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گرامی باد  8مارس روز جهانی زن!

هشت مارس امسال را در شرایطی جشن میگیریم که جنبش رهائی زن وارد مرحله نوینی از همبستگی مبارزاتی در
سطح جهان شده است .مبارزه برای کسب آزادی و برابری از آمریکا تا ایران و افغانستان حکام زن ستیز کراواتی و
عمامه به سر را به چالش کشیده است.
حضور مشترک جریانات لمپن کراواتی و افراطیون مذهبی در راس هرم قدرت در آمریکا ،غول خفته جنبش رهائی
زن را در این کشور و سایر نقاط جهان بیدار کرده است.
حضور میلیونی مدافعین آزادی و برابری زن در سال جاری حکایت از سنگربندی جدی این جنبش در برابر تعرضات
ارتجاعی به حقوق زنان دارد.
در ایران اسالم زده ،که زنان در تقابل روزمره با قوانین زن ستیز و حکام شرع قرار دارند .ما شاهد تالش دولتمردان
به خانه نشین کردن زنان شاغل ،و ایجاد ممانعت برای ورود زنان به بازار کار و تحصیل وبهرمندی ازاستقالل
اقتصادی هستیم .جنبش رهائی زن چاره ای جز مقاومت همه جانبه علیه این تعرض ارتجاعی به موجودیت اجتماعی
زن در جامعه ندارد.
فعالین حقوق زنان در ایران و افغانستان با بهره گیری از شبکه های مجازی میتوانند خود را به این جنبش جهانی
متصل کرده ،از آن نیرو بگیرند و به آن تدوام بخشند .تجربه غنی بیش از سه دهه مبارزه با یکی از زن ستیزترین
حکومتهای معاصر میتواند چراغ راهنمای فعالین جنبش رهائی زن در کشورهائی باشد که ارتجاع مسیحی بتازگی کمر
به پسگرفتن دستاوردهای دهه شصت و هفتاد زنان در جهان غرب بسته است.
ما خواهان لغو فوری کلیه فوانین زن ستیز هستیم!
به کمتر از آزادی برابری رضایت نمیدهیم!

سازمان رهائی زن
مارس 7102

Markazi@RahaiZan.org

0(202)254-86633

Rahai-Zan.tv

RahaiZan.org
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یک بیلیون زن بپاخیزید
گزارش :شراره رضائی

روز  41فوریه در شهر شتوتگارت از سوی شبکه سراسری زنان ،با همکاری تمام گروه ها سازمان ها و فعالین حقوق زن با عنننوان ”ین
بیلیون زن بپاخیزید“ برعلیه خشونت بر زنان سازماندهی شده بود.
این روز بنام روز مبارزه علیه خشونت بر زنان و دختران نام گرفته که از تمام زنان در سرتاسر دنیا در چنین روز دعوت می شود تا ین
بیلیون زن در هر شهر و محله ای به خیابان ها می آیند و برعلیه خشونت بر زنان به رقص می پردازند.
روز  41فوریه عالوه بر شهر شتوتگارت در چندین شهردیگر این ایالت از جمله مانهایم /کالسروهه /فرایبورگ و تنوبنینننگنن درسناعنت 41
زنان و همه کسانی که مخالف خشونت علیه زنان هستند به خیابان های مرکز شهر آمدند و به رقص و پایکوبی پرداختند.
این روز با شعار "نه یعنی نه" مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته بود.
عکس هایی از این مراسم

هب سازمان راهیی زن بپیوندید
http://rahaizanorg.blogspot.de/
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گزارشی از میز گرد فعاالن و مدافعان حقوق زنان سازمان رهایی زن در یادواره فادیمه شاهیندال در گوتنبرگ -سوید
متن سخنرانی مرضیه آدمی فعال حقوق زنان و حقوق بشر

و این بار گنزارشنی دینگنر از منینز گنرد منا
فنعنا ن و مندافنعنان حنقنوق زننان سنازمننان
رهایی زن در گوتنبرگ سنوئند در ینادواره
فادیمه شاهیندال دخنتنری کنه منانننند هنزاران
دختر دیگر که بیگناه قربانی عقب منانندگنی
مردان مرتجن و زن سنتنینز خناننواده شنان
تحت عنوان قتلهای ناموسی گردیده اند.
در  14ژانویه که سالروز بقتل رسیدن فادیمه
که در اپسا ی سنوئند اتنفناق افنتناده بنوده در
گوتنبنرگ دور هنم جنمن شندینم تنا صندای
اعتراضمان را بگوش جهانیان برسانیم.
ابتدا وریا مجری برنامه جلنسنه را بنا خنوش
آمدگویی حضور مهمانان آزادیخواه گرامی و
مننعننرفننی سننخنننننرانننان حنناضننر در مننیننزگننرد
(مرضیه آدمی و ندا حسینی از ایران و سحر
صننامننت از افننغننانسننتننان و اشنناره ای بننه
مشکالت زنان در ممال دیکتاتنور اسنالمنی
داشتند و سپس از مرضیه آدمی خنواسنتننند تنا
نظر خود را در رابطه بنا قنتنلنهنای ننامنوسنی
بیان نمایند.
مرضیه با معرفی خود بعنوان پناهجنوینی کنه
 6ساله در سوئد اسنت و در اینن سنالنهنا در
زمینه دفاع از حقوق زنان با سازمان رهناینی
زن همکاری داشته و در راه آزادی زننان و
گرفتن حقوق از دست رفته شان تا جنان در
بدن دارد به مبارزه اش علیه حاکمان ظالنم و
قرون وسطایی و زن سنتنینز اینران و دینگنر
ممال اسالمی ,ادامه خنواهند داد و از پنای
نمینشیند .
و با اشاره به مناسبت این روز  14ژانویه که
جهاردهنمنینن سنالنروز کشنتنه شندن دخنتنری
مظلوم و بیدفاعی بنام فادیمه شاهیندال بدسنت
پدرش ,پدری که لبریز از تعصنبنات دینننی و
مذهبی و اسالمنی کنه بنه هنینحنوجنه حناضنر
نیستند دست از آن تعصبات و عقنب منانندگنی
بردارند حتی وقتی وارد کشورهای اروپاینی
و امریکایی هم میشوند .مرگ فادیمه نه تنننهنا

در سوئد بلکه پنوواک اینن فناجنعنه
بگوش تمام دنیا رسید و تمنام رسناننه
داده
هننای جننهننان ینندان اخننتننصننا
شد,شاید بپرسید چگونه کسنی اجنازه
دارد در کشوری چون سوئد دست به
چنین جنایتی بزند؟
چند وقت پیش زن جوانی بنننام منینننا
در شهر ما که افغانستناننی بنود و بنا
دو فرزند خود به سوئد آمده بود.
و مدت زیادی نبود که اقامت گرفتنه
بود و با هزاران امید و آرزو خانه و
زندگی برای خودشان درست کرد و
رانندگی یاد گرفت و ماشینی خرید و
درس میخواند و شنیده بودم کنه هنمنسنرش از
افغانستان آمده  ,پس از مدت کوتناهنی روزی
خبر دادند که مینا بنا  6ضنربنه چناقنو کشنتنه
شد ,و شوهرش را دستگیر کردند ولی بعد از
چند روز پلیس او را آزاد کرد به دلیل نداشتن
مدارک کافی و گفنتننند منینننا افسنرده بنوده و
خودکشی کرده  ,در حالیکنه هنمنکنالنسنینهنا و
کسانی که او را میشناختند میگفتند اصال هین
عالئمی از افسردگی نداشت و خیلی هنم شناد
و پر جنب و جوش بود  ,نهاینتنا در کشنوری
دموکراسی مثل سوئد خون این زن پایمال شند
و بدست فراموشی سپرده شد .
و همین چند روز پیش رادیو پوواک خنبنر از
فرار کردن  16دختر از خانواده های پناهنننده
مسلمان داد که دختران گفته بودند که بنخناطنر
ترس از خناننواده منان ننمنینتنواننینم بنه خناننه
برگردیم و جانمان در خنطنر اسنت و دولنت
سوئد اعالم کرده که امکانناتنمنان کنم اسنت و
نمیتوانیم برایشنان کناری بنکنننینم  .خنب اگنر
اتننفننناقننی بننرای ایننننننهنننا افنننتنناد ,چننه کسنننی
پاسخگوست؟
این چنین مردان مسلمان نمیخواهند طبق عنلنم
و آداب و فنرهنننا جنامنعنه و کشنوری کنه
واردش شده اند پیشرفت کننند و خنود را بنا
آنجا مطابقت بدهند و فرزندانشان حتی اجازه
انتخاب نوع پوشش خود را ندارند
مسئله ئ قتلهای ناموسی تنها بدلیل سنو ظنن
و مشکوک بودن شوهر بنه زننش ,ینا بنعنلنت
اطاعت نکردن زن از شوهرش نیست ,بنلنکنه
پدر فرزندش را ,بنرادر خنواهنرش را و بنه
ترتیب پدر بزرگ و عمو و مردان طایفنه از
طرف قانون و حاکمان قدرت بهشان این حنق
داده شننده کننه بننرای زن و دخننتننری کننه از
مقررات مردسا رانه تخطی کند ,او را بنقنتنل
برساند  .و ادعا مینکننننند کنه منا منردان بنایند
شرف و ناموس خناننواده و طناینفنه را حنفن
کنیم ,معنی شنرف و ننامنوس بنرای اینن هنا,
اینگونه است کنه کنننتنرل بنر روابن جنننسنی

زنان در خانواده,طایفه و جامعه.
در این فرهنا قرون وسطناینی اسنالمنزده
متحجرانه فرد حقوقی ندارد و در این سیستنم
دختر و پسر و مرد و زن جاینگناهشنان طنبنق
مقررات طایفه بدسنت منین یند ,منرد اسنت کنه
حرف آخر را میزند ,زننان هنینحنگنوننه حنقنی
ندارند.
وقتی مردان بخواهند تصمیمی برای قنتنلنهنای
ناموسی بگیرند ,رسما جلنسنه منینگنذارنند  ,و
این تصمیم را در مناطق کنوچنکنتنر ,منردان
طایفه و در شهرهای بزرگتر پدر یا برادران
میگیرند که دختر یا زنی که قانون ناموس را
رعایت نکرده ,به قتل برسانند و هیحکس حق
عزاداری برای مقتول را نندارد و منراسنمنی
هم برایش نباید بگیرند و از اینننهنا اسنفننناکنتنر
اینست که بعد از کشتن زن یا دختر ,قناتنل در
منطقه بعنوان قهرمان معرفی میشود.
چرا؟ چون در مناطق و شنهنر و کشنورهنای
اسالمی عقب مناننده  4111سنالنه,زننان و
کودکان جنزو منلن منطنلنق منرد منحنسنوب
میشود ,و جامعه مردسا ر برای بقای خود و
بخاطر نبودن برخوردهای قانونی ,مرد بندون
هی واهمه ای از اینکنه منجنازات منینشنود و
بدون هی عذاب وجدانی به راحتی دسنت بنه
قتل اعضای خانواده اش میزند و عنامنل اینن
حاکمیت ضد انسناننی فنقن و فنقن منذهنب و
دسنتنگنناه حناکننمنه اسننت ,در رژینم  83سنالننه
نامقدس و جنایتکار و دیکتاتور و زن سنتنینز
جننمننهننوری اسننالمننی ,فننق ن اسننالم اسننت کننه
حکومت میکند و هنمنگنی خنوب منینداننینم از
زمننانننی کننه حنناکننمننیننت اسننالم سننر کننار
آمده ,آپارتاید جنسی رسما و قانونا در جامنعنه
اجرا میشنود ,سنننگنسنار,شنالق زدن زننان و
دختران ولو بدلیل بدحجنابنی و ینا دینده شندن
ی دختر و پسر با همدیگر.
و خیلی منواقن دینده و شنننینده اینم کنه خنود
حاکمان و مسئو ن در کشورهای اسالمی کنه
خود را به ظاهر دینی و مذهبی جلوه میندهننند
در خفا و اندرونیشان مرتکب هر کار خنالف
و غیرانسانی از دزدی بگیرید تا صیغنه هنای
بیشمار با زیبا و کنم سنن تنرینن دخنتنران از
9ساله تا با تر و هر کار کنثنینف دینگنری . .
حال همه آننهنا عنلنینه حنرمنت انسناننی در
ممال اسالمی دست به دست هم داده و متحد
شذه اند.
بر اساس آخرین آمار سنازمنان منلنل ,سنا ننه
حدود 0111قتل ننامنوسنی اتنفناق منینافنتند کنه
بیشترینش در جنوب آسیا و شنمنال افنرینقنا و
خاورمیانه است.
از سال  4991تا  1114در کردسنتنان عنراق
0111قتل ناموسی اتفاق افتاده  ,در اهواز در
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دست مذهب از زندگی زانن کواته
سال  4833شمسی  40,زن بندلنینل ننامنوسنی
بقتل رسیده انند کنه اینن آمنار ین چنهنارم
قتلهای همان سال است.
و باز بر اساس آمار یکی از  8عامنل منننجنر
به قتل در ایران همین مسئله ناموسی است.
متاسفانه در ایران ننامنوس ,هنننوز قنربناننینان
بیشماری میگیرد ,بخصو در جنوب و در
مناطق کردسنتنان در غنرب اینران ,در تنینر
ماه ,زنی بنام شهین نصراللهی  18سنالنه در
یکی از روستاهای منطقه اورامان از تنوابن
مریوان کردستان به دلیل اینکه همسنرش بناو
ش کرده بود که بنا کسنی ارتنبناط تنلنفنننی
داره ,او را از خننانننه بننیننرون کننرده ,و زن
مجبور میشود به خانه پدرش بنرگنردد  ,و
بعد از  3ماه شوهرش به خانه آنها مین یند و
به پدر زنش میگوید که منن اشنتنبناه کنردم و
رفتم پرینت تلفن را گرفتم و شکنی کنه کنرده
بودم نابجا بوده و حا آمده ام که زننم را بنه
خانه برگردانم  .پدر زنش فق از او میخواهد
که با هم نزد امام جمعه بروند و پیش او گفتنه
هایش را مکتوب کنرده و امضناینش کننند تنا
آبروی رفته دخترش را برگرداند .ولنی آینا
کسی از این زن پرسید که ننظنر تنو چنینسنت
؟میخوای برگردی ؟آیا آسیبی که به اینن زن
جوان وارد کردند و شخصیتش را منینتنوانننند
جبران کنند ؟
زن بیحاره بنابه دستنور پندر بنرمنینگنردد بنه
خانه شوهرش ولی چند ساعتی نگنذشنتنه بنود
که برادرهایش به خانه میایند و مینبنیننننند کنه
خننواهننرشننان رفننتننه بننالفنناصننلننه بننه خننانننه او
مراجعه کرده و میگوینند بنینا بناهنات حنرفنی
داریم و وقتی پایین می ید او را بنرده و ینکنی
از برادرهایش به دلیل اینکه چرا به حرف ما
گوش نداده و به منزل شوهرت برگشته ای با
اسلنحنه او را زخنمنی و تنا بنه بنینمنارسنتنان
میرسانند ,میمیرد و در این فاصلنه زمناننی
فعا ن مدنی شهر منرینوان حندود  01ننفنر
خود را به درب بیمارستان رسانده و با توجنه
به اینکه در آن منطقه زنان اجازه نندارنند در
خاکسپاری و تشیی جنازه شرکت کننننند ,امنا
آنها این قانون را شکسته وهمراه منینشنونند و
در طول مسیر تا قبرسنتنان تنعنداد زینادی از
مردان و زنان به صف آنها میپیونندنند و اینن
حرکت اعتراضی چنان در فضاهای مجنازی
انعکاس پیدا کرد و در تلویزیون رهناینی زن
بارها پخش شد و این ننوع حنرکنتنهناسنت کنه
باعث آگاهی عموم مردم میشود .
زنی دیگر بنام زعفران محمدی در مرینوان
از همسرش جدا شده بنود و منینخنواسنت بنا
مننردی کننه ازش خننواسننتننگنناری کننرده بننود
ازدواج کند ولی خانواده اش مخالفت کرده و
آنها مجبور شدند که با هم فرار کنند و پندر
شوهرش  ,چنان پندر زعنفنران را تنحنرین
اینننننکننه بننه خننانننه
مننیننکننننند کننه بننه مننح ن
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میرسند ,پدر  ,دخترش را با دستهنای خنودش
خفه اش کرده و کشان کشان جنازه اش را به
میدان روستا برده و با افتخار هر چه تمنامنتنر
آنرا به مردم نشان داده و ب نها میگوید بنبنینننیند
من این لکه ننا را از دامنمان پاک کردم.
در سال  4831باز در مرینوان دخنتنری 43
ساله بنام فرشته نجاتی که بخناطنر تنعنصنبنات
مذهبی و ناموسی  ,بدلیل اینکه مشکوک شنده
اننند کننه بننا کسننی رابننطننه نننامشننروع
داشته ,پدرش گلویش را بریده کنه بنالفناصنلنه
طبنق تنحنقنینقنات ,اعنالم شنده کنه اینن دخنتنر
بیگناه ,با کسی رابطه ننداشنتنه و بناکنره بنوده
است .و چون با توجه به اینکه این پدر قناتنل
دختر بیگناهش را به جرم ناکرده کشته  ,آزاد
میشود ,مردم منننطنقنه بنعنننوان اعنتنراض بنه
آزادی این پدر تجم کرده که منامنوران 81
نفر از آنها را دستگیر و به مکان ننامنعنلنومنی
برده و کسی از جای آنها خبری ندارند.
دختر  41ساله ای که مورد تجاوز برادر 41
ساله اش قرار گرفته و باردار شده  ,که مردم
منطقه پدر را وادار کرده که خودش باید در
مسجد محنل جنلنوی چشنم هنمنه درخنواسنت
سنگسار فرزندانش را کند ,که فنعنا ن مندننی
مریوان با پدر صحبت میکنند که چنین کناری
را نکند ,که در پاسخ میگوید نمیتوانم بنینشنتنر
از این در مقابل مردم مقاومت کنم.
در سنندج دختنری کنه بنا دوسنت پسنرش بنه
ساندویجی رفتنه بنود و پندرش آننهنا را دینده
بالفاصله دخترش را به خناننه بنرده و او را
تننحننت فشننار قننرار داده و او را وادار بننه
خودسوزی میکند.
طبق آمنار در سنال  4891شنمنسنی در کنل
ایران  811زن قربانی قتلهای ننامنوسنی شنده
که اکثرا در مناطنق کنردسنتنان و خنوزسنتنان
بوره ,و تمام این منعنضنالت و قنتنلنهنا بندلنینل
وجننود منناده قننانننونننی  811قننانننون مننجننازات
اسالمی است که بر اساس آن هنرگناه منردی
زننننش را بنننا منننرد دینننگنننری در بسنننتنننر
ببیند ,میتواند هر دوی آنها را بقتل برساند کنه
با این قوانین عصر حجری اسالمی اسنت کنه
منننردان بنننی هنننیننن تنننرسنننی از عنننواقنننب
کشتن ,اینننطنور راحنت بنا کنوچنکنتنرینن سنو
ظنی دست بنه قنتنل زن و دخنتنرو خنواهنر
خود میزنند ,چنون منیندانننند زم ننینسنت در
مقابل مرجعی پاسخگو باشند .و با این وصف
روز به روز قبح اینن گنوننه جننناینات کنمنتنر
واینگونه قتلها رو به فزونی خواهد گذاشت .
.و همحنین ماده  111قانون مجازات اسنالمنی
که در آن تصنرینح کنرده ,پندر و جند پندری
بخاطر کشتن فرزند قصا نمینشنونند ینعنننی
زمانی که پدر ینا بنرادر هنم ننبناشننند ,قناننون
اجننازه کشننتننن زن و دخننتننر فننامننیننل را بننه
پدربزرگ و عمو داده ,به سرف اینننکنه فنالن
شخص گفته که آنها با کسی بوده یا هسنتننند و

