی منع می

هرس اد. نظر واقعی اين جما ت نسبت به حقور زنکان بکر  کنا خانه می

جامعه روشن است و هرروز شاهد س   و نابرابری نسبت به زنکان در 

  باشي .* های گوناگون می  رصه

 جمهورى اسالمى“ عفاف و حجاب”اعتراف به شکست در تحميل قانون    

احمد سال  کاشانی، رئيک کميسيون هرهنيی مکجکلکک، در گکفک کيکو بکا 

 ٧۹خبرگزاری خانه ملت، با ياد وری ابالغ قانون  فاف و حکجکاب بکه 

دس ياه مخ ل  در کشور، گف ه است که نظارت کميسيون هرهکنکيکی بکر 

های مخ ل  در طول ي  سال گذش ه، در اجرای قانون  فاف و  دس ياه

ها در اجرای اين قانون مکوهکقکيکت  دهنده  ن است که دس ياه حجاب، نشان

غالمعلی حداد  ادل نيز گفت: ديدن بدحکجکابکی  .اند شندانی حاصل ن رده

در جامعه کار دشواری نيست و هر کک در ماشين خود نشس ه باشد ه  

کن  هرسال وضکعکيکت  حک می :وی اهزود .تواند شاهد اين پديده شود می

طکوری نکيکسکت ککه امکروز هکمکه  شود، ايکن بدحجابی در کشور بدتر می

شکونکد، بکلک که وضکعکيکت  حکجکاب مکی باحجاب باشند و سال ديير همه بی

 شود هرسال نسبت به سال قبل بدتر می

* * * * * 

اين اولين و الب ه  خرين باری نيست ککه سکران جکمکهکوری اسکالمکی بکه 

ککنکنکد.  های خود درزمينٔه حجاب ا  کراف مکی درست،به ش ست سياست

گکويکد حک کی يک   مکی -هقکيکه مليج  ولی  –همانطور که خود حداد  ادل 

طکرف  خوبی اين موضوع را به هر ناظر بکی نياه سرسری به جامعه به

هکای رژيک  مکوهکق شکده بکود و  کند. اگر سکيکاسکت داری ثابت می و جانک

جامعه بنا به اد ای اين "حضرات" واقعاً اسالمی مى بود، ما اآلن بکايکد 

ً گشکت شاهد شادری شدن اکثريت زنان و دخ ران می هکای  بودي  و اساسا

کرد؛ اما حقيقت کامالً بر ک کک  ارشاد و بييروببند موضو ي ی پيدا نمی

ککجکی بکه  اين است. زنان جامعه از هر هرص ی برای ا ک کراض و دهکن

کنند و با نکوع لکبکاس و پکوشکش خکود حک کومکت را  ح ومت اس فاده می

بيني  اينجاو نجا مجبور به ا  کراف بکه  اند تا جايی که می زانو در ورده به

دانند که هرسال در ايکن  خوبی می شوند و به های خود می ش ست سياست

شوند. مبارزه زنان  ليه حکجکاب  نشينی می مبازره بيش ر مجبور به  قک

تری به خود بييرد و ارکان نظام را به  رود تا اش ال  ملی ره ه می ره ه

ای که قطعاً تا براندازی کل ايکن سکيکسک ک  و نکظکام  لرزه در ورد. مبارزه

  نابرابر ادامه خواهد داشت.*

حدود ي  سال پک از ارائه اليحه ککاهکش سکا کات ککار زنکان تکوسکط  

دولت به مجلک شورای اسالمی، بررسی  ن در صکحکن مکجکلکک  غکاز 

گردد. بر اساس اين اليحه پيشنهادی، سا ات کار هف يی شهار گکروه  می

سا ت کاهش خواهد ياهت. طبق اين اليحه کاهکش  ٣٣از زنان شاغل به 

سا ات کار با حفظ حقور و مزايا خواهد بود. شهار گروهی که در ايکن 

اند از: زنان سرپرست خانواده،  برده شده است،  بارت ها نام اليحه از  ن

سال دارند، زنانی که هرزند )ان( معلول دارند و  ۰زنانی که هرزند زير 

 زنانی که همسرشان بيمار است.

