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

گفتار روز:
چرا زنان خشونت را می 

پذیرند

تعداد قابل توجهی از جمعیت جهان به صرف اینکه 
شکنجه،  معرض  در  روزمره  شکل  به  هستند  زن 
گرسنگی، تروریسم، تحقیر، ضرب و شتم و حتی 
قتل قرار می گیرند. چنین جنایاتی اگر علیه هر گروه 
دیگری روی می داد به عنوان وضعیت فوق العاده 
مدنی و سیاسی شناخته می شد. شاید کمتر زنی در 
خشونت  مورد  بار  یک  برای  حتی  که  باشد  جهان 
فراگیرترین  خانگی  خشونت  باشد.  نگرفته  قرار 
عنصر ثابت خشونت در زندگی سراسر جهان است. 
عمدتاً هیچ کشوری نیست که در آن خشونت خانگی 
رخ ندهد و زنان هیچ نژاد و طبقه یا رده سنی از 
شر آن در امان نیستند. نتایج بررسی ها و پژوهش ها 
در نقاط مختلف جهان بیانگر آن است که خشونت، 
مخصوصاً خشونت خانگی در همه جوامع گسترده 
اجتماعی  طبقات  و  فرهنگ ها  همه  در  و  هستند 
به  تنها  این  آیا  اما  می شوند.  مشاهده  اقتصادی  و 
معرض  در  و  شده  محدود  فیزیکی  خشونت های 
شمول  دایره  از  خشونت  ابعاد  یا  دارد  قرار  آسیب 

گسترده تری برخوردار است؟

خشونت  زمینه  در  که  محققی  عنوان  به  مگارژی 
دربرگیرنده  او  تعریف  که  است  معتقد  می کند  کار 
انواع خشونت )مخصوصاً خشونت های روانی( نیز 
هست. او از خشونت به عنوان شکل افراطی رفتار 
آسیب  باعث  احتماالً  که  می برد  نام  پرخاشگرانه 
انواع  خشونت  می شود.  قربانی  فرد  به  مشخص 
مختلفی دارد: خشونت بدنی که خود شامل خشونت 
جراحات  ایجاد  به  منجر  که  )سخت(  سنگین  بدنی 
به صورت  و  می شود  قربانی  به  جدی  و صدمات 
می گردد.  نفی  عمومی  افکار  طرف  از  معمول 
و  دستی  پشت  سیلی،  مانند  )مالیم(  سبک  خشونت 
نظایر آن که به صورت معمول در افکار عمومی 
زیر عنوان تربیت رده بندی می شود و نگرش منفی 
نسبت به آن وجود ندارد، اما تأثیر آن ها بر قربانی 
نوع  باشد.  بدنی  خشونت  از  بیشتر  می تواند  حتی 
است که موارد  از خشونت، خشونت روانی  دیگر 

سخن روز:
پيام شرکت کنندگان در کنفرانس شانزدهم سازمان فدائيان 

)اقليت( به زنان کارگر و زحمتکش ایران
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3. اخبار 

است و قوانین رژیم جمهوری اسالمی بر این نابرابری و تبعیض صحه گذارده اند. وقتی که یک رژیم سیاسی، 
آشکارا مدافع نابرابری و تبعیض جنسی باشد، پوشیده نیست که ستمگری علیه زنان به اوج می رسد. دیگر 
مسئله صرفاً محدود به آن نیست که زنان از دسترسی به برخی مقامات محروم می شوند، از نابرابری دستمزد 
تابع،  انسان  مقام زن در سطح یک  و  منزلت  بلکه  ندارند،  اقتصادی  استقالل  یا  و  و حقوق رنج می برند، 

فرودست و درجه دو تقلیل می یابد. زن در همه عرصه ها با ستم، تبعیض و تحقیر مواجه می شود.

زن در ایران، در همه جا از خانه و محل زندگی گرفته تا خیابان و محیط کار در معرض انواع ستم، خشونت 
و تحقیر و فشارهای جسمی و معنوی قرار دارد. درنتیجه قوانین تبعیض آمیز و اسارت بار علیه زنان و کلیت 
سیاست های جمهوری اسالمی در تقویت و تحکیم جامعه مردساالر است، که زن در خانه، تابع و زیردست 
مرد است.  سیاست و قوانین دولت دینی، مرد را فرمانروای خانه و زن را فرمان بر می داند. زن از دیدگاه 
جمهوری اسالمی عالی ترین وظیفه اش این است که در خانه بماند و یک زن خانه دار خوب باشد، از شوهر 
خود به خوبی مراقبت کند و وسایل رفاه و آسایش او را فراهم آورد. این مرد است که نان آور و رئیس خانواده 
است. می تواند زن را از کار کردن منع کند. قوانین جمهوری اسالمی حکم می کنند که حتی مسافرت زن 
منوط به اجازه مرد باشد . همین قوانین است که به مردان خانواده اجازه می دهند، حتی زن را تنبیه کنند و 
با خشونت رفتار نمایند. کم نیستند زنانی که توسط مردان خانواده به قتل رسیده اند. زنان در بیرون از خانه 
نیز با خشونت دولتی، سرکوب  ارگان های رسمی و غیررسمی دولتی، تحقیر و توهین، مواجه اند. دولت دینی 
حتی بر نحوه پوشش زن در خیابان و محل کار نظارت دارد. زن در محیط کار با اشکال  دیگری از ستم، 
تبعیض، تحقیر و خشونت مواجه است. قوانین دولت دینی که زن را به درجه نیمه انسان تنزل داده است، تا به 

آن حد رسواست که شهادت دو زن را در دادگاه برابر یک مرد می داند، سهم ارث زن را، نصف مرد قرار

بقیه در صفحه 3

زنان کارگر و زحمتکش! زنان آگاه و مبارز!
شانزدهم  کنفرانس  در  شرکت کنندگان  ما  درود 
سازمان فدائیان )اقلیت( بر شما باد. شما، زنانی که 
تحت حاکمیت دولت دینی زن ستیز، با بی رحمانه ترین 

تبعیض، ستم و نابرابری مواجهید.

به  را  شرایطی  چنان  اسالمی،  جمهوری  رژیم 
نمونه  که  است  کرده  تحمیل  ایران  در  زنان  عموم 
سراغ  می توان  جهان  از  کشوری  کمتر  در  را  آن 
اسالمی،  جمهوری  حاکمیت  تحت  ایران  گرفت. 
در کنار رژیم مرتجع عربستان سعودی، در زمره 
معدود کشورهای جهان است که در آن برابری حتی 
حقوقی زن و مرد، به شکلی رسمی و علنی نفی شده 

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

همچون )تحقیر، دشنام، از میان بردن اعتماد به نفس(، خشونت اقتصادی )در 
مضیقه مالی دائمی قرار دادن قربانی( و خشونت اجتماعی )انزوای اجتماعی 
و ممانعت از برقراری روابط اجتماعی( را شامل می شود. خشونت خانگی نیز 
نوعی از خشونت است که زنان در داخل خانه از سوی شوهر، پدر، برادر و 
یا حتی شریک عاطفی و جنسی خود در معرض آن قرار می گیرند. از منظر 
بسیاری از جامعه شناسان خشونت خانگی در رابطه مشخص با ساختار جامعه 
قرار دارد. در صورت وجود خشونت های ساختاری در سازمان ها و نهادهای 
اجتماعی، امکان بروز خشونت خانوادگی تشدید می شود و در عین حال وجود 
ساختار  می گردد.  خشونت  اجتماعی  هنجارهای  تقویت  باعث  خانگی  خشونت 
اجتماعی به نوعی شکل گرفته است که در آن خشونت به صورت آشکار و به 
عنوان پدیده ای طبیعی اعمال می شود و از زنان خواسته می شود که این وضعیت 
را تحمل کنند. به عنوان نمونه در نظریه یادگیری اجتماعی که سعی در توضیح 
فراگیری رفتار خشن در خانواده از طریق مشاهده یا تجربه خشونت دارد، از 
یک طرف بر تجارب فرزندان خانواده و مشاهده رفتار خشن تاکید می کند و از 
طرف دیگر مطرح می کند که در خانواده ها تفاوت هایی در جامعه پذیری جنسیتی 
وجود دارد که باعث می شود دختران و پسران با هنجارهای اجتماعی متفاوت 
جامعه پذیر می شوند و هریک نقش خاص خود را فرا می گیرند، نقشی که برای 
است.  همراه  خشونت  تحمل  و  دیگری  به  بودن  وابسته  فرودستی،  با  دختران 
پسران نیز نقش جنسیتی خاص خود را که با فرادستی، استقالل و مجاز بودن 
به انجام رفتار خشن همراه است فرا می گیرند. یادگیری کودکان در خانواده، به 
همراه جامعه پذیری جنسیتی متفاوت از طربق ساختار اجتماعی جامعه که در آن 
منع اخالقی و اجتماعی نسبت به رفتار خشن وجود ندارد، تقویت و احتمال رفتار 
خشن را افزایش می دهد. می توان اینگونه گفت که زنان به دلیل نقش فرودستی 

که دارند در خانواده و جامعه مورد خشونت قرار می گیرند.

