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

گفتار روز:
هيچ راه نجاتی جز روی 

آوری به انقالب وجود ندارد

نظر  اعمال  انکار  و  روحانی  ادعای  علی رغم 
پس  درواقع  اما  جدید،  وزرای  درمورد  ای  خامنه 
خامنه ای  از  نظرخواهی  و  معطلی  هفته  چند  از 
تمام  تقریباً  رعایت  با  سرانجام  و  وزرا  مورد  در 
اعمال نظرهای ولی فقیه در گزینش وزرای کابینه، 
حسن روحانی در ۲۴ مرداد، ۱۷ وزیر خود را به 
کابینه،  وزیر   ۱۸ از  کرد.  معرفی  ارتجاع  مجلس 
در  و  خود  پست های  در  قبلی  وزرای  از  تن   ۹
عبدالرضا  شدند.  ابقاء  وزارت خانه ها  کلیدی ترین 
نامدار  بیژن  کشور،  وزارت  فضلی،  رحمانی 
وزارت  ظریف،  محمدجواد  نفت،  وزارت  زنگنه، 
امورخارجه، سیدمحمود دعایی، وزارت اطالعات، 
علی ربیعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
سلطانی فر،  مسعود  هاشمی،  قاضی زاده  سیدحسن 
در  ترتیب  به  حجتی  محمود  و  آخوندی  عباس 
و  ورزش  درمان،  و  بهداشت  وزارت خانه های 
کشاورزی.  وزارت  و  شهرسازی  و  راه  جوانان، 
در  که  به وضعیتی  روحانی  عبارت حسن  یک  به 
دورۀ قبلی، در مورد وزارت خانه های مهمی چون، 
این  بود،  داده  تن  نفت  وزارت کشور، اطالعات و 
بار نیز به آن تمکین نمود و از خواست های رهبر 
در  وسیله  بدین  درعین حال  نکرد.  عدول  حکومت 
گذشته  سال   ۴ طی  که  برنامه هایی  تداوم  بر  واقع 
در این ۹ وزارت خانه به مرحله اجرا گذاشته شد، 

تاکید گردید.

غیراز وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که ظاهراً 
هنوز توافق میان خامنه ای و روحانی برای اداره این 
وزارت خانه نهایی و به مجلس معرفی نشده است، 
۸ وزیر جدیدی که به مجلس معرفی شدند، از جمله 
اقتصاد، آموزش  و پرورش و وزیر صنعت  وزیر 
و  گرایش  سیاسی  و  مواضع  نظر  از  نیز  معدن  و 
وابستگی جناحی، یا همردیف وزرای پیشین اند و یا 
حتا راست تر و مرتجع تر از آن ها هستند. در مورد 

سخن روز:
کشتار تابستان ۶۷ و کاروان داران خون و جنون
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باری، با تشکیل "دادگاه انقالب اسالمی" ، خلخالی جالد دست به کار می شود. با موافقت خمینی، در دادگاهی 
منوچهر  نصیری،  نعمت هللا  رحیمی،  مهدی  یعنی  گذشته،  رژیم  سران  از  نفر   ۴ اعدام  حکم  دقیقه ای  چند 
خسروداد و رضا ناجی را صادر و اجرا می کند و بعد با همدستانش به تهیه کیفرخواست علیه اعدام شدگان 

می پردازد. )از قول ابراهیم یزدی(

گرچه، بعدها، تالش بسیار شد تا "محاکمه "های اولیه دادگاه های شرع خمینی به این یا آن فرد نسبت داده 
شود، اما روال قضایی جاری دادگاه های انقالب جمهوری اسالمی در ۳۹ سال گذشته نشان داده است، این 
ویژگی ذاتی و روش سیستماتیک این دادگاه ها در سرکوب مخالفان بوده و هست. درست همین دادگاه های 
شرعی درنخستین سال های دهه۶٠ ، زندانیان سیاسی که حتا نامشان را نمی دانستند، گروه گروه به جوخه 
های اعدام سپردند و نزدیک به ده سال بعد، در تابستان ۶۷ در محاکماتی چند دقیقه ای، حکم قتل عام هزاران 
زندانی سیاسی جان به دربرده از دادگاه های پیشین را صادر و اجرا می کنند. این بار با فرمانی ویژه از 
به  نسبت  انقالبی"  کینه  و  "با خشم  پیش،  از  در حکم خمینی،  که  زیرا  نمی بود.  هم  نیازی  گرچه  خمینی. 
"دشمنان اسالم" "محارب و محکوم به اعدام" قلمداد شده بودند. "جرم"شان نیز روشن شده بود: "پافشاری 

بر سر موضع نفاق"، "محاربه"، "ضربه به نظام جمهوری اسالمی".

این فرمانی ست هدفمند و سیاسی نه یک انتقام جویی کور. فرمانی ست برای کشتار مخالفان سیاسی بر اساس 
یک معیار: به رغم شکنجه ها و آزارهای روانی، ایستادگی و عدم تسلیم در برابر نظام جمهوری اسالمی. چرا 
که رژیم می رفت تا "نعمت الهی" را از دست بدهد و جام زهر را سرکشد. آن هم با خفت و خواری در برابر 
نارضایتی توده های به جان آمده از  جنگ ویرانگر هشت ساله، جبهه هایی از هم گسسته، رکود اقتصادی و 
فشارهای بین المللی. و نمی توانست هزاران زندانی سیاسی مقاوم را در جامعه رها سازد. بایستی که به این 

معضل پاسخی می داد. پاسخی هم یافت. پاک کردن صورت مسئله. پس با این حکم، و به یاری جالدان،  از

بقیه در صفحه 3

بنا به ادعاهای رسمی، در ۵ اسفند ۱۳۵۷، دادگاه  
وی  شد.  تشکیل  خمینی  فرمان  به  اسالمی  انقالب 
دادگاه   تشکیل  مأمور  را  خلخالی  صادق  حکمی  با 
خلخالی  از  حکم،  این  در  کرد.  اسالمی  انقالب 
محاکمه  برای  که  دادگاهی  در  "تا  شده  خواسته 
هم  به  حضور  می شود  تشکیل  زندانیان  و  متهمین 
رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین 
به  توجه  با  اما  کند.   شرعیه حکم شرعی" صادر 
اعدام ۴ تن از سران رژیم شاه در شب ۲۶ بهمن، 
حتا پیش از صدور این فرمان، "دادگاه های" شرعی 
خمینی کار خود را آغاز کرده بودند. بنا به شهادت 
با همین  بهمن ۵۷،  دیگر، خلخالی در ۲۴  منابعی 
حکم به ِسمت حاکم شرع دادگاه های انقالب منصوب 

می گردد.

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

وزارت دادگستری، حسن روحانی که زیر فشار مردم و مخالفت افکار عمومی 
و نهادهای بین المللی، مصطفی پورمحمدی، این مهرۀ رذل و پلید، عضو هیئت 
ابقاء  نمی توانست  را  کمونیست  و  مبارز  هزاران  قاتل  و   ۶۷ کشتار  در  مرگ 
کند، مهرۀ پلید دیگری از همین قماش بنام "سیدعلیرضا آوائی" را جایگزین وی 
ساخت. علیرضا آوایی کسی است که سال ۶۷ دادستان انقالب دزفول بوده و در 
کشتار ۶۷ مستقیما نقش داشته است. وی که در کردستان و اهواز نیز دادستان 
انقالب بوده است، در فهرست تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

الزم به ذکر نیست که انگشت نهادن روی این مهره های مشخص و پلیدی آن ها، 
به این معنا نیست که دامان سایر وزرا و مزدوران حکومتی از این جنایات پاک 
است. کما اینکه رئیس جمهور حسن روحانی نیز خود یکی از مهره های باالی 
امنیتی رژیم بوده است و شریک جرم تمام جنایات فجیعی ست که رژیم مرتکب 
شده است. درهر حال نکته قابل ذکر این است که در چینش کابینۀ جدید، دست 
باال با "اعتدالیون" و "اصولگرایان" است. عالوه بر این، ترکیب مردانه کابینه، 
گرچه امر جدیدی نیست و تکرار کابینه قبلی روحانی ست، اما با توجه به تبلیغات 
در جریان  "اصالح طلب" وی  دنباله روان  و  دارودسته روحانی  که  گسترده ای 
به اصطالح انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن، بویژه در مورد حقوق و 
مشارکت زنان در کابینه به  راه انداخته بودند، نه فقط بهت و حیرت گروه های 
به  وابسته  اعضای  برخی  تعجب  بلکه  برانگیخت،  را  اصالح طلب  به  موسوم 
حزب حسن روحانی، مانند فائزه هاشمی رفسنجانی را نیز درپی داشت و صدای 
وی را هم درآورد که، جمهوری اسالمی حتا از افغانستان هم که وزیر زن دارد 

عقب تر است 

نظر  از  و  دادند  رای  روحانی  به  که  زنانی  از  زیادی  بخش  که  نیست  پوشیده 
طبقاتی عمدتا به قشر خرده بورژوازی مرفه تعلق دارند، انتظار داشتند روحانی 
الاقل چند وزیر زن انتخاب کند. اما روحانی حتا این خواست و انتظار کوچک 
را نیز برآورده نساخت. حسن روحانی اجازه نیافت حتا برای ظاهرسازی هم که 
شده، هیچ زنی را به کابینه وارد کند و به ادعاهای خود در مورد "فرصت های 
برابر" و "حقوق اجتماعی برابر" زنان با مردان حتا نزدیک شود. روحانی که 
در سلب و نقض حقوق اولیه و دموکراتیک زنان همدست و همزبان خامنه ای 
است، در استفاده ابزاری از زنان و کشاندن آنها به پای صندوق رای نیز چنین 
است. بنابراین بدیهی بود که وعده های رنگارنگی که در دوره انتخابات به زنان 
داده شده بود، همگی فراموش شوند و یکسره پوچ از کار درآیند! روحانی این 
جا نیز بایستی به امیال رهبر حکومت اسالمی تن می داد و تن داد!  چنین است 
که کابینه روحانی در کلیت خود حتا نستب به کابینه قبلی، امنیتی تر، راست تر و 
ارتجاعی تر و همان چیزی است که خامنه ای می خواست. این کابینه حتا از کف 
انتخاب  برای  زیادی  که جوش و خروش  از اصالح طلبانی  بسیاری  انتظارات 
قبلی عقب تر  کابینه  به  پایین تر و نسبت  نیز  دادند  از خود نشان  مجدد روحانی 

است. 