* * * * * 

صرف نظر از اين ه شه تعداد از زنان مشمول اين طري مى شونکد، در 

صورت تصويک اين طري اولين پيامد  ن  کدم اسک کخکدام ايکن بکخکش از 

زنان تکوسکط ککارهکرمکا خکواهکد بکود و يکا در بکهک کريکن حکالکت مکوجکک 

شود و وضعيت امکنکيکت شک کلکی ايکن  های قراردادی و موقت می اس خدام

ازپيش به خطر خواهد انداخت. اين اليحه  شک کارا  دس ه از زنان را بيش

ای ضد زن است و بايد مورد مخالفکت زنکان و مکردان  زاديکخکواه  اليحه

نشين ککردن زنکان و  قرار بييرد. هدف نهايی اين طري شيزی جز خانه

ها از شرخه توليد اقک کصکادی نکيکسکت. امکری ککه ککامکالً  خارج کردن  ن

تواند در خدمت سياست اهزايش جکمکعکيکت جکمکهکور  اسکالمکى قکرار  می

هکرحکال بکه مکادران هکداککار  گيرد. شکراککه بکرای اهکزايکش جکمکعکيکت بکه

 وشهارسا  ه و هول تاي  نياز است!.*  بيست
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م اسفانه اين روزها شاهد اهزايش تعداد ق لهاى ناموسى در ايران هس کيک . 

 خرين مورد اين نوع ق ل، کش ه شدن  اطفه نويدى، دخ کر دبکيکرسک کانکی 

ساله، در کنياور بود. او به "جرم" داش ن دوسکت پسکر تکوسکط پکدر ۵۸

خود به ق ل مى رسد. شند روز قبل از اين اتفار دو دخ ر جوان ديير در 

تربت جام توسط پدر به ق ل رسيدند. مکوارد زيکادى ديکيکر از ايکن نکوع 

جنايات و خشونت ها که  کمکومکا تکوسکط پکدر يکا شکوهکر و يکا يک کى از 

 ا ضاى مرد خانواده انجام شده را پيش تر ه  شاهد بوده اي .

خصکو  در کشکورهکای   هر روزه در گوشه ايی از ايکن جکهکان و بکه

زده از جمله ايکران، زنکان زيکادی قکربکانکی ايکن جکهکل و نکادانکی   اسالم

های طبيعی و انسکانکى خکود  شوند. زنانی که بخاطر نيازها و خواس ه می

دهند. اين جکنکايکات بکه  که حق هر انسانى است، جان خود را از دست می

دست اهراد نا شنا و غريبه اتفار نمى اه د بل ه اين پدر، بکرادر،  کمکو و 

همسر هس ند که به بداليل واهی و تنها از روی تعصک و در شکارشکوب 

مردانکی ککه  گيرند. سن هاى منسوخ و  قک مانده، جان دخ ر و زن را می

بکيکنکنکد ايکن  وق   همسر، خواهر و ح ی مادر خود را زير سلطه شان مکی

اجازه را به خود مى دهند که  ليه  نها هر نوع بى رحمى و خشون ى را 

ا مال کنند و سپک با شسباندن کلمه ايی به نام غيرت و تعصک، بر تمکام 

 جنايت های خود سرپوش بيذارند.

است. به  ن  ه دردناک در اين رابطه حمايت قانون و ح ومت از مردان 

قانون مجازات اسالمی در ايران از ق کل هکای  ٣٣۵ نوان مثال در ماده 

نکامککوسکی بکه وضکوي حککمکايککت کککرده اسککت و بککرای 

مجرمين هيچ گونه ح می در نظر نيره ه است و در 

بعضی مواقع نيز مکرد را مکورد حکمکايکت قکرار داده 

يک    اين ح ومت، زن را بکه  کنکوان  است زيرا که

کاال و برده نياه مي ند و تمام قوانين زن س يزانه اش 

 بر اين پايه اس وار است..

