
     برابری حقوق زن و مرد در همه زمينه ها ،  حق مسلم زنان است 

گفتار روز:
صيانت از حریم عفاف و 
حجاب یا پنجه کشيدن بر 

چهره زنان

با  نوشتار  این  تاریخی  بدلیل مشابهت شرایط   (
از  بعد  بخصوص  ایران  جامعه  کنونی  شرایط 
انتخابات فرمایشی رژیم، بازتکثیر و انتشار این 

مقاله ضرورت دیده شد (
روز یکشنبه ۱۸ مرداد ماه ۹۴، محمد علی اسفنانی 
قضایی  فرهنگی،  مشترک  کمیسیون  سخنگوی 
گو  و  گفت  در  اسالمی  شورای  مجلس  حقوقی  و 
بررسی  از  ملت"  "خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با 
جزئیات طرح "صیانت از حریم حجاب و عفاف" 
خبر داد. طرح فوق که کلیات آن پیشتر به تصویب 
این کمیسیون رسیده بود، مشتمل بر ۱۳ ماده است. 
طبق گفته اسفنانی، ماده ۱ این طرح درباره جریمه 
رانندگانی است که پشت فرمان کشف حجاب کرده 
نداشته  حجاب  وی  خودروی  داخل  مسافران  یا 
خودروهایی  رانندگان  فوق،  ماده  اساس  بر  باشند. 
تومان جریمه  که "کشف حجاب کنند" ۱۰۰ هزار 
شده و ۱۰ نمره منفی برای گواهینامه  رانندگی آن ها 
نیروی  مقامات  اینکه  مضافا  شد.  خواهد  منظور 
چندباره ی  تکرار  صورت  در  می توانند  انتظامی 
"تخلف حجاب"، گواهینامه  راننده را نیز باطل کنند. 
ماده ۲ این طرح نیز در مورد کارمندان دولت است 
رعایت  کار  محل  در  "اگر  اسفنانی،  گفته  بنابه  که 
شده  شناخته  تخلف  عنوان  به  باشند،  نداشته  حجاب 
و باید تذکر شفاهی به آنها داده شود و همچنین این 
تخلف در پرونده آنها نیز ثبت خواهد شد". به گفته 
اسفنانی و بر اساس موادی از همین طرح، زنانی که 
چنانچه "حجاب"  دارند،  اشتغال  دولتی  ادارات  در 
را رعایت نکنند، بخشی از حقوق ماهیانه آنها نیز 

کسر خواهد شد.

موضوعاتی  و  زنان  مسئله  گذشته  سال   ۳۷ طی 
و  معروف  به  "امر  و  حجاب"  و  "عفاف  قبیل  از 

سخن روز:
نگاهی به وضعيت زنان شاليکار استان گيالن
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برایشان تنها از طریق کار روی زمین های دیگران میسر است. این دسته از زنان کارگر، دوباره توسط 
تلفن  شماره  که  می شود  دیده  روستا  و  شهر  سطح  در  پرده هایی  می شوند.  دیده  زمین داران  و  سرگروه ها 
داده اند برای کارگر زن و افسوس که چشم هیچ مسئولی یا این پرده ها را نمی بیند و یا اگر هم شماره تلفن ها 
را دیده هرگز نمی اندیشد که این زنان کارگر چه کسانی هستند؟ شرایط کاریشان چطور است؟ آیا از بیمه 
و  سیاسی  کشمکش های  همه  میان  در  آیا  دارد؟  کارگران  این  قبال  در  وظیفه ای  چه  دولت  برخوردارند؟ 
وعده های انتخاباتی، حتی وعده ای هم برای بهتر شدن شرایط کار به این زنان داده شده یا اساسا این قدر مهم 

نبوده اند که کسی حتی در این حد هم توجهی به آنان داشته باشد؟

برای پاسخ به این سوال ها وارد دنیایشان می شویم. دنیایی که از دور پر از رنگ و زیبایی است، اما درون 
آن حکایت هایی دردناک دارد. به روستای نرکه حوالی املش می رویم، که به خاطر رسیدن فصل بهار، جنب  
وجوش کار در آن آغاز شده است. سراغ یکی از زنان کارگر می رویم. می گوید »ساعت کاریشان از ساعت 
۷.۵ صبح تا ۷.۵ عصر است. در قبال روزی ۴۰ تومان دستمزد و در این میان دو ساعت هم وقت ناهار 
دارند. اگر راهشان نزدیک باشد که به خانه می روند، وگرنه با یک غذای مختصر و یا نان و پنیر روز را 
می گذرانند«. کارگران معموال طبق قانون کار باید تسهیالتی را از صاحب کار دریافت کنند. اما مشکل این 
زنان این است که قانون وجود این کارگران را نادیده گرفته و قانونی برایشان نوشته نشده است. مرخصی 
زایمان و نحوه نگهداری از کودک، برای این زنان وجود ندارد. گویی این ها وظایفی زنانه هستند که خود 
زنان باید چاره ای برای آن بیندیشند. زن کارگر، در پاسخ به سوال ما، که در هنگام بارداری هم کار می کنید، 
می گوید: »بله زن حامله هم می آید؛ وقتی احتیاج به پول دارد، وقتی شوهر معتاد دارد. زن حامله اگر کسی 
را نداشته باشد، مجبور است بیجار کار برود. نشا می رود، وجین می رود … حتی کارخانه چای می رود. 
من زن حامله ای را دیده ام که وسط روز دردش گرفت، دستش را توی گل مشت می کرد تا درد را از سرش 
وا کند، تا غروب کار کرد، همان شب زایمان کرد. صاحب بیجار گفت: فالنی صورتت گل انداخته! خبری 
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انتها می رسد گیالن حال و هوای  به  فروردین که 
طبیعت،  زیبایی های  بر  عالوه  می کند.  پیدا  تازه ای 
آغاز  را  برنج کاری  که  مردانی  و  زنان  دیدن 
کرده اند، جنب وجوشی را به فضای روستا می آورد. 
اما حضور مردان، همین چند روز است تا زمین را 
که در اثر سرمای زمستان خشک شده، رام کرده و 
آماده اش کنند که نشاهای کوچک برنج در آن بنشیند. 
اما نشاکاری دیگر کاری مردانه نیست. وجین اول 
و دوم را هم باید زنان انجام دهند. از چند درصدی 
از زمین های دارای کشت مکانیزه که بگذریم، بقیه 
با  دیرین  پیوندی  که  هستند  زنانی  منتظر  زمین ها 

یکدیگر داشته اند.

در این میان زنان کارگری هستند که امرار معاش 

سر دبير: بهرنگ 
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 ميزان آزادی زن در جامعه، معياری است برای سنجش آزادی هر جامعه

نهی از منکر" همواره جزو موضوعات چالش برانگیز جمهوری اسالمی علیه 
زنان بوده است. طی این سال ها، مسئوالن جمهوری اسالمی برای جا انداختن 
حجاب اسالمی از هیچ اقدام جنایتکارانه ای فروگذار نکردند. از همان روزها 
و هفته های نخست به قدرت رسیدن این رژیم، به فرمان خمینی گله های حزب 
اللهی، عناصر زنجیر بدست و مجموعه نیروهای عربده کش رژیم با شعار "یا 
روسری یا توسری" عرصه را بر زنان تنگ کردند، از ورودشان به ادارات 
جلوگیری بعمل آورند، به بهانه عدم پوشش اسالمی بر چهره شان اسپره پاشیدند 
و حتا از تیغ کشیدن بر لباس و جانشان نیز دریغ نکردند. در تمامی این سال ها 
هرچه بر زنان رفت، هر میزان ستم، نابرابری و سرکوبی که بر آنان تحمیل شد، 
الاقل مجریان این بیداد و ستمگری، همان گله های حزب اللهی، نیروهای بسیجی 
و ارگان های سرکوب جمهوری اسالمی بودند و در این میان تکلیف زنان و 
مردان جامعه نیز معلوم بود و می دانستند با چه جانورانی مواجه اند. اینبار اما، 
با تصویب طرح "صیانت از حریم حجاب و عفاف" پلشتی رژیم و نمایندگان 
نیز گذشته است. هیئت حاکمه  مجلس اسالمی اش از مرز وقاحت و حیوانیت 
ایران که با به میدان آوردن همه نیروهای بسیجی و گله های حزب اللهی اش طی 
۳۷ سال گذشته موفق به قبوالندن حجاب اسالمی مورد نظرش به زنان ایران 
نشده است، اینبار از سر استیصال و با توسل به کثیف ترین شیوه ممکن در صدد 
است تا به مقابله با آنان برخیزد. البته پیش درآمد طرح وقاحت بار "صیانت از 
حریم حجاب و عفاف" طرح های دیگری بودند که عموما در دوره همین کابینه 
"تدبیر و امید" که وعده داده بود "امنیت زنان را تامین" و "حقوق شهروندی" 

شان رسمیت بخشد، تصویب و زمینه های اجرایی پیدا کرده اند.

نظام،  درونی  چالش های  تشدید  پی  در  و  روحانی  آمدن  کار  روی  با  واقع  در 
زنان نیز بار دیگر در مرکز سیبل تهاجمات و محل کشمکش های درونی نظام 
قرار گرفتند. تصویب طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" 
در تابستان گذشته از جمله انعکاس گسترش روند سرکوب زنان در جامعه بود 
که در قالب کشمکش های میان مجلس و دولت بازتاب بیرونی یافت. به دنبال 
تصویب طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" هنوز واکنش 
های جامعه و جنجال درونی نظام در مورد آن ادامه داشت که سخنرانی نوروزی 
خامنه ای در مشهد و تاکید مکرر او بر اجرای تام و تمام امر به معروف و نهی 
از منکر به عنوان یک "امر قرآنی" فصل تازه ای از سرکوب و اعمال فشار 

بیشتر بر زنان را رقم زد.

روحانی  شدن  متوسل  مجلس،  مصوبه  اجرای  در  روحانی  کابینه  تمکین  عدم 
به خامنه ای جهت توقف اجرای این قانون و سپس ارسال مصوبه "حمایت از 
تنظیم  و  اختالفات  عالی حل  "هیئت  به  منکر"  از  ناهیان  و  به معروف  آمران 
روابط قوای سه گانه"، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا به تاسی از سخنرانی 
نوروزی خامنه ای طرح "صیانت از حریم حجاب و عفاف" را در دستور کار 
خود قرار دهند. طرحی که از هر نظر نسبت به طرح ها و لوایح پیشین جمهوری 
حریم  از  "صیانت  طرح  است.  برخوردار  تری  ارتجاعی  ماهیت  از  اسالمی 
حجاب و عفاف" گرچه در کمیسیون مشترک فرهنگی، قضایی و حقوقی مجلس 
آن  گرفتن  قانونی  جنبه  و  در مجلس  نهایی  تا تصویب  اما  است،  شده  تصویب 
معلوم نیست در کشاکش جناح های رژیم چه سرنوشتی پیدا کند. اما نفس مسئله 
و ماهیت آن بسیار شرم آور است. این طرح در صورت اجرایی شدن، نه تنها 
از مضمون سرکوبگرانه تری علیه زنان برخوردار است، بلکه در عمل اقدامی 
است که فضای جامعه را نیز به سمت تشنج و درگیری میان رانندگان خودروها 

با سرنشینان آنان سوق خواهد داد.