اغلب مشخص شده که تهمتنی بنینش ننبنوده و
بنناینند هننمننه بنندانننننند کننه عننامننل ایننن جنننننایننات
مننتننوحشننانننه نننتننیننجننه ایننن قننوانننیننن عصننر
حجریشان است و زنان و مردان بابد در کنار
هم قینام کنننینم و عنلنینه اینن  1مناده قناننوننی
اسالمنی و زن سنتنینز و ضند بشنری فنریناد
برآوریم و صدای منظنلنومنینت خنواهنی زننان
ممال اسالمی را هنر بنلننندتنر بنگنوش تنمنام
مجام حقوق بشری برسانیم .
کمپینهاینی در حنمناینت از زننان کشنورهنای
اسالمی راه بیندازیم و از هر طنرینق منمنکنن
مننردم را آگنناه کنننننیننم تننا جننایننی کننه حنناکننمننان
خونخوار و ظالم و دیکتاتور اینران را وادار
به تجدید نظر در این قوانین کنند ..
آیا مردانمان تا به حال به این فنکنر کنرده انند
که چقدر توس این رژیم تحقیر شده و انسانی
بی اراده و ضعیف قلمدادش کرده اند ؟؟؟
چرا باید اجازه دهند که بگنویند منردان وقنتنی
ذره ای از موی زنان را مینبنیننننند ,تنحنرین
میشوند و به آنها تجاوز میکنند ؟
یکی نیست به این آخنونندهناینی کنه خنودشنان
تمام عمرشان مشغنول ازدواجنهنای منوقنت و
صیغه ای به شکلهای آشنکنار و پنننهنان بنوده
اننند  ,چننون خننودشننان فننکننرشننان منننننحننرف
است ,برچسب سست ارادگنی و شنهنوتنراننی
خود را به مردان ایرانی میزنند وگنرننه چنرا
همان مرداننی را کنه بنه قنول اینن جنمناعنت
فصیل ,با دیدن زن تحری میشنونند چنطنوره
که در خارج این همه زن بی حجاب میبینند و
هیج تحریکی هم در کار نیست ؟
آیا باز باید سکوت کرد ؟باید ایستاد و ننظناره
گر تنوهنینننهنا و اذینت کنردننهنای دخنتنران و
زنانمان باشیم ؟
آیا مردانی که این درد و مشکل را منینفنهنمننند
وقتش نشنده کنه پنا بنه پنای منا زننان قندمنی
بردارند .
چرا ماموران فاسد چمهوری اسالمنی بنحنود
اجازه میدهند کنه از دینوار خناننه منردم بنا
روند و افرادی را که مراسم جشنی دارنند بنه
حننریننمننشننان تننجنناوز کننرده و دسننت و پننای
شوهران را بنبننندنند و جنلنوی چشنم آننهنا بنه
زنانشان تجاوز کنند و وقتی این خانواده ها به
پاسگاه شکایت میکنند تنها جوابی که گیرشنان
می ید ,اینست که زنانتان خودشان مقصر بنوده
اند .چرا حجابشان را رعایت نکرده اند ,کسی
نیست بگه موجود فاسد ,نمایندگنان شنمنا منثنل
میمون و بی اجازه از دینوار پنرینده انند تنوی
خانه و مجلس و حریم خصوصی ما .
همه اینها نشانگر کوتاهی همه ماهاست و باید
جلوی این اشرار و تها و اوباشان در رژینم
جمهوری اسالمی را بگیریم .
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آزادی زن معیار آزادی هر جامعه ی ست
جنایتهای ناموسی در یادبود فاطیمه
شاهیندال
متن سخنرانی ندا حسینی

بننا سننالم و احننتننرام بننه هننمننه حنناضننران و
شنوندگلن این میز گرد در یناد بنود فناطنینمنه
شاهیندان قربانی جنایت ناموسی
جنننناینتهننای ننامننوسننی یننا قننتننل نننامننوسنی بننه
ارتکاب خشنوننت و اغنلنب قنتنل زننان ین
خانواده به دست مردان خویشاوند خود گنفنتنه
میشود .این زنان بنه عنلنت «ننننگنینن کنردن
شرافت خانواده خود »مجازات میشوند .اینن
ننا موارد گوناگونی را شنامنل منیشنود از
جمله خودداری از ازدواج اجباری ،قنربناننی
ی تجاوز جنسی بودن ،طالق گرفتن (حنتنی
از ی شوهر نناشنایسنت  ،رابنطنه بنا جنننس
مخالف ،و یا ارتکاب زنا .برای اینکنه فنردی
قربانی جنایتهای ناموسی شود ،فقن اینننکنه
گمان برده شود او آبروی خانواده را بنر بناد
داده است کافیست.
در برخی کشورها قنواننینننی وجنود دارد کنه
اجاز ٔه قتل ناموسی را میدهد:
ایران :بر اساس ماد ٔه  ۰۳۶قانون مجنازات
اسالمی «هرگاه منردی هنمنسنر خنود را در
حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و عنلنم بنه
تمکین زن داشته بناشند ،منیتنوانند در هنمنان
حال آنان را به قتل برساند و در صورتی کنه
مکره باشد ،فق مرد را میتواند بنه قنتنل
زن
َ
برساند .حکم ضرب و جنر در اینن منورد
نیز مانند قتل است» .مبنای این اصل قناننوننی
فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر قواننینن
ضد بشری و ضد زن اسالمی است .
منننیتنننوان گنننفنننت در سنننال  4891بنننرای
نخستینبار در تنحنلنینلهنای پنلنینس قنتنلهنای
ناموسی از قتلهای خانوادگی تفکین شند و
این در حالی است که هنوز آمارهای جننناینی
در ایران شفاف اعالم نمیشود و بنه درسنتنی
مشخص نیست چه تعداد قنتنل در کشنور ر
داده و چه تعداد از آن عنوان ناموسی به خود
میگیرد.
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بنه گنزارش سننالمنت نننینوز،روزنننامننه وقنناین
اتفاقیه می نویسد :از ابنتندای سنال  4891تنا
پایان آن منیتنوان حندود  91عنننوان خنبنری
یننافننت کننه در آن زنننی بننه قننتننل رسننیننده امننا
بهسادگی ننمنیتنوان گنفنت چنه تنعنداد از اینن
قتلها ناموسی بودهاند که بخشی از این ابنهنام
مربوط بنه عندم اطنالعرسناننی درایننزمنینننه
است اما بخش دیگری از ابهام متوجه علنل و
انگیزه و همینطور مفهوم «قنتنل ننامنوسنی »
است و شاید پیش از اینکه به سراغ قنتنلهنای
ناموسی سال  4891بنروینم ،بنهنتنر اسنت بنه
سراغ «ناموس »و «غیرت »برویم.
نگاهی بر مفهوم ناموس و غیرت
»نامنوس« در لنغنتننامنه دهنخندا ،بنه منعنننی
»احکام الهی »و «شنرینعنت »و در فنرهنننا
فارسی معین «آبرو ،نی ننامنی»« ،قناننون و
شریعت الهی »و »عصمت ،شنرف« تنعنرینف
شده است.
در مفاهیم حقوق بشر ننینز اینن اصنطنال بنه
جوام منردسنا ری کنه دربناره جنننسنینت و
رفتار و رواب درون خانواده غنینرت دارنند،
نسبت داده شده که در این جوام حفناظنت از
ناموس افتخار به شمار میآید .با اینن وصنف
باید به سنراغ منفنهنوم «غنینرت »هنم بنروینم
«غیرت »در تداول فارسیزبانان بنه منعنننای
حمیت و محافظت عصمت و آبرو و ننامنوس
و نگهنداری عنزت و شنرف آمنده اسنت امنا
قتلهای ناموسی با قتلهای خانوادگی از ننوع
همسرکشی مشابنهنت و تنفناوتهناینی دارد و
عننمننومننا در هننر دو رد پننای «سننو ظننن »و
«رابطه» برجسته است.
این سو ظن ،گاهی به اشتباه رنا غنینرت و
حننفنناظننت از نننامننوس بننه خننود مننیگننیننرد و
اینجاست که برخی مردها دسنت بنه خشنوننت
میزننند و وقنتنی منردان هنمنسنران خنود را
میکشند ،شاهد همسنرکشنی هسنتنینم و وقنتنی
برادران و پدر خناننواده دخنتنران را بنه قنتنل
میرسانند ،همان جنایتی است که بنینشنتنر بنه
قتلهای ناموسی تعبیر میشود.

 ۰۶درصد مقتو ن زن قربانی قتل ناموسی
افشای آمار قتلهای ناموسی توس ین منقنام
مسئول ،ی بار دیگر نگاهها را متوجنه مناده
 ۰۳۶قانون مجازات سالمی کرد .مادهای کنه
به نظر بسیاری از حقوقدانان منجنوزی اسنت
برای قتلهای ناموسی توس شوهر و گناهنی
نیز برادر و پدر و منردان خناننواده ۰۶» .
درصد از مقتو ن مونث ،توس خانوادههنا و
اقوام به قتل رسیدهاند ».خناننوادههنا و حنتنی
افراد دانشگاهنی و تنحنصنینلکنرده در منورد
چنین قتلهایی سکوت کرده و آنها را به پلیس
گزارش نمیکنند.
قتل ناموسی به قتلی گفتهمیشود که به بنهناننه

دفاع از "شرف و ناموس" روی دهند .طنبنق
ماده  ۰۳۶قانون منجنازات اسنالمنی »هنرگناه
مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبنی
مشاهده کند و علم به تمکین زن داشنتنه بناشند
میتواند در همان حال آنان را به قتل برسنانند
و در صورتی که زن مکره (منجنبنور بناشند
فق میتواند مرد را به قتل برساند».
این ماده قانونی از دید بسیاری از حقوقدانان،
مجوزی است برای قتلهای ناموسی .هرچننند
که طبق این قانون تنها شنوهنر اجنازه کشنتنن
زن "زننناکننار" را دارد امننا در بسننینناری از
قنتننلهنایننی کننه تنوسن بننرادر ،پندر ،عنمننو و
پسرعمو نیز انجام میشود با تکیه بنر هنمنینن
قانون ،مرتکبان بنه قنتنل از قصنا منعناف
میشوند.
البته در مورد پدر ،ماده  ۶۶۶قانون مجنازات
اسالمی نیز به کم آمده و تصریح کرده کنه
پدر و جد پندری در صنورت کشنتنن فنرزنند
قصا نمیشوند .قانونی که سالهاست منورد
اعتراض حقوقدانان مستقنل ،فنعنا ن زننان و
کنننننشننگننران حننقننوق بشننر قننرار دارد امننا در
تغییرات انجامشده در قانون مجازات اسنالمنی
بدون هی تغییری همحنننان در کنتناب قناننون
ایران باقی مانده است.
فت های" ناموسی" و خشونت عیلیییه زنیان
تحت نام دفاع از ناموس
سالیانه تعداد بینشنمناری از زننان و دخنتنران
جوان و حتی دختران در سنین کنودکنی جنان
خود را تحت عنوان قتل "ننامنوسنی"از دسنت
می دهند و قربانی قوانین قرون وســــــطنائنی
و ارتجاعی حاکم بر جامعنه و خناننواده خنود
می شوند.
بر اساس یکی از گزارشات سنازمنان منلنل (
 ، UNFPAآمننار رسننمننی تننعننداد کشننتننه
شــــــدگان زن به دست ننزدینکنان منرد خنود
چون شوهر،پدر،برادر و ...سنـنالنیناننه رقنمنی
بیش از  ۰۶۶۶نفر است .این در حالنی اسنت
که بر اسـنـنـناس گنزارشنات AMNESTY
،آمار غیر رسمی و اعنالم نشنده بسنـنـنـنـنینار
با تر از ارقامنی چنون ۰۶۶۶ننفنر در سنال
اسنت .بننه عنننننوان مننثننال تننعننداد قننتننل هننای "
ناموسی" در پاکســـــنتنان هنر سنال ،سنر بنه
هزاران نفر میزند و این تعداد هر سال رو بنه
افزایش است.
قتل های "ناموسی" در بسیاری از جنوامن و
کشـورهای دنینا کنه سنرمناینه و بنه طنبن آن
قوانین ارتجاعنی و منرد سنـنـنـنا راننه حناکنم
اسننت،اتننفنناق مننی افننتنند .بننر اسنناس یننکننی از
گزارشات سازمان ملل که تازه آنهم گزارشنی
قدیمی است و از سال  ۶۶۶۶منینالدی بناقنی
مانده ،قتل هنای "ننامنوسنی" در کشنورهنائنی
همانند بنگالدش ،برزیل ،یمن ،چین
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دست مذهب از زندگی زانن کواته
پنناکسننتننان،مننراکننش،سننوئنند ،ایننتننالننیننا،عننراق،
اسننرائننیننل ،مصننر،هننننند،،اکننوادور ،ایننران
،ترکیه،اوگاندا و بسیاری از ممال دیگر بنه
درجات متفاوت اتفاق افتاده اسنت و کنمناکنان
ر میدهد.
قننوانننیننن زن سننتننیننز و خشننونننت عننلننیننه
زنان،حرمت انسانی و حقوق اولیه و پایه ای
زنان یعنننی آزادی –هنای فنردی و حنقنوقنی
زنان را به شدت زیر سئوال برده و آن را بنه
اهانت میکشد .حنق طنبنینعنی و بندینهنی هنمنه
انسانها از جمله زنان است که در جامنعنه ای
عاری از قوانین نابرابنر و بندور از از هنر
گونه ستم جنسی ،زندگی امنی داشتنه بناشننند.
قتل های " ناموسی" ،بدترین و افراطی ترین
شکنل خشنوننتنی اسنت کنه بنه اصنطنال بنه
حفاظت از "ناموس " رب پیدا می کند و اینن
خود ریشه در قوانین و مننناسنبنات حناکنم بنر
جامعه دارد.
بدیهی است جنامنعنه ای کنه تنمنام قنواننینن و
مناسباتش بر اساس برتری مرد بنر زن پناینه
ریزی شده ،جامعه ای کنه زن را شنهنرونند
درجه دوم قلمداد میکند ،باید هم نگهبانانی که
هننمننان شننوهننر،پنندر،بننرادر و یننا مننردی از
خانواده باشد برای حف " ناموس و دفناع از
شرفشان" پرورده کند.تعبیر معنمنول از قنتنل
"ناموسی" ،کشنتنن زن بنه دسنت منردی از
خانواده است که به دلیل " اتهنام" بنه رابنطنه
جنسی قبل از ازدواج رسمی و ینا خنارج از
ازدواج رسننمننی صننورت منیننگننیننرد .در ایننن
جوام برقـــــــراری رواب آزاداننه جنننسنی
زن با مرد دلبخواه خود به شرطنی کنه بندون
اجازه خانواده و بخنصنو منردان خناننواده
صورت گرفته باشد،جرم محصوب میشود و
این از نظر آننهنا جندینتنرینن تنهندیند عنلنینه "
ناموس و شنرف" خناننواده و بنوینوه منردان
خانواده است.زیرا که این عملی " غیر قنابنل
قبول"  " ،غیر اخالقی" و "نناجناینز" اسنت.
آنحه که گفته شد بیانگنر گنوشنه کنوچنکنی از
عمل غنینر انسناننی و قنرون وسنطنائنی قنتنل
ناموسی است .زیرا زن کشته میشود چون بنه
دلخواه خود ازدواج کرده و هنمنسنر خنود را
انتخاب کرده است.
زن به قتل میرسد بنه دلنینل اینننکنه زینر بنار
ازدواج ناخواسته ننرفنتنه ،زن از بنینن بنرده
میشود زیرا از مردی جدا شنده کنه شنکنننجنه
اش کرده و مورد تنجناوزش قنرارداده اسنت.
زن خیلی به راحتی به قتل میرسد چنون سنر
به زیر نیست و بنه منثنابنه ین انسنان آزاده
فکر میکند و به تب آن عنمنل منینکننند .عنمنل
وحشنیناننه ای کنه بنه عنننوان قنتنل ننامنوسننی
صورت میگیرد و خشونتی که در این رابطه
اتفاق می افتد و عننوان دفناع و حنفناظنت از
"ناموس و شرف" مرد و خانواده را به خنود
میگیرد از ارتجاعی ترین و وحشنیناننه تنرینن
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قوانین عصر حاضر است.
اکثر قتل های ناموسی در ممال و جوامنعنی
صورت منینگنینرد کنه اسنالم دینن رسنمنی و
قوانین برخاسته از آن در این جنوامن غنالنب
است و این قوانین بطور رسمی عمل میکننند.
به عنوان مثال منینتنوان از کشنورهنائنی منثنل
الجزایر،بحرین،مصر،ایران،عنراق،ینمنن،ارد
ن،سودان،سنگاپور و...نام برد.
تمام آنحه به عنوان دلیل یا د یل برای وقنوع
این قتل ها ذکر شند،در واقن ریشنه و د ینل
پایه ای تری داردو آن ساختار جامعه طبقاتنی
و قوانین و عنمنلنکنردهنای بنرخنواسنتنه از آن
است .در جامعنه ای کنه زن کنا منحنسنوب
میشود و مرد صاحب این کا است ،طنبنینعنی
است که مرد دست با را دارد و مختار است
و ابزارهای زم را هم در اخنتنینار دارد کنه
برای حفن دارائنینش،حنتنی منرتنکنب قنتنل و
جنایت هم بشود .چون در بدترین حالنت و بنا
تحمل سخت ترین مجنازات کنه شنایند بنتنوانند
چند سالی در زنندان بناشند ،بنعندز بنه زنندگنی
عادی خود ادامه می دهد و ککش هم نمینگنزد
چون وظیفه" مردانه " خود را بنه جنا آورده
است و اینبار با "وجدانی راحت" به زندگینش
ادامه میدهد.
دفاع از ننامنوس کنه وسنینلنه ای اسنت بنرای
رسمیت دادن و طبیعنی جنلنوه دادن خشنوننت
علیه و قتل زنان ،بر این اسناس پناینه گنذاری
شده است که گویا ناموس مرد تابعی اسنت از
رفتار و کردار بقیه اعضای خانواده یعنی زن
خانواد ه و دختران منوجنود در خناننواده .در
چنین جامعه ای و در چننینن خناننواده ای کنه
مرد  ،یکه تاز میدان است ،ارزش و احنتنرام
زن به نسبت درجه نقش او بعنوان زن خناننه
و بعنوان مادر خانه سنجنینده منی شنود" .زن
خننوب" و " بنناارزش" کسننی اسننت کننه از
مردان خانواده تابعیت کند و نیاز آننهنا را کنه
همان حف " ناموس" باشد بجا آورد .در غیر
این صورت مأموریت مرد یا پسران خناننواده
که همان کنترل و محدودکردن آزادی زن در
عرصه نیاز های جنسی خودش باشد ،شنروع
میشود و سنراننجنام اینن منأمنورینت بسنتنه بنه
اینکنه زن چنقندر "ننافنرمنان" بناشند ،تنغنینینر
میکند .این وظیفه و مأموریت میتواند به قنتنل
و از بین بردن فیزیکی زن مننجنر شنود و ینا
ممکن است در سطح کت کاری ،تنوهنینن و
بنی احننتننرامننی روزمننره بنناقننی بننمنناننند.مننیننزان
مجازات هر چه باشد در ماهیت قضیه ینعنننی
بی اهمیت کردن و کناهنش و ننادینده گنرفنتنن
نقش زن در خانواده و در جنامنعنه تنغنینینر ی
نمی دهد.
بدیهی است به هنمنان منینزاننی کنه زننان در
نتیجه مبارزات پیگیرانه خود توانستنه انند بنه
درجاتی به احقاق حقوق خود برسننند ،منینزان
قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان کاهش