البته این موضوع از قبل کامال روشن بود که روحانی بی  اذن خامنه ای نمی تواند 
قدمی بردارد و قدمی برنخواهد داشت. کما اینکه بدون "تنفیذ" و تایید خامنه ای، 
منصوب  یعنی  روحانی  "تنفیذ"  مراسم   - باشد  رئیس جمهور  نمی تواند  حتا  او 
کردن وی به ریاست جمهوری توسط خامنه ای - خامنه ای بارها به صراحت گفته 
بود، زنان نباید همه آن مشاغلی را برعهده بگیرند که مردان برعهده می گیرند. 
او مانند بسیاری از مرتجعین و زن ستیزان دیگر تاکید کرده است که "بعضی 
از مشاغل متناسب ساخت زن نیست"! و فراتر از آن تبعیض در این عرصه را 
عین "عدالت" خوانده است! او با این اظهارنظرها، در واقع تکلیف کابینه در 
مورد حضور زنان را نیز روشن ساخته بود. وقتی که روحانی پس از انتخاب 
مجدد خود، مغرورانه گفت اکثریت رأی دهندگان به او رأی داده اند و اقلیت باید به 
برنامۀ وی گردن نهد، خامنه ای با یک تشر ساده دهان وی را بست و به او فهماند 
کردند"  اعتماد  اظهار  اسالمی  نظام  به  آمدند  "مردم  نیافتاده،  خاصی  اتفاق  که 
همین! خامنه ای اما درعین حال با ذکر اینکه کشور را نباید دو قطبی کرد و مردم 
را نباید به دو دسته تقسیم کرد، روحانی را با "بنی صدر معزول" قیاس کرد و 
به وی هشدار داد. روحانی که غضب خامنه ای را در اقدام جهادی های "آتش به 
اختیار" وی چشیده بود و نمی خواست به سرنوشت بنی صدر دچار شود، زبان 
به کام کشید و باز هم سر تسلیم فرود آورد و بار دیگر نشان داد، این اوست که 
باید به فرامین خامنه ای، حامی اصلی کاندیدای بازنده، گردن نهد و گردن نهاد!

این عین روندی ست که در چهار سال گذشته نیز ادامه داشته است. "اصالح طلبان" 
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مدافع حسن روحانی، به رغم غرولندهای اولیه، چنانکه تاکنون نیز نشان داده اند، 
جز حمایت از روحانی و توجیه عقب نشینی های وی کاری انجام نداده و نخواهند 
داد. تمام رویدادهای سیاسی و تحوالت درون جناح بندهای رژیم حاکی از آن است 
که "اصالح طلبان" به مرور سطح خواست ها و انتظارات خود را فروکاسته اند 
و بی  سر و صدا چنان به "اعتدال گرایان" و "اصول گرایان معتدل" از قماش 
الریجانی رئیس  مجلس نزدیک شده اند که اگر نگوییم نوعی استحاله را از سر 
پذیرفته اند.  را  "اعتدال گرایان"  رهبر  شرط  و  بی قید  رهبری  اما  گذرانده اند، 
آنها را پیش  نهایت خواست  اینکه حسن روحانی در  ادعای  با  "اصالح طلبان" 
خواهد برد و آنها فقط "مدیریت اصالحات" را بدست وی سپرده اند، همه گونه 
عقب نشینی های خود را توجیه خواهند کرد. آنها در واقع همراه "اصالحات"، 
"مدیریت" خود را نیز بدست روحانی سپرده اند.  باز همین "اصالح طلبان" هستند 
به اعتراض بزنند و علیه روحانی و وعده های رنگارنگ  که اگر مردم دست 
در  روحانی  معذورات  از  کرد،  خواهند  تالش  برآشوبند،  دولت  نایافته  تحقق 
دستگاه حکومتی سخن بگویند و با هزار و یک بهانه، وعده های توخالی روحانی 

و دنباله روی خود را توجیه، و مردم ناراضی را رام و آرام کنند.

هیچ  کرد،  ایراد  "تحلیف"  و  "تنفیذ"  مراسم  در  که  در سخنانی  حسن روحانی 
شرمی به خود راه نداد که از دستاوردهای دوره قبلی ریاست جمهوری خود، 
از "امنیت بی نظیر"، "کم  شدن فاصله غنی و فقیر"، "بهبود وضع بهداشت و 
مانند  جدیدی  وعده های  و  بگوید  سخن  آن  امثال  و  اقتصادی"  "رشد  درمان"، 
"ریشه کنی فقر و فساد"، "مهار تورم"، "رشد فضای آزادی و معنوی" و مشتی 
وعده های دیگر را تکرار کند. حرف ها و وعده هایی که هیچ نتیجه ای جز لبخند 
تمسخر و آشکار شدن خطوط خشم و کینه بر چهرۀ توده های مردم درپی نداشت. 
واجرای  نئولیبرال  به  موسوم  اقتصادی  سیاست  تداوم  جمله  از  موجود  شواهد 
برنامه های انحصارات مالی بین المللی، نشان می دهد که مردم باید خود را برای 
وضعیت فالکت بارتری که دست  پخت کابینه جدید است آماده کنند. صرف  نظر 
از اینکه کدام یک از وزرای پیشنهادی رای اعتماد مجلس را بدست آورند یا نه، 
اما روحانی با مشکل غیرقابل حلی در این زمینه روبرو نخواهد شد. برخی ها  

ازجمله رئیس  مجلس از هم اکنون حمایت خود را از کابینه اعالم کرده است.

تردیدی در این مساله وجود ندارد که سیاست های حسن روحانی و کابینه وی، 
ادامه سیاست های قبلی خواهد بود و چنا که تجربۀ دوره چهار سال گذشته نیز 
نشان داد، در این دوره نیز نه فقط هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی و اقتصادی 
کارگران و عموم توده های مردم ایجاد نخواهد شد، بلکه اوضاع از این که هست 
بدتر و وخیم تر نیز خواهد شد. در زمینه آزادی های سیاسی و اجتماعی و حقوق 
دموکراتیک کارگران، زنان و دیگر اقشار زحمتکش نیز اوضاع به همین گونه 
است و از هم اکنون روشن است که وعده های رنگارنگ امروز روحانی - و 

کابینه وی - به سرنوشت وعده های پیشین او دچار خواهند شد.

آنگاه مردم زحمتکش ایران دوباره باید شاهد گسترش بیکاری و اعتیاد باشند، 
شاهد افزایش تن فروشی باشند، شاهد ربودن کودکان و فروش اعضاء بدن آن ها 
باشند، شاهد ازدیاد کارتن خوابی، کودکان  کار و خیابانی و حاشینه  نشینی باشند 
و بیش از پیش در تنگناهای اقتصادی و فشار بیکاری و بی آیندگی خرد و خمیر 
شوند و با فقر و فالکت کشنده و هزار و یک مشکل دیگر سر کنند تا ۴ سال 

دیگر، مرتجع و شارالتان دیگری سرنوشت آن ها را بدست گیرد.

این است وضعیتی که رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی بیش از همه به یاری 
"اصالح  طلبان" بر مردم ایران تحمیل نموده است. بدیهی است که حامیان اصلی 
و رنگارنگ روحانی از جریان های موسوم به اصالح طلب گرفته تا "اعتدالیون" 
به  باز  شود،  تکرار  ماجرا  این  که  هم  دیگر  بار  ده   رفسنجانی،  طرفداران  و 
داد  امثال روحانی و خاتمی رای خواهند  به  و  همین شکل رفتار خواهند کرد 
و نقش مخرب خود را در کشاندن برخی اقشار جامعه به پای صندوق رای و 
در حفظ و بقاء نظم موجود ایفاء می کنند. این گروه  بندی های سیاسی عالوه بر 
اقشار  میان  در  می کنند،  نمایندگی  را  ایران  بورژوازی  از  بزرگی  بخش  آنکه 
بورژوازی  مرفه خرده   قشر  از  دارند. صرف نظر  نفوذ  نیز  بورژوازی  خرده 
تبدیل نموده است، اما  مدرن که منافع اقتصادی اش آن را به زائده بورژوازی 
"اصالح طلب"  گروه های  نفوذ  زیر  نیز  خرده  بورژوازی  از  دیگری  الیه های 
قرار گرفته اند. اینان هر بار اسیر دام و فریب و شعارهای این گروه ها شده و 
تحت تاثیر جو انتخاباتی، دنباله رو آنها می شوند و با رای خود، در دوام و بقاء 

نظم حاکم، ناخودآگاه همدست و یاور "اصالح طلبان" می شوند. کسانی که از
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  بدون زنان هيچ جنبش واقعی توده ای نمی تواند وجود داشته باشد 

شماره 58 ) 139۶ ( گاهنامه بيداری زنان

آذر ۱۳۶۷  اوایل  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  بشر  حقوق  کمیسیون 
ایران تصویب می کند. چند روز  انتقاد از نقض حقوق بشر در  قطعنامه ای در 
بعد، یعنی ۹ آذر ۱۳۶۷ خامنه ای، رئیس جمهور وقت، در دیدار با دانشجویان 
به مناسبت سالگرد ۱۶ آذر در پاسخ به سؤال دانشجویان درباره علت اعدام های 
وسیع در ایران، به آنان تشر می زند که این "لحن بیانات اخیر رادیوهای بیگانه" 
است و با پرهیز از پاسخ گویی، "جرم" جدیدی برای اعدام شدگان می تراشد و 
مدعی می گردد آنان با منافقین در حمله مسلحانه به مرزهای جمهوری اسالمی 
ارتباط داشتند. مهدی کروبی در سال ۱۳۷۸ چند شاخ و برگ دیگر هم می افزاید 
که "عده ای" از ایشان... در زندان آشوب به راه می اندازند" و توابین را "کتک 
می زنند". پانزده سال بعد در کتاب "پاسداشت حقیقت" وزارت اطالعات بدون 
ارائه هیچ سندی پای "شورش زندانیان" به میان کشیده می شود. امروز که دیگر 
"داس خموشی شان زنگار گرفته"* و جایی برای انکار نیز نمانده است، بسیاری 
وقت،  نخست وزیر  حتا  بی خبری اند.  مدعی ی  دیگر  برخی  برآمده اند.  دفاع  به 
میرحسین موسوی، حتا وزرا، حتا رئیس مجلس شورای اسالمی، حتا رؤسا و 
مأموران رده باالی قوه قضاییه، حتا...؟ و همه به دروغ. چرا که دانشجویان در 
آذر ماه از "اعدام های وسیع" در ایران شنیده اند؛ چرا که سازمان ملل قطعنامه 
منتظری  اعتراضی  نامه   ،۱۳۶۸ فروردین   ۵ در  که  چرا  است؛  کرده  صادر 
درباره اعدام ها در بی بی سی پخش می شود؛ چرا که کتاب خاطرات منتظری در 
بهار ۱۳۷۹ منتشر می شود. آیا هستند ساده لوحان و ابلهانی که چنین دروغ های 

شاخداری را باور کنند؟

از آن فراتر، سکوت همچنان مستمر، در باره ی اعدام زندانیان چپ و کمونیستی 
است که نه "منافق" بودند و نه مدافع سازمان مجاهدین ،  نه "آشوبی" به راه 
از همان  اسالم هم  به  اعتقادشان  توابین را "کتک" زدند و عدم  نه  و  انداختند 
نیست  الزم  دلیل  یافتن  برای  بود.  آشکار  شرع  حکام  بر  دستگیری  اول  روز 
تاریخ ها،  کردن  پیش  و  پس  با  مجاهدین  اعدام  برای  اگر  که  چرا  رفت،  دور 
توجیهاتی تراشیده و می تراشند، برای این یک هیچ دلیلی نمی توانند برشمرند. 
داشته  وجود  کمونیست  و  چپ  زندانیان  درباره  نیز  دومی  حکم  می شود  گفته 
است که هنوز منتشر نشده است. و این "بی خبران" دقیقا همان کسانی هستند که 
امروزه به جامه ی "اصالح طلب"، "میانه رو"، "طرفدار حقوق بشر"، "مخالف 
مسالمت آمیز  جنبش  "طرفدار  سیاسی"،  زندانیان  آزادی  "طرفدار  خشونت"، 
فقیه" درآمده اند. و آن زمان  مدنی"، "طرفدار مردم ساالری"، "مخالف والیت 
بسیاری از مقامات دولتی را در تصرف داشتند. نمونه ای چند: موسوی اردبیلی، 
رئیس قوه قضاییه وقت، در ۱۳۹٠ مدعی است، "خشونت، زور و زندان موجب 
نفرت و بدبینی به دین می شود" )برگرفته از سایت جرس، جنبش راه سبز( و 

مدعی است که "مخالف" بوده است. 