برای پی بردن به ماهیت ارتجاعی این طرح نیازی نیست تا تک تک مواد و 
بندهای آن مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند. فقط توجه به دو ماده اول آن 
پرده از پلشتی و وقاحت بی حد و حصر متولیان آن بر می دارد. مواد ۱ و ۲ این 
طرح به روشنی نشان می دهد که جمهوری اسالمی و نمایندگان مجلس ارتجاع با 
تصویب طرح فوق چه اهداف کثیف و سرکوبگرانه ای را در سر می پرورانند.

اگرچه کلیت طرح "صیانت از حریم حجاب و عفاف" و به طور اخص ماده ۲ آن 
با پنجه کشیدن بر چهره زنان آشکارا امنیت شغلی آنان را در ادارات دولتی مورد 
هدف گرفته است، اما در عمل تبعات اجرایی این تهاجم لجام گسیخته به صورت 
تقابل زنان با حراست و مدیران ادارات دولتی بازتاب خواهد یافت. هزینه ای 
که در عمل و در تداوم خود از یک سو به رو در رویی بیشتر زنان با نظام 
زن ستیز و سرمایه داری حاکم بر ایران منجر شده و از سوی دیگر چه بسا بر 
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دامنه چالش ها و کشمکش های درون رژیم نیز خواهد افزود. اما، ماده یک این 
طرح، از اساس تبعات اجتماعی به مراتب ویرانگری را به همراه دارد. متولیان 
این طرح با تنظیم ماده یک "صیانت از حریم حجاب و عفاف" ابعاد تازه ای بر 
پلشتی و اقدامات سرکوبگرانه خود داده اند. این ماده به روشنی نشان می دهد 
که جمهوری اسالمی اینبار عالوه بر جریمه نقدی و تهدید به ابطال گواهی نامه 
رانندگانی که حجاب اسالمی را رعایت نمی کنند، عمال و ابتدا به ساکن با هدف 
جایگزین کردن آنان به جای عاملین لسانی نهادهای "امر به معروف و نهی از 
منکر" خیز برداشته است. هدفی که در تداوم خود رانندگان خودروهای شخصی 
و مسافرکش را به اجبار و از سر ناچاری دست کم در حوزه کاری شان، به سمت 
ضابطین اجرایی "امر به معروف و نهی از منکر" در جامعه سوق خواهد داد.

درگیر  قبَل  از  سیاستی  چنین  راهبرد  و  تدوین  با  اسالمی  جمهوری  واقع،  در 
ساختن مستقیم رانندگان خودروهای شخصی و مسافربری با سرنشینان شان، نه 
تنها سنگینی هزینه این اقدام کثیف، ارتجاعی و سرکوبگرانه را از سرش وا می 
کند، بلکه هزینه های اجتماعی و تشنج حاصل از اجرای آن را عمال بر دوش 
جامعه و توده های مردم می گذارد. چرا که هر یک از رانندگان خودروهای 
این  شدن  اجرایی  و  نهایی  تصویب  در صورت  مسافربری  عموما  و  شخصی 
و  بمانند  امان  در  تومانی  هزار  نقدی ۱۰۰  جریمه  شر  از  اینکه  برای  طرح، 
"بی  سرنشینان  مقابل  در  ناخواسته  نخورد،  ابطال  مهر  نیز  شان  نامه  گواهی 
حجاب" خودروهای شان قرار می گیرند تا آنان را به رعایت "حجاب اسالمی" 
و اجرای طرح "صیانت از حریم حجاب و عفاف" مجاب سازند. پوشیده نیست 
که اجرای چنین طرحی آنهم با توجه به مجموعه بحران های سیاسی و اقتصادی 
موجود، تنش های عصبی و فشار روانی و اجتماعی حاکم بر توده های مردم 
ایران چه تبعات ویرانگری را به همراه خواهد داشت. کمترین عوارض و تبعات 
بسا  چه  و  تشنج  ناامنی،  ایجاد  آن،  یک  بند  اجرای  جمله  از  این طرح  مخرب 
درگیری های خونین در جامعه میان مردم عادی خواهد بود. سیاستی که بخش 
بزرگی از هزینه های اجتماعی و روانی آن از جیب همان زنان و مردان سرکوب 

شده و محکوم به اجرای این مصوبه پرداخت خواهد شد.

اینکه جمهوری اسالمی پس از توافق اتمی وین و عقب نشینی خفت بار در مقابل 
شش قدرت بزرگ جهانی چه خوابی برای جامعه و زنان دیده است، دست کم 
گوشه هایی از این خواب تعبیر نشده در همین طرح "صیانت از حریم حجاب 
و عفاف" و نیز تایید "هیئت عالی حل اختالفات و تنظیم روابط قوای سه گانه" 
در اجرایی شدن قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" و ابالغ 

دستورالعمل آن به کابینه روحانی انعکاس یافته است.

لوایح  و  ها  با چنین طرح  که جامعه  نیست  بار  اولین  این  نکنیم  فراموش  البته 
به  که  آنجا  تا  است.  شده  مواجهه  اسالمی  جمهوری  نظام  در  ای  مشعشعانه 
این  از  و طرح هایی  لوایح  هرازگاهی  شود،  می  مربوط  ایران  مردم  توده های 
و  جنجال  شوند،  می  طرح  اسالمی  جمهوری  قانونگذاری  نهادهای  در  دست 
بحران می آفرینند و پس از مدتی با به اثبات رسیدن بی ثمری این گونه تالش 
های مذبوحانه به بایگانی سپرده می شوند. البته فرق چندانی هم نمی کند که دولت 
با تدوین یک الیحه خود مسبب و بانی اینگونه اقدامات پلشت در جامعه باشد و یا 
مجلس ارتجاع با تصویب طرح هایی این چنینی امنیت زنان را سلب و جامعه را 
به تنش و ناامنی بکشاند. آنچه مهم است این است که هرکدام از جناح های رژیم 
با توجه به شرایط و موقعیت شان، اجرای کدام الیحه و طرحی را به نفع جناح 
ایده های واپسگرایانه  خود ارزیابی می کنند. فراموش نکنیم که صابون چنین 
ای، یک سال پیش از طرف همین "دولت تدبیر و امید" بر تن نویسندگان ایران 
خورده است. مسلما همگان الیحه سانسور و ممیزی وزیر ارشاد کابینه روحانی 
را به یاد دارند. همان الیحه ای که در صدد بود با انداختن توب ممیزی در زمین 
نویسندگان، هر یک از آنان را رسما به یک عنصر سانسورچی و ممیزی نظام 
بر نشر کتاب و آثار ادبی شان مبدل سازد. تا بدین وسیله بار تمام هزینه های 
سانسور، خفقان و ممیزی حاکم بر جامعه را از دوش جمهوری اسالمی برداشته 

و بر شانه های تک تک نویسندگان و ناشرین ایران آوار سازد.

اجرایی  و  عفاف"  و  حریم حجاب  از  تصویب طرح "صیانت  با  حال،  هر  به 
شدن قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" مستثنا از اینکه 
است،  دیده  آنان  بیشتر  سرکوب  و  زنان  برای  خوابی  چه  اسالمی  جمهموری 
حاکمه  هیئت  که  است  این  آن  و  دارد  وجود  نیز  دیگری  واقعیت  میان  این  در 
ایران از یک سو، با شرایط آتش زیر خاکستر و زنان و مردانی مواجه است 
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با  از سوی دیگر  اند و  به چالش گرفته  که عمال و آشکارا حجاب اسالمی را 
بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر نظام و کشمکش های رو به 
تزاید جناح های درون خود دست به گریبان است. لذا، با توجه به مجموعه شرایط 
حاکم بر جامعه و روند روبه گسترش مبارزات جاری در کشور آنچه عینی تر 
و به واقعیت نزدیک تر است این است که هیئت حاکمه ایران نخواهد توانست با 
تصویب و اجرای چنین طرح های ارتجاعی و دامن زدن به جو سرکوب علیه 

زنان به اهداف پلید خود دست یابد.

اجرای مصوبات سرکوبگرانه ای از قبیل قانون "حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر" و یا طرح "صیانت از حریم حجاب و عفاف" و باالتر از 
باره او بر رعایت  تاکیدات چند  آن، سخنرانی نوروزی خامنه ای در مشهد و 
اجرای "امر به معروف و نهی از منکر" اگر چه همه در راستای یک خط واحد 
و با هدف تشدید سرکوب زنان و ایجاد ناامنی و تشنج در جامعه برنامه ریزی 
اجرای چنین  با  تنها جمهوری اسالمی  نه  اشاره شد  اما همانطور که  اند،  شده 
طرح هایی به اهداف کثیف و سرکوبگرانه خود موفق نخواهد شد، بلکه در عمل 
خود با بحران بیشتر و تشدید تنش ها و کشمکش های درونی مواجه خواهد شد. 
این همان نکته ظریفی است که زنان و توده های مردم ایران می توانند از شرایط 
موجود و از تشدید کشمکش های درونی هیئت حاکمه سود برده و بدینوسیله به 
مبارزات خود جهت احقاق مطالبات شان از جمله لغو حجاب اجباری و دست یابی 

به حق انتخاب پوشش عمق و پهنای بیشتری بخشند.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان ) اقلیت (
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هست؟ می گفت: نه خبری نیست. می ترسید روانه اش کنند خانه، مزد آن روز را 
نیمه حساب کنند!«. درباره نگهداری از کودکان نیز اضافه می کند: »بچه ها را 
می گذارند خانه و می روند سر بیجار. چاره ای ندارند. بچه توی گهواره می ماند تا 
برگردی. سال ها پیش دختربچه ی یک نفر توی هاالنه دستمالش به گردنش پیچید 
آنقدر تقال کرد تا خفه شد، مادر سر بیجار دیگری داشت کار می کرد، بچه اش 

مرد، هنوز هم کار می کند«.

بدهند کارایی فوق العاده ای  نشان  تا  کنند  این گونه رفتار  زنان کارگر مجبورند 
دارند؛ زیرا معیار سنجش کارفرما و سردسته ها برای انتخاب کارگر زن همین 
گو  و  گفت   به  انتخابشان  معیار  به  راجع  سردسته ها  از  یکی  با  است.  قدرت 
پرداختیم که جواب داد: »معموال زنان بین سن سی تا پنجاه سال برای این کار 
انتخاب می شوند. ولی سن مسئله مهمی برای انتخاب نیست و کارایی کارگر مهم 
بیشتر است«.  انتخابش  امکان  باشد،  داشته  باالتری  است. کارگری که کارایی 
سرگروه ها معموال مرد هستند. در یکی دو سال اخیر زنان برای سرگروه شدن 
سازمان دهی  کار  برای  را  زنان  مردان،  سال ها  این  طی  اما  شده اند،  پیش قدم 
می کنند و بابت آن از صاحب کاران پول دریافت می کنند و این خود شغلی مردانه 
است که از رنجی زنانه سر برآورده است. شغلی که هیچ نظارتی بر آن نیست 

و هیچ مسئولیتی نیز ندارد.