یافته اسنت و اینن ننتنینجنه طنبنینعنی هنر ننوع
مبارزه ای است.
بطور عام میتوان گفت هر نوع خشونتی علیه
زنان که بنوعی به مسئله "نامنوس و شنرف"
رب پیدا کند  ،ریشه در پائین بودن منوقنعنینت
اجتمناعنی زننان در جنامنعنه دارد .اینن ننوع
خشونت ها که به اشکال منخنتنلنف فنینزینکنی،
روانی ،تجاوز جنسی و در بدترین حالت قنتنل
صورت میگیرد ،سالیانه دامنگیر مینلنینون هنا
زن در سطح جهان توس مردان ننزدین بنه
خود میشود.
در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله در
ایران ،عنراق ،پناکسنتنان ،اردون ،فنلنسنطنینن
و  ...زنی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتنه
است ،مورد قتل و خشونت واق میشود .زیرا
بر اساس قوانین وارونه این ممالن و سنننت
های ارتجاعی رایج در جامعه و به تب آن در
خانواده ،زنی که مورد تنجناوز جنننسنی قنرار
گرفته است ،به نوعنی «لنکنه ننننگنی »بنرای
خانواده و در سطحی وسیعنتنر بنرای جنامنعنه
شده اسنت .خناننواده زن قنربناننی اینن عنمنل
خشونت آمیز ،در بهنتنرینن حنالنت مسنئنلنه را
مخفی نگه داشته و سعی در قائم کردن قضینه
به عناوین مختلف دارند و در اینن رابنطنه بنه
هر اقدامی از عنمنل جنراحنی گنرفنتنه تنا هنر
وسیله دیگری متوسل میشوند تا به اصنطنال
«آبروی »زنان و دخترانشان را بخرند و سنر
جننای خننود بنننننشننانننننند .در بسننینناری از ایننن
کشورها اگر منردی ،زننی را منورد تنجناوز
قرار داده باشند ،بنه شنرطنی کنه حناضنر بنه
ازدواج با زن مربوطه شود ،منورد منجنازات
قانونی قرار نمیگیرد و در واق مورد بخشش
قرار میگیرد و این زن سنینه روز بندون در
نظر گرفتن خواست قلبیش مجبور میگردد که
همه زندگیش را به پای این ازدواج نامنبنارک
بگذارد و تازه این برای خانواده اش فنراغنت
بزرگی است ،زیرا که از طریق این ازدواج،
«آبرویش »را نجات داده اند.
غیر از قتل ناموسی ،جنناینت هنای وحشنیناننه
دیگری تحت نام دفاع و حفاظت از «شرف و
ناموس »به وفور در بسیناری از کشنورهنای
جهان دامنگیر زنان اقشنار منخنتنلنف جنامنعنه
است .از جمله این جنایت علیه زننان منینتنوان
به ازدواج ناخنواسنتنه ،تنننبنینه بندننی ،تنجناوز
جنسی ،اسیدپناشنی ،دسنت درازی جنننسنی و
دهها مورد دیگر اشاره کرد.
برای عینی تر شدن ابعاد جنناینت و خشنوننت
علیه زنان ،در زیر به آمار و ارقامی در اینن
مورد و آنحه که در ممال مختلف دنیا اتفناق
می افتد ،اشاره کوتاهی می کنم.
▪ یمن:
تعداد قنتنل هنای ننامنوسنی در ینمنن در سنال
 ۷۹۹۱به ۰۶۶نفر رسنیند و اینن تنننهنا آمنار
رسمی ارائه داده شده در این مورد است.
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آزادی زن معیار آزادی هر جامعه ی ست
مننجننازات بننرای مننردی کننه مننرتننکننب قننتننل
ناموسی در اینن کشنور شنده اسنت ،جنرینمنه
نقدی و یا حداکثر ی سال زندان است)۶( .
▪ اردن:
آمار کشته شدگان در اردون رقمنی بنینن ۳۶
 ۶۶نفر در سال را نشنان منیندهند ،امنا هنمنه
شواهد دال بر آن اسنت کنه تنعنداد قنتنل هنای
مخفی نگه داشته شده بسیار بنا تنر از آننحنه
است که در با بنه آن اشناره شند .بنراسناس
گزارش از ( fpuاتحادیه رسیدگی به مسنائنل
خانوادگی  ،بسیاری از خودکشی های اتنفناق
افتاده در بین زنان اردنی در واق نوعی قنتنل
ناموسی است ،زیرا که موقعیتی بنرای زننان
پیش می آوردند که آنها مجبور بنه خنودکشنی
میشوند .غیر از اینها بسیاری از زنانی که به
عنوان زنان گمشده اعالم مینشنونند ،در واقن
بدست مردان کشته شده و مخفیانه در جاهنای
دور افتاده چال میشوند تا تجناوز جنننسنی کنه
بر آنها روا داشنتنه شنده اسنت ،منخنفنی ننگنه
داشته شود .آمار رسمنی ارائنه داده شنده در
اردن نشان میدهد که  %۰۷،۹زنان به دسنت
بنرادران %۷۰،۳ ،بندسنت پندران و %۷۶
بدست پسر خواهر یا مرد دیگری از خاننواده
صورت مینگنینرد .ابنعناد اینن جننناینت وقنتنی
بیشتر روشن میشود که اکثر این قنتنل هنا بنه
دست برادران کم سن و سنال ر منیندهند و
دلیل آن هم این اسنت کنه بنر اسناس قناننون،
مردان کم سن و سال ،شامل مجازات کمتنری
میشوند (  . ۳آمارهای تنکنان دهنننده دینگنری
نشان میدهند که  ۹۶۹زنانی که تحت عنننوان
مسئله ناموسی به قتل میرسند در واق بناکنره
بوده اند .تقریبا  ۱۶۹قربانیان این جنایت بینن
 ۷۰ ۶۱سال هستند.
▪ لبنان:
آمار اعالم شده در مورد قتل هنای ننامنوسنی
در این کشور بسیار متفا وت است ،زینرا کنه
شکل معمولی این نوع قتل هنا در لنبنننان بنه
صورت سناریویی است که گویا اتنفناقنی ر
داده است که زن جان خود را از دسنت داده
است .براساس کنفرانسی کنه در منورد قنتنل
های ننامنوسنی در سنال  ۶۶۶۷در بنینروت
برگزار شد ،به طور رسمی ماهیانه ی قنتنل
گنزارش منیننشنود .بنراسنناس مننطنالننعنات ین
سننننازمنننننان دفنننناع از حننننقنننننوق زننننننان
 ( LECORVAMدر بننیننروت در سننال
 ۶۶۶۶تعداد قتل هنای ننامنوسنی بنه منراتنب
بیشتر شده و تنعنداد قنتنل هنای ننامنوسنی بنه
مراتب بیشتر شده و تعداد آن حنداقنل بنه ۶۶
نفر رسیده است که ی مورد آن در دادگاهی
در بیروت در همان سال اتفاق افتناده اسنت .
وسایل ارتباط جمعی در لبنان ماهیانه حنداقنل
۳۶مورد از قتل های ناموسی را مورد اشاره
قرا میدهند.)۰( .
▪ ترکیه:
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تعداد قربانیان قتل های ناموسی در ترکیه هنم
مثل بسیار دیگری از کشورهای جهان ضد و
نننقننیننص اسننت ،زیننرا کننه آمننار مشننخننص و
معتبری در این مورد ارائه داده نمینشنود ،امنا
طبق گزارشی که در «واشنننگنتنن پسنت »در
آگوستی سال  ۶۶۶۷در ترکیه درج شده بنود،
آمار تایید شده را حداقل  ۶۶۶نفر در سال قید
میکند .در همین گزارش آمده است کنه تنعنداد
واقعی این قتل ها بسیار با تنر از  ۶۶۶ننفنر
است .قتل های نامنوسنی در هنمنه قسنمنتنهنای
مختلف ترکیه اتفاق می افنتند ولنی بنینشنتنرینن
آمار را مناطق روستناینی شنرق و غنرب بنه
خود اختصا میدهد .آنحه در ترکیه بینشنتنر
معمول است ،خفه کردن صدای زنناننی اسنت
که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتنه انند زینرا
در صننورت عننلننننی شندن قضننینه از طننریننق
اعتراض زنان مورد تجاوز واق شده« ،آبنرو
و ناموس »خانواده و اطرافیان به خنطنر منی
افتد .در نتیجه تا جایی که ممکن است ،مسئلنه
باید مخفی و شخصی نگه داشته شود.
براساس قانون رسمی ترکیه تجاوز جنسی بنه
ی زن به عنوان جرم عمومی علیه جامعه و
خانواده محسوب میشود و ننه عنلنینه شنخنص
زن .براساس این قانون زنی که مورد تنجناوز
قرار گرفته است ،قابل رویت نیست بلکه اینن
خانواده و اطرافیان هستندکه منورد تنهنمنت و
تجاوز قرار گرفتنه انند .بندینهنی اسنت کنه بنا
رسمیت دادن به چنین قوانین مردسا رانه ای
جانی برای ابراز وجنود زننان و بنه تنبن آن
اعتراض آنان باقی نمی ماند.
تازه رسمیت دادن به چنین قنواننینننی اسنتنفناده
هننای سننینناسننی بننرای حنناکننمننان و مننحننافننظننان
سرمایه در ترکیه را هم در بنردارد .زینرا بنا
استفاده از اینکه بعد بسیار مهم و وسیعنی چنه
در سطنح افنکنار عنمنومنی و چنه در سنطنح
مراج دولتی به مسئله ناموسی داده منینشنود،
مننیننتننوان از آن بننه عنننننوان حننربننه ای بننرای
سرکوبی مخالفین سیاسی خود اسنتنفناده کنرد.
نمونه های بسیاری بیانگر این مسئله است که
ارگننانننهننای رسننمننی دولننتننی مننانننننند پننلننیننس،
ژاندارمری و نینروهنای امنننینتنی بنرای خنفنه
کردن صدای مخالفین سیاسی خنود ،زننان را
به گنروگنان گنرفنتنه ،آننان را منورد تنجناوز
جنسی قرار داده و بدین وسیلنه بنه اصنطنال
شرف خانواده مخالفین سیاسی خود را "لنکنه
دار" کرده اند .این شکل سنرکنوب وحشنیناننه
مخالفینن سنیناسنی در بسنیناری منوارد بنرای
مخالفین سیاسی چپ و سوسیالیست و فعنالنینن
جنبش کردستان ترکیه به کار گرفته میشود.
▪ پاکستان:
زنان در پاکسنتنان رسنمنا شنهنرونند درجنه ۶
محسوب میشوند و به تب آن منورد تنبنعنین
قرار میگیرند .براساس قانونی که در سالهنای
۷۹۹۶۷۹۱۶توسن ضنیناالنحنق تندوینن و بنا

اجرا گذاشته شد ،زنان رسما منورد تنبنعنین
اقتصادی ،اجتماعی ،حق شهروندی و سیاسی
قرا گرفتند .این در حالی است کنه بنر اسناس
آمار  ،HRCPکمیسیون دفاع از حقوق بشنر
در پنناکسننتننان ،از جننمننعننیننت  ۷۰۶مننیننلننیننونننی
پاکستان ۰۷۹ ،را زنان تشکنینل منیندهننند .در
پاکستان هم مثل بسیار دیگری از کشورهناینی
که قتل ناموسی در آن ها صنورت منینگنینرد،
موارد بسیار زیادی از قتل هنای ننامنوسنی بنا
سکوت و مخفی نگه داشتن ،روبرو میشنود و
به همین دلینل آمنار و ارقنام دقنینقنی در اینن
مورد در دست نیست .بنلنوچسنتنان و پنننجناب
پاکستان ،معمولی ترین جاهایی است کنه قنتنل
ناموسی در آنها ر میدهد ،گرچه موارد اینن
قتل ها در همه جای پاکستان دیده میشود.
وسایل ارتباط جمعی و سنازمنان حنقنوق بشنر
در پاکستان اذعان میدارند که روزانه حنداقنل
تعداد  ۳زن تحت عنوان دفاع از ناموس جنان
خود را از دست میدهند ،با این حساب سالیانه
بیش از  ۷۶۶۶زن بدینوسیله به قتل میرسند.
براساس مطالعاتی که  HRCPبه عمل آورده
است ،فق ۰۹همه قتل و خشنوننت هناینی کنه
علیه زنان به کار گرفته میشود ،آمار بیروننی
پیدا میکند ،یعنننی  ۹۰۹اینن منوارد در خنفنا
صورت میگیرد .براسناس آمنار دینگنری کنه
یکی از شعبه های حقوق بشر در پاکستان در
سال  ۶۶۶۶تهیه کنرده اسنت ،تنعنداد رسنمنی
قتل های ناموسی اعالم شده در وسایل ارتباط
جمعی در فاصله ژانویه تا آگنوسنت بنه ۰۰۹
نفر رسنینده اسنت .خشنوننت عنلنینه زننان در
پاکستان شکل بسنینار عنرینان و وحشنتننناکنی
دارد ،بنطنورینکنه  ۹۶۹زننان پناکسنتناننی بنه
نوعی مورد ضرب و شتم و خشونت در خانه
واق میشوند .بنراسناس گنزارش اننینسنتنینتنوی
علوم درمانی پاکستان ۹۶۹همه زنان منزدوج
توس شوهران خود مورد خشونت به عناوین
و د یل مختلف قرار میگیرند و از آنجا که به
لحاظ قانونی ،این خشنوننت هنا حنق طنبنینعنی
مردان محسوب میشوند ،تنقنرینبنا هنرگنز اینن
خشونت ها اعالم نمیشود.
اگر زنی در این مورد به پلیس مراجعه کننند،
حتی از طرف پلیس و ژاندارم هنا هنم منورد
ضرب و شتم قرار میگیرد و به خناننواده اش
رجوع داده مینشنود .ننفنس جندا شندن زن از
شوهرش  ،بدون در ننظنر گنرفنتنن دلنینل اینن
جدائی  ،برای خانواده اش«ننا آور »اسنت،
به همین دلیل در بسیناری از منوارد بنه قنتنل
میرسند و ینا نناخنواسنتنه بنه خناننه شنوهنرش
برگردانده میشود .براساس گزارشی از سنال
 ،۶۶۶۶در عرض ی ساعت در مینان ین
زن در پاکستان منورد تنجناوز جنننسنی قنرار
میگیرد و پلیس و نیروهای انتظامی ننه تنننهنا
اقدامی در جهت جلوگیری از آن نمیکنند،
ادامه در صفحه ی
8