در ایران تا چند سال پیش خشونت به عنوان پدیده فردی و نه اجتماعی در نظر 
اعمال  را  خشونت  که  فردی  و  خشونت  قربانی  با  مواجه  در  و  می شد  گرفته 
واقع ساختارهای  در  داشت و  به سزایی  اهمیت  فردی  می کرد، عوامل روانی 
اجتماعی و علل جامعه شناختی آن نادیده گرفته می شد. بعد از سال ها که خشونت 
و انواع آن به مثابه پدیده اجتماعی در نظر گرفته شد، الزم به نظر رسید که 
وجود  با  شود.  انجام  زمینه  این  در  گسترده ای  اجتماعی  تحقیقات  و  مطالعات 
دشواری دسترسی به آمارها و در مواردی عدم آمار به روز و مناسب همین 
وضعیت  از  واضح  چهره ای  دادن  نشان  در  سعی  دسترس  در  آمار  از  میزان 
خشونت علیه زنان در ایران دارد. با ارائه آمارهای خشونت در ایران و مقایسه 
دیده  آسیب  زنان  وضعیت  به  نسبت  کلی  دیدگاه  می توان  جهانی  شرایط  با  آن 
دهه  از  که  تحقیقاتی  به  توجه  با  آورد.  دست  به  خانگی  آنهم خشونت  خشونت 
هشتاد و اوایل دهه نود در رابطه با خشونت علیه زنان انجام شده است، در ایران 
شیوع خشونت شوهر نسبت به همسر شامل هر سه نوع خشونت جسمی، روانی 
و جنسی می شود که از ۱۷/۵ درصد در زنان باردار سبزوار تا ۹۳/۶ درصد 
گزارش شده است. دامنه خشونت خانگی گزارش شده در شهر تهران محدودتر 
بوده و در حدفاصل ۳۳/۵ درصد تا ۸۱/۷ درصد گزارش شده است. در تنها 
مطالعه کشوری در مراکز ۲۸ استان شیوع حداقل یک بار تجربه خشونت در 
طول عمر ۶۶ درصد برآورد شده است. در اغلب مطالعات اعمال خشونت به 
ویژه روانی تأیید شده است، و شیوع آن نسبت به دیگر گروه خشونت ها بیشتر 
بوده و در دامنه ۳۷/۱ درصد در مریوان تا ۵۷ درصد در سنندج گزارش شده 
است. شیوع آزار جنسی زنان باردار از ۱۳/۸ درصد در شهر کرد تا ۴۴/۶ 
درصد در مریوان و آزار جنسی از ۸/۵ درصد در سنندج تا ۳۴/۵ درصد در 

شهر کرد برآورد شده است.

اما چرا زنان خشونت را می پذیرند و درصدد برخورد با آن بر نمی آیند؟ زنان 
خشونت را تحمل می کنند چرا که در فرهنگ پدرساالرانه و تربیت جنسیتی آنها 
مردان به عنوان فرادستان حق اعمال خشونت را دارند. در مطالعه ای که شهین 
علیایی زند در اواسط دهه ۸۰ شمسی بر زنان خشونت دیده در ایران انجام داد، 
نشان داده شد که هیچ یک از این زنان حاضر به طالق و جدایی و پایان بخشیدن 
به  به مراکز مشاوره  آنان  بلکه مراجعه  نبودند،  به شرایط دشوار زندگی خود 
به رفتار  وادار  آن ها را  بود که شوهران  قدرتمندی  فرد  به دخالت  تمایل  علت 

مناسب در زندگی کند.

گزارشگر
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داده است و دیه قتل زن را نصف دیه مرد دانسته است. این قوانین فوق ارتجاعی 
است که حتی پیشاپیش، اجازه قتل زن را به مرد با توجیه زنا داده است.

در کشوری که زنان به این شکل رسوا و ناهنجار، با نابرابری، تبعیض و ستم 
مواجه اند، حتی جداسازی زن و مرد به مرحله اجرا درآمده و حق انتخاب پوشش 
پائین زنان، میلیون ها  نیز از زنان سلب شده، تکلیف مسائلی از نمونه اشتغال 
زن تحصیل کرده بیکار و فقیر، نابرابری دستمزد و حقوق، عدم دسترسی زنان 
به تمام مناصب و مقامات، روشن است. ستم برزنان در ایران  از جمیع جهات 

ابعادی هولناک دارد.

را  تبعیض  و  نابرابری، ستمگری  این  زنان  که  نیست  معنا  آن  به  این همه  اما 
پذیرفته و به آن تمکین کرده اند. بالعکس این ستمگری و تبعیض بی انتها، جنبشی 
به وسعت سراسر ایران از عموم زنان پدید آورده که گرچه خودانگیخته و نا 
متشکل است، اما در همه جا، از محیط خانواده تا خیابان، از درگیری با پلیس و 
دیگر مزدوران رژیم تا نفی علنی و آشکار مقررات ارتجاعی، از مبارزه علیه 
قوانین و مقررات تبعیض آمیز تا مبارزه مستقیم و جمعی علیه دولت دینی پاسدار 

نابرابری زن و مرد، می توان این مبارزه را دید.

تردیدی نیست که عموم زنان در ایران با نابرابری و تبعیض مواجه اند، این اما 
به آن معنا نیست که همه زنان به یک درجه از فشارها و تضییقات بی شمار دولت 

دینی ، ستم، تبعیض و نابرابری رنج می برند و به یکسان با آن مبارزه می کنند.

برای  فراوانی  امکانات  از  ثروتمند و مرفه،  زنان بورژوا، زنان خانواده های 
اسالمی  جمهوری  تضییقات  و  نابرابری  تبعیض،  فشار،  دامنه  از  کاستن 
برخوردارند و عالوه بر این به خاطر منافع طبقاتی شان خواهان برافتادن دولت 

دینی که پاسدار تبعیض و نابرابری علیه زنان است، نیستند.

زنان کارگر و خانوارهای کارگری اما نه فقط بیشترین فشار ناشی از نابرابری، 
طبقه  استثمار  طبقاتی،  ستم  با  بلکه  آن هاست،  دوش  بر  جنسی  ستم  و  تبعیض 
معلمان،  زحمتکش،  زنان  مواجه اند.  نیز  گرسنگی  و  فقر  ایران،  سرمایه دار 
و  تهیدست  زنان  خانواده،  سرپرست  زنان  بیکار،  زن  میلیون ها  پرستاران، 
بر  را  جنسی  ستم  از  ناشی  فشارهای  بار  نه فقط  نیز  روستاها  و  شهرها  فقیر 
با شرایط بس دشوار مادی و معیشتی مواجه اند، که نظم  بلکه  دوش می کشند، 
نیز  بابت  این  از  و  است  کرده  تحمیل  آن ها  به  ایران  بر  حاکم  سرمایه داری 

شرایطشان به زنان کارگر نزدیک است.