در  نهادی  از هیچ  نظارتی  ما گفت: »هیچ گونه  به سواالت  پاسخ  در  سردسته 
یا  دهیاری  نمی کنیم.  پرداخت  پولی  هیچ کسی  به  هم  ما  و  ندارد  ما وجود  کار 
شورا، هیچ زمانی حتی وقتی اتفاقی افتاده باشد هم ما را بازخواست نکرده اند«. 
کار  حین  که  اتفاقی  داد: »هرگونه  ادامه  مسئولیت شغلشان  درباره  همچنین  او 
با  مسئولیتش  باشد؛  آمده  پیش  راه  بین  که  تصادفی  یا  بیاید  پیش  کارگر  برای 
خود کارگر است. سرگروه یا صاحب کار هیچ گونه مسئولیتی در اتفاق های حین 
کار ندارند«. زن کارگر در پاسخ به این سوال که مسئولیت اتفاق های پیش آمده 
یا  سردسته  به  نکرده  بیمه  را  زن ها  که  کسی  خودش.  »با  می گوید:  کیست  با 
صاحب کار هم مربوط نیست، خودش باید برود دوا و درمان کند، پولش را هم 

از جیب خودش می دهد«.

عدم وجود بیمه که وی به آن اشاره می کند، معضلی است که زنان کارگر را 
باید  بیش از حد دچار بحران می کند. کارفرما حتی در کارهای ساختمانی نیز 
پروژه اش را بیمه کند تا کارگر روزمزد برای اتفاقات پیش آمده بیمه باشد، اما 
هم  و عرف  نشده  نیز  قانون  این  شامل  می کند  کار  شالیزار  در  که  کارگر زن 
بر  به شخص ضعیف محول کرده است. عالوه  پرداخت هزینه های درمان را 

بقیه از صفحه 1 )نگاهی به وضعیت زنان شالیکار استان گیالن... ( 

اتفاقاتی که می تواند برای کارگران در مسیر و حین کار پیش آید، بیماری های 
زیادی نیز این زنان را تهدید می کند، بیماری هایی که به خاطر عوارض ناشی از 
ده ساعت کار روزانه در مزرعه است و درگیری با انواع کودهای شیمیایی که 
ابتدا سالمت شالیکار را نشانه گرفته است و بعد از آن سالمت جامعه را. زنی 
کارگر از این بیماری ها گله مند است و می گوید: … »موقع وجین انگشت های 
دست و پای آدم تیل فیرشه می شود، خیلی دردناک است، ولی باید با همان دست 
کار کنی. علت آن از سم و کود شیمیایی است. قدیم نبود. االن علف کش می زنند. 
کار وجین راحت تر شده؛ اما این بیماری دست و پای آدم را اذیت می کند. اما 

وقتی مجبوری باید بروی با همین دست کار کنی. سردسته انتظار دارد برویم«.

برای علت این بیماری سراغ پزشکی در روستا می رویم که بیمارانش را اکثرا 
همین زنان تشکیل می دهند. او نیز بیماری فوق را تایید کرده و می گوید: »نام 
رایج این بیماری در گیلکی »تیل فیرشه« است. این بیماری همان التهاب اطراف 
ناخن است که به دلیل تشکیل آبسه درد شدیدی دارد و تا خارج شدن کامل چرک، 
این درد ادامه خواهد داشت. به دلیل استفاده از سموم شیمیایی و در نتیجه ضعف 
سیستم ایمنی در جداره های ناخن و با تسهیل نفوذ مواد خارجی، میکروب وارد 
این  برای درمان  بیماری می شود. شالیکاران  این  بروز  باعث  و  فرد شده  بدن 
بیماری، سابقا از دارویی که خود آن را »سیا دوا« می نامیدند استفاده می کردند«. 
شیمیایی،  کود  از طریق  بیماری  که  متوجه می شویم  پزشک  با  گو  گفت  و  در 
تنها یکی از انواع بیماری هایی است که زنان به آن مبتال می شوند و در حقیقت 
توضیح  این گونه  را  بیماری ها  انواع  پزشک  است.  گسترده تر  بیماری ها  حوزه 
می دهد: »زنان با دو نوع بیماری در این مزارع مواجه هستند. یک نوع بیماری 
که از قدیم وجود داشته است و متاسفانه یک نوع از این بیماری ها در سال های 
اخیر مشاهده شده که منجر به مرگ  و میر خاموش نیز می شود. یک گونه از 
دلیل ویژگی های سیستم هورمونی  به  بودند که  بیماری های مفاصل  بیماری ها، 
زنان و یائسگی، اغلب زنان شالیکار با آن مواجه بوده اند. اصوال به دلیل سنگین 
بودن کار و ایستادن طوالنی  مدت در گل و الی شالیزارها و…، زنان همواره 
در معرض فرسایش مفصلی قرار دارند، که این مسئله از قدیم نیز وجود داشته 
است. مشکل دیگری که برای زنان شالیکار ایجاد می شود مشکل گوارشی است. 
این زنان به علت خم شدن طوالنی  مدت در حین فعالیت کشاورزی خود دچار 
برگشت غذا می شوند که می تواند منجر به سرطان مری و ناراحتی هایی دیگر 
با  این کشاورزان  ناحیه معده گردد. چرب و حجیم بودن غذاهای مصرفی  در 
این توجیه که از انرژی و مقاومت بیشتری در برابر سختی های کار برخوردار 

باشند، این مشکالت و بیماری های گوارشی را دوچندان خواهد کرد«.

»یکی دیگر از بیماری هایی که اخیرا شایع شده است بیماری تب برنج است. این 
بیماری که از طریق مدفوع گربه قابل انتقال است، به دلیل آلوده بودن گربه ها 
و انتقال این آلودگی به آب هایی که در شالیزارها موجودند، به بدن کشاورزان 
منتقل شده و آن ها را دچار مشکل می سازد«. البته وی نظارت مسئولین را برای 
پیشگیری از بیماری مؤثر می داند، ولی افسوس که نظارتی در کار نیست. زنان 
را  دردها  این  گذر زمان  در  آنان  بیماری ها شاکی هستند.  این  از  نیز  شالیکار 
پا و درد زانو داری،  بعد دیگر کمردرد داری، درد  حس کرده اند: »۱۵ سال 
ولی اگر احتیاج داشته باشی بازهم کار می کنی. ما همه عمرمان را کار کردیم. 
من از مردها هم بیشتر کار کرده ام. تا ظهر برنج می بریدم، بعدازظهر برنج بار 
می کردم، شب در کندوج برنج را درز می کشیدم. کشاورزی ما همه اش مریضی 
و بدبختی است. هیچ کدام از زن های ما االن سالم نیستند، همه کمردرد و آرتروز 
گردن دارند. مرض عفونی می گیرند. یکی از زن ها برای ادرار کردن نشسته 
بود و زالو وارد بدنش شده بود. دکتر رفت و برداشتند. خیلی ها عفونت داخلی 
می گیرند«. پزشک نیز حرف زنان را تایید می کند: »شایع ترین این بیماری ها 
آرتروز یا همان ساییدگی مفاصل است که مهم ترین دلیل بروز آن زایمان های 
متعدد زنان کشاورز و همچنین کار سنگین کشاورزی است، که نهایتا ساییدگی 
دچار  عارضه  این  به  که  مفصلی  شایع ترین  داشت.  خواهد  پی  در  را  مفاصل 
می شود زانو است. از گروه بیماری های زنان نیز، به انواع عفونت های واژینال 
و از بیماری های عمده نیز همان طور که قبال اشاره شد بیماری های قلبی ناشی 
از فشار و سنگینی کار را می توان برشمرد«. کارگران اما برای درمان بیماری 
این زنان زندگی کرده  با  ندارند. پزشکی که سال ها  البته پول کافی  فرصت و 
می گوید: »یکی از دالیل عمده ای که باعث تجویز مسّکن های قوی و داروهای 
)به ویژه شالیکاران( می شود،  برای کشاورزان  از طرف پزشک  کورتون دار، 
خواست خود بیمار مبنی بر درمان سریع است. به جهت اینکه متاسفانه کشاورز 
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فرصت کافی برای گذراندن دوره درمان و استراحت را ندارد و در صورت عدم 
درمان سریع و از دست دادن فرصت کار کشاورزی، درآمد یک سال خود را 
از دست خواهد داد و این مهم باید مدنظر سازمان های مسئول قرار گیرد تا اگر 
فردی دچار بیماری شد با خیال آسوده بتواند دوره درمان را طی کند، نه اینکه 
علیرغم آگاهی از اثرات مخرب مصرف مسّکن ها و داروهای قوی، تنها به دلیل 
نوع زندگی و وابستگی به کار کشاورزی مجبور به خطر کردن و از دست دادن 
سالمتی خود باشد. البته این موضوع باید در سطح کالن بررسی شود و نمی توان 
با نگاه منطقه ای از پس این مشکالت برآمد«. این نگاه کالن که پزشک به دنبال 
آن است، وجود ندارد. نگاهی که این بیماری ها را ببیند و برای پیشگیری از آن ها 
در حد برگزاری کالس آموزشی در خانه بهداشت روستا یا توجه بیشتر به این 
زنان اقدام کند. پزشک، معاینه زنان قبل و بعد از شالیکاری را پیشنهاد می کند، 
اما اذعان دارد که خود نیز هیچ اقدامی در این زمینه مشاهده نکرده است. زنان 
از  اندکی  تا  شده اند  مخدر  مواد  دامن  به  دست  دردها  این  از  پیشگیری  برای 
رنجشان بکاهند و با این مسّکن قوی بتوانند ساعات بیشتری را کار کنند، زیرا 
هنگام بیماری هم مرخصی استعالجی برایشان وجود ندارد: »کسی که درآمدی 
ندارد، هر طور شده تحمل می کند. کدئین می خوریم، تریاک می خوریم تا خالصه 
طاقت بیاوریم، یکسره برویم بیجارکار. چون موقع نشا، هنوز اول بهار است و 
هوا سرد است. پا توی آب است، دست توی آب است، غروب تمام بدن آدم خیس 
است، تا خانه رفتن آدم لرز می کند…« هر انسانی بعد از سال های مشخص کار 
باید بازنشسته شود، اما این شغل، بازنشستگی ندارد، تا زمانی که دولت اقدامی 
جهت بیمه این کارگران نکرده است. با توضیحات پزشک، شالیکاری باید جزو 
مشاغل سخت شمرده شده و به دلیل فرسودگی باال، افراد در زمان کوتاهی باید 
بازنشسته شوند؛ اما این زنان باید کار را ادامه دهند نه تنها در مزارع برنج بلکه 
هر جا که صاحب کاری پیدا شود که خواهان کارگر ارزان و فارغ از قوانین 
از سال کار می کند، می گوید: »زنی  از کارگر زن می پرسیم چقدر  باشد.  کار 
اگر  می رود.  کار  آخرسر  تا  برنج بینی  اول  از  باشد،  بی پول  باشد،  گرفتار  که 
بیجارهای املش تمام شد؟ می رود آستانه، لشت نشا و … زنی که مجبور است 
است، خودش می خواهد  معتاد  که شوهرش  زنی  دورهم می رود.  راه  کند  کار 
آبروداری کند، می رود کارخانه چای میان مردها کار روزمزد می کند«. زنانی 
که شرایط کاری عادالنه ندارند و در هنگام بارندگی و بیماری نیز مجبور به 
کارند. بیماری هایی که به گفته پزشک به دلیل سموم شیمیایی، افزایش سن نیروی 
کار و آلودگی آب رودخانه ها و محیط افزایش یافته است. این زنان گاه با معضل 
دیگری هم روبه رو هستند که کمتر از آن صحبت می شود. آزار جنسی در محیط 
کاری که هیچ نظارت قانونی بر آن، در کار نیست. سردسته در پاسخ به  مواجهه 
با چنین مسئله ای می گوید: »مواردی از این دست در روستاهای اطراف اتفاق 
افتاده که زنان موضوع را برمال کرده اند. در کل زنان کارگر در این گونه موارد 
اتحاد خوبی با یکدیگر دارند و صاحب کار را رسوا کرده اند. موضوع را به ما 
اطالع می دهند. ما هم دیگر کارگری به آن کارفرما نمی دهیم و به سرگروه های 
دیگر هم اطالع می دهیم که برای آن صاحب کار کسی را نفرستند. کال موضوع 
از همین طریق پیگیری می شود و پیگیری دیگری از طریق نهاد مسئولی وجود 
تنها کاری که می توانیم بکنیم طرد کردن آن صاحب کار است و  ندارد. ما هم 
شاکی  مسئولین  توجه  عدم  از  کارگر  زن  می کنند«.  بی آبرو  را  او  زنان  خود 
است. پزشک چاره را در اقدامات جدی و پیگیر مسئولین می داند و ما در انتها 
به اتحاد زنان می اندیشیم، اتحادی که در مواجهه با آزار جنسی نشان می دهند، 
همان اتحادی که باعث می شود کارگر بی تجربه و جوان را در میان بگیرند، تا 
صاحب کار متوجه ضعف او نشود. شاید همین اتحاد زنان بتواند راهکاری باشد 
برای بیشتر دیده شدن و بتواند قانون را وادار کند که سکوت خود را بشکند و از 