دست مذهب از زندگی زانن کواته

جنایتهای ناموسی در یادبود فاطیمه
شاهیندال
متن سخنرانی سحر صامت

من هم به نوبنه خنود چنهناردهنمنینن سنالنروز
کشته شدن فادیمه شاهین دال را به تن تن
زن ها با مرد های آزادی خنواه تسنلنینت منی
گویم .این حادثه ی فاجعه ی بنزرگنی اسنت
که در تاریخ به ثنبنت رسنیند .بنا تناسنف منی
خواهم بگویم که کشور منن هنم فناقند از اینن
مسناینل ننینسنت .زننهنا و دخنتنر هنای افنغنان
مشکالت زیادی را در کشور تجربه می کننند
و حنتنی منی تنواننم بنگنوینم کنه ننه تنننهنا در
افغانستان بلکه هم زنان تجربه های تلخنی را
کسب می کنند .بانو آدمی ین سنری مسناینل
را بازگو کردند و اشناره ینی بنه د ینل قنتنل
های ناموسی داشنتننند .منن ننینز بنه صنورت
بسیت مختصر اشاره ی به د یل پدیده ی قتل
های ناموسی میکنم .به چه دلیل قتل نامنوسنی
صورت منی گنینرد؟ بنه اینن دلنینل کنه منرد
احساس قدرت و مالکیت نسنبنت بنه بندن زن
می کند و این حس باعث منی شنود کنه قنتنل
ناموسی صورت بگیرد .حسی که نناخنودآگناه
قرنها به مرد در سراسر جنهنان منننتنقنل شند.
حتی مردهای کشور سنویندن هنم در گنذشنتنه
فاقد از این حس نبنودنند امنا در ین منقنطن
زمانی مردم " مرد و زن " در کنار هم خنود
به خود با تغییر افکار با این فرهنا منبنارزه
کردند این خود مردم بودند که بنرای منبنارزه
و ریشه کن کردن پدیده ی قتل های ننامنوسنی
انقالبی را برپا کردند .جنایات و قتل ناموسنی
که ارتکاب خشونت و اقلب قتل زننان را در
خانواده را به دست مرد ها تشکنینل منی دهند
که مرد احساس می کند زن شرافنت خناننواده
را لکه دار می کننند و آبنروی آننهنا را زینر
سنوال بننرد تصننمنیننم منیننگنرننند زن را مننورد
مجازات قرار دهند و اینن ننننا شنامنل اینن
نقاط می باشد ۷ .خودداری از ازدواج هنای
اجباری " در افنغنانسنتنان آمنار ازدواج هنای
اجباری بیداد می کننند و تنوجنه جنهناننینان و
رسانه های جهاننی را بنه خنود جنلنب کنرده
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است"  ۶قربانی ی تجاوز جنننسنی بنودن "
آمار تجناوز در افنغنانسنتنان چنه بنه سنوارت
فردی و چه گنروهنی" روز بنه روز رو بنه
افزایش است کنه خنود اینن منوضنوع بسنینار
تکان دهننده منی بناشند.منوضنوع درخنواسنت
طالق " می شود گفت در افغنانسنتنان منطنر
کردن مساله ی طنالق از سنوی زن تنقنرینبنا
غیر ممکن اسنت" حنتنی اگنر شنوهنر فنردی
ناشایستنه بناشند و حنتنی چنه جنرم هناینی را
مرتکب شده باشد و چه برخورد هناینی را بنا
اطرافیان خود چه از نظر رواب خانوادگی و
چه از نظر رواب اجتماعی دارد و حتنی چنه
شخصیتی را دارد در نتیجه اگر زن بنخنواهند
صدای خود را رسا کند مستحق قتل ننامنوسنی
از سوی هنمنسنر و خناننواده ی آن اسنت۳ .
ارتباط با جنس مخالف :حتی اگر ی زن از
طریق تلفن با مردی صنحنبنت بنه هنر دلنینلنی
ارتباط برقرار کند ش ها و تردید هنا اینجناد
می شود این ش ها در اکثر موارد خشنوننت
مرد را بر می انگیزد و باعث قنتنل ننامنوسنی
می شود .ارتکاب زنا نیز بخش مهمی از اینن
مساله است .پس به این ننتنینجنه منینرسنینم کنه
برای صورت گرفتن ی قتل ننامنوسنی ین
شایعه نیز کفایت می کند .در گذشته ها قسمنی
که در اول صحبت هایم اشاره کردم فرهنننا
قتل های ناموسی در سراسر جهان مروج بود
اما با تاسف این فرهنا بنا ریشنه هنای قنوی
در خاورمیانه ماند .ما منردم فنقن بنه خناطنر
حف ابرو از نظر دیگران " کنه آینا شنمنا در
باره ی من و وابستگان من چه فکر می کنید"
دست به چنین جنایتی منی زننینم .منا هنمنینشنه
برای دیگران زندگی منی کنننینم و در چنننینن
جوامعی هی کس حق انتخاب نندارد پنس در
نتیجه در چنین مسایلی نه تنها زن بنلنکنه منرد
هم قربانی است.زیرا منرد هنمنینشنه در حنال
جنگیدن با افکار خود است .فکر آزارش منی
دهد و آنقدر این افکار در کنار هنم جنمن منی
شوند که مرد عزیزترن و نزدیکترین زن بنه
خود را با ضربات چاقو از بین ببرد .ضنربنه
ی اول را ما بنه گنوننه ی حنرکنت احسناسنی
درنننظننر مننی گننیننریننم .امننا اگننر ین مننرد بننا
عصبانیت همسر ،دختر و یا خواهنر خنود را
به فرض  ۶۶ضربه ی چاقو بزند اینن رفنتنار
دیگر از مرحله ی ی بنرخنورد احسناسناتنی
برای ابراز عصبانیت و یا نناراحنتنی گنذشنتنه
است .به نظر منن اینن ین عنقنده ی خنینلنی
بزرگ است که به مرور زمان در دل و ذهنن
مرد جم شده و چنین واکنشی را بنا خنود بنه
همراه دارد .نگاهی می اندازیم به د ینل اینن
پدیده از نظر روانشنناسنی .روانشننناسنان منی
گویند اولین دلیل موضوع غنینرت اسنت .دوم
نقش هویت فردی است و دلیل سوم ناموس و
جنسیت که با تاسنف اکنثنر منردهنای آسنیناینی
روی این مساله بسیار حساس اند.

نه تنها مرد بلکه تعدادی از زنان نیز قنربناننی
این اینگونه افکارند .ی مادر ،ین خنواهنر
و حتی منادرشنوهنر درگنینر اینن افنکنارنند و
افکار و اذهانشان با اینن وینروس آلنوده شنده
اسننت.چننهننارم کننمننرنننا بننودن قننانننون ،کنندام
قانون؟ به نظر من در قناننون اسناسنی کشنور
من هی قناننوننی بنرای دفناع از حنقنوق زن
وجود ندارد .اگر وجود دارد کجاسنت و چنرا
اجرا نمیشود؟ در کشور من قتل ناموسی بیداد
می کند و جرم محسوب نمینشنود زینرا بنرای
مجرم پیگرد قانونی ندارد و بنه هنمنینن دلنینل
روزبروز نمودار قتل ناموسی در افنغنانسنتنان
رو به افزایش اسنت .پنس بنه ننظنر منن اگنر
قانونی وجود داشت این پدیده به جای افزاینش
باید به سنمنت کناهنش منی رفنت .سنوال منن
اینجاست که چرا ی مرد با توجه بنه اینننکنه
افکار مردسا رانه در اذهان اکنثنر منردهنای
جامعه حاکنم اسنت بنرای حنقنوق زن قناننون
بنویسد در حالی که منا در قنرن  ۶۷زنندگنی
می کنینم و زننان پنا بنه پنای منردهنا بنرای
عرض اندام تالش میکنننند .پنس چنرا زننان
قانوندان برای نوشتن قاننون دفناع از حنقنوق
زنننان وارد مننینندان نننمننی کنننننننند؟ چننرا در
کشورهای ما دین و سنیناسنت را از هنم جندا
نمیکنند و فرهنا را بازسازی نمیکننند؟ اگنر
به تاریخ قدیم سویدن هم نگاه کنیم زمناننی کنه
دین حکومت می کرد زنان این سرزمنینن هنم
در کودکی به نام کسی در می آمدنند امنا پنس
از مدتی این مردم چه زن و چه مرد منتنوجنه
این فرهنا اشتباه شده و انقالبی برپا کنردنند.
اما ما چنین حرکتی را نمیخواهیم در جنوامن
خود انجام دهیم .ما فقن خنود را فنرینب منی
دهیم من همیشه این حرف را تکرار می کنننم
که در کشورهای مذهبی دموکراسی حنق زن
هننمننسننایننه اسننت .درواقن نننوع نننگننرش هننای
مردانه به عنوان صاحبان قدرت چه در خاننه
و چننه در جننامننعننه سنننننتننی و مننذهننبننی مننانننننند
کشورهای منا و بنخنصنو کشنور منن کنه
مردم کامال کهنه پرست هستند باعث شنده کنه
مرد به این نتیجه برسد که زن ضعنینف اسنت
و توانایی این را ندارد که با مرد هم قدم باشند
عرض اندام کنند و خنودی نشنان دهننند خنینر
زن چنین حقی را ندارد.
پنجم ذهنیت مردسا رانه است .وینروسنی کنه
قرن ها در ذهن مرد نسل به نسل تزریق شنده
است .و حتی زن ها به طنور منثنال اگنر منن
زن فرزند پسری داشته باشم منن بناعنث منی
شوم که این ذهنیت در کودک پسر رشد کننند.
به عنوان مثال :در کشور من فرزند پسر هنر
کاری که دوست داشته باشد را بدون ممانعنت
می تواند انجام دهد .اما دختر ،اگر ی دختنر
از مادر بپرسد پس چرا بنرادرم اینن حنق را
دارد که با جنس مخالف خود ارتبناط بنرقنرار
کند مادر جواب می دهد تو حق پرسیدن این
9

آزادی زن معیار آزادی هر جامعه ی ست
سوال را نداری زینرا او پسنر اسنت و آزاد
است هر کاری را که دوست دارد انجام دهد.
پس در نتیجه من مادر باعث ایجاد این تضناد
میان فرزندان خود می شود و دیوار تبنعنین
جنسیت را میان کودکان خود اینجناد کنرده و
روز به روز ضخیم تر می کنم و فرزند پسنر
بننا هننمننیننن افننکننار رشنند مننی کننننند .از نننظننر
اقتصادی در کشورهای آسیایی چنون فنرزنند
پسر چون نان آور خانواده ها اسنت و درامند
دارد حق آزادی و تصمیمگیری بنینشنتنری را
دارد نه دختری که معلوم نینسنت پنس فنردای
روز زن چه فردی شود .چنرا والندینن روی
دختر سرمایه گذاری کنند و دخنتنر را راهنی
مدرسه کنند؟ در کشور من تا بخواهی از حق
تحصیل زن دفاع کنی می گویند چرا هنزینننه
کنیم و دختر درس بخوانند و چننند روز بنعند
ازدواج کند ننینازی ننینسنت درس بنخنوانند و
خودی نشان دهد.
ششم مرد مال بدن زن :مرد چه بنه عنننوان
پدر ،برادر ،همسر احساس مالکیت می کند.
هفنتنم :اخنتنال ت رواننی و هشنتنم سنرکنوب
غریزه ی جنسی .خبری که تازگی ها منتنشنر
شد در تاریخ  ۷۹ماه جنوری ی دخنتنر ۷۹
ساله به نام زینت رفیق که بنه دسنت منادرش
پروین بی بی به دلیل اینکه به خود اجازه داد
تا حق انتخاب داشته بناشند و بنه ننکنا پسنر
مورد عالقه اش درآمند بنا ضنربنات چناقنو
کشته شد .آمار و ارقامی که کمیسیون مستقنل
حقوق بشر از وضعیت زنان در  ۹ماه اخنینر
سال  ۷۳۹۰هجری شمسنی اراینه کنرده بنود
نشان می دهد ،که  ۷۰۹پرونده ی قنتنل زننان
مستند شده است که در اینن منینان  ۷۷۳قنتنل
مربوط به کیس قتل های ناموسی می شود که
البته خود من به این آمار و ارقام زیاد تنوجنه
نمیکنم زیرا اتفاق هایی کنه در مننناطنق دور
دست افغانستان ر میدهد اکثرا دور از چشم
رسانه ها است .در افغانستان نهاد ها و دولت
که عکس العمل جدی در مقابل این رویداد ها
نشان نمیدهد تنها رسانه ها دادرس زنانی کنه
مننورد خشننونننت قننرار مننیننگننیننرننند هسننتننننند.
خبرنگاران زن و مردان آزادیخواه کنه هنمنه
گونه خطر را به جان می خرند و دوسنینه هنا
را پیگیری می کنند و بعد ها تعدادی از آننهنا
تهدید به مرگ می شوند زیرا اکثر منجنرمنینن
یا قدرت مالی دارند ینا زور .آمنار هنا نشنان
میدهد  ۳۶پرونده ی قنتنل منربنوط بنه شنمنال
افغانستان می شود  ۰۳منورد در منننطنقنه ی
جنوب افغانسنتنان اتنفناق افنتناده  ۶۷قنتنل در
غرب افغانستان ر داده و  ۳۳قنتنل هنم در
زون شرق افغانستان ر داده است .از شنهنر
کابل به عنوان زون مرکزی  ۷۶قتل ناموسی
به ثبت رسیده است.
مجریان قانون در افغنانسنتنان بنه پنروننده هنا
رسیدگی نمی کنند .سازمنان حنقنوق بشنر در
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گزارش خود گنجانده است که اکنثنر عنامنالن
قتل ها فراری هستند و کمتر منورد منجنازات
قرار میگنینرنند بنر اسناس گنزارش هنا تنننهنا
 ۷۷,۳۰درصد پرونده ها در غنرب۷۱,۶۳ ،
در شمال  ۰,۷۶،در جنننوب و  ۰درصند در
شرق افغانستان پرونده ها مورد بررسی قرار
گرفته شده است و همحنان از  ۷۶قضنینه ینی
که در کنابنل ر داده اسنت تنننهنا  ۳پنروننده
بررسی شده است.
گزارش حقوق بشر از  ۷۳۷منورد خشنوننت
جنسیتی خبر می دهند کنه در اینن منینان ۶۶
قضنینه تنجناوز جنننسنینتنی ۶۶ ،منورد دینگننر
خشونت به علت رواب ننامشنروع بنا جنننس
مخالف " مرد" به ثبت رسیده و  ۳۰پنروننده
ی دیگر آزار و اذینت جنننسنینتنی ۷۶ ،منورد
اجبار به فحشا و روسپیگری زن ،همحننان ۰
دوسیه در مورد اجبار به تماشای تصناوینر و
فیلم های مستهنجنن و ننامنطنلنوب و  ۳منورد
دیگر مربوط به سقد جنین و آخرین مورد هنم
 ۶بارداری اجباری به ثبت رسیده است .بنننده
نظر به شناختنی کنه بنه مسناینل فنرهنننگنی و
اجتماعی کشور خود دارم بنه صنراحنت منی
گننویننم کننه تننداز زیننادی از کننودکننان حنناصننل
بننارداری هننای اجننبنناری هسننتننننند .زیننرا در
افغانستان ازدواج ها اجباری است و بارداری
ها نیز به همراه دارد .اکثر دختنران بنینحناره
افغان حق انتخاب همسر ندارند و به نظر منن
حدود  ۹۶درصد دخنتنران افنغنان بنا ازدواج
های اجباری روبرو هستند و به هنمنینن دلنینل
دخننتننران بننارداری هننای و داشننتننن کننودکننان
اجباری را تجربه می کنند .قتل های نامنوسنی
در افغانستان بیداد می کند و اینن گنزارش از
دید من ناقص است .مردم هنوز هم در اکنثنر
جاهای افغانستان به گونه ی قبیله ینی زنندگنی
می کنند و خانواده ها و حتی بزرگ ی قنوم
اجازه نمیندهند کنه در چنننینن منواردی پنای
رساننه هنا و مسنوولنینن منراجن منربنوط بنه
اینگونه مسایل به آن منطقه باز شود .به نظر
من نمی شود نام قتل را که منجنر بنه از بنینن
رفتن ی انسنان اسنت را خشنوننت گنذاشنت
زیرا این پدیده فراتر از خشونت است.چگوننه
ی مرد می تواند به خود اجازه دهند تنا حنق
نفس کشیدن ی زن را از او بنگنینرد .چننند
روز پیش در صفحه ی فیس بوک خود متنننی
نوشتم و از دوستان رسانه یی خود خواستم تنا
اگر آمار تازه تر از گزارش سنازمنان حنقنوق
بشر در دست دارند به من اراینه دهننند " در
افغانستان هیحگاه نمیتنوان آمنار دقنینق را از
مراج رسنمنی بندسنت آورد" .ین ننفنر از
دایره ی جنایی پلیس افغانستان بنا منن تنمناس
گرفت و با اسنرار اینننکنه ننامنش فناش نشنود
نوشته بود :هر روزه حدود  ۹الی  ۷۶منورد
خشونت علیه زنان در این مرج به ثبنت منی
رسد و همحنان این فرد تاکید داشت کنه آمنار