گرشه در ايران اين نوع خشونت ها  ليه زنان اککثکرا  

در روس اهای دور اه اده و در شکهکرهکاى ککوشک  و 

دهکد، امکا  های سن ی و مذهبی رخ می در ميان خانواده

پيامدهاى  ن دامنه تکمکام جکامکعکه را در بکر مکيکيکرد. 

بعنوان مثال در مورد  ق ل وحشکيکانکه  کاطکفکه تکوسکط 

ايکن قک کل تکنکهکا دامکن   پدرش شايد ه ر کنکيک  تکبکعکات

خانواده را در بر ميييرد اما اين شنين نيست. همه مکا 

شکود  داني  که پدر اين دخ ر هيچياه مکحک کوم نکمکی می

زيرا که از نظر جمهوری اسالمی پدر قي  دخ ر است 

و پدر حق دارد تحت  نوان غيرت، نامکوس و کفکاف 

و خز بالت ديير هر بکاليکى سکر دخک کرش بکيکاورد. 

هکای  مجازات ن ردن اين مرد، به دييران و خکانکواده

دهد بکه داليکل واهکی  سن ی و مذهبی اين اجازه را می

همسر، هرزند، خواهر و مادر خود را به ق ل برسانند 

و اين يعنی ترويا خشونت  ليه زنان. زنکان نکيکز بکه 

دليل ترس از دست دادن جان خود بر تمکام  کاليکق و 

هکای خکود را بکه  باورهای خود سرپکوش مکی گکذارنکد و تکمکام خکواسک که

 کنند که شايد هيچ گاه اين خاکس ر از بين نرود. خاکس ری تبديل می

ق ل ناموسی، جناي ى وحشيانه و  ملى ککامکال غکيکر انسکانکى اسکت. ايکن  

جنايت  مدتا در نقاطى از جهان اجرا ميشود که دين زن س يز اسالم، يکا 

هنوز نفوذ دارد يا به ش ل قوانين اسالمى وضد زن در سيکسک ک  قضکايکى 

دول ها وجود دارد و يا کال حاکميت اسالمى بر جامعه تحميل شکده اسکت. 

راه رهايی از ايکن جکهکالکت و جکنکايکت در وهکلکه اول  گکاهکی دادن بکه 

انکد و  هايی است ککه در مکنکجکالب جکهکل و خکراهکات هکرو رهک که خانواده

ناخواس ه دارند در  ن دست و پا ميزنند. خانواده هايی که نه دس رسی بکه 

اين رنت دارند و نه به دنيای بيرون از خود. خانواده هايی که دنيای خکود 

های غلط پيشين و اين ه به کاال بودن  را محدود کردند به خراهات و سنت

کنند جاى زن تنها در  شپزخکانکه  و برده بودن زن، ايمان دارند و ه ر می

و پس وی خانه بايد باشد. و در وهله دوم نيز بايد به طرر مخ کلک   کلکيکه 

زن س يزی ح ومت اسالمى به پا خواست و نشان داد که مکردم جکامکعکه 

برخالف تف ر  قک مانده و ارتجا ى حاک  بر جمهورى اسالمى، نه تنها 

زن را ي  برده و کاال و جنک هرودست نياه نمى ککنکنکد بکلک که بکرابکری 

 کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد را در کليه ش ون مى خواهند.

به اميد روزی که در اين دنيای خاکی نه تکنکهکا مکقکولکه ايکی بکه نکام قک کل 

ناموسی ديير وجود نداش ه باشد بل ه شاهد هيچ شک کلکى از خشکونکت و 

 تبعيض و نابرابرى  ليه انسانها نباشي .* 

 

 جنايت عليه زنان به هر بهانه ای ممنوع!