زنانی حمایت کند که بیماری، رنج و ستمی مضاعف بر آنان رفته است.

گزارشگر

قانونی مردانه برای مادران آینده

جامعه شامل زنان و مردان است؛ ولی نگاهی به واقعیت های موجود در روند 
اجتماعی نشانگر وضعیت متفاوت زنان و مردان در عرصه های متفاوت است. 
حوزۀ اشتغال از مهم ترین این عرصه ها به شمار می آید. زنان و مردان در بازار 
شرایط  با  کار  از  حاصل  درآمد  و  اشتغال  موقعیت  شغل،  نوع  لحاظ  از  کار 
متفاوتی روبه رو می شوند، به طوری که وضعیت اشتغال زنان در جامعۀ کنونی 
با تدوین طرح اصالح  شدۀ جمعیت و  نامتعادل و ناموزون است.  ما وضعیتی 
احساس  تهدیدی  جامعه  فعال  جمعیت  از  نیمی  برای  دیگر  بار  خانواده،  تعالی 
می شود. آن تهدید دورشدن هرچه  بیشتر آنها از بازار کار و بازگشت به گفتمان 
»زن متعلق به اندرونی« بر ساختار اجتماعی -  سیاسی جامعۀ ایران است. این 
در حالی است که قانون اساسی نگاه ویژه ای به زنان دارد، به طوری  که در اصل 
۲۱ دولت  را موظف  کرده است  حقوق  زن  را در تمام  جهات  با رعایت  موازین  
اسالمی  تضمین  کند و بسترهای مساعد برای  رشد شخصیت  زن  و احیای حقوق  
مادی  و معنوی  او را فراهم کند. منظور از »تمام جهات« در این اصل تعبیری 
با این  حال طرح  عام است و حق اشتغال هم از مصادیق آن به شمار می رود. 
کار  دستور  از  به  دالیلی  و  تدوین  قبل  مجلس  در  که  خانواده  تعالی  و  جمعیت 
خارج شده بود، اخیراً در مجلس دهم با اصالحات تازه ای تقدیم مجلس شده است. 
نگاهی به مواد مندرج در این طرح نشان می دهد، با وجود نرخ اندک مشارکت 
اقتصادی زنان و فاصلۀ زیاد زنان تا دستیابی به عدالت جنسیتی در بازار کار، 
سیاست گذاران طرح های جمعیتی همچنان با نگرشی یک سویه به نقش زنان در 
جامعه، به تهیه و تدوین طرح هایی اقدام می کنند که هدف نهایی آن دورکردن 

هرچه  بیشتر زنان از بازار کار است.

این طرح در دورۀ قبل با همین عنوان در کمیسیون فرهنگی و کمسیون بهداشت  
پیری  از  با هدف اصالح سیاست های جمعیتی کشور و جلوگیری  و  و درمان 
در  چندباره  و اصالحات  بررسی های مکرر  از  پس  که  بود  تهیه شده  جمعیت 
نهایت در صحن علنی مجلس به  تصویب نرسید. این طرح به علت اینکه تعدادی 
مجلس  در  و  حاال  اما  شد،  مسترد  گرفتند،  پس  را  امضاهایشان  نمایندگان  از 
دهم این طرح با امضای ۸۵ نماینده برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده 
است. در این طرح سیاست های یک سویه ای برای افزایش جمعیت و در پی آن 
تثبیت نقش زنان در نقش های مبتنی بر تعاریف جنسیتی در نظر گرفته شده است. 
اولویت استخدام با مردان متأهل و محدود کردن زنان متأهل به مشاغل خدماتی 
مرخصی های  بر  تأکید  همچنین  و  استخدام  بحث  در  معلمی  و  پرستاری  چون 
مادۀ  شاید  است.  طرح  این  اهداف  جمله  از  دورکاری  و  زایمان  طوالنی مدت 
بسیار  بخش های  از  می کند،  اولویت  بندی  استخدام  شرایط  که  طرح  این  دهم 
چالش  برانگیز آن باشد. در این ماده اولویت استخدام در تمام بخش های دولتی 
و سپس مردان  فرزند  دارای  متأهل  مردان  با  در شرایط مساوی  و غیردولتی 
متأهل بدون فرزند در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تراکم جمعیت 
شاغالن مرد به نسبت زنان بسیار بیشتر است و آمار و ارقام رسمی کشور از 
تدوین  چنین شرایطی  در  دارد.  کار حکایت  بازار  در  زنان  نامساعد  وضعیت 
 کنندگان طرح تعالی خانواده به جای پیشنهاد طرح هایی که بتواند اقتصاد کشور 
با اطمینان خاطر  افراد  تا در پی آن  آماده کند  نیازهای خانوار  تأمین  را برای 
فرزندآوری کنند، سیاست هایی اتخاذ می کند که در پی آن یک گروه بر مبنای 
کلیشه های جنسیتی از عرصۀ عمومی کنار گذاشته می شود. چالش های جنسیتی 
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شماره 57 ) 1396 ( گاهنامه بيداری زنان

بیداری  گاهنامه  در  مندرج  مقاالت  و  اخبار 

که  است  مضاعفی  ستم  از  بخشی  فقط  زنان 

اعمال می شود که  از جمعیت جهان  بر نیمی 

شده  تهیه  مرزی  بیرون  و  درون  های  سایت  از 

رسانی  اطالع  جهت  فقط  سایت  مسئولین  و 

آنها را جمع آوری کرده و در اختیار خوانندگان 

گاهنامه بیداری زنان  قرار می دهد. 

که دختر کوچکش را روی تاب گذاشت و با مهربانی برای دخترش خواند: تاب 
تاب عباسی، خدا جون مبینای منو نندازی…. حاال تاب با سرعت زیاد در هوا 
پایین و باال می رفت و مبینا روی تاب نبود که کودکانه بخندد و بگوید: "هلم بده 
تا برم تو آسمون". مبینا ۳ ساله فکرش نمی کرد امروز برایش حادثه ای تلخ رقم 
بخورد، اتفاقی که هیچ وقت از ذهن او پاک نخواهد شد. همزمان با اتفاق تلخ و 
فراموش نشدنی دو کودک معصوم آتنا و کیمیا، خبر از تجاوز به مبینا ۳ ساله از 

سوی یکی از مددکاران مهرآفرین شعبه مشهد اعالم شد.

بله درست است دخترک 3 ساله…
اجتماعی  مددکار  صحبت  پای  گرفته  صورت  اتفاق  و  ماجرا  پیگیری  برای 
باره می گوید: "مبینا  این  بهشتان در  فریبا  موسسه خیریه مهرآفرین می نشینیم. 
پارک می روند".  به  تیر ۹۶  برادرش ساعت دو جمعه ۱۶  به همراه مادر و 
وی بیان می کند: "ساعت ۱۵ به پارک پردیس قائم واقع در بلوار شهید فهمیده 
مشهد می رسند، مبینا به سرعت خود را به وسایل بازی رسانده و مشغول بازی 
می شود". بهشتیان ادامه می دهد: "مادر نیز به همراه یکی از دوستان گوشه ای از 
پارک را انتخاب و به گپ و گفتگو با وی می پردازد". مددکار اجتماعی موسسه 
خیریه مهر آفرین می گوید: "بعد از نیم ساعت مادر، مبینا را به زور از تاب 
بلند کرده و با خود به جایی که نشستن می برد، اما مبینا شروع به گریه می کند 
و مجددا به تنهایی و با گریه به سمت وسایل بازی می رود". هنگام بازی کردن 
مبینا، مادر چندین بار نگاهش را به سمت وسایل بازی انداخته و مبینا را می بیند 
اما یکباره خبری از مبینا نیست. بهشتیان می گوید: "مادر و دوستش بالفاصله به 
دنبال مبینا رفته و پس از نیم ساعت که خبری از وی پیدا نمی کنند موضوع را 
به نگهبان پارک اعالم می کنند و گشت ها برای پیدا کردن مبینا تشدید می شود". 
ادامه می دهد: "علی رغم های تالش ها اما خبری از مبینا نمی شود  این مددکار 
و مادر به همراه پسرش به خانه بازمی گردد تا به همراه همسرش به کالنتری 
موضوع   ،۱۱۰ پلیس  به  مبینا  مفقودی  اعالم  از  "پس  می افزاید:  وی  بروند". 
از طریق کالنتری نزدیک پارک پیگیری می شود، تا اینکه ساعت ۹:۳۰ شب 
پاسگاه خبر پیدا شدن مبینا را می دهد". بهشتیان می گوید: "با حضور پدر و مادر 
در کالنتری، مبینا در آغوش مادر قرار می گیرد اما مادر متوجه لک های خون 
مبینا  پدر و مادر  از امضاء  بعد  مبینا می شود".  بینی  روی شلوار و کوفتگی 
در کالنتری، آن ها راهی یکی از درمانگاه های نزدیک خانه می شوند و بعد از 
معاینه پرستار به آنان می گوید باید به بیمارستان مراجعه کنید. بعد از حضور در 
بیمارستان و بررسی، پزشک عالئم کودک آزاری جنسی را تایید کرده و مبینا 
بستری می شود. این در حالی است که پدر مبینا به دلیل وضعیت مالی نامناسب و 

هزینه پزشکی قانونی جهت ادعای شکایت خود صرفه نظر کرده است.