قتل های ناموسی در افغنانسنتنان بسنینار زیناد
است .به گفته ی وی روزانه  ۶الی  ۰پنروننده
مربوط به قتل های زنجیره ای و مرموز منی
شود .به چند نمونه از قتل های ناموسنی سنال
 ۷۳۹۰اشاره می کنم زهرا تازه عروسی کنه
فق  ۷۰الی  ۷۱سال عمر داشت و حندود ۰
ماه نیز از بنارداری اش منی گنذشنت کنه بنه
دست همسر و خانواده اش در و یت غور بنه
قتل رسید .رخشاننه دخنتنری دینگنر بنه دلنینل
اینکه به خود اجازه داد و همسر آینده ی خنود
را انتخاب کرد به گونه ی بسیار فجینحنی در
مال عام توس بزرگان قوم سنگسار شد .اگنر
به ی کمی عقب تر برگردیم حادثه ی کشنتنه
شدن فرخنده یکی از وحشنتننناکنتنرینن روینداد
قرن  ۶۷بود .داسنتنان فنرخنننده و ینا فنادینمنه
انعکاس دهنننده ی افنکنار بنینمنار ین سنری
مردها در جامعه است .نادیه انجمنن ینکنی از
زنان شاعر و با استعداد هراتی بود که توسن
شوهرش به قتل رسید.
همحنان شراره ی بنلنخنی ین تنن از زننان
فنعننالنی اسنت کننه سننال  ۶۶۷۰بننا ایننننکننه از
همسرش طالق گرفته بود توس شوهرش بنه
قتل رسید .همحنننان امسنال  ۶قنتنل از زننان
افغان و ی دختر  ۷۰سالنه در سنویندن بنه
عنوان قتل های ناموسی به ثبت رسید .سنری
می زنیم به کشور پاکستان ،افکار جنامنعنه ی
پاکستان نیز بسیار سنتی و منذهنبنی اسنت .بنه
گزارش کمیسیون حقوق بشر پاکستنان امسنال
بیش از ی هنزار و ین صند و چننند قنتنل
دختر و زن گزارش شده است .این کمیسنینون
در گزارش خود نوشته است که احنتنمنال منی
رود تعدادی از قتل های ناموسی در پاکسنتنان
گزارش نشده باشد .یکی از تکان دهنده تنرینن
قتل های امسال در پاکستان مربوط به فنوزینه
عظیم مدل پاکستانی که مشهور به قندیل بلوچ
بود می شود .دلنینل اصنلنی اینن حنادثنه نشنر
ویدینو هنای قننندینل بنا ینکنی از منفنتنی هنای
پاکستانی به نام عبدالقوی در مناه رمضنان و
افشاگری چهره ی اصلی این فرد توس قندیل
بود که خشم برادرش را به دلیل اینکه آبنروی
قوم بنلنوچ بنا نشنر اینن ویندینو لنکنه دار شند
برانگیخت و منجر به کشته شندن اینن دخنتنر
شد.
این کابوس برای زنان با ترک منطقه به پایان
ننمنینرسند افننرادی کنه بنه کشنورهنای غنربننی
مهجرت می کنند این افکار را با خود بنه اینن
سوی آبها نیز انتقال می دهند و کابوس افکنار
خش و منردسنا راننه بنرای زننان در اینن
سوی آبها نیز ادامه دارد .می شنناسنم افنرادی
را که در سنین بسنینار پناینینن بنه کشنورهنای
غربی مهاجرت کرده اند و یا حتی کسانی کنه
در این سوی آبها بدنیا آمنده انند امنا وینروس
ناموس پرسنتنی و منردسنا ری در ذهنننشنان
موجود است .زیرا این ویروس را از نسل
10
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قبل خود به ارث برده اند و زندگی در جوام غربی تاثیری بر تغییر طرز فکر آنها نداشته است و آن جعبنه ی سنیناه رننا را در ذهنننشنان
نابود نمی کند .اکثر زنان افغان در اروپا از ورود به جامعه ترس دارند زیرا واکنش همسرشان به ورود آنها در جنامنعنه از تنرس از دسنت
دادن زن بسیار تند است .می شناسم زنی را که زمانی که اقامت کشور سویدن را گرفت آرزو می کرد که با همسرش در ی کنالس درسنی
برای یادگیری زبان همکالسی نشود زیرا چه بخواهم یا چه نخواهم با همکالسی مرد ارتباط برقرار می شود و ش و تردید های و حسنادت
های شوهرم آغاز می شود زندگی برای من جهنمی می شود.
خانه ی پناهجویان افغان در اروپا ی محی بسیار مذهبی و برعکس جامعه ی محی باز است و کودکان بخصو فنرزنند دخنتنر هنوینت
فردی خود را گم می کند .زیرا والدین وی را مجبور به پوشیدن حجاب میکنند اما جامعه ی محی کامال باز و خود مختنار اسنت .بنه طنور
مثال اکثر دختران مهاجر افغان حق رفتن به استخر و شنا کردن را ندارند یا اینکه مانند دیگر دختران اختیار پوشیدن لباس و غیره را داشنتنه
باشند و این مساله کامال برای دختران آزاردهنده است .در کنار این مسایل ما بسیار نوادپرست و نوادستیز هستیم اگر به ریشه ی قتل فنادینمنه
و یا امثال او فکر کنیم پشت این حادثه افکار نوادپرستانه است .در فرهنا افغانستان دختر فق حق دارد با ی مسلمان ازدواج کننند .منینشنه
گفت در چنین فرهنا هایی هویت انسانی افراد برای انتخاب زندگی مشترک از دید والدین هی نقشی ندارد.
افزایش خودکشی پناهجویان تنها افغان در
سویدن!
ماریا یوسفزی

درطول ی ماه که گذشت میزان خودکشی
پناهجو های تنها افغان با رفته که سه تن
خودرا حلق اویز کردند وبه زندگی خود
خاتمه دادند  .درافغانستان  ۰دهه
جنا خانماسوز ملیون ها مهاجر در ممال
همسایه پاکستان وایران وسایر نقاط دنیا
اواره شده اند که ملیون ها مهاجر افغان در
مشکالت اواره گی بی سر نوشتی دچار
هستند وقتی سرحد ات ممال اروپایی باز
شد در سال  ۶۶۷۰سیل مهاجر از تمام
کشور های جنگزده سرازیز شد وهزاران
پناهجویان افغان تنها وخانواده هم به ممال
اروپایی امدند این افزایش مهاجرین باعث
مشکالت دولت های اروپایی نیز شد واین
دولت ها قوانین سخت گیرانه برای پذیرش
مهاجرین طر ریزی کردند در مرحله
اجرا قرار دادند این قونین سختگیرانه باعث
شد که تمام پناجویان تنها وزیر سن در کمپ
ها به انتظاربماند انتظار طو نی به پرونده
های شان دچار افسردهگی وتکلیفهای روحی
وروانی شده این پناهجویان اکثرا به دلیل
تنهایی در شرای نامتعادل روحی به سر
میبرند و اخراجهای اخیر و خبر توافق
دولت افغانستان با دولتهای اروپایی بر سر
پناهجویان روی شرای روحی آنها تاثیر

داشته است.که دست به خودکشی زدند که در
طول ی ماه سه پناجوی در کمپ ها در
زندگی خود پایان دادند که این حادثات
دلخراش قلب همه را جریحه دار ساخته ودر
جریان این هفته ی جوان افغان دیگرنیزکه
یکسال قبل اقامت سویدن را بدست اورده بود
در راه مکتب باضرب چاقو کشته شد که تا
حال مشخص نشد که توس که وچرا ؟ این
جریانات خودکشی ها وقتل های مرموز
وحشتناکتر از شریاط موجوده افغانستان
شده ...روزنامههای سوئدی از گرایش
نوجوانان پناهجوی افغان به خودکشی در این
کشور ابراز نگرانی کردهاند و گزارش
دادهاند که از زمان اجرایی شدن قوانین جدید
پناهندگی در سوئد در تابستان گذشته،
فشارهای روحی و روانی بر پناهجویان
نوجوان افزایش یافته و شماری از آنها به
مواد مخدر و جرایم روی آورده اند.
)' )Världen idagنوشته است که قوانین
بازنگری
پناهجویی،
سختگیرانهتر
سنی پناهجویان نوجوان و خطر اخراج آنها
به کشوریکه در آنجا دوست یا خانواده ای
ندارند ،از د یلی است که پناهجویان نوجوان
افغان در سوئد اقدام به خودکشی میکنند.

.این روزنامه میافزاید نوجوانان افغانی که
از ایران به سوئد آمدهاند ،بسیار نگران آن
هستند که اگر از این کشور اخراج شوند ،به
افغانستان فرستاده خواهند شد ،نه به ایران که
در آنجا بزرگ شدهاند.
.به امید روزیکه همه با هم در خانه ابایی
خود به ارامش وازادی در کنار خانواده خود
کنیم.
زندگی
اگر در نوشته من کمی وکاستی بود من
معذورم چون نوشتن داستان این جوان ها
نامراد سنگین بود.

میک
رد جامعهای زندگی نیم که هب جای آنکه هب

جنس
مرداه آموزش بدهد آزار ی غلط است
می
از زانن خواهد مراقب باشند مورد آزار
جنس
ی قرار نگیرند.

@enghelabezananeh

11

آزادی زن معیار آزادی هر جامعه ی ست

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 53

آره ،شبها که میرسیدم خونه ،کم کم.
ت بخش عظیمی از زنان
خاطرات یک خانم از زن بودنش به نیاب ِ
 سوپات خیلی خوشمزهس.جامعه"
(همسرم آره ،بلکه شما بیایید ما یه غذایی بخوریم!
پریوش پورحمزه
....
من از چند سال پیش دیگر هرگز خانه تکانی نکردم ،هرگز!
همین ی جملهی آخر ،زندگی مرا عوض کرد!
نه اینجا نه آنجا ،اینجا راحت ترم از این نظر،
آن دوزاری نفهمیام ،افتاد!
چون کسی کاری باهام ندارد که ببیند خانه تکانی کرده ام یا نه،
تالش ی نفره ،هرگز در هی معادلهای به هی جا نمیرسد.
ت
و بعد بخواهد انگشت بکشد روی شیشهی پنجرهها که درص ِد دق ِ
از فرداش ی کاغذ چسباندم روی دیوار که من تمام کارها را
مرا بسنجد!
نمیتوانم انجام دهم چون وقت نمیکنم و این هم از برنامه!
بود.
سخت
نکردن
تکانی
خانه
ایران،
یعنی
ولی آنجا،
دیگر هرگز نظافت کامال با من نبود و غذا همیشه به عهدهی من نبود
زن خوب و نازنین بودن ،حتما ،خانهای خانه تکانی
از لوازم ی
و هی چیز " وظیفه"ی من نبود.
ِ
شده داشتن است!
همه چیز تقسیم شد و کارها بهتر انجام شدند.
برای من این درگیری دو سه هفتهای با اشیا و لوازم و مواد پاک
باورتان نمیشود ،خودم هم این حجم شوخی را باورم نمیشود.
کننده و دستمالها و سطلها و جاروها ،قابل درک نیست!
در واق هرگز چیزی تقسیم نشد ،چون من زورم به عرف نرسید!
و
نداریم
من نمیفهمم چطور تمام سال چیزهایی میخریم که زم
زورم به جا انداختن این که خانهتکانی فق وظیفهی من نیست،
بعد تا آخر عمر عین ی صنم ،گردگیریاش میکنیم
نرسید!
و دوباره میچپانیماشان با  ،ی باقی صنمها!
زورم به این که من که بیرون کار میکنم دیگر گاهی لوبیا توی
بعد عید میشود ،زنها به هم میرسند ،تعریف میکنند که در این
خورشت ،خوب نمیپزد ،نرسید!
مسابقهی جان فرسای خانهتکانی،
کار خانگی ،کاری فق زنانه نیست،
زورم به این حرف بدیهی که ِ
مدال سرعت به کی رسیده؟!
نرسید!
وایتکس؟!
سافتلن بهتر است یا
حا چی؟
بگذارید بگویم که هی کدام! شما بهترید ،سالمت شما مهمتر است.
نظافت در حد لزوم ،باقیش ،لذت بردن از هر چیزی غیر از مواد
من خانهتکانی نکردم و هنوز زندهام!
شوینده!
خانه را کثافت برنمیدارد!
سر غذا ،در آن ظهر فروردین!
مضراب
ت
آن
از
ممنون
ِ
دهد
می
اهمیت
خانه
کار
به
شما،
قدر
که
کنید
اگر با کسی زندگی می
که یادم آورد هویت من هی ربطی به خانهتکانیکردن و نکردن و
نبودیم!
که
ما
!
احتما
بهشتید
که هی  ،شما از ساکنان
سابیدن و نسابیدن و هی کدام از اینها ندارد،
در
خودکشی
نفره،
ی
ی
طرفه
ی
کارخانگی
خیلی زود فهمیدیم که
هویت من بستگی مستقیم دارد به مسافرتهایی که میروم،
ِ
طول سالهاست!
آدمهایی که نو به نو میشناسم،
همه چیز از ی ظهر دلچسب فروردین شروع شد،
دریاهایی که شنا میکنم،
وقتی خانهتکانی تمام شده بود و ترشیهای رنا و وارنام را
کتابهایی که میخوانم،
چیده بودم لبهی آفتاب،
موسیقیهایی که گوش میکنم،
بود:
طوری
این
مکالمه
عیددیدنی،
بودند
آمده
و دوستان نزدی
لذتی که میبرم.
 -غزل ،خونه تکونی کردی؟

زنان پیشتاز تقاضای طالق یکطرفه در خراسان رضوی
ندای زنان
اداره کل بهزیستی خراسان رضوی از قول حقدادی گزارش داد که از میان تقاضاهای ثبت شده طالق
در این استان  ۰۶درصد به صورت توافقی و بقیه ی طرفه ارائه شدهاند.
مسئول اجرای طر کاهش طالق خراسان رضوی با بیان این آمار گفت« :از میان  ۰۶درصد طالق
ی طرفه ۷۶ ،درصد را مردان و بقیه را زنان تقاضا میکنند».
او میگوید هنوز در خصو طالقهای ی طرفه ،نمیتوان تحلیل علمی ارائه داد ،زیرا احتمال
می رود که زنان به دلیل اینکه از سایر مسائل زندگی ناراحت هستند "اقدام به تقاضای طالق ی طرفه میکنند چون به نظر میرسد
نمیتوانند با همسرانشان به توافقی در جهت سازش دست یابند".
طر کاهش طالق بهزیستی از خرداد ماه امسال در خراسان رضوی ،و برای
کاهش طالقهای توافقی آغاز شده و از اوایل دیماه ،طالقهای ی طرفه را نیز
در بر گرفته است.
ظاهرا میزان موفقیت این طر تاکنون چندان رضایت بخش نبوده است .آن طور
که غالمحسین حقدادی گفته از  ۹هزار پرونده ثبت شده تقاضا طالق در این استان
تنها در  ۷۹درصد موارد سازش صورت گرفته است.
استان های تهران ،البرز ،قم ،گیالن ،مازندران ،اصفهان و خراسان رضوی "در
صدر استانهای پرطالق و آسیبخیز کشور" قرار دارند.
12
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پیام " منی ه صادفی فعال کارگری " و زندانی سیاسی که سال ها تحقیر و اذیت و آزار و
شکنجه های روحی روانی جمهوری جه و خرافات اسالمی را متحم شد
چند روزیست انسانیت در غم و اندوه و ماتم
همراه با احد و صمد و کارگران پالسکو
زنده بگور شد  .انسانیت باید برای مرگ احد
و صمد دو کودک کارگر مهاجر افغانی که
به جای درس خوندن برای کم به پدر
کارگرشان در خیابان های تهران در میان
زباله ها ضایعات جم میکردن تا بتوانند
دقیقه
لقمه نانی شرافتمندانه بخورند ی
سکوت کافی نیست ,بلکه مفتخوران سرمایه
داری باید برای همیشه شرمسار باشند و
سکوت کنند .احد و صمد دو کودک کار
زبالهگرد فق  ۱و  ۹ساله بودن که در گاراژ
درآتش زنده زنده سوختند و خاکستر شدن و
برای کارگران آتشنشانی عزای عمومی
اعالم کنیم به مفتخوران بفهمانیم که ما در
سوگ کارگران با خانواده آنها همدردیم  .با
این ناراحتی و عصیان بی ش روزی شما
مفتخوران سرمایه را به زانو درخواهیم
آورد .اگر حاکمان سرمایه وقت عزای

عمومی ندارند ما همدردی خود را با خانواده
های آنها اعالم میداریم تا به حاکمان سرمایه
بفهمانیم که امروز انسانیت را زنده بگور
کردید  .ولی ما از پای نخواهیم نشست و
روزی میرسد که شما در آتش خشم ما
بسوزید .
سران مفتخور رژیم هنوز مشغول عزاداری
برای رفسنجانی پیر نود ساله هستند.
انسانهای آزاده و کارگران برای جانباختن
عزیزانمان خود باید با هم همدردی کنیم و نه
فق عزای عمومی بلکه باید فریاد برآوریم
که سران حکومت اسالمی عامل اصلی این
فاجعه هستند و امروز انسانیت را در آتش و
زیر آوارهای پالسکو به نام احد و صمد دو
کودک کار وهمراه با کارگران آتشنشانی
سوزاندن و با خاک یکسان کردن  .من ی
کارگرم و دردت را میفهمم ای کارگر فداکار,
مخصوصا وقتی سر سفره خالی با همسر و
بحه ها یت یا پدر و مادر پیرت مینشینی.