اما توضیحی نمی دهد که چرا در خطبه های نماز جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۷۸ عربده 
قبول  از  پیش  اما  بود...  بزرگی  مشکل  ما  برای  منافقین  "مسئله  که  می کشید 
قطع نامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد." و در برابر فریادهای 
هستیریک نمازگزاران که شعار می دادند "منافق زندانی اعدام باید گردد" گفته 
است: "... من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می دهم و می گویم این ها نباید 
یاران محمدی  و  مدیران  از  و  از اصالح طلبان  پورنجاتی،  احمد  بشوند."  عفو 
ری شهری، وزیر اطالعات وقت؛ موسوی خوئینی ها، پدر معنوی اصالح طلبان 
که در ۲٠ دی ۶۷ می گوید: "ما از باال رفتن آمار اعدام ها واهمه ای نداریم." 
مجید انصاری، رئیس سابق سازمان زندان ها، رئیس فراکسیون اصالح طلب ها 
از  اردیبهشت ۶۸، مدعی می شود "عده ای  پنجم و ششم که در ۲۸  در مجلس 
لذا  از عملیات مرصاد کشف شد؛  داشتند که پس  زندانیان در زندان تشکیالت 
اینان که تعداد بسیار کمی بودند پس از عملیات اعدام شدند". مصطفی تاج زاده 
در سال ۹٠ به "آزار و اذیت خانواده زندانیان سیاسی" ]بخوان خانواده زندانیان 
سیاسی اصالح طلب[ و "محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادالنه علیه فعاالن 
سیاسی" ]بخوان فعاالن سیاسی اصالح طلب[ اعتراض می کند. وی از سال ۶۳ 
تا ۶۷ معاون امور بین الملل وزیر ارشاد وقت، محمد خاتمی، بوده است و بی خبر 
شدن  دریده  از  پس  تازه  وی  روز.   ۴٠ در عرض  زندانی  هزاران  کشتار  از 

بایستی  ناآگاهی به حسن روحانی رأی دادند و نیز عموم توده های مردم  روی 
به تجربه دریافته باشند که امثال حسن روحانی، "اصالح طلبان" و همه حامیان 
رئیس جمهور و جناح های حکومتی، تنها به رأی آنها نیاز دارند. آنان که فریب 
خوردند و یا گمان می بردند که روحانی برایشان کاری انجام خواهد داد، آنان 
که به امید برداشت محصول، در این شوره  زار کویری بذرافشانی کردند و به 
روحانی رای دادند، اکنون در همین نخستین گام و تعیین وزرای کابینه، بایستی 
باید از این  انتخاباتی رژیم پی برده باشند.  به اشتباه خود و ماهیت نمایش های 
رویدادها که پیوسته تکرار شده است درس گرفته و تجربه را دگر بار تجربه 
نکنند. دخیل بستن به انتخابات قالبی و رئیس  جمهور و افراد کابینه کافی ست. 
جریان موسوم به اصالح طلب، با ادعای قالبی اصالحات و "مردم ساالری"، 
موجود  نظم  و  بکاهد  حکومتی  گرفت های  و  گیر  از  است  کرده  سعی  همواره 
بوده اند،  حاکم  ارتجاع  از  جدایی ناپذیری  جزء  "اصالح طلبان"  دهد.  نجات  را 
مدافع وحشیانه ترین شکل استبداد و ارتجاعی ترین شکل دولت بورژوایی یعنی 
انتخابات قالبی رژیم، تمام هّم  دولت دینی هستند. در جریان برگزاری مراسم 
آنها مصروف این اهانت بزرگ به مردم ایران شده که این مردم فقط مجاز به 
بیشتر هستند.  استبداد  و  کم تر  استبداد  میان  انتخاب  بدتر"،  و  "بد  میان  انتخاب 
در جریان "انتخابات" اخیر ریاست جمهوری نیز به مردم فقط این "حق" داده 
شد که میان دو نماد جهل و خرافه وعقب ماندگی، دو پاسدار تبعیض و استبداد 
و نابرابری، یکی را انتخاب کنند. بازی در بساط حکومتی و رهنمود همیشگی 
"اصالح طلبان" جز این نبوده است. آنها همواره کوشیده اند این دروغ را به مردم 
بباورانند که جز "انتخاب" یکی از این دو، "بد" یا "بدتر" هیچ راه دیگری وجود 
ندارد و بدین طریق تا آنجا که توانسته اند، انرژی مبارزاتی بخش هایی از مردم 
را مهار نموده و به هرز برده اند. مسیر پیوستن برخی اقشار ناراضی به راه های 
مبارزۀ موثر و رادیکال علیه کلیت رژیم را مسدود ساخته و در نهایت، قدرت 
مسلط و حاکمیت ارتجاع اسالمی، استبداد مذهبی و نظم استثمارگرانه موجود را 

تداوم و تحکیم بخشیده اند.

بنابراین خرابکاری گرایش اصالح طلبی و نقش مهم آن در بقاء و دوام سلطه 
بدون  نیست.  پوشیده  برکسی  موجود  قوای  توازن  به  شکل دادن  و  حاکم  نظم 
به  این شکل  به  و  آورد  دوام  نمی توانست  اسالمی  خرابکاری ها جمهوری  این 
حیات خود ادامه دهد. "اصالح طلبان" که درعین  حال از حمایت های همه جانبه 
و  موجود  وضع  حفظ  اصلی  نیروی  هستند،  برخوردار  نیز  جهانی  قدرت های 
توازن قوای طبقاتی برای بقاء جمهوری اسالمی هستند. از این رو کمونیست ها 
و  پیوسته  بیافزایند،  این خرابکاران  افشاء  بر تالش های خود در جهت  بایستی 
پی گیر آنها را زیر ضرب قرار داده و تضعیف کنند و برخی گروه ها و اقشار را 
که تحت نفود آنها قرار گرفته و هر بار سیاهی  لشگر و ابزار دست آنها شده اند را 
از زیر نفوذشان خارج سازند. باید تالش کرد این اقشار را جذب اردوی انقالب 

کرد و یا دست کم آنها را منفرد و بی طرف ساخت.

جز  گزینه ای  که  اصالح طلبان  فریب  و  دروغ  اصلی  انگیزۀ  باید  کمونیست ها 
"انتخاب" میان "بد و بدتر" وجود ندارد را مصرانه برمال سازند و باز هم به 
به  توده های زحمتکش مردم بگویند که هیچ راه نجات دیگری جز روی آوری 

انقالب وجود ندارد.

برگرفته از نشریه کار شماره۷۴۷ سازمان فدائیان )اقلیت(

به  اوائل شهریور ۶۷، زندگی هزاران زندانی سیاسی را  تا  اوایل مرداد ۶۷ 
و  یاران شان  خاطرات  یاری  به  گرچه  که،  سیاسی  زندانی  هزاران  برد.  یغما 
گزارشات غیررسمی، اسامی نزدیک به ۵ هزار نفرشان در دست است، اما پس 
از گذشت ۲۹ سال هنوز نه تعداد واقعی شان روشن است، نه زمان اعدام و نه 

محل دفن شان.

اگر خمینی کاروان ساالر خون و جنون بود، اما، این کاروان همرهان بسیاری 
داشت. در پی و در هنگام اجرای فرمان، مقامات گوناگون به پای بلندگوها رفتند 
ترتیب،  این  به  شدند.  اسالمی  جمهوری  مخالفین  اعدام  خواهان  زوزه کشان  و 
و  جهل  جمهوری  و  خمینی  با  دیگر  بار  و  آغشتند  کشته شدگان  خون  به  دست 
در  رفسنجانی  انکار.  و  سکوت  کردن  پیشه  با  اما  کردند.  بیعت  تجدید  جنایت 

بقیه از صفحه 1 )کشتار تابستان ۶۷ و کاروان  داران خون و ...( 

۱۲ آذر ۱۳۶۷ در دیدار با گروهی از مسئولین وزارت اطالعات از "احتمال 
در  و غریب" غرب  و عجیب  کذب  "تبلیغات  از  و  می گوید  منافقین"  شرارت 
این  از  را  "خودشان  که  هدف  این  با  ایران"  در  نفر  هزار  چند  "اعدام  مورد 

بن بست بیرون بیاورند."
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 پيروز باد مبارزات زنان تحت ستم برای رهایی و برابری واقعی  

شماره 58 ) 139۶ (  گاهنامه بيداری زنان
از "خانواده های  به یک عذرخواهی خشک و خالی  انکار  پرده های سکوت و 
اعدام شدگان" اکتفا می کند. و از این دست کم نیستند اصالح طلبانی امروزین که 
تقلید، مزدور وزارت اطالعات،  دادستان، مرجع  مقام حاکم شرع،  در  دیروز 
عضو سپاه، نماینده مجلس، رئیس یا مدیر و مشاور ارگان های اجرایی، قضایی 
و قانون گزاری جمهوری اسالمی در اجرای فرمان قتل عام خمینی مستقیم و غیر 
مستقیم نقش داشتند، از آن دفاع کردند، یا سکوت کردند. نه از هراس، بلکه از 
سر همدستی. به خطا نیست اگر گمان رود که با قتل عام زندانیان سیاسی نفسی 
رضایت بخش برآوردند، چرا که با این کشتار، تعدادی از مخالفین واقعی رژیم 
و  افزوده شد  اسالمی  نظام جمهوری  بر عمر  اندکی  شد،  برداشته  راه  از سر 
اعتماد به نفس بیش تری یافتند تا بدون هراس از دشمن واقعی، به سهم خواهی 

از قدرت برآیند.

اما، حکایت خون و جنون جمهوری اسالمی تنها به فاجعه تابستان ۶۷ خالصه 
نمی گردد. این تابستان نقطه اوج کشتاری ست که از بدو برپایی جمهوری اسالمی 
آغازید. همین "بی خبران" از کشتار تابستان ۶۷ بودند که رژیمی را پایه گذشتند 
که پیش از ۳٠ خرداد ۶٠ به دستگیری و اعدام مخالفین سیاسی جمهوری اسالمی 

روی آورد. بسی پیش تر از آویختن به طناب پوسیده ی "ترورهای منافقین". 