این طرح به بحث اشتغال زنان جویای کار محدود نمی شود. تدوین  کنندگان این 
طرح در مادۀ بیست تأکید کرده اند که زنان شاغل در دستگاه های اجرایی دولتی 
و غیر دولتی و مشموالن قانون کار از نه ماه مرخصی زایمان برخوردار باشند. 
امنیت  باید  اجرایی  تأکید کرده اند که دستگاه  ماده  اگرچه در تبصرۀ دوم همین 
شغلی زنان را در مدت مرخصی تأمین کند، هیچ ساز وکار مشخصی در این 

تبصره برای تضمین آن پیش بینی نشده است.

»طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده« از بسیاری جهات فاقد پشتوانۀ علمی و 
وجاهت قانونی است. به طور کلی، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، تمرکز 
تعالی خانواده وارد  داده و در مبحث  تنها بر رشد کّمی جمعیت قرار  خود را 
نشده است. این طرح حاوی هیچ تعریف روشنی از مفهوم تعالی خانواده نیست 
و  است  متکی  نشدۀ طراحان طرح  بیان   ذهنیات  از  مجموعه ای  بر  بنابراین  و 
افزایش جمعیت را بدون توجه به هزینه ها و پیامدهای آن صرفاً در بُعد کّمی مد 
نظر قرار داده است. ضمن اینکه رویکرد تبعیض آمیز مبتنی  بر جنسیت و پایگاه 
آیندۀ نزدیک  این سیاست ها در  اجتماعی اقتصادی در آن مشهود است. مجموع 
امکان  عمالً  درحالی که  گرفت،  خواهد  قرار  مجلس  نمایندگان  کار  دستور  در 
اما  نیست.  امکان پذیر  اقتصادی  اجتماعی و  فعالیت های  حذف زنان از عرصۀ 
تصویب و اجرای چنین طرح هایی به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر 
خواهد شد. آنچه همواره همچون عالمت سئوال در برابر قوانین حقوقی محدود 
توانسته اند  قوانین  این گونه  آیا  این است که  کنندۀ حقوق زنان مطرح می گردد، 
پاسخ گوی نیازهای روز جامعه باشند و ارزش های اخالقی جامعه را حفظ نمایند 
یا خیر. آنچه از قوانین و شواهد آن برمی آید حاکی از این است که قوانین حقوقی 
هنوز نتوانسته اند خود را با حقوق اجتماعی که اقتضائات خاص خود را می طلبد، 

هماهنگ کنند.

الهه کوالیی: تحميل حجاب شکست خورده است
الهه کوالیی، عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصالح طلب با بیان این که 
به  ویژه  نیازهای بشری و  با  به حجاب  اجبار و تحمیل  نگاه  »قانونی کردن و 
نیازهای زنان در جامعه ی ما انطباق و سازگاری نداشته است«، تصریح کرد: 
ارزیابی دقیق از عملکرد این حوزه به خوبی نشان می دهد که به شدت نیازمند 
بازنگری و نقد صریح و همه جانبه ی سیاست ها و برنامه هایی هستیم که در این 
زمینه اجرا شده است. الهه کوالیی، به هزینه های گزافی که از محل منابع ملی 
در حوزه ی عفاف و حجاب صرف شده اشاره کرد و افزود: این حجم عظیم منابع 
و تمرکز بر موضوع عفاف و حجاب و نتایج حاصل از آن که امروز در جامعه 
پیش روی ما قرار گرفته، نشان می دهد متأسفانه این سیاست ها و برنامه ریزی ها 
حجاب  لغو  نتیجه ی  است.  نبوده  آمیز  موفقیت  و  نداشته  سازگاری  واقعیات  با 
اجباری نیز وضعیتی غیرطبیعی خواهد بود، چراکه تجربه های زیادی نشان داده 
هر نوع تحمیل و فشار بامنطق یا بی منطق پاسخ مناسب و قابل پیش بینی نداشته 
است. ما اولین جامعه ی اسالمی نیستیم که با این مسأله رو به رو شده ایم؛ نگاهی 
به مدل های موجود در جوامع اسالمی از مالزی و اندونزی تا عربستان به خوبی 
نشان می دهد شیوه هایی که مورد بهره برداری قرار گرفته، بیش از آن که نتیجه 

بخش و کارساز بوده باشد به بحران آفرینی منجر شده است.

تجاوز به دختربچه 3 ساله در مشهد و ناتوانی خانواده 
در پيگيری حقوقی

مبینای ۳ ساله پس از شش ساعت گم شدن در پارک پردیس قائم مشهد در حالی 
که شلوارش خونی و موید تجاوز جنسی بود تحویل کالنتری شد. این در حالی 
است که پدر مبینا به دلیل وضعیت مالی نامناسب و هزینه پزشکی قانونی جهت 
به  هرانا  خبرگزاری  گزارش  به  است.  کرده  نظر  خود صرفه  شکایت  ادعای 

نقل زا رکنا، زمین بازی پارک دور سر مادر 
مبینا  "مبینا،  می زد:  فریاد  وقتی  می چرخید 
فلک  چرخ  مانند  بازی  زمین  کجایی؟  دخترم 
وسط زمین دور سر مادر می چرخید اما نشانی 
از مبینا نبود که نبود". خیلی خوشحال بود که 
با  آمده،  پارک  به  برادرش  و  مادر  همراه  به 
به سمت وسایل  بود  عروسکی که در دستش 
بازی کودکان رفت. همین چند لحظه پیش بود 
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مرگ بر رژیم زن ستيز جمهوری اسالمی

شماره 57 ) 1396 ( گاهنامه بيداری زنان

نگرانی زنان زندانی زندان اوین از جابجایی  زندانيان در 
زندان رجایی شهر

انتقال جمعی از زندانیان  بند زنان زندان اوین در پی  جمعی از زنان زندانی 
قطع  نتیجه  در  و  دیگر  بندی  به  بندی  از  رجایی شهر  زندان  عقیدتی   - سیاسی 
شدن امکان تماس های تلفنی تعدادی از زنان زندانی با اعضای خانواده شان که 
در زندان رجایی شهر دوران محکومیت خود را می گذرانند، در اطالعیه ای با 
اعالم نگرانی از این جابجایی، خواستار برقراری مجدد تماس های تلفنی شده اند. 
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطالعیه مهوش شهریاری، 
فریبا کمال آبادی، الهام حسین آبادی فراهانی، زهرا ذهتابچی، الهام برمکی، فاطمه 
مثنا، نرگس محمدی، مریم اکبری، گلرخ ایرایی، آزیتا رفیع زاده، نسیم باقری و 
آتنا دائمی به شرح زیر است: مطلع شدیم که زندانیان سیاسی- عقیدتی محبوس 
در زندان رجایی شهر به طور ناگهانی به بند دیگری در این زندان منتقل شده اند. 
این در حالی است که وسائل شخصی حتی داروهای زندانیان همراهشان نیست. 
متأسفانه طی ۷ روز گذشته تمامی ارتباطات زندانیان با خارج از زندان قطع 
شده است، حتی خانواده های این زندانیان که هم اکنون در بند زنان زندان اوین 
این مسئله موجبات  نیز نشده اند و  تلفنی زندان به زندان  هستند موفق به تماس 
نگرانی خانواده ها و در نتیجه همه ما را فراهم کرده است. به این وسیله ما زنان 
زندانی سیاسی، عقیدتی زندان اوین ضمن اعتراض نسبت به وضعیت زندانیان 
رجایی شهر، نگرانی خود را اعالم  و درخواست امکان برقراری تماس تلفنی 
و انجام مالقات خانواده ها طبق روال گذشته در موعد مقرر را داریم. مهوش 
الهام  ذهتابچی،  زهرا  حسین آبادی فراهانی،  الهام  کمال آبادی،  فریبا  شهریاری، 
برمکی، فاطمه مثنا، نرگس محمدی، مریم اکبری، گلرخ ایرایی، آزیتا رفیع زاده، 

نسیم باقری، آتنا دائمی.

موالوردی: زنان  بيشتر برایم مانع ساختند/ در کابينه 
یازدهم وزیری داشتيم که اصال به زنان اعتقاد نداشت

* موالوردی، معاون روحانی در امور زنان: زنان  بیشتر برایم مانع ساختند، 
برخی تالش می کردند با زدن برچسب مانع فعالیت ها شوند.

* در کابینه یازدهم وزیری داشتیم که اصال به زنان اعتقاد نداشت ونمی توانم 
اسم اش را بیاوردم. از میان وزرا آقای زنگنه نگاه خیلی خوبی به زنان داشت 

وفعالیت های قابل توجهی در این زمینه از ایشان شاهد بودیم.

* ما در پروژه های مان اغلب با مردها هم همکاری می کنیم، اینگونه نیست که 
صرفا با خانم ها کار کنیم.

* شورای نگهبان هیچ وقت نفیا یا اثباتا نگفته است که فقط مردان مصداق رجل 
سیاسی هستند.

* ما هرچقدر جلوتر آمدیم به لحاظ امکانات توسعه یافته تر شدیم، نمی دانم چرا 
احساس شادی و خوشبختی را از دست دادیم.

بازداشت یک روزنامه نگار ایرانی در ترکيه
این  بازداشت شد.  ایرانی در ترکیه  امین"، وبالگ نویس و روزنامه نگار  "ندا 
روزنامه نگار ۳۲ ساله که سال ۲۰۱۴ میالدی، پس  از خروج از ایران، در 
ترکیه تقاضای پناهندگی کرده بود روز دوشنبه هنگامی که قصد خروج از ترکیه 
به مقصد اسرائیل را داشت در فرودگاه بازداشت شد. پیش از این، دولت ترکیه 

پیش از این قصد داشت که ندا امین را اخراج و به ایران بازگرداند. این روزنامه 
امنیتی  سازمان های  توسط  دستگیری  چندین بار  از  پس   ،۲۰۱۳ سال  در  نگار 

جمهوری اسالمی به خاطر مقاله نویسی و نشر کتاب از ایران خارج شد.