دردت را میفهمم با پوست و استخوانم درکت
میکنم ای کارگران زنده بگور شده .
سه روز برای مرگ رفسنجانی و دیگر
سران جنایتکار حکومت اسالمی عزای
عمومی اعالم کردن  .اما برای کارگران
آتشنشانی این انسان های شریف نه عزایی و
نه حتی در برنامه های تلوزیونشان تغییری
بوجود اوردن و همه چیز به روال عادی
بود  .مسئولیت این فاجعه دلخراش بر عهده
سرمایه داران مفتخور خونخوار و همحنین
نهادهای دولتی ست که شیره جان کارگران
را میکشند .کارگران آتشنشانی با کمترین
امکانات حفاظتی برای خاموش کردن آتش
جانشان را از دست دادند.
من هم همدردی خود را با هم طبقه ای هایم
با خانواده کارگران آتشنشانی و دیگر
جانباختگان و دو کودک کارگر بی گناه اعالم
میدارم .هر چند مجبوری از سرزمینم دورم
ولی امروز چند روز است بخاطر مرگ
انسانیت در ناباوری تمام خود را در کنار
شما میدانم .
یاد جانباختگان فاجعه پالسکو را گرامی
میدارم

خانم آن لیند  ،نرخ فمینیسم شما چند است?! شما از کشوری به ایران
مریم محمدی
آمدید که مشخصه آن
داشتن قوانین مداف
حقوق زنان است و حضور هشت وزیر زن از کابینه دولت سوئد در
سفر به ایران گویای این حقیقت است اما ظاهرا در این سفر منافعی بود
که اصل برابری حقوقی خود را کنار گذاشتید و حجاب بر سر کردید .از
این پس وقتی در نشستها و اجالس هایی که به عنوان ی شخصیت
مداف حقوق زنان ظاهر میشوید ،وقتی ازی سیاست خارجی فمنیست
دفاع میکنید ،حتما بگویید که اگر مناف قابل تاملی بدست آورید پرنسیب
های مداف حقوق زن برایتان قابل نر گذاری است .وقتی برای حهان
شمول بودن حقوق زنان منشوری منتشر میشود بگویید که می توان سر
حقوق زنان در سرزمینی معامله کرد .
حجابی که برای دیدار با مقامات ایران بر سر گذاشتید سالها در این
سرزمین به زنان تحمیل می شود و به سبب آن هرروزه  ،زنان را در
محی های کار و دانشگاه وخیابان مورد بازخواست قرار میدهند و
حجاب بزرگترین چالش موجود بین زنان و حاکمیت است .در سرزمینی
که برای مناف
حجاب
خودتان
گرفتید و غرور
فمینیستی خود را
زیر .پا گذاشتید
زنانش
سالهاست
فریاد زده اند "حقوق
زن نه شرقی ست نه
ست
غربی
جهانیست !"
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قتلهاي ناموسي در استان خنوزسنتنان ،ارائنه
جنایتهای ناموسی در یادبود  ....ادامه صفحه ی
راهكارهاي فرهنگني در كنننار راهنكنارهناي
قتل ناموسي با ترین آماررادراین زمینه دارد حقوقی و قضایی است .
بلکه در بسیاری از موارد خنودشنان شنرین
جننرم هسننتننننند .در فنناصننلننه سننالننهننای  ۶۶۶۶درایننران،عننمننان ،لننبنننننان ،مصننر ،تننركننیننه،
 ،۷۹۹۰حداقل  ۰۶۶۶زن تنننهنا در اطنراف گنننواتنننمنننا و ...ننننینننزقنننتنننل هننناي ننننامنننوسننني گزارش گزارشگر وی ه خشونت عیله زنیان،
اسالم آباد به آتش کشیده شدنند کنه ین سنوم وجوددارد.درمقابل شنیدن این خنبنرهنا اولنینن عوام و نتایج آن
آنان زنان حامله و ما بین  ۷۹ ۳۰سال بودند .سوالي كه به ذهن انسنان منتنبنادر منینشنوداینن این گزارش موضوعنی ،بنه بنحنث قنتنلنهنای
دلیل به آتش کشاندن زنان ،چیزهائی از قبنینل است كه ،جرم اینها چیست واساساچراقتلنهناي جنسیتی زنان می پردازد .قنتنلنهنای جنننسنینتنی
اینکه ننتنوانسنتنه انند پسنر بنه دننینا آورنند ینا ناموسي اتفاق میافتد؟ پاسخ تمام اینن سنوا ت شکل جدیدی از خشونت محسوب نمی شونند،
شننوهننرانشننان خننواسننتننه اننند بننا زن دیننگننری یك جمله است "آنها به ابروی خانواده پدری بلنکنه در واقن شندیندتنرینن ظنهنور خنارجنی
ازدواج کنند و یا اینکه با منادر شنوهنرانشنان یا همسران خود وفادار ننبنوده انند"دلنینل قنتنل اشکال موجود خشونت علیه زنان هستند .اینن
هاي ناموسي برمیگردد به تنعنرینف ننامنوس ،قتلها وقای مجزایی نیستند که ناگهانی و غینر
به توافق نرسیده اند ،اعالم شده است.
براساس گزارش  ،HRCPدر موارد بسنینار نننامننوس درفننرهنننننگننهنناي مننخننتننلننف تننعنناریننف منتظره اتنفناق افنتناده بناشننند ،بنلنکنه بنیناننگنر
زیادی خانواده ها رشوه ای به پلیس پرداخنت گوناگوني دارد ولي درفرهنا اسالم ازآن بنه شدیدترین حند خشنوننت هسنتننند کنه در ین
میکنند تا دلیل قتل زنان را خنودکشنی اعنالم ابرو ،حیثیت وشرافت تعبیر میشنود.بنننابنراینن زنجیره از خشونت تجربه منی شنود .زنناننی
کنند و بدین وسیله به محاکمه کشاننده نشنونند .درصورت مخدوش شندن حنینثنینت خناننواده ،که در معرض خشونت مستمر قرار دارنند و
براساس همین گزارش فق در  ۶۶۹منوارد مسبب اینن ننننا وبني آبنروئني بنایند بشندت در شرای تهدید و تبعی مبتنی بر جنننسنینت
قاتل دستگیر میشنود و تنازه در بسنیناری از مجازات شود قوانین نیز دراین راه به تنروینج زندگی می کنند ،همیشنه در ننزدینکنی منرگ
خشونت علیه زنان كمك میكنند ،بعنوان منثنال بوده و در ترس از اعدام زندگنی منی کننننند.
موارد بعد از چند روز آزاد میشود.
در مورد قتل های ناموسی و اننواع خشنوننت در ماده 681قناننون منجنازات اسنالمني آمنده در سطح جهانی ،شیوع اشکال منخنتنلنف قنتنل
هائی که در جامعه ایران ،علیه زنان بنه کنار اسننت "هننرگنناه شننخننصنني مننردبننیننگننانننه اي هننای جنننننسننیننتننی در حننال رسننینندن بننه حنند
گرفته میشود ،متاسفانه آمار و ارقنام دقنینقنی راباهمسرش درفراش ببنیننند منینتنوانندهنردوي هشداراست .این بروز خشنوننت از آننجنا کنه
در دست ندارم .آننحنه بندینهنی اسنت جنامنعنه آنهارابه قتل برساندوطبیعتا ازمجازات معناف ریشه در فرهنا و جامعنه دارد ،هنمنحنننان
قابل قبول ،قابل تحمل و یا قابل توجیه است و
ایران مبرا از جوام نامنبنرده بنا ننینسنت و میباشد"
به عنوان ی ارزش از مصونیت برخوردار
طبعا زنان اینراننی بنا هنمنان قنواننینن دوران
بربنرینت و سنننت هنای کنهنننه و ارتنجناعنی دكتر جنعنفنري تناكنیند كنرد :وقنوع قنتنلهناي است .کشورها علیرغم مسنئنولنینتنشنان بنرای
روبرو هستند که زنان پاکستان ،ترکینه ای و ناموسي با سایر قتلها در اسنتنان خنوزسنتنان تالش و کوشش در راستای ارتقا و حنمناینت
متفاوت است و در آن مقتنول منتنهنم بنه فسناد از حقوق زنان  ،در مورد کشنتنه شندن زننان
یا قسمت های دیگر دنیا.
از نننظننر مننا زنننان و مننردان آزادیننخننواه و شده و از نظر قاتل ،بي گناه نیست .در حنوزه بسیار ضعیف عمل میکنند.
برابری طلب بنایند کنلنینه قنواننینن شنرعنی و خشونت علیه زنان مانننند قنتنلهناي ننامنوسني
عرفی که تحت عننوان دفناع از «ننامنوس و نباید تك بنعندي ننگناه كنرد .اسنالم در حنوزه هزاران زن بیرای آبیروی خیانیوادگیی کشیتیه
شرف »در جرم مرتکبین جنایت و خشنوننت اجتماعي اساس را بر رحمت قرار داده و در شدهاند!
علیه زنان تخفیف میدهند ،لغو گردد .فرهنا مجازاتها نیز اننجنام منجنازات ،اصنل قنرار کشورهائی که خشونت خانگی را جرم قلمنداد
ارتجاعی رایج در جامعه و تعصبات منذهنبنی نگرفته است .وي افنزود :قنواعند حنقنوقني و نمیکنند نیاز دارند که قوانین خود را تا سطح
تحت عنننوان دفناع از «ننامنوس و شنرف » قضایي درباره قتلهاي ناموسي وقتي موثرنند استانداردهای بین المللی با بیاورند ،افزاینش
آزادی و امنیت جسمی و روحی زننان را بنه كه فرهناها و افكار جامعه را در كنننار آن آگاهی عمومی و آموزش بیشتر دربارۀ حقوق
بتوان تغنینینر داد .رینینس دادگسنتنري اسنتنان بشر هم میتواند کارساز باشد ،به گفتۀ فریمن
خطر می اندازد.
این وظیفه ما آدم های سوسیالیست و برابنری خوزستان از لزوم مهار خشنوننتهناي شندیند دلیل این که قتلهای ناموسی بنه عنننوان ین
طلب است که دولتهای مذهبی و بسنیناری از توس نظام كیفري و قضایي ،انجنام كنارهناي مسألۀ حقوق بشری مطر شده این اسنت کنه
قوانین شرعی را که این عنقنب منانندگنینهنا و پیشگیرانه و كارهاي علمي و فرهنگسازي به در واق تنها راهی است که میتوان آن را در
تعصبات را تطهیر میکنند و به نوعنی بنه آن صورت آكنادمنینك در اسنتنان خنوزسنتنان بنه منتهای اهمیت نشان داد ،نام گذاری «قتلهای
دامن میزنند ،محکوم کنننینم و خنواهنان لنغنو عنوان راهكارهاي كنترل قنتنلهناي ننامنوسني ناموسی »بر اساس باوری عمینق و ریشنهای
فوری و بالمنازع این نوع قواننینن وحشنیناننه نام برد و گفت :جامعه امروز بنه راحنتني از در بعضی فرهنناهنا اسنت کنه زن را ین
باشیم و خواهان مجازات های سنگنینن بنرای افزایش میزان سرقنت و نناامننني نناراحنت و ابوه و کا و نه ی وجود انسانی با عزت و
پنندران ،بننرادران ،شننوهننران و یننا هننر فننرد عصباني ميشود ،اما بسیار تعنجنبآور اسنت دارای حقوق برابر با مردان میپندارد ،زننان
دیگری باشیم که تحت عنوان دفاع از ناموس كه چرا كسي از این ننوع قنتنلهنا نناراحنت و به عنوان ینکنی از امنوال منردهنای خناننواده
عصباني نميشنود و كناري بنراي آن اننجنام محسوب میشوند و تجسم شرافنت و ننامنوس
مرتکب جنایت علیه زنان میشوند.
نميدهد .رییس اسبق مجتم قضایي خناننواده مردانی هشتند که به آننهنا تنعنلنق دارنند ،بندن
قتل هاي ناموسي باكلنمناتني منانننند زننا،فسناد كشور در پناینان تناكنیند كنرد :تنا زمنانني كنه زنان بنه عنننوان منخنزن آبنروی خناننوادگنی
وسو ظن درحمایت ازشرف ،ابنرو وغنینرت عدهاي فكر ميكنند ،ميتوانند افراد دینگنر را قلمداد میشود ،منفناهنینم منوقنعنینت منرداننه و
اتفاق مي افتند .بنننابنرگنزارش سنازمنان منلنل بكشند و منجنازات نشنونند ،حنتني قضنات هنم منوقنعننینت خنناننوادگنی در فنرهنننناهنائننی کننه
متحد سا ننه  0111زن دردننینابنعنلنت دفناع نميتوانند ،اشد مجازات را براي آنها صنادر قتلهای ناموسی اتفاق میافتد و در جائنی کنه
ازشرافت وحیثیت خانوادگي توسن بسنتنگنان كنند ،چرا كه هنین شنكناینتني از آننان وجنود بدن زنان نشنان آبنروی خناننوادگنی اسنت از
نزدیك خود به قتل میرسند وپاكستان بنا 4011ندارد .بنابراین راهكنار اصنلني حنل منعنضنل اهمیت ویوهای برخوردارند.
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زنان و دختران میتوانند به خاطر خیلی از کارها کشته شوند :تالش برای طالق گرفتن ،صحبت کردن با مرد نامحنرم ،منورد تنجناوز قنرار
گرفتن ،اجتناب از ازدواج اجباری و … ..سال  ۷۹۹۹سیما سارور بیست و نه ساله با شلی گلوله در دفتر وکالیش به قتل رسید ،والدینن او
این قتل را مرتکب شدهاند با این فکر که او با تالش برای طالق گرفتن (بعد از ده سال مورد آزار و خشونت خانگی قرار گرفتن باعث ننا
خانوادۀ آنها شده است ،با وجود این که قاتالن به راحتی قابل شناسائی بودند هیحکس در این رابطه دستگیر نشند! هنر چننند دو وکنینل سنینمنا
سارور توس افکار عمومی محاکمه و بارها تهدید شدند! جرائم موسوم به قتلهای ناموسی در کشورهائی اتفاق میافتد که رابطنهای منتنقنابنل
بین سنتهای قبیله ای تبعی آمیز و قانون و عدالت تبعی آمیز وجود دارد ،عالوه بر آن قبول جمعی قتل های ناموسی اشاره به این مسنألنه
دارد که خشونت به نام آبرو و ناموس ی مسألۀ خصوصی است و قانون باید از برخورد با آن دوری کند ،این فرایند شومی است کنه عنلنینه
زنان عمل میکند :قاتل به خاطر کاری که کرده است به خودش غره میشود ،رهبران قبیلهای از عمل کشتن چشمپوشی و قناتنل را حنمناینت
میکنند و پلیس با مسامحه مسأله را مخفی میکند ،قتل زنان به نام آبرو و ناموس شکلی ویوه و جنسیتی از تبعی و خشنوننت اسنت .رینینس
دادگستري استان خوزستان در همایش «خشونت و جنسیت در نهاد خانواده »با بیان اینكه وقوع قتلهاي ناموسي در استان خنوزسنتنان بنه ینك
مشكل جدي تبدیل شده است ،گفت :در استان خوزستان ،وقوع قتلهاي ناموسي به عنوان یك مشكل جدي هنوز مهار نشده است ،به اینن دلنینل
كه ریشههاي آن در اجتماع نهادینه شده است به گزارش سرویس «اجتماعي »ایسنا ،دكتر جعفري دربناره وینوگنيهناي اینن ننوع قنتنلهنا در
استان خوزستان ،اظهار كرد :عرف محلي ،این نوع قتلها را مجاز ميداند .به این معنا كه كشته شدن زنان در این قتلها تاثري ایجاد نميكند
و حتي گاهي گفته ميشود كه حق آنها بوده است .ضمن اینكه این قتلها بسیار فجی بوده و برخالف همه قتلها ،قناتنل فنراري ننینسنت و بنه
راحتي خود را معرفي ميكند و خانواده مقتو ن نیز معمو خواستار مجازات قاتل نیستند ،حتي در مواردي قتل را وظنینفنه قناتنل دانسنتنه و
براي كاهش مجازات وي تقاضاي عفو ميكنند.
گزارشهای فرهنگی ایران
روایت تصویری از زندگی پناهجویان" :از یک کابوس به کابوس دیگر"
"از ی کابوس به کابوس دیگر" نام مجموعه عکسی از پروین سعادتی است که گوشهای از زندگی پناهجویان در کمپهای پناهندگی یونان
را در کتابی ثبت کرده است .عواید حاصل از فروش این کتاب برای کم به پناهجویان است.