ایران  خلق  فدایی  چریک های  سازمان  ارگان   ،۱۱۲ شماره  کار  نشریه  در 
محرمانه  جلسه ی  دو  جلسات   خرداد ۱۳۶٠، صورت   ۱۳ تاریخ  به  )اقلیت(، 
برمال می شود که روزهای ۹ و ۱۱ بهمن ۱۳۵۹ به منظور "هماهنگی مقابله 
با احزاب و گروه های ضد انقالب" برگزار شده اند. یعنی حدود ۵ ماه پیش از 
۳٠ خرداد ۶٠. اسامی شرکت کنندگان در این جلسات، حکایتی ست گویا: مهدوی 
کنی، باقر کنی، موسوی اردبیلی، قدوسی، زنگنه، میرسلیم، بهزاد نبوی، محسن 
سازگارا، حسین غفاری، الجوردی، کچویی، و... در این جلسات، با تقسیم بندی 
"متخاصم  و  بالفعل"  "متخاصم  و  مخالف"   " گروه های  به  سیاسی  گروه های 

بالقوه" بر سر چگونگی برخورد با این گروه ها بحث و توافق می شود.

پیش  مدت ها  مخالف،  سیاسی  سازمان های  سیستماتیک  سرکوب  نقشه ی  پس، 
از خرداد ۶٠ طراحی شده بود. تظاهرات ۳٠ خرداد فرصت مناسبی بود برای 
آغاز سریع و بی رحمانه ی سرکوب. از سال ۱۳۶٠ تا ۱۳۶۴، بر اساس آمارهای 
موجود نزدیک به ۱۱ هزار نفر در زندان های مختلف تیرباران و اعدام شدند 
ارگان های شناسایی، دستگیری و شکنجه  از  باختند. یکی  یا زیر شکنجه جان 
مخالفان سیاسی، سپاه پاسداران بود. سپاه پاسدارانی که اکبر گنجی از "منتقدان"  
تا  سال ۶۳ از سران اش بوده  ابتدای تشکیل   تابستان ۶۷، از  امروزین کشتار 
است. دیگر نمی تواند بهانه بیاورد که "خبر نداشتم" و "دست نداشتم"، چرا که 
روزی نبود که اسامی اعدام شدگان و تیرباران شدگان در صفحات روزنامه های 
یافت  از کودک ۱٠ ساله  این "متخاصمان" رژیم  میان  در  نشود.  منتشر  وقت 
تا  می شود  یافت  سیاسی  سازمان های  اعضای  از  ساله.   ۷٠ پیرزن  تا  می شود 
هواداری که اعالمیه ای پخش کرده بود. از اعضای خانواده دستگیرشدگان یافت 
می شود تا کنجکاوی که اعالمیه ای به همراه داشت. همه و همه در دادگاه های چند 
دقیقه ای، محاکمه شدند، به حبس محکوم شدند، اعدام شدند، گاهی در فاصله ی 

چند ساعت.

با توجه به جلسات محرمانه بهمن ماه و به حتم جلسات محرمانه دیگر، نیازی 
نیست، پرسیده شود برای کشتار آن کارگران و کمونیست هایی که اسلحه ای به 
دست نگرفته و تروری نکرده بودند، چه بهانه ای می آورید. "جرم" روشن است: 
مخالفت با رژیمی که هدف از به قدرت رسیدن اش سرکوب کمونیست هایی بود 
که تهدیدی جدی بودند برای نظام سرمایه داری حاکم بر ایران و دولت های غربی 
که بر سر رفتن شاه و قدرت گرفتن خمینی به توافق رسیده بودند؛ و مانعی جدی 
بودند بر سرراه تحکیم پایه های یک رژیم مذهبی عقب مانده و برقراری قوانین 
شرعی. و پرسش ها و پاسخ های حاکمان شرع از زندانیان سیاسی چپ درباره 
ایمان به خدا و نماز خواندن و اعتقاد به جمهوری اسالمی، گواهی ست روشن 
بر این مدعا. نظام مطلوب هر دو جناح، خواه اصول گرا، خواه اصالح طلب، از 
همان اوان، جمهوری اسالمی بوده و هست. بیهوده نیست که هنوز از دهه طالیی 
دوران خمینی نام برده می شود. بیهوده نیست که میرحسین موسوی در تقلیدی 
کاریکاتوروار از خمینی، در سال ۸۸ می گوید: "جمهوری اسالمی نه یک کلمه 

کم، نه یک کلمه بیش". 

اختالف بر سر توازن قوای دو جناح و سهم بری از قدرت سیاسی و دست اندازی 

بر منافع مالی است. اینان، حتا در زمان اعتراضات ۸۸، خانواده زندانیان سیاسی 
دهه شصت و تابستان ۶۷ را نادیده می گرفتند و آن جا که از "زندانیان سیاسی" و 
"خانواده زندانیان سیاسی" نام می بردند، فعالین اصالح طلب و خانواده های شان 
را مد نظر داشتند. آزادی های سیاسی شان محدود به آزادی سیاسی اصالح طلبان 

می بود. "حقوق بشر"شان نیز از "حقوق بشر" اصالح طلبان فراتر نمی رفت.

شاید برخی فریب این شعارها را خوردند و تصور کردند اینان تغییر کرده اند. 
پس از تجربه رژیم خودساخته شان درس عبرت گرفته اند. اما اگر چنین است، 
چرا پرده از راز جنایت تابستان ۶۷ برنمی دارند؟ چرا دانسته های خود را در هر 
عمق و دامنه ای با مردم و خانواده های زندانیان سیاسی در میان نمی گذارند؟ چرا 
به نقش خود در جنایات رژیم در دهه ی شصت اعتراف نمی کنند و ناگفته ها را بر 
زبان نمی آورند؟ نه ، این در قد و قامت شان نیست. اما وقاحت شان تا بدان جاست 
که محفلی از آنان، گاه گداری با انگشت گذاشتن بر رنج و درد زندانیان سیاسی 
و خانواده های شان، نان شان را در خون آنان بزنند، جوایز جهانی بگیرند و از این 

درد و رنج دست مایه ای بسازند برای اهداف سیاسی خود. و دیگر هیچ.

در  که  نیست  بار  اولین  بشریت  علیه  جنایت  دسته جمعی،  کشتار  سرکوب، 
تاریخ رخ می دهد. دوران وقوع جنگ های خارجی و داخلی کشورها، سلطه ی 
دیکتاتوری ها و حکومت های توتالیتر، مشحون است از این جنایات. لیکن هر 
آمده است،  امکانی فراهم  این دوران سپری شده است، هر جایی که  جایی که 
اولین گام تالش برای روشنایی افکندن بر زوایای تاریک جنایات سیستماتیک 
گذشته بوده است. کم و بیش. پس از جنگ جهانی دوم، به جز دادگاه های جنگی 
اولیه مانند دادگاه های نورنبرگ و توکیو، کتاب ها نوشته شده، خاطرات بازگو 
شده، اسناد گردآوری شده، فیلم های مستند ساخته شده، هنرها آفریده شده، بناهای 
دیکتاتورها،  برکناری  با  کشورها،  از  چندی  در  شده.  برپا  موزه ها  و  یادبود 
کمیسیون های حقیقت یاب و دادگاه ها برپا شده تا گفتنی ها، گفته شوند و شنیدنی ها، 
شنیده شوند. و این همه نه از سر انتقام جویی و کین ورزی، بلکه شاید، پرسش های 
دردآلود بازماندگان پاسخی بیابند. تا ثبت شود، تا به حافظه تاریخی سپرده شوند، 
تا هشدار داده شود. تا شاید سایه ی این عفریته ی هولناک از سر آینده برداشته 
اولیه، بدون حکایت کرده ها و رفته ها، هر طلب بخششی،  این گام  شود. بدون 
ظاهرسازی ست و ریا برای الپوشانی جنایات کاروان داران خون و جنون. در 
این  جز  نیز،  گردانندگانش  و  اسالمی  جمهوری  سیستماتیک  جنایت های  مورد 
نمی تواند باشد. بدیهی است تا زمانی که جمهوری اسالمی بر سریر قدرت است، 
نه کمیسیون حقیقت یابی در کار خواهد بود و نه دادگاهی. انتظار واگویی حقایق 
درون  "اپوزیسیون  سرنوشت  عبث.  و  است  بیهوده  دستان  به  قدرت  سوی  از 
حکومتی" نیز چنان در تار و پود این قدرت بافته شده است که از اعتراف به 

کرده ها بازشان می دارد. کسی مسئولیتی نخواهد پذیرفت. 

کسی پاسخی نخواهد داد. چنان که هم اکنون، این یکی، آن را به خمینی نسبت 
می دهد و خود را "مأمور و معزول" می داند. آن دیگری به جناح رقیب، یعنی 
به  دیگری  به چند حاکم شرع،  یا  مدافعان علنی کشتار سال ۶۷،  و  ای   خامنه 
از  بسیاری  که  آن  از  غافل  دیروزین.  دستان  به  قدرت  و  امروزین  "منتقدان" 
مردم ایران، به ویژه زندانیان سیاسی سابق و خانواده های زندانیان سیاسی، به 

دست های آلوده ی آنان واقفند و همه را مسئول و شریک جرم می دانند. 

در چنین شرایطی نیاز عمیق به باز شدن این زخم چرکینی است که جمهوری 
اسالمی بر پیکر جامعه ایران وارد آورده است. زخمی که هم چنان خون بار است. 
اما این را نیز دغدغه ای نیست، چرا که در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی، 
مسلما،  حقیقت طلبان،  و  آزادی خواهان  و  کمونیست ها  و زحمتکشان،  کارگران 
بلکه  انتقام جویی،  از سر  نه  نیاز  این  این چالش را می یابند. زیرا  بر  راه غلبه 
از عدالت خواهی، حقیقت یابی، به حافظه سپردن و عدم تکرار جنایات وحشیانه 

ای ست که بر مردم سرزمین مان رفته است.

برگرفته از نشریه کار شماره۷۴۷ سازمان فدائیان )اقلیت(
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شماره 58 ) 139۶ ( گاهنامه بيداری زنان

زنان  بیداری  گاهنامه  در  مندرج  مقاالت  و  اخبار 

نیمی  بر  که  است  مضاعفی  ستم  از  بخشی  فقط 

از جمعیت جهان اعمال می شود که از سایت های 

درون و بیرون مرزی تهیه شده و مسئولین سایت 

آوری کرده و  را جمع  آنها  فقط جهت اطالع رسانی 

در اختیار خوانندگان گاهنامه بیداری زنان  قرار می 

دهد. 