رادیکال  و  قطعی  شکلی  به  که  هستند  زحمتکش  و  کارگر  زنان  این  بنابراین 
چراکه  هستند.  زنان  علیه  تبعیض  و  ستم  نابرابری،  هرگونه  برافتادن  خواهان 
دینی  دولت  برافتادن  خواهان  نه فقط  آن ها  می کند.  ایجاب  آن ها  طبقاتی  منافع 
جمهوری اسالمی  هستند که دین و دولت را آشکارا در هم ادغام نموده و قوانین و 
مقررات مذهبی قرون وسطایی را در مورد زنان به مرحله اجرا درآورده،، بلکه 
از اساس، خواهان دگرگونی تمام نظم موجودند که رهایی قطعی زن را به بار 
خواهد آورد. این زنان که اکثریت بسیار بزرگ زنان ایران را تشکیل می دهند، 
از متحدی قدرتمند، مردان طبقه کارگر برخوردارند و می توانند مطالبات عموم 

زنان را عملی کنند و نه زنان طبقه حاکم سرمایه دار و ثروتمند.

تجربه نیز به قدر کافی این واقعیت را به همگان، نشان داد که تحقق مطالبات 
ایران ممکن  بورژوا، زنان طبقه حاکم، در  برابری طلبانه زنان، توسط زنان 
و  لیبرال   - بورژوا  زنان  از  گروهی  که  یادآوریم  به  را  پیش  سال  چند  نیست. 
به  تبعیض آمیز،  قوانین   برخی  اصالح  برای  تالش  ادعای  با  مذهبی  بورژوا 
این نکردند که گروهی از زنان و دخترانی را که  اما کاری جز  آمدند.  میدان 
واقعاً برای برابری به پا خاسته بودند، به دنبال جناح های مرتجع هیئت حاکمه 
بکشند و سرانجام آن ها را سرخورده و منفعل سازند. آن ها حتی نتوانستند یک 
شدند.  روبه رو  مفتضحانه ای  شکست  با  و  کنند  عملی  را  زنان  جزئی  مطالبه 
را  زنان  مطالبات  ایران  بر  حاکم  مرتجعین  از  آن ها  نیست.  پوشیده  آن هم  دلیل 
حاکم  طبقه  مرتجع  مردان  با  بند  و  زد  طریق  از  آن ها  می کردند.  درخواست 
خواستار اصالح قوانین زن ستیز بودند. آن ها نه از طریق مبارزه میلیون ها زن 
تحت ستم، بلکه از طریق توسل به سران و نهادهای ارتجاعی رژیم زن ستیز و 
دستگاه قرون وسطایی مذهبی، خواهان حذف پاره ای از قوانین ضد زن بودند. 

بقیه از صفحه 1 ) پیام شرکت کنندگان در کنفرانس شانزدهم ...(



آن ها با شکست مواجه شدند، چراکه خواستار حفظ نظم موجود و رژیم مذهبی و 
ستمگر جمهوری اسالمی بودند. اما زنان کارگر و زحمتکش نه  فقط منافعشان 
تبعیض آمیز و تحقق  قوانین و مقررات  تمام  برانداختن  برای  ایجاب می کند که 
برابری حقوق زن و مرد، رادیکال مبارزه کنند، بلکه خواستار برافتادن طبقه 
حاکم بر ایران هستند و از متحدی قدرتمند، رادیکال و پرجمعیت برخوردارند که 

قدرت و توان الزم را برای دگرگونی نظم موجود دارد.

زنان کارگر و زحمتکش! زنان آگاه !
تجربه نزدیک به چهل سال حاکمیت ستمگرانه دولت دینی جمهوری اسالمی، 
این سال ها برزنان اعمال شده  تمام  تبعیض و ستم وحشتناکی که در  نابرابری، 
دولت  سرنگونی  برای  بی امان  و  پیگیر  متشکل،  مبارزه ای  نیازمند  است، 
نابرابری، تبعیض و ستم برزنان  دینی است که یکی از ارکان موجودیتش بر 
قرارگرفته است. تجربه به همگان نشان داده است که مادام دولت دینی جمهوری 

اسالمی بر ایران حاکم باشد، حتی مطالبات حقوقی زنان امکان تحقق ندارد.

زنان کارگر و زحمتکش! زنان آگاه !
شما که به همراه رفقا، برادران و مردان خانواده خود در پیکار سترگ کنونی 
ایران، علیه جمهوری اسالمی و نظم ستمگرانه سرمایه داری مشارکت  جامعه 
برانداختن  برای  مبارزه  و  مرد  و  زن  حقوق  برابری  راستین  مدافعین  دارید، 
هرگونه ستم، نابرابری و تبعیض علیه زنان هستید. پرچم افتخارآفرین رهایی زن 
را در دستان توانمند خود نگهدارید و مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی 

را تشدید کنید.

و  زن  حقوق  برابری  مدافع  پیگیرترین  همواره  که  اقلیت(   ( فدائیان  سازمان 
مرد و رهایی قطعی زن از هرگونه ستم بوده است و آگاه ترین زنان در صفوف 
اهداف  درراه  کمونیست،  زنان  این  از  تن  ده ها  و  کرده اند  پیکار  سازمان  این 
آزادی خواهانه و برابری طلبانه، جان فدا کرده اند، هدف فوری خود را سرنگونی 
جمهوری اسالمی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان قرار داده 

که بی درنگ باید مطالبات فوری زنان را به شرح زیر به مرحله اجرا درآورد:

۱- هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت باید ملغی گردد وزنان  بدون  هیچ  قید 
و شرطی از حقوق اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار باشند.

۲- تمام قوانین  و مقررات ارتجاعی مربوط  به تعدد زوجات، صیغه، حق طالق  
یک  جانبه مرد، تکفل و سرپرستی  فرزندان )حق حضانت(، قوانین  و مقررات 
تبعیض آمیز در مورد ارث، جداسازی زن و مرد  در مؤسسات و مراکز عمومی 
و کلیه مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه  نظیر شالق، سنگسار و غیره  

باید به  فوریت لغو شوند.

۳- لغو حجاب اجباری، ممنوعیت هرگونه  فشار و اجبار در مورد نوع پوشش 
زن، زنان باید از حق آزادی پوشش برخوردار باشند.

۴- هرگونه فشار، تحقیر، اجبار و آزار و اذیت و خشونت علیه زنان در محیط  
خانوادگی، محیط کار و جامعه  ممنوع و مجازات شدیدی در مورد نقص آن ها 

اعمال گردد.

۵- آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود؛ روابط خصوصی زن باید 
از هرگونه تعرض مصون باشد.

۶- حق سقط  جنین، باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود.

۷- حقوق زنانی که بدون ازدواج  دارای فرزند می شوند باید به رسمیت شناخته 
شود و این زنان باید به همراه فرزندانشان از کلیه حقوق فردی، اجتماعی در 

جامعه برخوردار باشند.

۸- زنان باید آزادانه و بر پایه برابری کامل با مردان در تمام عرصه های زندگی 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل 

و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند.

۹- برخورداری زنان از حقوق و مزایای  کامل و برابر با مردان در ازای کار 
مساوی.

۱۰- ممنوعیت کار زنان باردار در رشته هایی که برای سالمتی آن ها زیان آور 
است.

۱۱- ممنوعیت اخراج زنان  باردار از محیط  کار.

کسر  بدون  زایمان  از  بعد  ماه   ۶ و  قبل  ماه  یک  باردار  زنان  مرخصی   -۱۲
حقوق، با برخورداری کامل از امکانات پزشکی، درمانی  و دارویی رایگان.

ما شرکت کنندگان در شانزدهمین کنفرانس سازمان فدائیان )اقلیت( بار دیگر درود 
می فرستیم و شمارا به تشدید مبارزه برای تحقق مطالبات فوق  فرامی خوانیم.  