شرایط در این کمپها بسیار بدتر از آنچیزی بود که تصور میکردم .میخواستم با این «پروین سعادتی که از عکاسان مستند – اجتماعی است ،در گفتوگو با دویچهوله در مورد موضوع این کتاب که به پناهجویان اختصاص دارد ،میگوید:
»عکسها به دنیا نشان دهم تا شاید هرکس به طریقی بتواند به آنها کمک کند.

http://dw.com/p/2XcpM
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علم
صفحه ی  ،اجتماعی

 نوام چامسکی ،فیلسوفِ مشهور چپ ،اکنون در آستانه ی نود سالگی است .اما هنوز مینویسد
و سخن میگوید .او در آخرین مصاحبه ی خود از چپگرایی در جایجای دنیا حرف میزند ،یادی
از فیدل کاسترو میکند و همزمان به دغدغه ی همیشگیاش باز میگردد :نق ِد سیاستهای ایا ت
جوانان آمریکایی هستند که قبل از همه باید در برابر
متحده .و در آخر ،با بیم و امید ،میگوید این
ِ
ترامپ مقاومت کنند... .
ژاکوبن -همزمان با نزدی شدن نوام چامسکی به نود سالگی ،لیست کتابهای او همحنان در حال

خوش چپ جهانی ،همحنان دعوت به مصاحبه را هم قبول میکند .چامسکی
افزایش است .از بخت
ِ
اوایل این ماه ،کمتر از ی هفته پیش از تولد هشتادوهشت سالگیاش ،برای گفتوگویی در دفتر
کارش در کمبریج ،ماساچوست ،حاضر شد .در مصاحبه با وایوز ترایانتافیلو ،دانشجوی تحصیالت
ی دانشگاه پنسیلوانیا ،دربارهی همه چیز سخن گفت :از سوسیالیسم ،طبیعت بشر و آدام اسمیت
تکمیل ِ
گرفته تا رئیسجمهور منتخبِ ایا ت متحده( .متن مصاحبه ،برای شیواترشدن ،فشرده و ویرایش
شده است.
چامسکی ،همزمان با انتخابهای ترامپ برای کابینهاش ،وقوع ِ دورانی سرشار از تعصب و
بَالگردانی ۷را محتمل میداند .اما همحنان انتخاب با ماست :او دربارهی تاکتی های «تفرقه بینداز
ت چنین تاکتی هایی «معطوف به شکلی از
و حکومت کن» اینگونه میگوید :موفقیت یا شکس ِ
مقاومت است که توس افرادی مثل خود شما به میدان آورده میشود»
وایوز ترایانتافیلو :سوسیالیستها چگونه باید در مورد رابطهی بین اصالحاتی که نظام تولید کنونی را انسانی میکند (همانگونه که برنی سندرز پیشنهاد
براندازی تماموکما ِل سرمایهداری بیندیشند؟
میدهد و هدف بلندمدت
ِ
خب ،اول از همه ما باید بپذیریم که ،همحون اکثر اصطالحات گفتمان سیاسی ،سوسیالیسم نیز معنای خود را از دست داده است .سوسیالیسم در گذشته
کار
برای خود معنایی داشت .اگر به اندازهی کافی به عقب برگردیم ،سوسیالیسم اساسا ً بهمعنای در دستگرفتن کنترل تولید توس تولیدکنندگان ،حذف ِ
مزدی و دموکراتیزهکردن تمامی سپهرهای زندگی بود :تولید ،بازرگانی ،آموزش ،رسانه ،کنترل کارخانهها توس کارگران ،کنترل اشتراکی جوام و...
 .اینها در گذشته بهمعنای سوسیالیسم بود.
اما ،برای ی سده ،سوسیالیسم از معنا افتاده بود .در واق  ،آن کشورهایی که سوسیالیست نامیده میشدند ضدسوسیالیستیترین نظامهای جهان بودند.
کارگران در ایا ت متحده و انگلیس از حقوق با تری نسبت به کارگران روسیه برخوردار بودند و با این همه کماکان از آن نظامها با عنوان سوسیالیسم
یاد میکردند.
لیبرالیسم نیو دیل ۶است.
تاجاییکه به برنی سندرز مربوط میشود ،او شخصی معقول و صادق است و من از او حمایت کردهام .تلقی او از سوسیالیس ْم
ِ
درواق  ،سیاستهای واقعی او ژنرال آزینهاور را خیلی هم شگفتزده نمیکند .این که سیاستهای سندرز ،نوعی انقالب سیاسی نامیده میشد نشانهای
است از اینکه در اصل ،در سی سال اخیر ،از زمانی که برنامههای نولیبرالی رفتهرفته بنیان نهاده شدند ،طیف سیاسی تا چه اندازه به طرف جنا راست
بازگرداندن چیزی شبیه لیبرالیسم نیو دیل بود که البته چیز بسیار خوبی هم هست.
چرخیده است .آنحه سندرز برای آن ندا سر میداد
ِ
بنابراین به سوال شما برگردیم .من فکر میکنم ما باید بپرسیم :آیا افرادی که برای نوع بشر و زندگی و دغدغههایشان اهمیت قائلاند باید بهدنبال
انسانیکردن نظام کنونی تولید به شکل هایی که شما توصیف کردید باشند؟ و پاسخ این است که صدالبته باید به دنبال چنین چیزی باشند و این برای مردم
بهتر است.
آیا آنها باید براندازی تماموکمال سازمان اقتصادی سرمایهداری را بهعنوان هدف بلندمدت خود قرار دهند؟ مطمئنا ً من اینطور فکر میکنم .نظام کنونی
دستاوردهای خود را دارد اما مبتنی بر فرضهایی کامالً بیرحمانه است ،فرضهایی ضدانسانی .خود این ایده که باید ی طبقهی خا از مردم وجود
ت امر کند پذیرفتنی
ت در دست
داشتن ثروت امر و نهی کند و ی طبقهی عظیم دیگر بهدلیل فقدان دسترسی به ثروت و قدرت اطاع ِ
داشته باشد که به برک ِ
ِ
نیست.
جایگزین یکدیگر نیستند ،بلکه کارهایی هستند که باید همراه با یکدیگر انجام
درنتیجه ،مطمئنا ً این نظام باید برانداخته شود .اما این دو راهکار ،گزینههایی
ِ
شوند.
یکی از استد لهای اصلی که علیه سوسیالیسم به کار می رود این است که طبیعت بشر ،بنا به تعریف ،خودخواه و رقابتجوست و درنتیجه ناگزیر به
سرمایهداری میانجامد .شما چه پاسخی دارید؟
به یاد داشته باشیم که سرمایهداری دورهای بسیار کوتاه از جامعهی انسانی است .ما درواق هی گاه سرمایهداری نداشتهایم ،ما همواره ی یا چند نوع از
سرمایهداری دولتی داشتهایم .دلیلش این است که سرمایهداری خیلی زود میتواند دست به تخریب خود بزند .بنابراین ،طبقات کاسب و تاجر همواره
خواهان مداخالت دولتی نیرومندی بودهاند تا از جامعه در برابر تأثیرات مخرب نیروهای بازار محافظت کند .اغلب هم کسبوکار پیشاهنا آن مداخالت
بوده است ،چرا که نمیخواستند همهچیز نابود شود.
پس ما این یا آن نوع از سرمایهداری دولتی را در طول دورهای بسیار کوتاه از تاریخ انسان داشتهایم و این به ما اساسا ً هی چیزی دربارهی طبیعت بشر
نمیگوید .اگر به جوام انسانی و تعامالت انسانی نگاهی بیندازید ،هر چیزی را میتوانید در آن پیدا کنید .خودخواهی پیدا میکنید ،نوعدوستی پیدا
میکنید ،همدردی هم پیدا میکنید.
حامی سرمایهداری :او در این باره چگونه فکر میکرد؟ اسمیت باور داشت که غریزهی اصلی انسا ْن
بگذارید آدام اسمیت را درنظر بگیرم ،قدیس
ِ
همدردی است .درواق  ،نگاهی به واژهی «دست نامرئی »بیندازید .نگاه کنید به شیوهای که او در واق از این عبارت استفاده کرد .واقعا ً فهمیدنش سخت
نیست چرا که هر معنایی از این عبارت را هم که درنظر بگیرید ،او در دو کتاب اصلی خود تنها دوبار از این عبارت استفاده کرده است.
مهم اول اسمیت ،ثروت ملل ،این عبارت تنها ی بار ظاهر میشود و تا جایی هم که ظاهر میشود نقدی است بر جهانیسازی نولیبرالی .آنحه
در کتاب ِ
میگوید این است که اگر در انگلستان کارخانهداران و بازرگانان در خارج سرمایهگذاری کنند و از آنجا دست به واردات بزنند ،امکان سودبردن آنها
وجود دارد اما این به ضرر انگلیس است .اما تعهد آنها نسبت به کشور مادریشان کفایت میکند و درنتیجه بعید است که آنها چنین کاری کنند.
بنابراین ،بهوسیلهی ی دست نامرئی ،انگلیس از تأثیرات آنحه ما جهانیسازی نولیبرال مینامیم در امان میماند .این یکی از موارد استفاده از این
عبارت است.
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نظر اسمیت کتاب اصلیاش بود  .در این
مورد دوم در دومین کتاب مهم اوست ،یعنی کتاب نظریهی احساسات اخالقی (که خیلی خوانده نشده اما از ِ
روشنگری
به
متعلق
است
متفکری
اسمیت
برابری فرصت.
برابری بروندادها اعتقاد داشت و نه
کتاب ،اسمیت ی مساواتطلب است او به
ِ
ِ
ِ
پیشاسرمایهداری.
او میگوید فرض کنید ،در انگلستان ،ی مال زمین بخش اعظم زمین را در اختیار دارد و بقیهی مردم هی چیزی ندارند که با آن زندگی کنند.
میگوید این اصالً اهمیت ندارد ،چرا که مال ثروتمن ِد زمین به برکت همدردیاش با بقیهی مردم مناب را میان آنها توزی میکند ،پس بهوسیلهی
دست نامرئی ما به جامعهای کامالً مساواتطلب میرسیم .این همان تصور او از طبیعت بشر است.
کسانی که شما سر کالسهایشان مینشینید یا کتابهایشان را میخوانید به این شکل عبارت «دست نامرئی »را بهکار نمیبرند .درواق  ،این مسئله
تفاوت در مکاتب را نشان میدهد و نه طبیعت بشر .آنحه ما واقعا ً دربارهی طبیعت بشر میدانیم این است که تمام این احتما ت را در بر دارد.
ومحکم که برای اکثریت مردم جذاب باشد ،ضروری