داده اند:  تشکیل  او  برای  جدیدی  پرونده  و 
زندان  بهداری  رئیس  و  اوین  زندان  »رئیس 
اوین که آقایی به نام عباس خانی است، با این 
ادعا از آتنا شکایت کرده که زمان اعتصاب 
غذا تمارض کرده و بعد که پزشکان گفته اند 
مشکلی ندارد، اعتراض کرده و به ماموران 
توهین کرده است، ولی خود آتنا می گوید فقط 
به نحوه رسیدگی اعتراض کرده و خواستار 

مراجعه به یک پزشک معتمد شده است.«

جامعه به طور جدی نگران است که تکلیف 
ظرفیت  از  استفاده  محوریت  با  شعارهایی 
است  چگونه  شد،  چه  کابینه  در  زنان  عظیم 
که تاکید می کنید در انتخاب کابینه تحت هیچ 
فشاری نبوده اید اما دلیل عدم انتخاب زن را 
می  بیان  ها  مخالفت  برخی  تلویحی  به طور 
این  اگر  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این  کنید. 
گونه است آیا بهتر نیست صادقانه، باصراحت 
و شفافیت به مردم بیان کنید و بگوید منشا این 

خودداری قوه قضایيه از اعزام آتنا دائمی به خارج از 
زندان برای درمان عفونت و تشکيل پرونده جدید برای 

او

یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت آتنا دائمی، فعال حقوق بشر 
زندانی، با شکایت مسئوالن زندان اوین به »اخالل در نظم و توهین به ماموران« 
تایید وجود عفونت  نیز علیرغم  دادستانی  متهم شده و  اعتصاب غذا  در هنگام 
در کیسه صفرا از اعزام آتنا دائمی برای درمان به خارج از زندان خودداری 
می کند. یک منبع نزدیک به خانواده دائمی روز ۲۳ مرداد به کمپین گفت پس از 
پیگیری های خانواده دائمی، دادستانی با معاینه آتنا دائمی توسط پزشکی قانونی 
موافقت کرده ولی با وجود تایید عفونت در کلیه و سنگ کیسه صفرا، پزشکی 
قانونی با اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان مخالفت کرده است. منبع مطلع 
گفت: »روز شنبه بعد از اینکه ما جواب آزمایش را پیش دکتر متخصص بردیم 
مرادی  حاج  اقای  پیش  بردیم  ما  و  نوشت  را  مشکالت  تمام  متخصص  دکتر، 
برای  فرستاده  را  قانونی  پزشکی  هم  مرادی  حاج  اقای  زندان(،  ناظر  )دادیار 
تایید کرده و هم سنگ کیسه  کلیه را  قانونی هم عفونت  معاینه مجدد، پزشکی 
صفرا، اما گفته هنوز سنگ کیسه صفرا به اندازه ای نرسیده که نیاز به جراحی 
باشد و برای عفونت گفته عفونت هست اما مهم نیست.« این منبع به کمپین گفت 
اولیه منکر وجود عفونت و سنگ کیسه  دادستانی در معاینات  پزشکان معتمد 
صفرا شده اند ولی پیگیری های خانواده و تحلیل آزمایش ها از سوی پزشک معتمد 
خانواده و پزشکی قانونی نشان داده است که بهداری زندان اوین وظیفه اش را 
به درستی انجام نداده است: »با این که حال جسمیش خوب نیست نه تنها اجازه 
اعزام و درمان به ما ندادند بلکه ابتدا ادعا کردند شما با پزشک ها تبانی کردید و 
می خواهید پرونده پزشکی علیه زندان درست کنید و بنابراین خودشان آتنا را به 
بیمارستان طرف قرارداد زندان )امام خمینی( بردند، حتی گفتند آتنا آزمایش و 
سی تی اسکن و سونوگرافی شده و هیچ مشکلی ندارد ولی وقتی خودمان رفتیم 
جواب آزمایش ها را از بیمارستان گرفتیم، هم سنگ کیسه صفرا نشان داده که 
نیاز به جراحی دارد، هم نوعی کیست دارد و عفونت کلیه اش هم زیاد شده، حاال 
که پزشکی قانونی هم تایید کرده ولی آتنا در زندان درد می کشد و اینها می گویند 
عفونت و سنگ مهمی نیست.« منبع مطلع به کمپین گفت مسئوالن زندان اوین 
نه تنها درباره معالجه و اعزام و مراقبت درمانی مناسب از آتنا دائمی کوتاهی 
حین  در  ماموران  با  بدرفتاری  و  تمارض  به  او  کردن  متهم  با  بلکه  کرده اند، 
کرده اند  اوین شکایت  دادسرای  به  او  از  بهداری،  به  و مراجعه  اعتصاب غذا 

لغو قانون ازدواج قربانی با تجاوزگر در لبنان
مجلس لبنان قانونی که متجاوزان را در صورت ازدواج با قربانی تجاوز جنسی، 
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به  کرد.  لغو  می کرد،  معاف  مجازات  از 
لغو این قانون در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه، حاصل سال ها مبارزه 
طرفداران حقوق زنان در لبنان است. این قانون از دهه ۱۹۴٠ در لبنان اجرا 
می شد. تونس، مراکش و مصر در سال های اخیر قوانین مشابهی را لغو کرده اند. 
مجلس کشور اردن نیز در هفته های اخیر این قانون را در این کشور لغو کرد. 
با این همه به گزارش دیدبان حقوق بشر، در کشورهای الجزایر، عراق، کویت، 
لیبی، سوریه و نیز چند کشور آمریکای التین،  فیلیپین و تاجیکستان همچنان این 
قانون اجرا می شود. گروهی از افراد مذهبی در خاورمیانه معتقدند این ازدواج، 
شرافت خانواده قربانی را به او و خانواده اش بازمی گرداند. براساس قانون لبنان، 
فرد متجاوز به بیش از هشت سال حبس تعزیری محکوم می شود و اگر قربانی 
از نظر ذهنی و یا جسمی معلولیتی داشته باشد، مجازات متجاوز افزایش خواهد 
داشت. ماده ۵۲۲ قانون تصریح کرده بود که اگر متجاوز با قربانی ازدواج کند، 
مجازات او به حالت تعلیق درخواهد آمد. به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
ابراهیم کنعان، یکی از نمایندگان مجلس لبنان با تاکید بر این که روند حذف این 
قانون در برخی از کشورها در حالی پیش می رود که دولت ترکیه، سال گذشته 
گسترده  مخالفت  با  که  پیشنهادی  کرد؛  مطرح  را  قانونی  چنین  تدوین  پیشنهاد 

فعاالن حقوق زنان در ترکیه، بازپس گرفته شد.

نماینده زن مجلس: روحانی با صراحت منشا مخالفت با 
حضور زنان در کابينه را معرفی کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که رئیس جمهوری 
به  کند.  معرفی  را  کابینه  در  زنان  حضور  برای  مخالفت  منشا  صراحت  با 
گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سکینه الماسی در نشست علنی امروز 
اظهار  شفاهی  تذکر  در  اسالمی،  شورای  مجلس  ماه(  مرداد   ۲۵ )چهارشنبه، 
داشت: رئیس جمهوری نظر شما را به شعارها، اهداف و برنامه هایی که در 
طول دوران تبلیغات خود بیان کردید جلب می کنم، قطعا شما بر این امر واقفید 
که دوری از شعارهای بیان شده که مردم با اتکا به همین شعارها به شما رای 
داده اند می تواند چه پیامدهای منفی در بدنه اجتماعی حامیان شما در بر داشته 
باشد. نماینده مردم کنگان، دیر، جم در مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد: 
همچنین روی گردانی از وعده ها موجب بی اعتمادی به نظام اسالمی می شود، 
از جمله وعده هایی که به صورت مکرر از سوی جناب عالی و نزدیکان و 
همکاران شما به مردم داده شده رعایت عدالت در بهره مندی همه مردم فارغ 
از معیارهای جنسیتی، مذهبی، نژادی و غیره برای بهره مندی از فرصت های 

ارتقای سیاسی و اداری بوده است. وی گفت: امروز بخشی از قابل توجهی از 
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اختالفها و مخالفت ها از کجاست؟ عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای 
انتخابات  در  سنت  اهل  جامعه  باالی  رای  روحانی  دکتر  جناب  گفت:  اسالمی 
اخیر، اوال رای به جمهوری اسالمی و رای به روحیه اعتدالی و وعده های شما 
بوده است، نخبگان اهل سنت و نیرویها اعظم آنها در دولت شما چه جایگاهی 

دارند؟

عاليه مطلب زاده به سه سال حبس محکوم شد

عالیه مطلب زاده به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. او که فعال حقوق زنان 
بازداشت  و از اعضای کمپین یک میلیون امضاست، ششم آذرماه سال گذشته 
شده بود. او را به بهانه دریافت وسایل شخصی اش که در تفتیش خانه اش ضبط 
شده بودند، به بخش مراجعات مردمی وزارت اطالعات در خیابان ابوذر غفاری 
فراخوانده بودند که همانجا بازداشت شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقالب اسالمی او را 
محاکمه کرده و به اتهام  اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور 
همسر  عبدالهی،  صدرا  است.  کرده  محکوم  تعزیری  حبس  سال  سه  تحمل  به 
زمانه  رادیو  به  مدنی  فعال  این  بازداشت  و  احضار  درباره  مطلب زاده  عالیه 
گفته بود که در تاریخ ۲۷ مهر ماه، شب هنگام و یک روز بعد از سفری برای 
یک پروژه آموزشی در حوزه توانمند سازی زنان، مأموران وزارت اطالعات 
بدون هیچ گونه اطالع و اخطار قبلی ای به منزل آنها ریختند و بدون هیچ اوراق 
همه  تقریباً  نیمه شب،  دو  تا  از ساعت ۱٠ شب  هیچ حکمی  بدون  و  شناسایی 
اسناد و لوازم کاری و حتی اوراق شناسایی عادی و کارت های بانکی و هر چه 
که مربوط به کار و زندگی می شد را جمع کردند و با خودشان بردند و به او 
گفتند که اول آبان ماهجهت پاره ای از توضیحات به وزارت اطالعات مراجعه 
بکند.« بر اساس گفته های عبدالهی، جلسه اول بازجویی این فعال حقوق زنان 
که به دنبال احضار شفاهی او و بدون ارائه هیچ نوع احضارنامه کتبی ای از 
سوی مراجع قضایی برگزار شد. عالیه مطلب زاده، بعد از ۲۵ روز حبس در 
بند ۲٠۹ زندان اوین، با سپردن وثیقه ۳٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت از 

زندان آزاد شده بود.

بازداشت شيما بابایی فعال مدنی و پدرش به اتهام 
ترویج و حمایت از چهارشنبه سفيد!

امروز ۲۸ مرداد در صفحه اینستاگرام این فعال مدنی نوشته شده: ستوان رفیعی 
و  کند  می  توهین  است  جنگی  جانباز  که  شیما  پدر  به  بوده  پرونده  مسئول  که 
با  اکنون همراه  هم  با وى درگیر می شوند،  دیگر  ماموران  از  تن  همراه چند 
مامورین شیما و پدرش را فرستاده اند به دادسرا. شیما بابایی از فعاالن مدنی 
در تهران است که در تعدادی از تجمعات اعتراضی مقابل الستیک دنا و زندان 
اوین حاضر بود. این فعال مدنی پیش تر در ۵ خرداد سال ۹۵ در منزلش توسط 
ماموران اطالعات سپاه پاسداران دستگیر شده بود. همچنین ابراهیم بابایی، پدر 
این فعال مدنی نیز از بازداشتی های اعتراضات سال ۸۸ بود که پس از تحمل ۴۴ 
ماه زندان و ۷۴ ضربه شالق، آزاد شد. )»چهارشنبه های سفید« که با ابتکار و 
همت گروهی از زنان در کمپین »آزادیهای یواشکی زنان« براه افتاده اعتراضی 

است به »حجاب اجباری«(.