نابود باد ستم و تبعیض علیه زنان
زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

شرکت کنندگان در کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان )اقلیت(
شهریور 13۹۶
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  بدون زنان هيچ جنبش واقعی توده ای نمی تواند وجود داشته باشد 

شماره 60 ) 1396 ( گاهنامه بيداری زنان

دوسال کار در خانه سالمندان مجازات تجاوز به دختران

راننده تاکسی سابقه دار که در حداقل دو مورد در ترمینال جنوب تهران دختران 
آدم ربایی به ۱۵ سال  بابت  مسافر را ربوده و مورد تجاوز قرار داده بود از 
حبس و از بابت تجاوز تنها به دوسال کار اجباری در خانه سالمندان محکوم شد. 
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، راننده جوان تاکسی که با شکار 
دختران جوان در ترمینال جنوب آنها را تسلیم نیت شوم خود می کرد، با رأی 
قضات شعبه دهم دادگاه کیفری به ۱۵ سال حبس و دو سال کار رایگان در خانه 
سالمندان محکوم شد. پرونده متهم سابقه دار که پس از شکایت دو دختر جوان در 
سال گذشته ردگیری و دستگیر شده بود، پس از اقرار به ربودن دختران و آزار 
و اذیت آنها به دادگاه کیفری ارسال شد و قضات شعبه دهم دادگاه کیفری استان 
مستشار  غفاری،  محمود  با حضور  و  قربانزاده  باقر  قاضی  ریاست  به  تهران 
دادگاه ـ  پس از شنیدن اظهارات دو دختر و متهم و با توجه به مدارک پزشکی 
قانونی، متهم را به اتهام آدم ربایی به ۱۵ سال حبس و به جرم اقدام به تعرض 

دختران به دو سال کار اجباری در خانه سالمندان محکوم کردند.

محدودیت عجيب زنان برای شرکت در ليگ بازی های 
رایانه ای

به زودی  است  قرار  حالی  در  ایران«  ای  رایانه  بازی های  »لیگ  دوره سوم 
دو  در  شرکت  به  مجاز  فقط  زنان  بازی ها  این  رشته  پنج  از  که  شود  برگزار 
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 پيروز باد مبارزات زنان تحت ستم برای رهایی و برابری واقعی  

شماره 60 ) 1396 (  گاهنامه بيداری زنان
رشته اند. لیگ بازی های رایانه ای ایران در پنج رشته کانتر استرایک: گلوبال 
می شود  برگزار   ۱۷  PES و  کینگز  آو  کوییز  رویال،  کلش   ،۱۷ فیفا  آفنسیو، 
آو  کوییز  و  رویال  کلش  دو رشته  در  به شرکت  به  مجاز  تنها  زنان  و ظاهرا 
گیمری  جامعه  درصد   ۴۰ از  بیش  زنان  بین المللی،  آمارهای  بنابر  کینگزند. 
کشورهای توسعه یافته را تشکیل می دهند یعنی برخالف آنچه اکثر گیمرهای مرد 
تصور می کنند، زنان تمایل مضاعفی به بازی های ویدیویی روی هر پلتفرمی و 
نه صرفا موبایل نشان می دهند. این در حالی است که در دعوت نامه رسمی از 
زنان برای شرکت در لیگ بازی های رایانه ای تهران آمده »اغلب بانوان به بازی 
روی دستگاه های هوشمند می پردازند« و احتماالً به همین خاطر بوده که تنها دو 
رشته کلش رویال و کوییز آو کینگز روی موبایل برای آنها در نظر گرفته شده 
 ،)DIREC( است. سال گذشته، معاونت پژوهشی بنیاد ملی بازی های رایانه ای
گزارشی جامع درباره وضعیت بازی های ویدیویی و آمار مربوط به گیمرهای 
ایرانی منتشر کرد که با استناد بر آن در سال ۹۴، بالغ بر ۳۷ درصد از جامعه 
گیمری ایران را زنان تشکیل داده اند. در ماه های گذشته محدودیت حضور زنان 
در استادیوم های ورزشی بحث برانگیز شده است و حتی برخی چهره های دولتی 
قول فراهم کردن شرایط حضور زنان در استادیوم ها را داده اند. برخی نمایندگان 
در  ندارد.  قانونی«  منع  به ورزشگاه ها »هیچ  زنان  ورود  می گویند  هم  مجلس 
همین حال امکان حضور زنان در بسیاری از رشته های ورزشی وجود ندارد. 

وضع قوانین تبعیض آمیز مصداق خشونت علیه انسان ها است.

اعتراض به استمرار منع زنان از ورود به ورزشگاه

در پی استمرار منع زنان از ورود به ورزشگاه، در آستانه ی بازی های پایانی 
مقدماتی جام جهانی فوتبال، یادداشتی با عنوان »علیه فراموشی« در این باره 
منتشر شده است. به گزارش انصاف نیوز، این یادداشت که در فضای مجازی 
جام جهانی  مقدماتی  در  دیگر  بازی  دو  تنها  می آید:  پی  در  امضاست  حال  در 
فوتبال روسیه ۲۰۱۸ برای تیم صعود کرده ایران باقی مانده است. در ابتدای 
این مسابقات هم مثل سایر موقعیت های پیشین، درخواست های مکرر از رییس 
جمهور، برای فراهم آوردن شرایط حضور زنان درورزشگاه صورت گرفت، 
مانده  باقی  آزادی  ورزشگاه  در  سوریه  با  بازی  یک  تنها  که  هم اکنون  تا  که 
و  امسال  ابتدای  باشد!  شده  جدی  توجه  مطالبه  این  به  نمی رسد  نظر  به  است، 
زیادی  دیدیم، جمعیت  آقای روحانی، چنانچه همه  انتخاباتی  در گردهمایی های 
از زنان و مردان، بدون مشکل، در ورزشگاه دوازده هزار  نفری در کنار هم 
واهی  بهانه های  بودن  مردود  دلیل  می تواند  مجوز،  همین  که  داشتند،  حضور 
اخیر هم،  ماه  باشد! طی سه  استادیوم  به ورزشگاه ها و  برای منع ورود زنان 
ورزشکاران و برخی از مسووالن، در رابطه با این مساله، در رسانه ها مطالبی 
منتشر کردند و هریک به نحوی خواستار رفع این ممنوعیت شدند. ولی همچنان 
این درخواست  ها بی جواب مانده اند! نتیجه ی این اتالف وقت و بی عملی، چیزی 
جز سرخوردگی نیمی از سرمایه های اجتماعی کشور نیست، ادامه ی این روند 
هم، نه تنها پایمال شدن حقوق شهروندی زنان ایران، بلکه نادیده گرفتن حق مسلم 
همگانی از عرصه ی عمومی و منابع و امکانات ملی است که متاسفانه غیر از 
حرف و وعده درباره ی این حقوق بدیهی، واکنش مناسبی تا به امروز مشاهده 
نشده است! از این رو، ما به عنوان حامیان حق برابر استفاده ی همه ی مردم از 
امکانات حوزه ی عمومی، اعم از زنان و مردان، الزم می دانیم که همچنان بر این 
نادیده انگاری تاکید و این شرایط را یادآوری کنیم، تا گامی علیه فراموشی باشد. 
تا روزی که پاسخ این پرسش را بگیریم که: »چه زمانی اینگونه ممنوعیت های 
عمومی  فضاهای  برخی  در  زنان  درباره ی حضور  غیرقانونی  و  غیرعادالنه 

مانند ورزشگاه ها برداشته خواهند شد؟«

حراست فدراسيون فوتبال: هيچ برنامه ای برای حضور 
بانوان در مسابقه وجود ندارد

با وجود فراهم شدن امکان خرید بلیط بازی فوتبال ایران و سوریه برای زنان، 
حراست فدراسیون فوتبال خبر حضور زنان در ورزشگاه آزادی را »شایعه« 
خواند. حراست فدراسیون فوتبال: حضور بانوان در ورزشگاه آزادی را تکذیب 
می کنیم محمدحسین حمیسی، مدیر حراست فدراسیون فوتبال درباره خریداری 
بلیت توسط بانوان: چنین بحثی صحت ندارد. هیچ برنامه ای برای حضور بانوان 
در مسابقه وجود ندارد و شایعات منتشرشده در این باره را قویا تکذیب می کنیم. 
تاکید می کنم روند بلیط فروشی کمافی السابق انجام می گیرد و هیچ تغییری در 
آن صورت نگرفته است.لذا کلیه شایعات در این باره به دور از واقعیت است.  