تجمع زنان تاکسيران بجنورد در اعتراض به افزایش حق 
کميسيون

روز سه شنبه ۱۷ مرداد، زنان تاکسیران بجنورد در اعتراض به افزایش حق 
به  اشاره  با  رانندگان  از  یکی  کردند.  تجمع  شهر  شورای  محل  در  کمیسیون، 
افزایش حق گروه دفاتر تاکسی گفت: مدیر دفتر 'نشاط' به عنوان تنها دفتر آژانس 
بانوان در بجنورد، از ما خواسته است تا مابه التفاوت حق کمیسیون از ابتدای 
فروردین ماه تاکنون را نیز پرداخت کنیم این در حالی است که هنوز تعرفه های 
جدید و افزایش قیمت های تاکسی مترها اعمال نشده است. یکی دیگر از رانندگان 
نیز گفت: حق کمیسیون آژانس از حدود ۲ ماه گذشته بیش از ۱۰۰۰۰۰ لایر 
افزایش یافته است که البته پرداخت این مبلغ موردقبول رانندگان است اما مدیر 
دفتر نشاط از رانندگان خواسته تا این افزایش قیمت را در ماه های گذشته سال 
جاری نیز لحاظ کنند و مابه التفاوت حق کمیسیون پرداخت نشده را بپردازند. وی 
اظهار کرد: مابه التفاوت حق کمیسیون از عید تاکنون معادل ۵۰۰۰۰۰ لایر شده 
است که پرداخت این رقم برای بانوان مشکل است. وی تأکید کرد: شرایط بانوان 
با مردان متفاوت است، مردان تا صبح می توانند کار کنند اما بانوان، نمی توانند 
به افرادی جز بانوان خدمات دهند و مشتری شان بسیار کم است. وی نبود بیمه 
را یکی از اساسی ترین معضالت رانندگان تاکسی عنوان کرد و افزود: اکنون 
یکی از بانوان تاکسیران به علت تصادف نیاز به عمل جراحی دارد اما دغدغه 
هزینه های درمان او را آزاد می دهد، اگر زیرپوشش بیمه بود این دغدغه ها را 

نداشت.

دبير مجمع زنان اصالح طلب: انتظار داشتيم سهم زنان 
در دولت بيش تر باشد

به گزارش ایسنا، صدراعظم نوری دبیر مجمع زنان اصالح طلب در نخستین 
کنگره این مجمع گفت: انتظار داشتیم سهم زنان در دولت بیش از این باشد، در 
عین حال، حضور زنان در دولت، مجلس و شوراها موجب تحقق بخشیدن بخشی 
از خواسته های زنان شده است. جریان اصولگرایی از سال ۸۴ تالش بسیار کرد 
اندیشه و جریان اصالح طلب را حذف کند. اصولگرایان در این راه از هر  تا 
تالشی فروگذار نبودند و حتی با ایجاد جریان اصالح طلب بدلی سعی کردند تا 
در راه اصالح طلبی انحراف ایجاد کند. امروز رهبری اصالحات یعنی سیدمحمد 
خاتمی با وجود ممنوعیت ها و محدودیت ها همچنان تاثیرگذارترین شخصیت در 
ایران امروز ما است و ما یاد همه بزرگان اصالحات را گرامی می داریم و تالش 

می کنیم راهشان را تداوم ببخشیم.

گشت ویژه تيم بانوان دادستانی قم
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از قم، کاهه، دادستان قم 
گفت: نیروی گشت ویژه تیم بانوان دادستانی از اماکن عمومی مخصوص بانوان 
بازدید و در صورت مشاهده ی هرگونه اعمال منافی عفت با متخلفان برخورد 
و  حجاب  فرهنگ  گسترش  راستای  افزود:در  وی  گیرد.  می  صورت  قانونی 
عفاف در جامعه و با توجه به مذهبی بودن شهر مقدس قم و ایجاد آسایش و امنیت 
اخالقی پایدار در استان این تیم گشت با مدیریت قضات خانم از اماکن مخصوص 
بانوان از جمله آتلیه ها، استخرها و سالن های ورزشی زنانه و آرایشگاه ها و 

... بازدید می کند.
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  دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم زنان می باشد

شماره 57 ) 1396 ( گاهنامه بيداری زنان

زندانيان جرایم مواد مخدر: پيشی گرفتن درصد زنان 
نسبت به مردان

در روزهایی که موضوع کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر همچنان 
داغ است، رئیس سازمان زندان ها اعالم کرد که درصد زنان در قاچاق مواد از 
مردان پیشی گرفته  است. به گزارش هرانا به نقل از همشهری، رئیس سازمان 
به  مربوط  زندانیان  آمار  درصد  بیشترین  اینکه  اعالم  با  گذشته  روز  زندان ها 
جرایم مواد مخدر با ۴۲ درصد، سرقت اموال غیر با ۲۵ درصد و جرایم علیه 
درصد   ۴۲ و  زن  زندانیان  درصد   ۵۲« گفت:  است،  درصد   ۱۰ با  اشخاص 
زندانیان مرد به دلیل مواد مخدر وارد زندان شدند و هم اکنون ۳۲ درصد زندانیان 
تحت قرار و ۷۷درصد محکوم هستند.« آنچه اصغر جهانگیر در نشست خبری 
خود با مدیران سازمان زندان ها و امور تأمینی و تربیتی کشور درباره زندانیان 
هم  قضا  دستگاه   ۲ شماره  مرد  توجه  مورد  دیگر  نوعی  به  گفت،  مواد مخدر 
اما  بود  هم  مراسم  این  مهمان  اگر چه  اژه ای  قرار گرفت. غالمحسین محسنی 
حقوقدانان  بسیج  سازمان  شورای عالی  اعضای  جمع  در  و  دیگری  برنامه  در 
کنایه ای به پیگیران طرح اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش مجازات 
اعدام قاچاقچیان زد و گفت: »برخی می گویند مجازات را تشدید کردید اما هنوز 
جرم هست. در بحث مواد مخدر، قوانینی از سالیان قبل داشتیم و خیلی وقت ها 
نداد و فالن  تشدید شده و االن می خواهند تخفیف بدهند. می گویند اعدام جواب 
مشکالت را هم دارد. باید ببینیم هدف ما از اعدام چه بوده؟ آیا کارهایی که باید 
اعدام  از  نمی خواهم  من  است؟  شده  انجام  می شده،  انجام  مواد مخدر  بحث  در 
طرفداری کنم. آیا همه کارها را رها کردیم و همه نتیجه را از اعدام می خواستیم 
و حاال می خواهیم نباشد؟« او هشدار داد: »مسئله دیگر این است که اعدام را بر 
نداریم و ۲ سال دیگر بگوییم وضعیت بدتر شده است. اگر اعدام را کم می کنند 
حداقل یک مجازاتی را جایگزین کنند که نقش بهتر از اعدام داشته و اثر منفی 
قوه  اول  معاون  دغدغه  شود.«  مطالعه  این  روی  باید  و  باشد  نداشته  را  اعدام 
قضاییه درباره تجدیدنظر در شیوه برخورد با قاچاقچیان و آمار رئیس سازمان 
زندان ها از افزایش تعداد زنان قاچاقچی در زندان ها در حالی است که به استناد 
زندان  به  دوران محکومیت  پایان  از  پس  زندانی ها حتی  از  نیمی  آمار رسمی 
برمی گردند. عدد دقیق و تأییدشده از بازگشت زندانیان به زندان ۴۶ درصد است. 
معنای همه این خبرها می تواند پذیرش بی نتیجه بودن اعدام و زندان برای جرایم 
مختلف باشد. این اظهارنظرها آنچه همیشه درباره لزوم پیشگیری از جرم، جرم 
زدایی و تغییر عناوین مجرمانه مطرح شده را تأیید می کند. محدودیت زندان ها، 
هزینه باالی نگهداری زندانیان و آسیب های اجتماعی این موضوع در سال های 
گذشته مسئوالن قوه قضاییه را به صورت جدی متوجه تالش برای کاهش جمعیت 
تا حدودی محقق  کیفری کرده است؛هدفی که رئیس سازمان زندان ها می گوید 

شده است.

بيش از ۸۰۰ فعال مدنی خواستار منع ازدواج کودکان 
زیر 1۸ سال شدند

جمعی از فعاالن مدنی و کنش گران حوزه زنان و کودکان در بیانیه مشترکی 
خواستار پایان بخشیدن به پدیده آسیب زای کودک -  همسری و صیانت و پاسداری 
قانون مدنی  تغییر ماده ۱۰۴۱  انسانی کودکان شدند و بر ضرورت  از حقوق 
تاکید کردند. متن این بیانیه که تاکنون به امضای بیش از ۸۰۰ نفر از فعاالن 

مدنی رسیده است:

به ازدواج کودکان پایان دهید

کودک  نقض حقوق  و  کودک آزاری  از مصادیق  یکی  پایین  سنین  در  ازدواج 
به ویژه دختربچه هاست که اکنون در سراسر ایران از آذربایجان شرقی تا سیستان 
و  یافته  نگران کننده ای  شیوع  تا خوزستان  خراسان رضوی  از  و  بلوچستان  و 
قانون مدنی فعلی با نادیده گرفتن عواقب چنین پدیده ای به آن رسمیت بخشیده و 
تداوم ازدواج کودکان را امکان پذیر ساخته است. رجوع به آمار موجود نشان 
می دهد، در سال ۹۴ تعداد دختران و پسران ۱۴-۱۰ ساله ازدواج کرده به ترتیب 
۴۸۵۱۹ و ۱۴۰۷۱ نفر بوده، و نیز ازدواج دختران زیر پانزده سال از ۴.۵۵ 
یافته که در بعضی  افزایش  به ۵.۴۱ درصد در سال ۹۴  درصد در سال ۹۰ 
همچنین  است.  رسیده  درصد   ۱۲.۵ به  آن  شیوع  زنجان  استان  مانند  استان ها 
جدیدترین آمار از ثبت ۲۹۷۱۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نُه ماهه 

اول سال ۱۳۹۵ در سراسر ایران خبر می دهد.