مریم نقاش زرگران پس از آزادی: ممنوع الخروجی  
هستم/ دادسرای اوین دقایقی قبل از آزادی اش من را به 

اتهام »توهين به پرسنل بهداری« محاکمه کرد!
مریم نقاش زرگران، شهروند مسیحی که روز دهم مرداد پس از چهار سال از 
زندان اوین آزاد شد، با اعالم خبر ممنوع الخروجی اش، به کمپین حقوق بشر 
در ایران گفت دادسرای اوین دقایقی قبل از آزادی اش او را به اتهام »توهین به 
پرسنل بهداری« محاکمه کرده است. مریم نقاش زرگران که از بیست و چهارم 
به  بوده،  زندانی  اوین  در  عقیدتی  اتهامات  با  مرداد ۱۳۹۶  تا  ماه ۱۳۹۲  تیر 
کمپین حقوق بشر در ایران گفت در حالی که روز دهم مرداد خود و خانواده 
به  اوین  زندان  بهداری  کارکنان  شهادت  و  شکایت  با  بودند،  آزادی اش  منتظر 
دادسرا فراخوانده شد و دقایق پایانی زندانش با ترس و نگرانی از زندانی شدن 
دوباره گذشته است. خانم زرگران گفت: »هیچ کس نخواهد فهمید چقدر من همان 
لحظات منتهی به آزادی آزار دیدم و اذیت شدم، قرار بود ساعت سه بعد از ظهر 
آزاد شوم، پنج دقیقه به سه مرا دادگاهی کردند، یعنی از لحظه ای که گفتند امروز 
آزادی، خوشحالی ام چند دقیقه طول کشید و بعد گفتند باید بروی دادگاه، دقیقا قبل 
از آزادی و در حالی که خانواده ام دم در زندان منتظر آزادی ام بودند، مرا از 
با شکایت و شهادت پرسنل بهداری  زندان به دادسرای اوین احضار کردند و 
متهم  بهداری«  به  مراجعه  زمان  در  زندان  پرسنل  به  »توهین  به  مرا  زندان 
کردند.« این شهروند مسیحی ۳۹ ساله، درباره دلیل شکایت پرسنل زندان اوین 
از او گفت: »پرسنل بهداری را آورده بودند  شهادت بدهند که من در بهداری 
عصبانی شدم و فریاد زدم، قصد داشتند برایم وثیقه تعیین کنند، ماجرای بهداری 
هم این بود که من برای پارگی منیسک پا به بهداری مراجعه کردم و دکتر آن 
آقای دکتر  ببیند، دکتر که داشت رد می شد پرسیدم  روز حتی حاضر نشد مرا 
می توانم یک لحظه با شما صحبت کنم؟ دکتر با لحن خیلی لمپنی گفت برو بابا 
برو، دکتر کشتی گیر هم هستند من فقط گفتم آقای دکتر اینجا بهداری هست و نه 
رینگ کشتی، همین شد پرونده و مصداق توهین من به پرسنل بهداری زندان.« 
مریم نقاش زرگران گفت دادسرا برای او قرار منع تعقیب صادر کرده و فقط فقط 
کارکنان بهداری اوین قصد داشته اند او را اذیت کنند. او به کمپین گفت در زمان 
مراجعه به بهداری به مدت دو سال به دلیل افسردگی داروهای اعصاب و روان 
مصرف کرده و پزشک زندان که به او توهین کرده نیز از این مساله با خبر 
بوده است: »به قاضی گفتم من می دانم شما می خواهید، من بدانم حتی در لحظات 
آخر می توانید پرونده سازی کنید و یا این که من بعد از آزادی بترسم یا این که 
می خواهید بگویید می توانید مرا آزاد نکنید و من هم این را می دانم، به قاضی گفتم 
شما کاری کردید من دو سال است اینجا داروی اعصاب و روان مصرف می کنم 
و دکتر با این که می دانست خیلی بد با من صحبت کرد و در واقع ایشان توهین 
کرده نه من، وظیفه ایشان در آن لحظه دیدن و معاینه من بود و نه جنگ و جدل و 
توهین. البته قاضی من را تبرئه کرد و هدف فقط دردسر و ترساندن بود.« مریم 
نقاش زرگران همچنین به کمپین گفت دادستانی اعالم کرده ممنوع الخروجی اش 
با پایان محکومیت خودبخود رفع می شود ولی پس از مراجعه به پلیس متوجه 
شده است که برای شش ماه ممنوع الخروج شده است: »من فکر می کردم برای 
ممنوع  قاعدتا  محکومیت  پایان  با  و  بکنم  خاصی  کار  نباید  الخروجی  ممنوع 
الخروجی ام رفع می شود، دادستانی گفت شما ممنوع الخروج نیستید ولی چند 
روز بعد که مراجعه کردم گفتند ضابطان پرونده یا همان ماموران امنیتی شما را 
ممنوع الخروج کرده اند، این کار غیرقانونی است و من قصد داشتم بروم جلوی 

زندان و تا رفع ممنوع الخروجی تحصن کنم ولی نگران خانواده ام هستم.«
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روایت غمبار زندگی دخترانی که در حاشيه های 
پاکدشت مورد آزار قرار گرفته اند

نرگس، منیره، سوسن، زینب و شریفه دختران ۶ تا ۲٠ساله پاکدشت، بارها مورد 
از کارگاه های  قرار گرفته اند. یک کنشگر مدنی می گوید "برخی  سوءاستفاده 
مناطق حاشیه ای پاکدشت به محلی برای آزار کودکان تبدیل شده است. کودکان 
مناطق حاشیه ای پاکدشت بشدت آسیب دیده هستند، بیشتر آنها از آزارهای جنسی 
خارج از خانه رنج می برند". به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، 
آنها پنج نفر بودند، نرگس و منیره، سوسن، زینب و شریفه. بچه های فرون آباد و 
جیتو و خاتون آباد و قوهه؛ محله های حاشیه نشین پاکدشت، پر از کارگاه، پر از 
خانه های درب و داغان و ترک خورده. پشت در و دیوار همین کارگاه ها و خانه ها 
کودکی ها زخمی می شوند، با دست هایی که از سوی صاحب باغ و کارگاه و… 
به سمت شان دراز می شود. روایت پنج دختر از حاشیه های پاکدشت تلخ است؛ 
بهزیستی درآورده اند،  از  نفرشان سر  دو  داده اند و حاال  آزارشان  دخترانی که 
زیر  دیگر  نفر  دو  و  می خورد  خاک  دادگاه  حکم  انتظار  در  یکی شان  پرونده 

فشارها، در خانه های خاکستری روز را و شب را می گذرانند.

زینب: ۶ ساله، پرونده: در انتظار حکم دادگاه
که ظهر یک روز گرم  و شلخته  بالتکلیف  پریشان،  است. زینب  اولی  زینب 
مرداد با مقنعه نه چندان تمیزی که چانه اش به سمت گونه ها چرخیده، خودش را 
به چارچوب آهنی در می کشد. طره موهای خرمایی، باالی چشم های میشی اش 
را پوشانده و دهانش به بهانه کج و راست می شود. صورتش گندمگون، غریب 
و کوچک است، کوچک مثل دست وپاهایش، مثل خودش، مثل ۶ سالگی اش که 
ترک خورده. گوشه آستین چهارخانه ریز صورتی و سفیدش را به دندان گرفته 
پنکه سقفی می چرخد روی صورت ها و چشم ها  و چشم های درشتش مثل یک 
در  همه  روز،  از  ساعت  آن  است  زیاد  همهمه  اشک.  از  می شود  پروخالی  و 
خانه ایرانی مشغول خداحافظی اند و زینب زیر لب می گوید: »باباییو می خوام. 
بابایی.« مسعود بابایی، مسئول خانه ایرانی جمعیت امام  علی در پاکدشت است و 
وقتی اسم زینب می آید، پیشانی اش دو چین می خورد: »مادر زینب ایرانی است و 
پدر افغان. هر دو معتاد. مادر او را در بیابان های اطراف پاکدشت به دنیا آورده، 
زینب تا چند  سال پیش اعتیاد داشت. مادر آن قدر آسیب دیده بود که پیگیری کردیم، 

به پدرش گفتیم و موضوع را دادگاهی کردیم و درنهایت پرونده ای در این باره 
تشکیل شد. از صاحب باغ شکایت کردیم، پدرش هم پذیرفت که شکایت کند، 
صاحب باغ دادگاهی شد . متهم مرد متمولی است و با تماس ها و تطمیع هایش، 
پدر زینب را کالفه کرده. می خواهد شکایت پس گرفته شود.« مسعود بابایی از 
زینب که حرف می زند، صورتش جمع می شود: »در این دو سالی که زینب را 
به عنوان یکی از خانواده های آسیب دیده شناسایی کردیم، متوجه حالت های روحی 
و رفتاری اش شدیم. او وسواس رفتاری زیادی دارد و خشونتش باالست، سعی 
کردیم با او ارتباط صمیمانه ای برقرار کنیم و همین هم شد تا او گاهی درباره 
خودش و خاطره هایش تعریف کند. او از یک عمویی حرف می زد که برایش 
پفک می خرید، او را به اتاق می برد و… ما از همین حرف ها، متوجه شدیم که 
زینب از سوی صاحب همان باغ، مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. ما فهمیدیم 
که هر روز این اتفاق در غیبت پدر زینب می افتد، حتی دوستان صاحب باغ هم 
در این ماجرا دست داشته اند، تا جایی که زینب دچار استرس زیاد و حالت های 
روانی می شد.« زینب حاال دارو مصرف می کند، رفتارهایش کنترل شده. زینب 

کمی آرام است، اما نرگس هنوز بعد از یک  سال نتوانسته به آرامش برسد.