پنج برابر شدن بيکاری زنان در ایران طی 20 سال اخير

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم اعالم کرد، نرخ بیکاری زنان از ۴ 
درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته، ضمن 
آنکه این نرخ در بین زنان دانش آموخته، بسیار باالتر و به بیش از ۳۱ درصد 
رسیده است. به گفته وزیر کار رژیم، ضمن آنکه نرخ بیکاری زنان با اختالف 
فاحشی باالتر از نرخ بیکاری مردان است؛ این اختالف نیز در ۱۰ سال گذشته 
بازار کار کشور برای زنان حکایت  بودن نسبی  نامساعدتر  از  افزایش یافته و 
دارد. این کارگزار رژیم افزود، در شرایط حاضر وضعیت بیکاری به گونه ای 
است که نرخ بیکاری در ایران با ۱۲ و ۶ دهم درصد در سال ۹۵ بیش از دو 

برابر میانگین جهانی است که وضعیت نامناسب اقتصاد ایران را نشان می دهد.

تاجيکستان حجاب اسالمی را ممنوع می کند
مقام های تاجیکستان قوانینی را تحت عنوان "پایبندی به لباس  و فرهنگ سنتی 
اسالمی  کامل  حجاب  پوشش  عمال  که  درآورند  اجرا  به  کشور  این  در  ملی" 
برای زنان را در این کشور ممنوع می کند. به گزارش العالم؛ زنان تاجیکستانی 
در البسه سنتی خود یک روسری پشت سرشان می بندند اما آن دسته از زنانی 
را  باشند روسری خود  داشته  اسالمی  کامل  این کشور حجاب  در  بخواهند  که 
زیر چانه گره می زنند. شمس الدین اورومبکزودا، وزیر فرهنگ تاجیکستان در 
مصاحبه با رادیو اروپایی آزاد گفت: پوشش اسالمی واقعا خطرآفرین است. او 
اظهار کرد: هر کسی به زنانی که حجاب کامل داشته باشند با نگرانی نگاه می کند 
و می ترسد که آنها زیر حجابشان چیزی پنهان کرده باشد. با وجود آنکه قانون 
اخیرا اجرا شده در تاجیکستان صرفا اصالحیه ای بر یک قانون موجود درباره 
مقام های  اما  نکرده؛  ذکر  را  حجاب  کلمه  مشخصاً  اما  است،  کشور  سنت های 
تاجیکستان پیش از این نیز گفته بودند که حجاب اسالمی نماینده "یک فرهنگ 
تاجیکستان  در  که  زنانی  موجود،  قوانین  براساس  می شود.  محسوب  بیگانه" 
حجاب اسالمی داشته باشند ورودشان به ادارات دولتی ممنوع است. در ابتدای 
با حجاب  بیش از ۸۰۰۰ زن  به  تاجیکستان  ماه اوت گزارش شد که مقام های 
اسالمی در شهر دوشنبه پایتخت این کشور تذکر داده بودند که پوشش سرشان 
را به سبک تاجیکی گره بزنند. قانون جدید جریمه ای برای شکستن قانون تعیین 

نکرده، هر چند که گفته شده احتماال در آینده برای آن جریمه تعیین خواهد شد.
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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. 

ادعای تجاوز به دختران کم توان ذهنی در مراکز 
بهزیستی

یکی از مددکاران یک مرکز نمونه بهزیستی که نخواسته نامش فاش شود، گفته 
که بارها به مدیریت درباره آزار و اذیت جنسی یکی از دختران کم توان ذهنی این 
مرکز از سوی یک »نیروی تأسیساتی« تذکر داده اما مدیر مرکز »هیچ اقدامی 
قرار است »برای حل و فصل  نداده و صرفاً  انجام  این دختر«  از  دفاع  برای 
ماجرا« این دختر را به مرکزی دیگر منتقل کند. همین اتفاق در دست کم دو مورد 
دیگر رخ داده است. دو دختر کم توان ذهنی دیگر در این مرکز پیش از این مورد 
تجاوز متهم یکسانی قرار گرفته اند. در هر دو مورد مدیر این مرکز بار دیگر 
اقدام کرده است. بازرسی سازمان بهزیستی از ماجرای  این دختران  انتقال  به 
آخرین تجاوز آگاهی یافته و از مسئوالن مرکز خواسته تا گزارش پزشکی قانونی 
در این باره را ارسال کنند. اما مدیر این مرکز از ارسال دختر کم توان ذهنی به 
پزشکی قانونی و اطالع رسانی درباره این تجاوزها سرباز زده است. این فرد 
پیش از این به یک »مددکار« زن هم تعرض کرده بود و به این دلیل از سوی 
بازرسی سازمان بهزیستی از کار اخراج شد. اما مدیر مرکزی که بهترین مرکز 
بهزیستی انتخاب شده، بار دیگر او را به کار فراخواند. بر اساس این گزارش 
در یکی دیگر از مراکز نگهداری از افراد کم توان ذهنی و جسمی که از زنان 
جوان ۳۰ تا ۳۵ سال نیز نگهداری می کند، مواردی از تجاوز به طور مرتب رخ 
می دهد. این تجاوز از سوی »یکی از مسئوالن مرکز و دو نفر از پرسنل آنها« 
رخ می دهد. به گفته یک زن کم توان در آن مرکز، این افراد »وسایلی که خیرین 
بگیریم شرط هایی  را  آن ها  اینکه  برای  بعد  نمی دهند.  ما  به  می آورند  ما  برای 
برای ما می گذارند.« چندی پیش هم مدیر یکی از موسسات توانبخشی به کودکان 
اوتیسم به آنها تعرض کرده بود. اغلب این موارد به نادیده گرفته شدن یا حل و 

فصل بی سروصدای ماجرا ختم می شود.

زنان به اندازه یک دهه قبل مردان درآمد دارند

مشاور بازار کار وزیر تعاون گفته زنان شاغل ۷۷ درصد از دستمزد مردان 
را دریافت می کنند و زنان شاغل به لحاظ دستمزدی که دریافت می کنند ۱۰ سال 
به گفته حسن طاعی وقتی بهره وری یکسان  از همکاران مرد خود عقب ترند. 
جنسیتی  تبعیض  با  یعنی  دارد،  وجود  مرد  و  زن  بین  متفاوت  دستمزدهای  و 
مواجه ایم. او همچنین گفته مطالعات نشان می دهد تبعیض در پرداخت دستمزد 
در بخش خصوصی بیشتر از بخش های عمومی است. پیشتر هم یکی دیگر از 
مشاوران وزیر کار از افزایش روند نرخ بیکاری زنان در ۱۰ سال گذشته خبر 
داده و گفته بود این رقم در سال ۹۲ تا ۸/۱۹ درصد رسیده حال آنکه شاخص 
نرخ بیکاری زنان با تحصیالت عالی دو برابر مردان است. ایران همچنین در 

رابطه با فرصت های شغلی برابر برای زنان جزو بدترین کشورهای دنیاست.

ریيس فراکسيون زنان: در 
شاخص های شکاف جنسيتی 

وضعيت ایران حتی از عربستان 
و پاکستان هم بدتر است

به گزارش جماران، رییس فراکسیون زنان 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه زنان نیز 
هستند،  اشتغال  بحران  درگیر  مردان  مانند 

تاکید کرد که به دنبال سهم حداقل ۵۰ درصدی زنان در اشتغال هستیم. پروانه 
داشت:  اظهار  زنان،  در حوزه  دوازدهم  دولت  اولویت های  درباره  سلحشوری 
چهار موضوع بهداشت، آموزش، مدیریت سیاسی و اقتصاد شاخص های شکاف 
و  است  کشور   ۱۴۴ از   ۱۳۹ کشور  ایران  اساس  این  بر  که  هستند  جنسیتی 
کشورهایی مثل مالی، سودان و چاد بعد از ما قرار دارند یعنی حتی وضع ما از 
عربستان و پاکستان هم در این شاخص ها بدتر است، بنابراین اگر ما بر اساس 
همین چهار شاخص جلو برویم و وضع را بهبود ببخشیم قطعا دولت هم می تواند 
کار را به درستی به پیش ببرد. این نماینده مجلس با اشاره به برخی آسیب های 
اجتماعی نیز اضافه کرد: من قبول ندارم که می گویند اعتیاد و فقر زنانه شده 
است. شاید دلیلش این باشد که زنان بیشتری اکنون درگیر اعتیاد شده اند یا اینکه 
در دهک های پایین زنان فقیر بیش از مردان هستند و همه اینها نکاتی است که 
دولت دوازدهم باید برای آنها برنامه جدی داشته باشد تا بتوانیم در پایان دولت 

شاهد بهبود وضعیت زنان در این حوزه ها باشیم.