داده های جامعه شناختی نشان می دهد ازدواج کودکان پدیده ای است که در زمینه 
فقر، محرومیت و توسعه  نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ می دهد. 
واقعیت آن است که کودکان گرفتار مسأله  کودک - همسری برخاسته از طبقات 
فرودست و اقشار حاشیه ای و بی دفاع ترین و بی پناه ترین بخش جامعه هستند و 
و  نامطلوب  اقتصادی  قربانی شرایط  قانون و سکوت وجدان عمومی،  تأیید  با 
به  آنها سلب و  انسانی را از  سنت های پوسیده ای می شوند که کودکی و حقوق 
آسیب های جسمی  نیست.  پوشیده  کسی  بر  آن  آسیب های  که  می افکند  ورطه ای 
و روانی مثل بارداری در سن کمتر از ۱۸ سال که خطر عفونت، خونریزی 
و مرگ  و میر مادران نوجوان را به دنبال دارد، اضطراب، افسردگی و اقدام 
نوجوانی،  سنین  در  همچون طالق  اجتماعی  آسیب های  کنار  در  خودکشی،  به 
محرومیت از تحصیل، افزایش خشونت خانوادگی و تداوم چرخه محرومیت از 
عمده ترین پیامدهای پدیده کودک - همسری هستند که سالمت و حیات فردی و 
اجتماعی کودکان را به خطر می اندازند. آمار منتشر شده توسط مراجع دولتی 
نشان می دهد پیامدهای ازدواج کودکان در سکوت و خاموشی در حال رخ دادن 
است که از جمله آنها می توان به ۹۷۸۶۲ مورد واقعه والدت نوزادان با مادران 
زیر سن ۱۹ سال در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد که از این تعداد ۱۵۱۱ مادر کمتر 
از ۹۵ هزار  بیش  منتشر شده،  آمار  داشته اند. همچنین مطابق  از۱۵ سال سن 
مورد طالق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ ثبت شده که 
۵۷۶۰ مورد از این وقایع طالق در مورد دختران زیر ۱۵ سال رخ داده است. 
اجتماعی  و  فردی  زندگی  بلکه  دختران،  تنها  نه  کودکی  در  ازدواج  آسیب های 
پسران را هم تحت تأثیر قرار می دهد و بازماندن از تحصیل، اشتغال نامناسب و 
نیز طالق را در برخواهد داشت، به طوریکه در سال ۹۴، جمعیت پسران زیر 
۱۹ سال طالق گرفته ۲۱۵۱ نفر بوده که حدود هفتصد مورد آن مربوط به طالق 

پسران در سن ۱۰ تا ۱۴ سالگی است.

 - کودک  آسیب زای  پدیده  به  بخشیدن  پایان  برای  بیانیه  این  کنندگان  امضا  ما 
تغییر ماده  انسانی کودکان، خواستار  از حقوق  پاسداری  همسری و صیانت و 
تمام  سال   ۱۸ به  پسران  و  دختران  ازدواج  سن  افزایش  مدنی،  قانون   ۱۰۴۱
و حذف امکان عقد نکاح کودکان با اجازه ولّی از این ماده قانونی، ممنوعیت 
ُجرم انگاری  و  سال،   ۱۸ زیر  کودکان  با  بزرگساالن  ازدواج  ُجرم انگاری  و 
مجلس  نمایندگان  و  قانون گذاران  از  و  هستیم  کودکان  نشده  ثبت  ازدواج های 
شهروندان  قبال  در  خود  تکالیف  و  وظایف  به  داریم  انتظار  اسالمی  شورای 
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به ویژه کودکان که نیازمند حمایت و توجه قانون هستند، عمل کرده و هر چه 
سریع تر در جهت تغییر قانون سن ازدواج اقدام نمایند. افزون بر این، اگر چه 
تغییر قانون حداقل سن ازدواج یک اقدام ضروری و نخستین گام در مسیر مقابله 
با پدیده ی ازدواج کودکان است، اما به تنهایی کافی نبوده و الزم است با توجه 
پیشگیرانه ای  اقدامات  - همسری،  کننده کودک  بسترهای مساعد  و  به زمینه ها 
همچون تالش در راه توسعه اقتصادی و فرهنگی و گسترش عدالت اجتماعی، 
برداشتن موانع تحصیلی کودکان مناطق محروم و طبقات فرودست، آموزش و 
ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص آسیب های ازدواج در کودکی در دستور 

کار و کانون توجه دولت و اداره  کنندگان دستگاه های دولتی قرار گیرند.

آیا زنان بار دیگر به »روحانی« رای خواهند داد؟

در  زنان  مورد حضور  در  خواسته ها  می دانست  اینکه  با  روحانی  چرا حسن 
کابینه بسیار زیاد و انتظارات در این زمینه فراوان است و اینکه عدم معرفی 
انتقادات به سمت او می شود، وزیر زن در کابینه اش معرفی  زن باعث هجوم 
نکرد؟ آیا او یک اصولگرای محافظه کار است و اعتقادی به حضور زنان ندارد؟ 
دانشته که وزیر زن در  این احتمال هم وجود دارد که روحانی مصلحت نمی 
کابینه اش وجود داشته باشد چرا که ممکن بود اسباب کدورت اصولگرایان تندرو 
و روحانیون و علمای مذهبی را به وجود آورد و باعث برانگیخته شدن حساسیت 
آنها شود… اگر دولت ادعا می کند که به علت ماهیت اسالمی - شیعی خود نمی 
تواند به اهل سنت، ارامنه، آسوری ها، یهودیان، زرتشتی ها، بهائیان و دیگران 
حقوق مدنی مساوی اعطا کند، اکثریت بزرگ زنان ایران مسلمان شیعه هستند و 
دولت هیچ بهانه شرعی و قانونی ندارد که آنان را این چنین مورد تبعیض قرار 
دهد و وزیران کابینه حسن روحانی همگی مرد باشند و تنها سه زن به مقام های 
غیراجرایی منصوب شوند. آنچه مشخص است اینکه انتصاب سه زن در دولت 

روحانی، لقمه حقیری است که انتظارات زنان ایران را برآورده نکرده است!

آیا روحانی یک اصولگرای محافظه کار است؟  
صادق زیباکالم در گفت  و گو با خبرنگار ایلنا در ارزیابی خود از کابینه دولت 
دوازدهم گفت: همانطور که انتظار می رفت زنان، اهل تسنن و کردها در کابینه 

اصولگرای محافظه کار است و اعتقادی به حضور زنان ندارد. عده ای دیگر 
نیز معتقدند براثر فشارهایی که برای عدم حضور زنان در کابینه بود، رییس 
در  چرا  که  می آید  پیش  سوال  این  نظریه  این  مقابل  در  است.  گرفته  جمهور 

زمان احمدی نژاد با حضور یک زن در کابینه مخالفت نشد و خانم دستجردی به 
عنوان وزیر معرفی شد و رای آورد. در پاسخ می توان گفت که احمدی نژاد نوع 
تعامل و نفوذ و جسارتش متفاوت با روحانی بود. مراکز قدرت احمدی نژاد را 
از خودشان می دیدند و اگر به خاطر معرفی وزیر زن خاطرشان مکدر می شد، 
چشم می بستند. اما به دلیل اینکه این مراکز عالقه ای به روحانی ندارند در مقابل 
ورود وزیر زن به کابینه اش ایستادگی می کند. زیباکالم گفت: البته احتمال سومی 
هم وجود دارد که خود روحانی بنابر مصالحی نخواسته است که وزیر زن در 
کابینه اش وجود داشته باشد چرا که ممکن بود اسباب کدورت اصولگرایان تندرو 
و روحانیون و علمای مذهبی را به وجود آورد و باعث برانگیخته شدن حساسیت 
آنها شود و از این رو روحانی تعمداً وزیر زن معرفی نکرده است. او تصریح 
با معرفی یک  متفاوت  بسیار  کرد:  معرفی دو معاون و یک دستیار ویژه زن 

وزیر زن می باشد چرا که پیام این دو با هم متفاوت است.

ظرفيت خانه های امن زنان در کشور فقط 11۰نفر است

خانه های امن، مامنی برای زنان و دخترانی که خشونت را تجربه کرده اند یا در 
معرض آن قرار دارند. تعداد این مراکز در کل کشور ۲۲ خانه است و هر خانه 
برای ۵ زن و دختر ظرفیت دارد این یعنی در کل کشور فقط ۱۱۰ نفر می توانند 
اجتماعی  امور  معاون  مسعودی فرید،  حبیب هللا  ببرند.  پناه  امن  خانه های  به 
سازمان بهزیستی کشور در این باره گفته قرار است تا آخر امسال تعداد خانه های 
امن به ۳۰ باب افزایش پیدا کند. او همچنین گفته سال گذشته خانه امن به مفهوم 
واقعی از پنج باب بیشتر نبود اما امسال به ۲۲ باب رسیده است و از امسال از 
راه اندازی  برای  خیریه ها  و  غیردولتی  بخش  مددکاری  کلینیک های  موسسات 
و ارائه خدمات خانه های امن استفاده می شود. . به گفته او اکنون بالغ بر ۲۴۰ 
مرکز اورژانس اجتماعی در کشور وجود دارد که تعداد ۴۰ مرکز آن در سال 
جاری راه اندازی شده است. مسعودی فرید همچنین اضافه کرده نحوه تماس با 
خانه های امن از راه تلفن ۱۲۳ است یعنی اگر با سامانه ۱۲۳ تماس گرفته شود، 
کارشناسان مستقر در آنجا زنان در معرض خشونت را راهنمایی می کنند تا یا 
خودشان به خانه های امن بروند یا اینکه خودرو اورژانس اجتماعی هر جایی 
که باشند، آنان را به مراکز اورژانس اجتماعی راهنمایی می کنند. معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین گفته سیاست بهزیستی بازگشت زنان 

به خانواده است و طی مدت اقامت زنان در خانه های امن، خدمات مشاوره ای

طریق  از  )اقليت(  فدائيان  سازمان  با 

وایبر، واتس آپ و تلگرام در تماس باشید. 

نرم  از  دارید؟  تبلت  یا  هوشمند  تلفن 

تلگرام  و  آپ  واتس  وایبر،  مثل  افزارهایی 

استفاده می کنید؟ ما را به فهرست خود 

فیلم ها  تصاویر،  پیام ها،  کنید.  اضافه 

بفرستید.       ما  برای  را  خود  نظرات  و 

0031 )0( ۶۴۴۹۲۸3۷۲

     

ناراحتی  باعث  موضوع  این  و  ندارند  حضور 
ناراحتی  اما  است  شده  من  حتی  و  مردم  همه 
من نسبت به بقیه متفاوت است زیرا من از ابتدا 
حضور  کابینه  در  اقشار  این  که  نداشتم  انتظار 
دانشگاه خاطرنشان کرد:  استاد  این  باشند.  داشته 
اکنون این سوال پیش می آید با این حال که حسن 
حضور  مورد  در  خواسته ها  می دانست  روحانی 
این  در  انتظارات  و  زیاد  بسیار  کابینه  در  زنان 
زمینه فراوان است و اینکه عدم معرفی زن باعث 
علم  با  او می شود، چرا  به سمت  انتقادات  هجوم 
معرفی  کابینه اش  در  زن  وزیر  موضوع  این  به 
داشت:  سیاسیبیان  مسائل  تحلیلگر  این  نکرد؟ 

عده ای معتقدند خود روحانی یک چنین تصمیمی

به  آنان  بازگشت  برای  گوناگون  حمایتی  و 
نتوانند  افرادی  اگر  اما  می شود  فراهم  خانواده 
ماه  هشت  طی  بهزیستی  بازگردند  خانواده  به 
خدمات حرفه آموزی را به آنان ارائه می دهد تا 
به استقالل اقتصادی این افراد کمک کند. در سایه 
حمایتگرانه  قوانین  نبود  و  تبعیض آمیز  قوانین 
مواجه  بسیاری  خشونت های  با  زنان  ایران  در 
نزدیک  افراد  طرف  از  آنها  اغلب  که  می شوند 
است.  براداران  یا  و  پدر  همسر،  مانند  خانواده 
دلیل  به  اغلب  هم  بهزیستی  حمایت های سازمان 
این  در  قوانین  همراهی نکردن  یا  بودجه  کمبود 