نرگس: 1٠ سال، پرونده: با حکم دادگاه به بهزیستی منتقل شد
دومی نرگس است؛ نرگس جوادی. دختری باریک و ریزاندام و خسته. خسته 
از کسی که هر شب، مصمم تر از شب قبل، کمر به اذیت آنها بسته؛ آنها، نرگس 
و محبوبه و نیره و مریم و مائده خواهرانی که حاال سه نفرشان دیگر در آن خانه 
نیستند؛ بهزیستی برایشان دادگاه تشکیل داد و آنها را با خود به مراکز نگهداری 
لب شکری  می شناسند؛  دهن کج  به  همه  را  نرگس  برده.  آسیب دیده  دختران  از 
است، با دست ها و صورت و لباس هایی که سیاهی اش از رنگ نیست، از چرک 
چند ماهه ای است که روی آن نشسته: »نرگس ۱٠ سالش تمام نشده بود که یک 
روز در خیابان به او تعرض شد، او را پشت درهای آهنی کارگاه ها آزار داده 
بودند.« زهرا ُکهرام در آن روز گرم و کالفه کننده مرداد ۹۶، در اتاقی که ۸٠ 
کیلومتر از تهران دور است، روی فرش قرمز گلداری که گوشه هایش با باد از 
نفس افتاده کولر آبی، لرزش خفیفی دارد، نشسته و گوشی تلفن اش را باال و پایین 
می کند. او از اعضای خانه ایرانی جمعیت امام علی در پاکدشت است: »نرگس 
یک روز منیره و سوسن را با خود به یکی از همین کارگاه های متروکه همراه 
کرد. صاحب کارگاه مرد ۵٠ ساله ای بود، طعمه اش را برای همین دختران ترد 
و نازک پهن می کرد و در آخر همین سه دختر در تورش گیر کردند. نرگس 
به ارتباط با صاحب کار ۵٠ ساله تن داده بود. منیره و سوسن اما بعد از دیدن 
فیلمی در صفحه کوچک تلفن مرد ۵٠ ساله، از سوله ای که بوی زباله می داد 
و تعفن پا به فرار گذاشتند؛ به سمت در آهنی که به بیابان راه داشت. خاله شبنم 
را همان جا دیدند، خاله شبنم خانه ایرانی جمعیت امام علی را خواهر نرگس از 
ماجرا خبردار کرده بود. خاله شبنم بچه ها را داخل خودرو کرد و برد.« روایت 
بچه ها از ماجراهای داخل سوله و آزارهای صاحب کارگاه، مهر تاییدی شد بر 
کودک آزاری و همه اش سنجاق شد به پرونده ای در پلیس امنیت. از آن ماجرا 
یک سال می گذرد؛ نرگس از کوچه پس کوچه های خاکی و آسفالت نشده قوهه و 
خیابان هایی که به کارگاه های متروکه ختم می شد، به یکی از خیابان های شمالی 
شهر تهران اسباب کشی کرده، بی وسیله، بی کس. او حاال در ساختمان بهزیستی 

یک روز خانه و زندگی را رها کرد و رفت 
و  چهارساله  زینب  و  ماند  پدر  زندگی اش.  پی 
داده  جا  آنها  به  که  مردی  باغ.  میانسال  مرد 
صبح ها  پدر  کنند.  را  باغ  سرایداری  تا  بود 
در  تقال  مشغول  زینب  و  بود  باغبانی  مشغول 
میان دست های مرد میانسال. مرد ۵٠ساله هر 
روز زینب را با پفکی، عروسکی، نوازشی به 
اتاقکش می کشاند و مورد تعرض قرار می داد.« 
دو  سال تمام، دو  سال سیاه و حاال زینب، ایستاده 
در چاچوب اتاق و بهانه پدر را می گیرد، خانه 
را می خواهد اما نه آن خانه خاکستری را: »ما 
زینب را به پزشکی قانونی بردیم، به او تعرض 
آسیب  نوع  سن،  پایین بودن  دلیل  به  اما  شده؛ 
دختران  برای  بزرگسالی  در  آنچه  با  فیزیکی 
را  موضوع  ما  است.  متفاوت  می شود،  ایجاد 

آصف است، یک سال بیشتر می شود و هر روز 
ماجرایی دارد: »خانواده نرگس افغان قانونی اما 
بشدت آسیب دیده هستند، با پیگیری های جمعیت 
پرونده  این  برای  که  قضائی  و حکم  علی  امام 
گرفته شد، نرگس و دو خواهرش به دو بهزیستی 
جداگانه منتقل شدند. او را به دلیل تجربه جنسی 
از  سال  ُکهرام  کرده اند.«  جدا  خواهرانش  از 
۹۳، یکی از مسئوالن خانه ایرانی پاکدشت شده. 
خوب  را  آسیب دیده  بچه های  جمعیت  اعضای 
رنگ پریده،  صورت های  بچه های  می شناسند، 
پاره،  دمپایی های  کهنه،  و  کج  روسری های 
دست های خط خط های سیاه و عمیق و زمخت، 
از خیلی  این جا  آزارها: »ما  از  بچه های خسته 
از آزارهای جنسی باخبر می شویم؛ اما شاهدی 
نداریم و نمی توانیم پیگیری کنیم. االن چند مورد 

طریق  از  با  

وایبر، واتس آپ و تلگرام در تماس باشید. 

تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟

آپ  واتس  وایبر،  مثل  افزارهایی  نرم  از 

به  را  ما  کنید؟  می  استفاده  تلگرام  و 

پیام ها،  کنید.  اضافه  خود  فهرست 

تصاویر، فیلم ها و نظرات خود را برای ما 

بفرستید.              
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بدون نابودی نظام سرمایه داری رهائی زن ممکن نيست

شماره 58 ) 139۶ (  گاهنامه بيداری زنان
خیلی شدید داریم که نتوانسته ایم به نتیجه ای برسیم.« بچه ها با پای خودشان می آیند 
به خانه های ایرانی. آن جا خودشان هستند که بعد از یک عزاداری طوالنی، لب 
باز می کنند و سیر تا پیاز آنچه بر آنها گذشته، به زبان می آورند، همه خاطرات 
تلخ شان اشک می شود و روی صورت های گندمگون و شاید هم کمی سبزه، ُسر 

می خورد؛ گندمگون و سبزه مثل سوسن.

سوسن: 1٠ ساله، پرونده: با حکم دادگاه به بهزیستی منتقل شد
نمی دانم  کارگاه  از  نرگس  همراه  روز  آن  که  سوسنی  است.  سوسن  سومی، 
چی سازی، قسر در رفته بود. ایرانی است اما شناسنامه ندارد. پدر شناسنامه را 
در کمپ ترک اعتیاد گرو گذاشته و مادر به جای پول داده به یک موادفروش. 
پدر که افتاد زندان، مادر برای بچه خواستگار که نه، خریدار پیدا کرد. دختر ۱٠ 
ساله اش را هفت میلیون تومان به مردی فروخت و رفت پی موادکشی. دخترک 
را با یک موتور به باغ آذری بردند، اما روز بعد به خانه خاله اش فرار کرد. 
ماجرایش اعضای خانه ایرانی جمعیت امام علی پاکدشت را شوکه کرد. تست 
اعتیاد سوسن مثبت بود، نه فقط خودش که برادر کوچکش عبدهللا هم: »وقتی از 
فرار سوسن خبردار شدیم، با کمک مدیر مدرسه اش، گزارشی را به بهزیستی 
فرستادیم و آنها هم آمدند و سوسن را به بهزیستی تهران منتقل کردند. یکی، دو 
ماه است که در قرنطینه است، باید وضعیت اش مشخص شود. یا برمی گردد خانه 
یا به یکی از مراکز شبانه روزی منتقل می شود. حاال پدر از زندان آزاد شده و 
بشدت پیگیر بازگرداندن دخترش است.« کهرام اینها را می گوید و دستی به زیر 

چانه منیره می کشد.

منیره: 13 ساله، به دلیل واکنش های خانوادگی، پرونده ای تشکیل نشده 
است

میان چادر  را  که خودش  و کوچک  دختر ظریف اندام  است.  منیره، چهارمی 
مشکی براقی با لبه های گیپوری بور شده، پنهان کرده. مانتوی سبز- آبی تنش 
است و ساق دست های مشکی اش، اندازه یک وجب از آستین مانتو بیرون مانده. 
کف دست ها، نارنجی است، فرزانه برایش حنا گذاشته، یک ستاره بزرگ که 
ناشیانه کشیده شده و حاال رنگش نارنجی سیر است. منیره ۱۳ سالش تمام شده 
اما تا یک سال پیش که نشانی خانه ایرانی جمعیت امام علی را یاد گرفت، سواد 
نداشت. منیره و فرزانه آن ساعت از روز که آفتاب مرداد تب به جان می اندازد، 
در خودرو دودی رنگ به سمت کارگاه چرم سازی در حرکت اند. قرار است با 
دست های کوچک آفتاب سوخته که نشان حنا هم دارد، ورق های چرم را بگیرند، 
قیچی کنند، سوزن بزنند و کیف پول بسازند، کیف بسازند و همین بشود منبع 
درآمدی برایشان، برای مادر و پدری که شب، ناِن خوردن هم ندارند: »منیره 
هیچ کس  است.«  کابوس  برایش  روز  آن  یاد  داده،  آزار  اقوامشان  از  یکی  را 
حرفش را باور نمی کند و تمام غصه هایش اشک شده و روی گونه هایش می چکد؛ 
درست مثل آن روزی که وارد خانه ایرانی شد و آن قدر گریست که چشم هایش 
ورم کرد. »منیره از قبل جزو شاگردهای خانه بود، جزو بچه هایی بود که در 
منطقه قوهه شناسایی شد و به خانه ایرانی رفت وآمد می کرد. دختر بشدت آرام و 
بی صدایی است. یک  روز در کالس تئاتر نشسته بود که زد زیر گریه، گریه اش 
قطع نمی شد، از ساعت یک ظهر شروع شده بود و تا هشت شب ادامه داشت، 
که  گفت  شد،  باز  زبانش  آخر سر  نداشت،  فایده  می زدیم،  او حرف  با  چه  هر 
یکی از اقوامشان به او دست درازی کرده، چندبار این کار را تکرار کرده و او 
از خانه فراری است. شب ها یا در حیاط می خوابد یا خانه خواهرش می ماند.« 
مسعود بابایی در خودرو را نیمه باز گذاشته و یک لنگه پا، منتظر است زهرا 
خیلی  منیره  »االن  برگردد:  برده،  چرم سازی  کارگاه  به  را  دخترها  که  کهرام 
او را رها نمی کرد،  فعال است، قبال عذاب وجدان  خوب شده، حرف می زند، 
فکر می کرد خودش مقصر است، دچار اسپاسم های عصبی زیادی می شد، بدنش 
قفل می کرد و ما نمی دانستیم دقیقا مشکل اش چیست. بعد از آن روز که بشدت 
گریه کرد، برایمان تعریف کرد در خانه شان چه اتفاقی می افتد. اما ما نمی توانیم 
کاری برایش انجام دهیم، چون خیلی می ترسد و خانواده اش بشدت نسبت به این 

موضوع واکنش نشان می دهند.«

شریفه ٢٢ساله، از کودکی مورد آزار قرار گرفته
پنجمی شریفه است، ۲۲ساله. شریفه نمی خندد، حرف نمی زند، گریه نمی کند، 
در سکوت، تنها صدای بی صدای گره زدن هایش روی قاب قالیچه رنگی می آید 
از آن اتاقی که بی شباهت به انباری نمور و تنگ نیست. هیچ کس در خانه کوچک 