آفرین چيت ساز در اعتراض به ممانعت از آزادی اش 
اعتصاب غذا کرد

آفرین چیت ساز در اعتراض به ممانعت از آزادی اش در تاریخ مقرر و اعالم 
شده از سوی قوه قضاییه، از امروز ۱۲/۶/۹۶ دست به اعتصاب غذا زده است. 
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، آفرین چیت ساز از تاریخ ۱۱/۸/۹۴ 
توسط اطالعات سپاه دستگیر و مدت شش ماه در سلول های انفرادی بند ۲- الف 
سپاه و پس از آن در بند عمومی زنان اوین تحمل حبس نموده است. او ابتدا در 
شعبه ۲۸ دادگاه انقالب به ۱۰سال و سپس در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به 
۲سال زندان محکوم شد. آفرین چیت ساز پس از پی گیری های وکال و خانواده و 
عدم پاسخگویی قوه قضاییه از امروز ۱۲/۶/۹۶ دست به اعتصاب غذای تر زده 

است، شاید این اعتراض مورد رسیدگی مسئوالن مربوطه قرار گیرد.

قتل نوعروس 16 ساله به خاطر چت کردن در تلگرام

تازه  دامادی که ۴  ماه پس از عقد، همسر ۱۶ ساله اش را در خواب با ضربات 
آجر به قتل رسانده بود در جلسه محاکمه در حالیکه  اشک می ریخت گفت به  خاطر 
چت کردن های همسرش در تلگرام دست به این جنایت زده است و از اولیای دم 
خواست او را ببخشند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، صبح 
روز ۲۶ تیر  ماه سال ۹۵ مرد جوانی نزد مأموران پلیس پایتخت رفت و گفت 
که چند ساعت قبل همسرش را در خانه شان واقع در خیابان دامپزشکی به قتل 
رسانده است. به  دنبال این اظهارات مأموران به محل وقوع جنایت رفتند و با جسد 
زنی ۱۶ساله روبه رو شدند. متهم در اعترافات اولیه اش گفت: »من و همسرم 

۴  ماه است که عقد کرده ایم و خانه ای اجاره 
کرده بودیم تا پس از برگزاری جشن عروسی 
مدتی  کنیم.  شروع  را  مان  مشترک  زندگی 
بود که با همسرم دچار اختالف شده بودم. او 
استفاده  موبایلش  تلفن  گوشی  از  حد  از  بیش 
این  بود.  کرده  کالفه ام  کارش  این  و  می کرد 
مشکل را با خانواده او در میان گذاشتم و حتی 
تهدید کردم که طالقش می دهم اما باز مشکل 
برطرف نشد تا اینکه شب حادثه درحالیکه او 
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خواب بود با آجر به سرش کوبیدم. با تکمیل تحقیقات پرونده این جنایت به دادگاه 
فرستاده شد«. با گذشت ۱۴  ماه از این جنایت صبح دیروز متهم در شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محسن زالی بوئینی محاکمه 
شد. ابتدا نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت و در ادامه پدر و مادر 
دامادشان  خواسته شان قصاص  گفتند  و  ایستادند  جایگاه  در  یک  به  یک  مقتول 
است. آنها گفتند برای اجرای حکم حاضرند تفاضل دیه قاتل را نیز پرداخت کنند. 
سپس متهم به دفاع از خودش پرداخت و گفت: »من و همسرم عقد کرده بودیم 
و قرار بود تا چند  ماه دیگر زندگی مشترک مان را شروع کنیم اما مدتی بود که 
به همسرم مشکوک شده بودم. او مدام سرش توی گوشی اش بود. در تلگرام و 
اینستاگرام با افراد ناشناس چت می کرد و با این کارش عصبانی می شدم. چند 
مرتبه با همسرم صحبت کردم اما فایده ای نداشت«. وی ادامه داد: »شب حادثه 
رفتیم ۲ تا پیتزا خریدیم. در پیتزا  فروشی همسرم از طریق تلگرام پیام صوتی 
می فرستاد. می خواستم گوشی اش را کنترل کنم اما اجازه نداد. به خانه آمدیم و او 
باز هم مشغول چت کردن با گوشی اش شد و وقتی دیدم به من بی اعتنایی می کند 
عصبانی شدم و یک آجر برداشتم و با آن به سرش ضربه زدم«. متهم  که اشک 
می ریخت ادامه داد: »چند ساعت کنار جسد گریه کردم. بعد در خیابان ها پرسه 
زدم و در نهایت خودم را تسلیم کردم. در پایان این جلسه قضات دادگاه وارد 

شور شدند«.

ازدواج اجباری دختران خردسال در آذربایجان شرقی 
درحال افزایش است

معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از 
استان  این  اجباری دختران خردسال در  ازدواج های  بودن رقم  افزایش  درحال 
خبر داد. وی گفت هزارات دختر ۱۰ تا ۱۴ سال با مردان ۲۹ تا ۳۵ ساله مجبور 
به ازدواج شده اند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کیهان، امیر تقی زاده 
گفت: »کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال مجبور به ازدواج می شوند که وجود فرهنگ های 
داشت: »در سال ۹۴  اظهار  است«. وی  امر  این  غلط روستایی، عامل عمده 
حدود ۴۰۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۵ سال ازدواج کردند که این رقم در سال گذشته به 
بیش از ۴۱۶۴ دختر رسید«. وی با عنوان اینکه دختربچه های ۱۰ تا ۱۴ سال 
با مردان ۲۹ تا ۳۵ سال ازدواج کردند، خاطرنشان کرد: »متأسفانه علی رغم 
اینکه در سال ۹۵ حدود ۲۴۰۰ دانش آموز دبیرستانی در روستاها تحت پوشش 
آموزش های قبل از ازدواج قرار گرفتند ولی آمار روند افزایش را نشان داد و 
برخی دستگاه ها، این قبیل ازدواج ها را موفق می دانند و این درحالی است که 
طالق در کودک همسری بسیار زیاد می باشد و آذربایجان شرقی بعد از خراسان 

رضوی رتبه دوم ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال را دارد«.

ممنوعيت ورود زنان به استادیوم های فوتبال، سدی که 
شکسته نمی شود

خوشحالی از صعود بی درد سر تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی سال ۲۰۱۸ 
روسیه تنها در غریو فریاد مردان حاضر در ورزشگاه بازتاب یافت و حاال که 
آخرین بازی تشریفاتی تیم ملی مقابل تیم سوریه برگزار شود هم کمافی السابق 
هیچ راهی برای ورود زنان به استادیوم نیست. کارزارهایی که با هدف تاکید 
به فضای  تنها محدود  تشکیل می شود  استادیوم ها  به  برای ورود  زنان  بر حق 
مجازی است و مقام های دولتی و فدراسیون فوتبال همچنان از پذیرش این حق 

طفره می روند.