 رزا ماه
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نککو ککی زنککدگککی  (Sumbo)ازدواج سککفککيککد 

مش رک ميان زن و مرد، بدون ازدواج يا ثبت 

رسمی است که تنها با تواهق طرهيکن و بکدون 

دخالت دولت يا کليسا و دس ياه حاک  صکورت 

گکيککری ايکن نککوع  گکيکرد. شککيکونکيکی شک کل مکی

زندگی که امروزه در اکثرجوامکع پکيکشکرهک که، 

مدرن و مک کرقکی بکعکنکوان شک کلکى از زنکدگک  

مش رک پذيره ه شده است و در ايکران تکحکت 

حاکميت اسالم ه  بطور ششکمکيکيکری رو بکه 

اهزايکش اسکت بکه اواسکط قکرن نکوزدهک ، در 

اروپا و خصوصاً کشور سوئد و پکايک کخکت  ن 

 گردد. شهر اس  هل  برمی

ازدواج سککفککيککد يککا سککامککبککو، در اواسککط قککرن 

نوزده ، به دليل تحوالت  ظي  اق صادی و سياسکی، تکوسکعکه ششکمکيکيکر 

صنعت و تجارت و به دنبال  ن اهزايش تقاضای کار و ککاهکش دسک کمکزد 

کارگران و گس رش هقر، ش ل گرهت. زنان و مردان جوان ککه از قشکر 

ککردنکد و تکوان پکرداخکت  و پنجه نرم می  کارگرانی بودند که با هقر دست

های ثبت رسمی ازدواج خود را نکداشک کنکد دسکت بکه  غکاز شکنکيکن  هزينه

اخکالقکی و  بکی»زندگی مش رکی زدند و به اين دليل شکهکر اسک ک کهکلک  بکه 

مشهور شد. اين سب  جديد از زندگی مش رک ميان کارگکران ککه  «هساد

 نوان  ملی غکيکرقکانکونکی  های مذهبی و تأييد کليسا بود، به دوراز  ئين  به

کرد. زنان و مکردان   مد و کليسا م خلفين را قانوناً مجازات می بشمار می

جوان با توجه به نيازهای جنسی و طبيعی خود و بکا تکوجکه بکه مکخکارج 

باالی رسمی کردن ازدواج ککه تکنکهکا قشکر مکحکدودی از جکامکعکه تکوان 

پرداخت اين مبلغ را به کليسا يا ارگان وابس ه به کليسا داشک کنکد دسکت بکه 

ابداع اين نوع زندگی مش رک يا ازدواج سفکيکد زدنکد. درواقکع ريشکه بکه 

وجود  مدن ازدواج سفيد ناشی از هشار باالی اق صادی بر طبقکه ککارگکر 

ره ه و با  غاز قرن بکيکسک ک  و رشکد و گسک کرش  در مد بود؛ اما ره ه و ک 

های  زاديخواهانه و م رقی اين نوع ازدواج رنگ دييری به خکود  جنبش

گرهت و به ش لی ا  کراضکی از جکانکک زنکان و مکردان  زاديکخکواه بکه 

دخالت کليسا و قوانين مذهبی در زندگی خصوصی تکبکديکل شکد و دسکت 

دخالت گر کليسا با مبارزات ا  راضی از زنکدگکی خصکوصکی جکوانکان 

 کوتاه گرديد.

در ايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی نکيکز ثکبکت رسکمکی و قکانکونکی 