حوزه بسیار محدود است.
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وکيل هنگامه شهيدی: با وجود صدور قرار وثيقه گفتند 
صبر کنيد

مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی گفت که برای خانم شهیدی قرار 
وثیقه صادر شده بود، وثیقه کارشناسی شد و تقریباً کارهای توقیف آن تمام شد اما 
در نهایت گفتند صبر کنید. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، 
قانون  او مطابق  با  نباشید،  "با خبرنگار مهربان  مصطفی ترک همدانی گفت: 
رفتار کنید. تحقیقات مقدماتی از یک پرونده زمان زیادی نمی گیرد. بعد از این 
زمان کم، قرار تامینی برای متهم صادر می شود نه اینکه ۱۵۵ روز طول بکشد 
و تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسد و قرار تامینی هم صادر نشود". ترک همدانی 
با بیان این که دلیل دستگیری برای او مشخص نیست، گفت: "باید دالیل برای ما 
روشن شود. ضابط قضایی هم از ابتدا مشخص بود که وزارت اطالعات است 
اما االن نمی دانیم ضابط قضایی کیست. نهادهای متفاوتی در این پرونده فعالیت 
می کنند و به ما نمی گویند". این وکیل دادگستری ادامه داد: "به وکیل دادگستری 
اجازه ورود به این پرونده داده نشده است و هنوز پرونده از دادسرای فرهنگ 
من  پرونده های  نادر  جزو  شاید  است.  نرفته  دادگاه  به  و  نشده  خارج  رسانه  و 
است که هرچه تالش کردم کمتر نتیجه گرفتم. از هر ابزار قانونی که یک وکیل 
دادگستری دارد استفاده کردیم". ترک همدانی در پاسخ به اینکه چه چیزی مانع 
از خروج پرونده از دادسرا می شود، گفت: "ضابط ممکن است هر درخواستی 
مسوول  هم  و  دارد  اختیار  هم  که  است  قضایی  مقام  این  نهایتاً  اما  باشد  داشته 
رسیدگی به پرونده است. چگونه است که مقام قضایی و ضابط دالیل را کافی 

ندانسته اند؟ اگر دالیل ناکافی است؛ متهم چرا آزاد نشده است" ؟

وجود 2هزار کودک مطلقه در ایران
در  مطلقه  کودک  هزار  دو  وجود  به  اشاره  با  مجلس  زنان  فراکسیون  عضو 
کشور، نسبت به سقط جنین  های مکرر برخی کودکان ابراز نگرانی کرده است. 
به گفته طیبه سیاوشی طرح افزایش سن ازدواج کودکان تحت تاثیر همین افزایش 
تعداد پدیده کودک همسری و تبدیل آن به کودک بیوه ها کلید خورده است، کودکانی 
می شوند.  محسوب  خانوار  سرپرست  هم  و  بیوه اند  هم  سال   ۱۴ یا   ۱۳ با  که 
سیاوشی در ادامه گفته بسیاری بلوغ جسمی را دلیلی بر بلوغ عقلی قرار می دهند 
و حتی بحث بلوغ در سن ۹ سالگی را در برخی نقاط اعمال می کنند و در برخی 
اقوام و مناطق کشور خانواده ها به دلیل فقر، اعتیاد و یا فشارهای عشیره ای و 
طایفه ای ناچار به رضایت به ازدواج کودکان خود می شوند. این نماینده مجلس 
همچنین اضافه کرده برخی از این کودکان زمانی که ازدواج می کنند بالفاصله 
بعد از یک سال باردار می شوند و چون بدن آنها آمادگی های الزم را ندارد، سقط 
جنین می کنند. به گفته او دختران که در کودکی ازدواج می کنند درسن آموزش به 
دلیل فقر مالی از پروسه آموزشی عقب می ماند و کودکانی که پرورش می دهند 
انجمن  زنان  مطالعات  بخش  مدیر  هم  پیشتر  می شوند.  آموزشی  فقر  دچار  هم 
جامعه شناسی ایران گفته بود آمار ازدواج کودکان در در سال ۹۵ نسبت به سال 
قبل تر ۱۰هزار نفر بیشتر شده و به مراتب طالق در سن ۱۰ تا ۱۸ سالگی در 
کشور هم بیشتر شده است. حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران 
۱۳سال است که همین سن هم نادیده گرفته می شود ازدواج های زیر این سن هم 

ثبت می شوند.

آزار سایبری زنان

با فراگیری شبکه های اجتماعی و روی آوردن اقشار مختلف به استفاده از فضای 
مجازی ناهنجاری ها و دشواری هایی نیز پا به عرصه ظهور گذاشت. عدم وجود 
با آزمون و  آموزش های الزم باعث شد که فرهنگ استفاده از فضای مجازی 
خطا تا حد نسبی به دست آید و بیشترین حمالت متوجه کاربران زن باشد. آزار 
یکی  اجتماعی ست.  شبکه های  قدمت  به  و  جهانی  پدیده ای  زنان  علیه  سایبری 
زندگی  کشورهایی  در  استفاده می کند،  سایبری  فضای  از  که  زنی  پنج  هر  از 
کلی  طور  به  است…  مجازات  بدون  تقریبا  آنها  در  سایبری  آزار  که  می کند 
اساس  بر  اند.  کرده  تجربه  را  سایبری  آزار  از  مختلفی  اشکال  زنان  از   %۷۳
گزارش سازمان ملل آزارهای سایبری علیه زنان نه تنها سالمت و احساسات 
زنان را به خطر می اندازد، بلکه آزادی بیان شان را گرفته و اثر مجازی آنها 
را هم از بین می برد. همچنین آزاررسان به دلیل عدم وجود قوانین بازدارنده و 
مجازات اعمال خویش را ادامه می دهد. آزار سایبری می تواند به اشکال مختلفی 
مانند اسم گذاری با کلمات غیراخالقی، تمسخر و تحقیر به شکل های متفاوت، 
و  تمایالت  دلیل  به  فرد  آزار  توهین جنسیتی و حتی  یا مرگ،  تجاوز  به  تهدید 
گرایشات جنسی رخ دهد. در ایران نیز آزار سایبری علیه زنان تبدیل به پدیده ای 
آزاردهنده و تاثیر گذار بر سالمت روانی کاربران زن در فضاهای مجازی شده 
است. مجازات مشخصی علیه آزار سایبری زنان در قانون مجازات های جرایم 
آزار رسانی مجازی  به عادی سازی  امر  همین  و  ندارد  ایران وجود  سایبری 
باید نسبت به وضع قوانین بازدارنده و مجازات  منجر شده و نهادهای مسئول 
برای آزار سایبری علیه زنان اقدام جدی و موثر داشته باشند. سه شبکه اجتماعی 
اینستاگرام، فیسبوک و توییتر به همراه پیام رسان تلگرام در حال حاضر بیشترین 
طرفدار را در بین ایرانیان دارند. موارد متعددی از آزار همچون کامنت گذاری 
با کلمات رکیک، تهدید، برداشتن عکس پروفایل و ساخت اکانت فیک در جهت 
توسط  پورنوگرافیک  یا عکسهای  و  مردانه  ارسال عکس عضو جنسی  آزار، 
آموزش  و  فرهنگ سازی  لزوم  میان  این  در  است.  کاربران زن گزارش شده 
شهروندان به عنوان کاربران شبکه های اجتماعی، در جهت استفاده صحیح از 
فضاهای مجازی بیش از پیش آشکار می شود. بدانیم که فرهنگ  سازی از خود 
باید  که  ما هستیم  به عنوان کوچکترین عضو یک جامعه شروع می شود.  ما 
شروع کنیم نگوییم "به من چه" یا "مگر من میتوانم جامعه به این بزرگی را 
اصالح کنم؟". بله شما میتوانید! ابتدا خودتان و سپس اطرافیان و فرزندانتان و 

بدین ترتیب شما یک نسل را اصالح کرده اید.

عاليه مطلب زاده به سه سال حبس محکوم شد
عالیه مطلب زاده به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش »زیتون« 
عالیه مطلب زاده فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا ششم 
انقالب اسالمی  دادگاه  او که توسط ۲۶  بود.  بازداشت شده  آذرماه سال گذشته 
کشور  امنیت  علیه  جرم  ارتکاب  برای  تبانی  و  اجتماع  اتهام   به  شده٬  محاکمه 
به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد. دختر عالیه مطلب زاده در زمان 
بازداشت مادرش به »زیتون« گفته بود که او پس از تماسی تلفنی برای باز پس 
گیری لوازم توقیف شده اش به وزارت اطالعات احضار شد، اما پس از مراجعه 
این فعال حقوق زنان  »برای پنج ساعت از او خبری نمی شود« و در نهایت 
ساعت ۶ عصر درتماسی با خانواده خبر از بازداشت و انتقالش به زندان اوین 
بند ۲۰۹  در  از ۲۵ روز حبس  بعد  زنان،  فعال حقوق  عالیه مطلب زاده،  داد. 
زندان اوین، با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان 

آزاد شده بود.
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برای آشنائی با دیدگاه ها 
و همچنين ارسال مطالب و 
اخبار برای درج در گاهنامه 

با ما تماس بگيرید
 برای تماس:

آدرس پست الکترونيک 
E-mail

bidarizanan@yahoo.com
وبالگ های مرتبط :

https://torkmamkhabar.word-
press.com

http://oldoznznews.blogspot.com

که  کسانی  تمام  شوید!  مسلح  رفقا 
دارید،  می  گرامی  را  تان  آزادی 
که با نفرت از زنجيرهای بردگی و 
محروميت از حقوق به حقتان بزرگ 
شده اید، مسلح شوید! کارگران مسلح 

شوید، زنان کارگر مسلح شوید!
الکساندرا کوالنتای

 Alexandre کوالنتای  الکساندرا 
در   1۸72 سال  در    Mikhhailovna
روسيه به دنيا آمد. او یک کمونيست 
سال  از  پيش  که  بود  روس  انقالبی 
سال  آن  از  و  منشویک  عضو   1914
در  او  پيوست.  بلشویک  به  بعد  به 
سال 1926 دیپلمات شوروی و سفير 
وی  بود.  مکزیک  در  شوروی  اتحاد 
نخستين زنی بود که سفير شد. او در 

سال 1952 درگذشت. 
    

گاهنامه بيداری زنان

نشریات  از  برگرفته  زنان  بيدار  گاهنامه 
و  مقاالت  که  است  متعددی  های  سایت  و 
و  ایران  زنان  مبارزات  مورد  در  مطالب 
جهان را منتتشر می کنند و ما سعی داریم 
و  مطالب  این  خوانندگان  تسریع  برای 
مقاالت را در یک نشریه جمع آوری کرده و 
در اختيار خوانندگان قرار دهيم، اميد آنکه 
ایران و  امر مبارزات زنان  باشد در  کمکی 
جهان عيله ظلم مضاعف بر  آنان که نيمی 
از جمعيت هر کشوری را تشکيل می دهند.
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