بیانیه عجوالنه
ملی خود  کد  آزادی  در ورزشگاه  به حضور  مایل  زنان  از  برخی  که  زمانی 
بلیت  خرید  اینترنتی  سامانه  وارد  سوریه  و  ایران  بازی  بلیت  خرید  برای  را 
کردند با پیغام تایید خرید روبرو شدند و آنها را به این تلقی رساند که شاید به 
شده   لغو  ورزشگاه  به  ورود  ممنوعیت  غیرمنتظره ای  و  نشده  اعالم  صورت 
است. خوشبینی ناشی از این اتفاق اما چند ساعتی بیشتر دوام نیاورد و فدراسیون 
در  ماند.  خواهد  مردانه  همچنان  ورزشگاه  که  کرد  تاکید  بیانیه ای  طی  فوتبال 
بیانیه این فدراسیون آمده بود که »گزینه نهایی اعمال شده برای خرید بلیت تنها 
و تنها مختص آقایان بوده است. رویه ای که کمافی السابق در بازی های آتی هم 
اعمال خواهد شد.« فدراسیون فوتبال همچنین توضیح داده بود که »خرید بلیت 
توسط تعدادی از بانوان به علت عدم دسترسی این سامانه به سایت ثبت احوال 
انجام پذیرفته است و فدراسیون فوتبال هم پس از اطالع از این نقیصه، بالفاصله 
پیگیری های الزم را در این باره انجام داد.« در این بیانیه آمده بود که پول واریز 
شده از طرف زنان برای حضور در ورزشگاه به آنان عودت داده خواهد شد. 
تکذیب ورود حضور زنان در ورزشگاه ها اگرچه دور از انتظار نبود اما سرعت 
عمل فدراسیون در انتشار بیانیه و تاکید بر این که امکان خرید بلیت توسط زنان 
داد که چقدر هنوز موضوع مردانه نگه  بوده است نشان  فنی  تنها یک اشکال 

داشتن ورزشگاه ها اهمیت دارد.

تکرار یک مطالبه
کارزارهای مجازی که طی روزهای گذشته برای حمایت از حضور زنان در 
استودیوم های ورزشی شکل گرفته هم با استقبال قابل توجهی روبرو بوده است. 
برای مثال کارزاری تحت عنوان »من می خواهم بازی ایران-سوریه، زنان در 
آزادی باشند« از کاربران دعوت می کند که با قرار دادن عکس پروفایل خود 
در پس زمینه ای از استادیوم آزادی، همراهی خود را با این مطالبه ابراز کنند. 
حاال البته با بیانیه  فدراسیون درباره ممنوعیت ورود زنان به نظر می رسد که 
این بار نیز همچون موارد گذشته هیچ امکانی برای راه یابی زنان روی سکوهای 
استادیوم وجود نداشته باشد و کارزار کنونی هم صرفا برای برجسته کردن این 

مطالبه موثر باشد.

قدم هایی که دولت برنداشت
تالش ها برای ورود زنان به ورزشگاه ها به ویژه در سالهای اخیر به صورت 
پیوسته ای ادامه داشته است و در مواردی منجر به بازداشت افراد هم شده است. 
انتظار می رفت که دولت حسن روحانی در پیگیری  وعده های خود برای کاهش 
تبعیض های جنسیتی به ایجاد فضاهایی برابر برای زنان کمک کند اما او دستکم 
در طول دوره اول ریاست جمهوری خود هیچ قدم قابل توجهی در جهت برآورده 
مورد  در یک  تنها  برنداشت.  استادیوم های ورزشی  به  زنان  کردن حق ورود 
نیروهای  توسط  در سال ۱۳۹۳  والیبال  مسابقه  تماشای یک  برای  زنان  وقتی 
امنیتی بازداشت شدند، پیگیری های دفتر رییس جمهوری و معاونت امور زنان 
برای آزادی آنها موثر بود. در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اخیر 
بدیهی  حق  یک  عنوان  به  ورزشگاه ها  به  ورود  حق  بر  زنان  از  بسیاری  هم 
انگشت گذاشتند و پالکاردهایی با هدف تاکید بر این مطالبه را به کاراز انتخاباتی 
روحانی بردند اما هنوز هم هیچ اثر و نشانه ای از همراهی دولت با این خواست 

دیده نمی شود.

بهانه های همیشگی
ابتدا با این  مردانه شدن فضای ورزشگاه ها در ایران پس از پیروزی انقالب 
شود.  اخالقی  فسادهای  بروز  باعث  جنسیتی  اختالط  مباد  که  شد  انجام  توجیه 
روحانیون محافظه کار و مراجع تقلید سنتی به مهم ترین مانع برای حضور زنان 
در عرصه های عمومی بدل شدند و ورزشگاه ها که می توانست یکی از مراکز 
حضور آنها باشد با خط قرمز متصلبانه روحانیون روبرو شد. بعد ها البته توجیه 
زد  و  فحاشی  از  پر  محیط  و  یافت  تغییر  دیگر  گونه ای  به  زنان  عدم حضور 
مقام های  دست  به  را  بهانه  این  ورزشگاه ها  در  رایج  خشونت های  و  خورد  و 
مسوول داد که حضور زنان در چنین محیطی را نامناسب تشخیص بدهند و از 
 ۱۳۸۵ سال  در  پیشین  رییس جمهوری  احمدی نژاد  محمود  کنند.  جلوگیری  آن 
برای آن که دل طبقه متوسط شهری را به دست آورد با ارسال نامه ای به رییس  
سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه ها 
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»خرید دختران کم سن و سال سوری پناهنده« 
کرده  پیدا  گسترش  دوم  همسر  به  آنها  تبدیل  و 
و  کم سن  دختران  ترک   تاجران  برخی  است. 
سال سوری که به همراه خانواده های خود به 
آنها را به عنوان  پناه بردند را خریده و  ترکیه 
موارد  بیشتر  در  و  کنند  می  تبدیل  دوم  همسر 
به حال  بیرون کرده و  آنها را  ماه  از چند  پس 
خود رها می کنند به ویژه آن که تعدد زوجات 
در ترکیه امری غیرقانونی است. این دختران یا 
توسط شوهران شان به حال خود رها شده و یا 
دختران به دلیل بدرفتاری شوهران خود اقدام به 
فرار کنند. برخی از آنها برای زندگی با خانواده 
های خود باز می گردند لیکن برخی نیز توسط 
خانواده های خود طرد می شوند و چاره ای جز 
این نمی بینند که به کار در باشگاه های شبانه 

روی بیاورند.

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.              

 

او  باعث شد که  به وی  تندرو  اما واکنش شدید روحانیون و اصول گرایان  شد 
از پیگیری این نامه صرف نظر کند. در سالهای بعد فدراسیون والیبال تا مرز 
محرومیت از مسابقه های ملی به دلیل منع ورود زنان به ورزشگاه ها رفت اما 
محاق  از  توانست  والیبال  بین المللی  فدراسیون  دادن  فریب  برای  ترفندهایی  با 
تحریم بگریزد. انتخاب گزینشی و محدود زنان جهت نشستن بر سکوها راهی 
بود که فدراسیون والیبال پیش گرفت و برای مثال در استادیوم ۱۲ هزار نفری به 
صورت محدود حدود ۳۰۰ زن را هم اجازه ورد داد. با این حال حتی همین حد 
از عقب نشینی هنوز در مسابقات فوتبال تحمل نمی شود و از آنجا که فوتبال یک 
ورزش به مراتب پر طرفدار تر است این نگرانی برای فدراسیون وجود دارد که 

یک قدم عقب نشینی مصادف با عقب نشینی کامل خواهد بود.

راه اندازی پليس بانوان در مترو تهران

بهره  شرکت  مدیرعامل  حضور  با  مترو  در  بانوان  انتظامی  ایستگاه  اولین 
برداری مترو تهران و حومه افتتاح شد. به گزارش ایسنا،  محمد احمدی بافنده در 
مراسم افتتاح ایستگاه انتظامی بانوان در ایستگاه مترو خمینی با اشاره به اینکه 
بیش از یک میلیون از مسافران مترو را زنان تشکیل می دهند افزود: ایجاد پلیس 
بانوان در مترو تهران کار ارزشمندی است. مدیر عامل شرکت بهره برداری 
متروی تهران ادامه داد: امنیت برای سیستم حمل و نقل عمومی پرترددی چون 
مترو تهران بسیار پراهمیت است و خدا را شاکریم که با همکاری بسیار مناسب 

مترو و پلیس این مهم محقق شده است.