ازدواج، دقيقاً به معنای ثبت مذهبی  ن است. مذهک حاک  بکر جکامکعکه از 

مانده خود را به زنکدگکی شکخکصکی   غاز تولد تا هنيام مره، قوانين  قک

کند. ازجمله در مقوله ازدواج که با خواندن خکطکبکه  کقکد  اهراد تحميل می

که مضمون  ن توهين  ش ار به شخصيت و حقور زن است، ازدواج را 

ککنکد. طکبکيکعکی  تبديل به سند بندگی زن و پروسه مال يت مرد بکر زن مکی

است که در دنيای امروز و در قرن بيست و ي   زنان ايران و همکچکنکيکن 

مکانکده اسکالمکی در روابکط  مردان  زاديخواه زير بار دخالت قوانين  قکک

روند. زنان مدرن و م رقی ايکران ککه بکا جکهکان در  خصوصی خود نمی

ارتباط روزمره قرار دارند، حاضر به پذيرش اين قوانين نيس ند. قوانينی 

کند و بکا  که رابطه  زاد ميان دو انسان را تبديل به ي  معامله تجاری می

بکخکشکد. مکوضکو کاتکی  ترين قوانين، اين معامله را رسميکت مکی مانده  قک

مانند مهريه، جهيزيکه و شکيکربکهکا ازجکمکلکه مکقکوالتکی هسک کنکد ککه بکرای 

شکود. در ايکن مکعکامکلکه مکرد نکقکش  "رضايت" طرهين معامله وضکع مکی

کند که قصد خريد کااليی به نام زن را دارد و بکرای  خريداری را ايفا می

زنکد و هکمکه ايکن اتکفکاقکات بکدون  کند، سر  ن شانکه مکی  ن نرخ تعيين می

اه د. شراکه در اين معامله نه خکود  ترين دخال ی از طرف زن می کوش 

 زن که ولی و سرپرست او طرف معامله است.

مانده اسالمی مکوجکک شکد تکعکدادی از جکوانکان ايکران  همين قوانين  قک

ً بکا اتک کا بکه  کقکل و   طای ازدواج رسمی را به لقايش ببخشند و صرهکا

تر از همه تواهق طرهين، به زندگی مش رک بکپکردازنکد  شعور خود و مه 

مذهبی را در اين مورد به رسميت نشناسنکد. -و دخالت هيچ مرجع قانونی

امروزه شاهد اهزايش ششميير جوانانی هس ي  که به اين ان خاب  گکاهکانکه 

رغ  وجود هضای مخ نق جامعه، باه  زندگی مش رک  اند و  لی زده دست

اند. بديهی است تا زمانکی  همراه با تواهق شخصی و انسانی را  غاز کرده

که اين نياه به ازدواج وجود دارد و دست مذهک از زنکدگکی خصکوصکی 

های سفيد در  ازپيش شاهد ازدواج ها کوتاه نشده است، هرروز بيش انسان

 ميان جوانان ايران خواهي  بود.* 

 

 ازدواج سفيد، اعتراضی ديگر

 سروناز سینائی
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ده ساله بود که ي  روز شند تکا لک که ی خکون 

روی لباسش ديکد. مکيک کرسکيکد مکادرش را صکدا 

بزند. با خودش ه ر کرد: بکاز شکه  شکيکطکنک کی 

کککرده و گککنککدی بککاال اورده اسککت.  وقکک ککی کککه 

خواست ببيند کجای پکاهکايکش را زخکمکی ککرده  

م وجه موضو ی شد و بيش ر ترسيد. دلکش هک  

حسابی درد مي رد. دست وپکايکش را گک  ککرده 

بکود. شککاره ای نککداشککت مکادرش را صککدا زد. 

همين که  او سر رسيد،  تند تند شروع ککرد بکه 

 حرف زدن:

مامان قول ميدم دييه شيطونی ن نک . بکه خکدا  -

نککمککيککدونکک   شککطککوری شککده... مککن  تککوی اتککاقکک  

 بودم...اين دهعه تقصير من نبود! 

اما مادر انيار که حکواسکش جکای ديکيکر بکود. 

 کمی جا خورده بود.

 زير لک با خودش حرهی زد.

شقدر زود! هنکوز خکيکلکی بکچکه اسکت!  کجکک -

 بدبخ ی! 

 بدبخ ی؟!! اين را که شنيد زد زير گريه.

 مادر کمی به خودش  مد. 

خيلی خوب، گريه زاری راه ننداز. بکرو تکوی -

 حمام، من برمييردم.