صدایش را نمی شنود، نه صدای حرف زدن هایش، نه وقتی از آزارهای اقوامش 
به مادر گالیه می کرد. شریفه برای خانواده یک دختر است و هشت پسر. سال ها 
پیش از بغالن افغانستان مهاجرت کرده و به پاکدشت آمده اند. حاال یک سال بیشتر 
است  »برایم خوب  می رود:  پیاده  را  قوهه  در  جمعیت  تا  خانه  مسیر  که  است 
خاله سارا  که  قالیچه  است روی یک  ماه  دو  بیرون می روم.« شریفه  خانه  از 
برایش آورده، کار می کند. قالیبافی را در طبقه دختران خانه ایرانی یاد گرفته و 
می ترسد تا چند ماه دیگر که به شهریار اسباب کشی می کنند، قالیچه هنوز تمام 
نشده باشد. پاکدشت را دوست دارد، اما این جا گاهی نان خوردن هم ندارند، کار 
نیست و وضع اقتصادی خانه، بد که نه، وخیم است. قالبش را محکم روی رج 
زده،  گره  اشتباهی  را  هفتم  یکی یکی می شکافد، رج  را  گره ها  و  هفتم می کشد 
مزاحم تلفنی از صبح امانش را بریده و نمی گذارد کارش را بکند. نقشه قالیچه 
را نشان می دهد، کار زیاد دارد و او هنوز اول راه است. وقتی اسم آنهایی که 
به او تعرض کرده اند، می آید، صورت اش بی تفاوت می شود، گره ها را یکی یکی 
از قالب باز می کند و آه می کشد. غمگین می شود. زهرا کهرام از همان روزی 
که شریفه پایش را در خانه ایرانی جمعیت می گذارد، دیده و می داند در تمام این 
سال ها چه بر او گذشته: »ظاهرا از سوی اقوامش مورد آزار قرار گرفته، البته 
االن نه، وقتی سن اش کمتر بود و حاال خیلی کمتر این اتفاق برایش می افتد. مادر 
حرف هایش را باور نمی کند و او بی پناه است. سر همین موضوع بشدت دچار 
افسردگی شده، متاسفانه نمی توانیم ماجرا را دادگاهی کنیم، چون باید تمام خانواده 
دادگاهی شوند و شریفه این را نمی خواهد. به نظر می رسد کل خانواده در جریان 

هستند اما سکوت کرده اند.«

آسیب در انتظار کودکان پاکدشت
کهرام می گوید: »بچه های این منطقه بشدت آسیب دیده هستند، پلیس و بهزیستی 
آنها موارد کودک آزاری را اطالع می دهیم،  خیلی همکاری نمی کنند، وقتی به 
می گویند از این اتفاقات این جا زیاد می افتد، می گویند باید حکم ورود به منزل 
بعد، دیگر خودرو  به  دو  اورژانس که زنگ می زنیم، ساعت  به  باشیم،  داشته 
اورژانس  پاکدشت، یک  نمی فرستند، می گویند نمی توانیم. قرچک و ورامین و 
اجتماعی دارد با دو خودرو. تاکنون بارها از پلیس خواسته ایم تا در این منطقه 
یک کیوسک بزند، اما خبری نیست.« گالیه آنها از »ان جی او«هایی است که 
غافل  حاشیه ها  این  از  و  است  بزرگ  شهرهای  و  تهران  در  تمرکزشان  همه 
شده اند، آزار جنسی و زباله گردی از آسیب های رایج در میان این کودکان است. 
خانه ایرانی پاکدشت، حاال ۶ دختر و پسر را راهی بهزیستی کرده. یکی نرگس 
پنجمی،  است،  مهتاب  مائده، سومی سوسن، چهارمی،  دومی خواهرش  است، 
داده  آزار  را  او  اقوامش  که  ابوالفضل و ششمی سوگل. سوگل هشت، ۹  ساله 
بودند. فرون آباد خانه اش بود و حاال در بهزیستی است. خانه ایرانی پاکدشت از 
به کار کرده، ۶۵ داوطلب دارد، معلم و مددکار و کارشناس   سال ۹۳ شروع 
حقوقی و پزشک و روانشناس و… خانه ای که ۱۵٠کودک دارد و ۵٠ دختر در 

واحد دخترانه.

مشاور امور زنان وزارت علوم: دانشگاه ها برای جذب 
زنان در هيات علمی مقاومت می کنند

الهه حجازی، مشاور امور زنان 
اینکه  بر  تاکید  با  علوم  وزارت 
در  زنان  اشتغال  برای  قوانین 
گیر  دست و پا  مدیریتی  پست های 
برای  دانشگاه ها   " گفت:  است،  
هیات  چارچوب  در  بانوان  جذب 
به   ." می کنند  مقاومت  علمی 
در  حجازی  خانم  ایلنا،  گزارش 
ادامه توضیح داد: " در گروه های 
که  گروه هایی  یا  فنی  آموزشی 
دانشگاه ها  شده،  تعریف  مردانه 
یا  نمی پذیرند  را  بانوان  حضور 
ترجیح می دهند مردان را استخدام 

کنند. این مسئله باور غلطی است که هنوز تصحیح نشده است و اگر این باور 
اصالح شود، زنان هم جذب می شوند و توانمندی هایشان را نشان خواهند داد و 

این آمار رشد خواهد کرد".
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        جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
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احضارهای مکرر فرزانه جاللی به اداره اطالعات/ 
ممانعت از دسترسی وکيل به پرونده

اهل  زنان  حقوق  فعال  جاللی،  فرزانه 
کرمانشاه که روز ششم اسفند ۹۵ پس از ۱۷ 
روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، در طی 
ماه های اخیر بارها از سوی اداره اطالعات 
است.  شده  بازجویی  و  احضار  کرمانشاه 
ایران،  در  بشر  حقوق  تارنگار  گزارش  به 
کمپین  با  مصاحبه  در  جاللی  فرزانه  وکیل 
موکلش  احضارهای  کرد  اعالم  المللی  بین 
شفاهی  صورت  به  و  غیرقانونی  شکل  به 

صورت گرفته و حال روحی او پس از این بازجویی ها بهم ریخته است. مصطفی 
احمدیان افزود: »متاسفانه موکل من هم همکاری کرده اما من از ایشان خواستم 
نشود  الکترونیک رعایت  دادرسی  موازین  یا طبق  کتبی  احضاریه  زمان که  تا 
تلفنی نکند. موکلم از جهات دیگر هم تحت فشار است  به احضارهای  توجهی 
که من از نظر حقوقی اجازه صحبت درباره اش را ندارم.« همچنین مصطفی 
احمدیان گفته است برای پرونده فرزانه جاللی قرار غیرقانونی عدم دسترسی 
به پرونده صادر شده و به همین دلیل او هنوز از محتویات پرونده موکلش و 
ادله ی اتهام »اقدام علیه امنیت کشور« برای او بی اطالع است. طبق گفته  این 
همچنان  و  گرفته  صورت  متهم  این  به  نسبت  زیادی  غیرقانونی  موارد  وکیل 
ادامه دارد. فرزانه جاللی، فعال حقوق زنان و دانشجوی محروم از تحصیل و 
ساکن کرمانشاه روز ششم اسفند ۱۳۹۵ از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به 
بازداشتگاه میدان نفت کرمانشاه منتقل شد. او روز ۲۳ اسفند ماه همان سال با 
قرار وثیقه سنگین ۳٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. فرزانه جاللی، فارغ  
التحصیل رشته مردم شناسی دانشگاه تهران، عضو سابق انجمن اسالمی و مدیر 
مسئول سابق روزنامه صبح این دانشگاه است. او به دلیل فعالیت های دانشجویی 
با وجود کسب رتبه ۶ در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹ از ادامه تحصیل 
محروم شد. خانم جاللی طی سالهای گذشته در حوزه های زنان و حقوق کودکان 
دیده حادثه  از دانش آموزان آسیب  فعالیت هایی در حمایت  او  بوده است.  فعال 
آتش سوزی مدرسه روستای شین آباد و پیگیری مطالبت این دختران دانش آموز 
نوشته است. همچنین مطالبی در دفاع از حقوق زنان، جنبش زنان و نادیده گرفتن 
حقوق زنان در وب سایت خبری »روژ« از جمله »بی تدبیری دولت، زنان را 

ناامید خواهد کرد« و »به نام نامس، به کام مرگ« نوشته است.

زنان و کودکان بی شناسنامه در تهران
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران 
با اشاره به آمار زنان و کودکان بی شناسنامه 
گفت که تعداد قابل توجهی از این افراد در 
جنوب تهران زندگی می کنند و کودکان برای 
تحصیل با سد بزرگی روبه رو هستند و یکی 
در  کودکان  تحصیل  عدم  اصلی  دالیل  از 
کالن شهر و به ویژه تهران نداشتن شناسنامه 
و اوراق هویتی است که همین امر باعث شده 
ما با تعداد قابل توجهی از کودکان بازمانده 

از تحصیل روبه رو شویم. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، فاطمه 
دانشور درباره شرایط زندگی افراد بی شناسنامه در شهر تهران اظهار کرد: "بر 
اساس بازدیدهای که طی ۴ ساله گذشته از سطح شهر تهران داشته ام به کرات 
با این موضوع برخورد داشته ام". وی تصریح کرد: "تعداد زنان و کودکان بی 
شناسنامه در شهر تهران کم نیستند و حتی در این زمینه از وزارت کشور و رفاه 
در خواست شده به این موضوع رسیدگی کنند". دانشور با بیان اینکه ازدواج 
زنان ایرانی با مردان افغانستانی موجب افزایش کودکان بی شناسنامه شده است، 
بیان کرد: "در این بخش باید آیین نامه های تهیه شود و به سرعت مشکل شناسنامه 
کودکان بر طرف شود". رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: 
"بسیاری از مؤسسات با افراد بی شناسنامه و به ویژه زنان و کودکان روبه رو 
هستند و هر کدام کیس های زیادی در این بخش دارند که نیاز به رسیدگی دارند 
و امیدواریم دولت دوازدهم در این بخش ورود جدی داشته باشد". وی افزود: 
تهران  ویژه  به  و  شهر  کالن  در  کودکان  تحصیل  عدم  اصلی  دالیل  از  "یکی 

نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی است که همین امر باعث شده ما با تعداد قابل 
توجهی از کودکان بازمانده از تحصیل روبه رو شویم". دانشور همچنین به تعدد 
آسیب های اجتماعی در سطح مناطق تهران اشاره کرد و گفت: "در این زمینه 
بارها صحبت شده و قطعاً مسئوالن مربوطه اطالعات الزم را دارند و امیدواریم 

برای حل مسائل راهکارهای الزم را ارائه کنند".

دهه  کشتارهای  جانفشانان  یادمان 
۶۰ در زندان های جمهوری اسالمی

جمعی  دسته  کشتار  سالگرد  ٢۹مین  در 
جانفشانان  تمامی  یاد  سیاسی،  زندانیان 
دهه شصت را گرامی می داریم و با تجمع 
نمایش  و  آمستردام  »دام«  میدان  در 
در  اخیر  دهه  چهار  جنایات  از  گوشه ای 
به  را  جهان  عمومی  افکار  توجه  ایران، 
سرکوب سیستماتیک و کشتار در جمهوری 

اسالمی جلب می کنیم.
اجرای  و  عکس  نمایشگاه  شامل  برنامخ 
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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 
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bidarizanan@yahoo.com
وبالگ های مرتبط :
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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   18۷2 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 192۶ 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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 نابود باد نظام سرمایه داری در ایران و جهان 