آیا شما درافکندن طر های انضمامی را برای نظم سوسیالیستی آتی ،یعنی خلق بدیلی قر
میدانید؟
من فکر میکنم مردم به اهداف سوسیالیستی بلندمدت و اصیل (که آن چیزهایی نیستند که معمو ً سوسیالیسم نامیده میشوند عالقه دارند .آنها باید با
دقت در این مورد بیندیشند که جامعهی پیشِ رو چگونه باید کار کند ،البته نه با جزئیات مفصل ،چرا که بسیاری از مسائل را باید از طریق تجربه
ت جوام نداریم .اما رهنمودهای کلی را میتوان طراحی کرد و میتوان دربارهی
آموخت و اینکه ما در هرحال فهم کافی برای
طراحی با جزئیا ِ
ِ
بسیاری از مسائل معین بحث کرد.
و این فق بایستی به بخشی از آگاهی رایج مردم تبدیل شود .اینگونه است که گذار به سوسیالیسم میتواند محقق شود ،یعنی زمانیکه این امر به بخشی
ت بزرگی از جمعیت بدل شود.
از آگاهی و هوشیاری و خواست اکثری ِ
بنابراین برای مثال یکی از دستاوردهای عمدهی این مسیر ،شاید عمدهترین آنها ،را در نظر بگیرید :انقالب آنارشیستی  ۷۹۳۰در اسپانیا .دههها
برای آمادهسازی آن صرف شد :در آموزش و در کنشگری و تالش و کوشش -البته بعضی اوقات زیر ضربه قرار گرفت ،-اما زمانیکه لحظهی
موعود همراه با هجوم فاشیستی فرا رسید ،مردم میدانستند که میخواهند جامعه به چه شیوهای سازمان یابد.
ما این مورد را به شکلهای دیگری نیز دیدهایم .مثالً بازسازی اروپا بعد از جنا جهانی دوم را در نظر بگیرید .جنا جهانی دوم تأثیراتی واقعا ً
خسارتبار برای بیشتر اروپا به بار آورد .اما این تأثیرات مدت خیلی زیادی آنها را برای بازسازی دموکراسیهای سرمایهداری دولتی عقب نگه
نداشت ،چرا که این مسئله در ذهن مردم وجود داشت.
بخشهای دیگری از جهان وجود داشتند که کامالً ویران شده بودند و آنها نتوانستند دست به چنین کاری بزنند .آنها این تصورات را در ذهن خود
نداشتند .بخش بزرگی از مسئله آگاهی انسان است.
سیریزا با ادعای پایبندی به سوسیالیسم به قدرت رسید .اما آنها در نهایت به همکاری با اتحادیهی اروپا تن دادند و حتی بعد از آنکه مجبور به اجرای
سیاستهای ریاضتی شدند ،از قدرت کناره نگرفتند .به نظر شما ،چگونه میتوانیم از چنین نتایجی در آینده جلوگیری کنیم؟
وحشیگری بوروکراسی اروپا و بوروکراسی بروکسل (پارلمان اروپا و بان های شمالی که واقعا ً هم
واقعی یونان ،فارغ از
به نظر من تراژدی
ِ
ِ
وحشیانه بود ،این است که میشد بحران یونان به مرحلهی بحرانی نرسد .بسیار ساده میشد از همان ابتدا به آن رسیدگی کرد.
اما این اتفاق افتاد و سیریزا قدرت را ،با وعدهی جنگیدن با همین نهادهای قدرت ،به دست گرفت .درواق  ،آنها عمالً همهپرسیای به راه انداختند که
اروپا را به وحشت انداخت :این فکر که باید به مردم اجازه داد تا دربارهی چیزی که به سرنوشت خودشان مربوط میشود تصمیمگیری کنند مورد
نفرت نخبگان اروپایی است چطور میشود حتی اجازهی برقراری دموکراسی را داد (حتی در کشوری که زادگاه دموکراسی بوده است ؟
در ازای این عمل مجرمانه ،یعنی پرسیدن از مردم که چه میخواهند ،یونان حتی بیش از اینها مجازات شد .ترویکا ،۳بهدلیل برگزاری همهپرسی،
دومینویی این همهپرسی بود اگر به خواستههای مردم توجه کنیم ،دیگران هم ممکن است
خواستههایش را دشوارتر کرد .وحشت آنها از تأثیر
ِ
فکرهایی به سرشان بزند و طاعون دموکراسی عمالً گسترش پیدا کند پس باید از همان ابتدا ریشههای آن را خشکاند.
سپس سیریزا تسلیم شد و از آن مقط به بعد ،دست به انجام کارهایی زده که از نظر من کامالً غیرقابل قبولاند.
می پرسید که مردم چگونه باید واکنش نشان دهند؟ با خلق چیزی بهتر .این کار ساده نیست ،بهخصو وقتی که مردم از یکدیگر جدا و ایزوله شدهاند.
یونان ،بهتنهایی ،در موقعیتی بسیار آسیبپذیر قرار دارد .اگر یونانیها از حمایت چپ پیشرو و نیروهای محبوب در سایر نقاط اروپا بهرهمند بودند،
شاید میتوانستند در برابر خواستههای ترویکا مقاومت کنند.
نظر شما دربارهی نظامی که کاسترو در کوبای بعد از انقالب به وجود آورد چیست؟
خشن ابرقدرت حاکم ،بهشدت محدود شد.
ما اطالعی از اینکه اهدافِ واقعی کاسترو چه بودند نداریم .او از همان ابتدا ،بر اثر حملهی بیرحمانه و
ِ
باید به خاطر سپرد که عمالً چندماهی بیشتر از بهقدرترسیدن او نگذشته بود که هواپیماهایی از فلوریدا شروع به بمباران کوبا کردند .در سال اول،
دولت آیزنهاور ،بهصورت مخفی اما رسمی ،تصمیم گرفت که دولت کوبا را سرنگون خواهد کرد .بعد از آن ،ماجرای حمله به خلیج خوکها پیش آمد.
اقتصادی عظیمی کرد که در طول سالیان شدت گرفت.
دولت کندی از شکست عملیات خشمگین بود و بهسرعت اقدام به آغاز جنا تروریستی و
ِ
در چنین شرایطی میتوان گفت که بقای کوبا شگفتانگیز است .این کشور جزیرهای کوچ در فاصلهای اندک با ساحل ی ابرقدرت عظیم است که
تالش دارد آن را نابود کند و آشکارا ،در تمام تاریخ اخیر خود ،برای بقا ،به ایا ت متحده وابسته بوده است .اما ،هرطور که بود ،آنها جان سالم به در
بردند .این درست است که کوبا ی دیکتاتوری بود :خشونت فراوان ،زندانیان سیاسی فراوان ،کشتار فراوان مردم.
به یاد داشته باشیم که حملهی ایا ت متحده به کوبا ،بهصورت ایدئولوژی  ،همحون اقدامی ضروری برای دفاع از خود دربرابر شوروی بازنمایی شد.
بهمح آنکه شوروی از میان رفت ،حمالت سختتر شد .هی توضیحی در آن رابطه داده نشد .همین بیانگر آن است که احتما ً ادعاهای پیشین دولت
آمریکا چیزی نبود جز دروغی آشکار ،که صدالبته دروغ بودند.
اگر به اسناد داخلی ایا ت متحده رجوع کنید ،آشکارا نشان میدهند که تهدید کوبا از چه قرار بود .در اوایل دههی شصت ،وزارت خارجه با رجوعی
سرکشی کاسترو در برابر سیاستهای ایا ت متحده تعریف کرد .دکترین مونرو ادعای تسل بر نیمکرهی
به دکترین مونرو ،تهدید کوبا را عبارت از
ِ
غربی را پایه گذاشت -البته که این دکترین ،در آن زمان ،اجرا نشد و تنها ادعای آن پایهریزی شد -و کاسترو با موفقیت در مقابل آن ایستادگی میکرد.
این مسئله چیزی نبود که بشود با آن مدارا کرد .مثل همان مسئلهی یونان که کسی بگوید بیایید در یونان موکراسی داشته باشیم و چون این برای ما
پذیرفتنی نیست ،باید تهدید را ریشهکن کنیم .هی کس نباید از ارباب نیمکره ،و در واق ارباب جهان ،سرکشی کند و همین میشود علت آن رفتارهای
بدوی و وحشیانه.
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اما واکنش [به این وض از سوی کوبا] چندگانه است .دستاوردهایی همحون نظام سالمت ،سوادآموزی و ...وجود داشت .بینالمللیگرایی فوقالعاده بود.
بیخود نیست که نلسون ماند برای تحسین کاسترو و تشکر از مردم کوبا ،تقریبا ً بهمح آزادی از زندان ،به کوبا رفت .این واکنشی مربوط به جهان
سوم بود و مردم کوبا آن را درک میکردند.
پاکستان پس از زلزله و
کوبا نقشی عظیم در رهایی آفریقا و سرنگونی آپارتاید ایفا کرد :اعزام پزش و معلم به فقیرترین نقاط جهان ،به هاییتی ،به
ِ
گرایی کوبا خیرهکننده است .من فکر میکنم هی مورد مشابهی در تاریخ وجود نداشته باشد.
تقریبا ً همهجای دنیا .بینالمللی
ِ
دستاوردهای نظام سالمت هم خیره کننده بود .آمار سالمت در کوبا همانند آمار ایا ت متحده بود و تنها کافی است که به تفاوت ثروت و قدرت در این دو
کشور نگاهی بیندازید.اما ،از طرف دیگر ،دیکتاتوریای سختگیرانه هم به راه بود .پس هرد ِو اینها باهم بودند.
گذار به سوسیالیسم؟ حتی نمی شود سخنی از آن به میان آورد .شرای این امر را غیرممکن ساخت و البته نمیدانیم که در کوبا نیتی هم برای گذار به
سوسیالیسم وجود داشت یا خیر.
در سالهای اخیر ،جنبشهای متعددی در ایا ت متحده به وجود آمدند که شیوهی جاری سازماندهی اقتصادی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار دادند.
ب آنها ،بهجای اتحاد بر سر چشماندازی مشترک ،تنها علیه دشمنی مشترک متحد شدند .در رابطه با وضعیت جنبشهای اجتماعی و
باوجوداین ،اغل ِ
توانایی آنها برای اتحاد چگونه میتوان اندیشید؟
جنبش اشغا ِل والاستریت را در نظر بگیرید .اشغال نه ی جنبش که ی تاکتی بود .شما نمیتوانید تا ابد در پارکی نزدی والاستریت بنشینید .بیش
از چند ماه امکان آن وجود ندارد.
تاکتیکی بود که من پیشبینی نمیکردم .اگر مردم از من میپرسیدند پاسخ میدادم این کار را نکنید.
اما این موفقیتی بزرگ هم بود ،موفقیتی عظیم با تأثیری عمده بر فکر و کنش مردم .ایدهی کلی تمرکز ثروت (ی درصدیها و  ۹۹درصدیها در پس
ذهن مردم وجود داشت اما با این جنبش برجسته شد ،حتی در رسانههای جمعی هم برجسته شد (مثالً در والاستریت ژورنال و همین به اشکال مختلفی
از کنشگرایی منجر شد و به مردم انرژی داد و غیره .اما جنبشی در کار نبود.
چپ ،در معنایی کلی ،بسیار اتمیزه است .ما در جوامعی بهشدت اتمیزه زندگی میکنیم .مردم بسیار تنها هستند :تویی و آیپَدت!
اصلی سازماندهی ،مثل جنبش کارگری ،شدهاند و در ایا ت متحده این تضعیف بهمراتب شدیدتر است .این امر
سیاستها منجر به تضعیف شدی ِد مراکز
ِ
حادثهای همحون توفان نبود .سیاستگذاریها برای ازمیانبردن سازمانهای طبقهی کارگر طراحی شدهاند و دلیل آن صرفا ً این نیست که اتحادیهها در
مردم فاقد قدرت میتوانند در
راستای حقوق کارگران مبارزه میکنند ،بلکه آنها در دموکراتیزهکردن جامعه هم تأثیرگذارند .اتحادیهها نهادهایی هستند که
ِ
آنجا با هم همراه شوند ،از یکدیگر حمایت کنند ،از دنیا مطل شوند ،ایدههایشان را مح زنند و برنامههایی راه بیندازند و اینها همه خطرناکاند.
مثل همهپرسی در یونان .اینکه به مردم اجازهی چنین کارهایی را بدهید خطرناک است.
ما باید به خاطر داشته باشیم که در طول جنا جهانی دوم و دوران رکود بزرگ ،خیزشی در دموکراسی عامهپسند و رادیکال ،در سراسر جهان ،به
وجود آمد ،اشکال متنوعی به خود گرفت اما در همهجا حضور داشت.
در یونان انقالب یونان بود و باید درهم شکسته می شد .در کشورهایی همحون یونان با توسل به خشونت در هم شکسته شد .در کشورهایی همحون ایتالیا،
که نیروهای ایا ت متحده و بریتانیا در  ۷۹۰۳به آن وارد شدند ،این امر با حملهی نظامی ،ازبینبردن پارتیزانهای ضد آلمانی ،و برقراری دوبارهی
نظم سنتی صورت گرفت .در کشورهایی همحون ایا ت متحده با توسل به خشونت درهم شکسته نشد -قدرت سرمایهداری چنین تواناییای در اینجا ندارد
 اما تالشهای فراوانی برای اضمحالل و نابودی جنبش کارگری ،در اواخر دههی چهل ،صورت گرفت .و همینطور ادامه پیدا کرد.این سیاستها در دوران ریگان بهشدت دنبال شد ،دوباره در دوران کلینتون دنبال شد و در شرای فعلی جنبش کارگری بهشدت ضعیف است (در
کشورهای دیگر اشکال مختلفی به خود گرفته است  .اما اتحادیهها تنها یکی از نهادهایی بودند که به مردم اجازه میداد در کنار هم جم شوند و با
همکاری و حمایتی دوجانبه دست به کنش بزنند ،البته که دیگر نهادها عمالً نابود شدهاند.
از دونالد ترامپ چه انتظاری میتوان داشت؟ آیا ظهور او زمینهای را برای بازتعریف و اتحاد جنبش سوسیالیستی پیرامون چشماندازی مشترک در
ایا ت متحده فراهم میآورد؟
پاسخ به این پرسش از اساس به شما و دوستانتان بستگی دارد .واقعا ً به این بستگی دارد که مردم ،بهخصو جوانان ،چگونه واکنش نشان میدهند.
فرصتهای فراوانی وجود دارد و میتوان از آنها بهره برد .نتایج بههی وجه ناگزیر نیستند.
فق چیزی که وقوعش محتمل است را در نظر بگیرید .ترامپ شدیدا ً پیشبینیناپذیر است .او نمیداند که چه برنامههایی دارد .اما ،برای مثال ،یکی از
سناریوهایی که ممکن است ر دهد این گونه است :بسیاری از افرادی که به ترامپ رزی دادند ،یعنی افراد طبقهی کارگر ،در سال  ۶۶۶۹به اوباما رزی
دادند .شعارهای «امید »و «تغییر »آنها را اغوا کرده بود .آنها نه امیدی دیدند و نه تغییری و سرخورده شدند.
این بار به کاندیدای دیگری رزی دادند که ادعای امید و تغییر دارد و قو ِل انجام بسیاری از چیزهای فوقالعاده را داده است.
مردم رزیدهنده دوباره
خب مسلما ً از انجام آنها باز میماند .پس در چند سال آینده چه ر میدهد ،وقتی که او از انجام وعدههایش بازمانده و همان
ِ
سرخوده شدهاند؟
آنحه بیش از همه محتمل است این است که نظام قدرت همان کاری را میکند که معمو ً در چنین شرایطی انجام میدهد :قربانیکردن کسانی که میتوان
ت اون آدمای بیمصرفن ،مکزیکیها ،سیاها ،مهاجرای
گفت بیش از بقیه آسیبپذیرند« :آره ،شما به چیزایی که بهتون قول داده شده بود نرسیدید و عل ِ
سوری ،دغلکاریهای نظام رفاهی .اونا کساییان که دارن همهچی رو نابود میکنن .بیاید دخلشونو بیاریم .همجنسگراها ،اونا کساییان که مقصرن».
این اتفاق محتمل است .بارها و بارها در تاریخ ،همراه با پیامدهای ناگواری ،ر داده است .و اینکه آیا این سناریو موفق میشود یا نه به نوع مقاومتی
برمیگردد که توس افرادی مثل خود شما به کار گرفته میشود .پاسخ این پرسش را شما باید بدهید نه من.
پینوشتها:
* این گفتوگو در تاریخ  ۷۳دسامبر  ۶۶۷۰با عنوان  Socialism in an Age of Reactionدر وبسایت ژاکوبن منتشر شده است و وبسایت
جهان دیوانه» ترجمه و منتشر کرده است.
ترجمان در تاریخ  ۷۰بهمن  ۷۳۹۰این مطلب را با عنوان «فیلسوفِ پیر و
ِ
[ :Scapegoating ]۷بالگردان یا قربانی کردن حیوانی (عموما ً بز برای دف بال .استعاره از دورانی است که مشکالت بر گردن دیگرانی میافتد که
نقش مستقیمی در آن مشکل ندارند ،ازجمله مهاجران [مترجم].
ت روزولت بعد از جنا جهانی دوم که ،با هدف رسیدن به اشتغال کام ِل جامعه ،از کارگران در برابر سرمایه دفاع
[ ]۶سیاستهای اقتصادی دول ِ
میکرد [مترجم].
[ :Troika ]۳سازمانهای سهگانهای که نمایندهی اتحادیه اروپا در مراودات خارجی آن محسوب میشوند :بان مرکزی اروپا ،صندوق بینالمللی پول
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=28035
و کمیسیون اروپا [مترجم].
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تجاوزمأمورین اطالعات به یک مهندس جوان در کرمانشان ،خودکشی وی را رفم زد

مروفایتی :مهندس مهدیس میر قوامی بالفاصله بعد از بیرون آمدن از بازداشتگاه ادارهی اطالعات کرماشان ،به گفتهی ی
به وی” به زندگی خود پایان داد.مهدیس میرقوامی روز سهشنبه  ٥بهمنن بنه ادارهی اطنالعنات
احضار و به مدت دو روز در این اداره در بازداشت بود ،که بالفاصله بعد از بنینرون آمندن از
بازداشگاه اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داده است.
وبسایت هنگاو نیز ضمن انتشار این گزارش اعالم کرده است که این مهندس جنوان بنا اسنتنفناده
از قر برنج اقدام به خودکشی کرده ،که بعد از مدت کمی در جانش را از دست داده است.
همزمان با خودکشی مهندس مهدیس میرقوامی ننینروهنای اطنالعناتنی خناننوادهی وی را منورد
تهدید جدی قرار داده بودند ،که از اعالم خبر خودکشی فرزندشان خودداری کنند ،کنه بنه دلنینل
تهدیدات وزارت اطالعات این خبر رسانهای نشده بود.
پیشتر نیز حنانه”شلیر” فرهادی دارای مدرک لیسانس و از اهالی کرماشان که بنه مندت  ٤مناه
در بازداشت نیروهای اطالعاتی بود ،بالفاصله بعد از آزادی از بازداشتگاه اطالعات کرماشنان
به زندگی خود پایان داد.
در رابطه با اینکه مأمورین وزارت اطالعات رژیم ایران به منظور اعترافگیری از منتنهنمنینن
به تجاوز و تهدید به تجاوز متوصل میشوند ،تاکنون دهها گزارش از رسانهها و مننابن حنقنوق
بشری منتشر شده است.
انتظار می رود انتشار خبر تجاوز مأمورین وزارت اتالعات به این مهندس جنوان کنرمناشناننی،
واکنش تند فعا ن مدنی و مدافعین حقوق زنان را در پی داشته باشد.
چهار انگشت کودک کار تقطع شد

علم
صفحه ی  ،اجتماعی
منب “به دلیل تجاوز منامنوران اطنالعناتنی

***

خبرگزاری هرانا ـ چهار انگشت کارگر شانزده ساله تهرانی به دلیل فقدان ایمنی محی کار هنگام کار با چر گوشت صنعتی ،قط شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا ،صبح روز گذشته گیرکردن انگشتان پسر نوجوان داخل چر گوشت صنعتی به سامانه  ۷۶۰اعالم شد که به سرعت ستناد
فرماندهی سازمان آتشنشانی تهران ،آتشنشانان ایستگاه  ۹۰را بنه منحنل حنادثنه در بنزرگنراه
اشرفی اصفهانی ،خیابان سیمون بولیوار اعزام کرد.
محمود کبودبند فرمانده آتشنشانان اعزامی درباره جزئیات این حنادثنه اظنهنار کنرد“ :کنارگنر
شانزده سالهای در ی کارگاه کوچ تهیه مواد غذایی با چر گوشت صنعتی مشغول کار بنود
که به دلیل بیاحتیاطی ناگهان دست او به درون دستگاه فرورفت و انگشتان دستش قط شد”.
وی با بیان اینکه هنگام رسیدن آتشنشانان به محل حادثه ،دست آسینبدینده اینن کنارگنر تنوسن
دوستانش از داخل چر گوشت بیرون آورده شده بود ،خاطرنشان کرد“ :نینروهنای آتنشنشناننی
بالفاصله مصدوم را که از ناحیه دست چپ به شدت دچار خونریزی شده بود بنرای اننتنقنال بنه
مرکز درمانی تحویل امدادگران اورژانس دادند”.
***
تبعیدگاه مرگبار زندان رجایی شهر؛ خودکشی و خودزنی  ۶زندانی طی  ۰۱روز
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعا ن حقوق بشنر در اینران ،سنالنن ۷۷
اندرزگاه  ۰زندان رجایی شهر کرج از مدتی پیش با نقش آفرینی مستقیم یوسف مردی (رییس حفاظت زندان و محمد مردانی (رینینس زنندان رجناینی شنهنر کنرج بنا
دست چین کردن بافت جمعیتی سالن و در کنار هم گذاشتن تعمدی زندانیانی که به د یل مختلفی با یکدیگر مشکل دارند تبدیل به منحنلنی منرگنبنار بنرای زننداننینان اینن
زندان شده است.
زندانیانی که بصورت سازمان یافته در فعالیت های باندهای مافیایی زندان که بعضا توس مسئولین خود زندان مدیریت میشوند یا زندانیانی که در مقابل فنعنالنینت هنای
این باندها سرکشی می کنند برای برخورد به این سالن که مملو از زندانیانی است که با یکدیگر یا باندهای مافیایی رقیب در زندان مشکل دارند تبعید میشوند.
در زندانی چون زندان رجایی شهر کرج کنه در طنبنقنه بننندی سنازمنان زننداننهنا بنعنننوان منحنل
نگهداری زندانیان حرایم خشن تعریف شده ،وجود محلی خا و دربسنتنه کنه زننداننینان اسناسنا
برای اعمال خشونت یا مورد خشونت قرار گرفتن اعزام میشود میتواند مرگبار باشد.
بر اساس گزارشات دریافتی هرانا ،در طی  ۷۶روز گذشته دست کم  ۶زندانی به نامهای عنبند
نقدی و مسلم (نام خانوادگی نامعلوم در پی انتقال به سنالنن منورد اشناره بنوسنینلنه پنتنو و لنبناس
خودکشی کردند ،این زندانیان هر چند در پی این اقدام جان خنود را از دسنت نندادنند بنا اینننحنال
وضعیت عمومی مسلم ،در بیمارستان وخیم گزارش می شود.
همحنین  ۰زندانی دیگر از جمله زندانی به نام مرتضی خاکباز و  ۳زندانی دیگنر بنرای رهناینی
از شرای سالن مرگبار مورد اشاره دست به خودزنی زدند.
این سالن بعنوان محلی دربسته که کمترین میزان تردد و ارتباط با سایر بننندهنای زنندان را دارد
در حال حاضر حدود  ۳۶زندانی را در خود جای داده است.
هرانا پیش تر در گزارشات متعددی به مسئله فعالیت باندهای تبهکنار در زنندان کنه از حنمناینت
بعضی مسئولیت این زندان برخوردارند پرداخته بود.

19

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 53

هب سازمان راهیی زن بپیوندید
تلوزییون راهییی زن از ”کیاان یی

“ روی میاویواره ”اهت ربد” هیرفیهی یه

پ یش ی
دوشنبه ساعت 02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز رب ربان یه هب
وقت تهران می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.
فرکانس ماوواره:
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11901 vertical
Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 9.6

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

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 0006725246402 :

تلفن تماس000750070027 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری
تلفن تماس0046700194503 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی
تلفن تماس494-921-1200 :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی

تلفن تماس0006709427942 :
0006709427942
ایمیل verya.1260@gmail.com
سارا مرادی
تلفن تماس0006700055492 :
ایمیل sara_tina2002@yahoo.com
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 00051702629600 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از طریق فالیر و
ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.
انگلستان :دیانا نامی
تلفن تماس 00003153322677 :
ایمیل:
دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلMinoHemati@GMail.com :
20