بعد از  ن کمی اوضکاع  رامک کر شکد.  صکری 

خاله اش به ديدنشان  مده بود. يواش ی از الی 

در سالن نياهی انداخت. خاله ه  کمی م عکجکک 

شده بود. اما ششمش که به او خکورد، لکبکخکنکدی 

زد و او را بوسيد و گفت: دخمل  قشني ! دييکه 

 خانمی شده واسه ی خودش!!! 

خيلی  جيک بود. از خکودش پکرسکيکد: بکا شکنکد 

قطره ی خون مير  دم بکزره مکيکشکود؟ دلکش 

ميخواست از بکرادرش بکپکرسکد. ولکی مکادرش 

صبي در حمام بعد از کلی نصيحت و تکوضکيکي 

گف ه بود، در اين مورد با کسی صحبکت نک کنکد. 

 ح ا برادرش! 

مادر به او گف ه بود: حاال ديير قکد نکمکيک کشکی، 

ديير نبايد بدوی، بايد ياد بييری اين را از همه 

قاي  کنی و از درد کشيکدنکت دم نکزنکی!  و در 

کيسه  نايلون سياهی پد بهداش ی را بکه او داده 

 بود. 

تا مدت های مديدی احساس  تفاوت  زار دهنکده 

ای را در مقابل دييران حک مي رد و شکرمکی 

 که هرگز از ناخود گاه ذهنش بيرون نرهت.

شند روز بعد درمدرسه دوسکت و هکمک کالکسکى 

اش ککمکی ديکرتکر از بکقکيکه بکه ککالس  مکد. بکه 

معلمش گفت که ماشين پدرش توی راه خکراب 

شده و کمی معطل شدند. وق ی که روی نيم کت 

نشست، درگوش او  يواشک کی گکفکت: بکه خکانک  

مکن پکريکود  دروغ گف  !   خه اتفار بدی اهک کاده!!

 شدم!! ...

 ادت ماهانه، بخشی از وجود ي  زن، مس کلکه 

ای که ه   روي و ه  جس  او را تحت الشکعکاع 

قرار ميدهد. در تکمکام کشکورهکای جکنکگ زده، 

مذهبی، هقير اين اتفار ساده ه  از دغدغه هکای 

زندگی زنان و دخ ران کوش  و بزره اسکت. 

مدرسه، مهم رين بخش زندگی ي  ککودک در 

زمککيککنککه ی  مککوزش درايککران، کککامککال سکک ککوت 

اخ يار کرده است و مادران جوان ه  گکاهکی بکا 

اطال ات ک  بهداش ی و تصکورات اشک کبکاه در 

مورد قا دگی و يا  کادت مکاهکانکه دخک کران را 

بدرس ی راهنمايی نکمکيک کنکنکد. خکارج از بکحکث 

اطال ات و  موزش، از معضالت مه   زنان با 

هر توان مالی، تابوی هرهنيی و  دم دس رسکی 

به بهداشت هميانی و  نو ی ناديده گکرهک کن او 

در اج ماع است که مم ن اسکت در نکيکاه اول 

موضو ی شخصی بنظر برسد. اما ايکن اتکفکار 

روزمره در هنيام بوجود  مدن شرايط سکخکت، 

مانند زندان، پناهندگی،  واره گی، بروز زلزلکه 

يا  وقايعی نظير  ن، وضعييت دشوار و گکاهکی 

خطرناکی را برای ي  زن بکوجکود مکی اورد. 

تراژدی بدی است که بکرای زنکانکی ککه  -کمدی

در يکک  کشککور سککنکک ککی و اسککالم زده زنککدگککی 

مي نند، همه شيز بکوی مکبکارزه مکيکدهکد. تکالش 

برای شناساندن خود و ت يير اه ار زن س يز و 

تککابککو هککايککی کککه کککنککار بککقککيککه ی مککوارد قککرار 

 ميييرد.* 
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