حال کارگر زن کوره پزخانه وایقان وخيم است
حال یک کارگر زن کوره پزخانه وایقان در استان 
تبریز که دچار سوختگی ۶۸ درصدی شده وخیم 
که  ای  ساله   ۱۵ دختر  سوزان  نیز  پیشتر  است. 
شده  درصدی   ۷۳ سوختگی  دچار  حادثه  این  در 
گزارش  به  باخت.  جان  روز  هفت  از  پس  بود، 
»شهال«  حال  ایلنا،  از  نقل  به  هرانا  خبرگزاری 
استان  در  وایقان  کوره پزخانه  ساله   ۳۲ کارگر 

شده،  درصدی   ۶۸ سوختگی  دچار  که  تبریز 
جاری  سال  شهریور   ۷ روز  است.  وخیم 
در  کارگر  عنوان  به  که  زنانی  از  نفر  چهار 
در  »وایقان«  شهر  در  واقع  کوره پزخانه  یک 
آذربایجان شرقی مشغول  استان  منطقه شبستر 
کار بودند، بر اثر انفجار گاز پیک نیکی دچار 
سوختگی شدند که یک نفر از آنها به نام سوزان 
که یک دختر ۱۵ ساله بود بر اثر ۷۳ درصدی 
مسئوالن  حال  داد.  دست  از  را  خود  جان 
رسانه ها  به  تبریز  استان  در  سینا  بیمارستان 
اعالم کرده اند که که حال شهال نیز وخیم است؛ 
چراکه دچار سوختگی عمیق شده است. یکی از 
مصدومان ۱۰ساله این حادثه هم از بیمارستان 
مرخص شده است و یک دختر ۱۰ساله دیگر 
هم با کمتر از ۳۰ درصد سوختگی تحت درمان 

است.

واکنش ابتکار به تبعيض ميان زنان ایرانی و سوری

معاون امور زنان ریاست جمهوری در پی تبعیض میان زنان ایرانی و سوری 
در بازی فوتبال ایران و سوریه با وزیر ورزش صحبت کرد. به گزارش خرداد، 
معصومه ابتکار در کانال تلگرام خود به عدم ورود بانوان به ورزشگاه آزادی 
ایران و سوریه واکنش نشان داد و نوشت: در مورد حضور  در بازی فوتبال 
خانم ها در استادیوم های ورزشی و حاشیه بازی فوتبال ایران و سوریه با توجه 
به تبعیضی که میان زنان ایرانی و سوری رخ داد، با آقای سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان صحبت کردم. وی افزود: رایزنی ها برای هماهنگی با مراجع 
فرهنگی، انتظامی و اجرایی برای حل این مسئله در جریان است و امیدواریم به 

تدریج با حضور خانواده ها، مورد تعامل و حل و فصل قرار گیرد.

50 درصد دختران در استان های مرزی از تحصيل باز 
می مانند

که  فرهنگی  دالیل  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  ابتدایی وزیر  امور  معاون 
موجب بازماندن کودکان از تحصیل می شود، گفت: ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش آموزان 
مقطع متوسطه در استان های مرزی به دالیل مختلف ترک تحصیل می کنند که 
امور  معاون  حکیم زاده،  رضوان  است.  زودهنگام  ازدواج  دالیل  این  از  یکی 
ابتدایی آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره عوامل بازماندن 
کودکان از تحصیل در مناطق کم برخوردار کشور گفت: در برخی خانواده ها به 
خصوص در شهرهای کوچک کودکان بازوی کار خانواده محسوب می شوند، به 
طور مثال در فصل برداشت محصول این کودکان باید در کنار خانواده ها باشند 
که شاید انعطاف پذیری در زمان و مکان آموزش بتواند این مسئله را حل کند یا 
در برخی استان ها به دلیل تعصباتی که وجود دارد،  ممکن است دختران شان را 

به مدارس مختلط یا جایی که معلم خانم ندارد،  نفرستند.

خرید و فروش دختران سوری در ترکيه
عنوان  تحت  ترکیه   در  ای  پدیده  نوشت:  گزارشی  در  تایمز  ساندی  روزنامه 
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شاکی پرونده اعدام های دهه شصت ایران در خانه اش 
بازداشت شد

راحله راحمی پور، از شاکیان پرونده اعدام های دهه شصت ایران٬ در خانه اش 
بازداشت شده است. او از بازماندگانی است که برای یافتن برادر و برادرزاده 
به  منبع مطلع  ایران توضیح خواسته است. یک  از حکومت  "مفقودشده" خود 
بی بی سی گفت که شب گذشته، یکشنبه نوزدهم شهریور، یک زن و دو مرد که 
خود را ماموران عملیات وزارت اطالعات معرفی کردند، خانم راحمی پور فعال 
برای گشتن خانه  ماموران  برده اند.  با خود  خانه  تفتیش  از  را پس  بشر  حقوق 
از شعبه شش دادسرای اوین حکم قضایی داشتند و به همراه خانم راحمی پور 
خانم  بردند.  را  همراه  تلفن  دو  و  کامپیوتر  جمله  از  اسناد  و  مدارک  وسایل، 
راحمی پور سال هاست که برای یافتن حسین راحمی پور، برادر دندانپزشک خود 
و گلرو راحمی پور، نوزاد چند روزه  برادرش، کمپین می کند. شمار زیادی از 
بازماندگان اعدام شدگان دهه شصت خواستار اطالع از سرنوشت، و احتماال محل 
دفن جسد آنان هستند. دولت ایران اخیرا در اقدامی که کم تر سابقه داشته، درباره 
این دو فرد مفقود شده به سازمان ملل توضیح داده است. گلرو٬ نوزاد مفقودشده 
متحد  ملل  سازمان  قهری  ناپدیدشدگان  کمیته  است؟  زنده  گلرو  کجاست؟  اوین 
بود. حسین  ایران درباره حسین و گلرو راحمی پور توضیح خواسته  از دولت 
راحمی پور، دندانپزشک و همسرش در حالی که باردار بود با هم بازداشت شدند 
و فرزند آنان در زندان به دنیا آمد. سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن 
که پیگیر آن پرونده حقوقی است، نسخه ای از پاسخ جمهوری اسالمی ایران به 
این کمیته سازمان ملل متحد را در اختیار بی بی سی فارسی گذاشته است. شادی 
صدر٬ از مدیران این سازمان می گوید این اولین بار است که در چند دهه اخیر، 
جمهوری اسالمی ایران درباره یکی از موارد اعدام ها و مفقودان دهه شصت 
به سازمان ملل متحد توضیح داده است. در آن نامه جمهوری اسالمی ایران از 
مرگ گلرو راحمی پور مقدم، نوزاد هفت روزه ای خبر داده که خانواده اش از 
سرنوشت او بی اطالع بوده است. در توضیح دولت ایران گفته شده که بر اساس 
گلرو  تهران،  خمینی  بیمارستان  و  نجمیه  بیمارستان  توسط  شده  ثبت  اطالعات 
راحمی پور مقدم پانزدهم فروردین ۱۳۶۳ در حالی که فقط هفت روزه بوده، به 
علت زردی و انسداد خون جان داده و تعویض خون باعث جلوگیری از مرگش 
نشده است. همچنین درباره پدر گلرو نوشته شده که حسین راحمی پور مقدم به 
جرم عضویت در گروه کمونیستی و به گفته جمهوری اسالمی "تروریستی" راه 
کارگر اول شهریور ۱۳۶۳ با حکم رسمی اعدام شده است. مادر گلرو و همسر 
حسین راحمی پور که نوزادش را در زمان زندانی بودن به دنیا آورده بود، به 
چهار سال زندان محکوم شد اما به دلیل بیماری از زندان آزاد شده بود. کارگروه 
و  خانواده ها  از  اطالعات  جمع آوری  مسئول  ملل،  سازمان  قهری  ناپدیدشدگان 
سازمان های حقوق بشری درباره افرادی است که به طور قهری توسط نیروهای 
دولتی ناپدید شده اند. چرا عمه گلرو بازداشت شد؟ منبع مطلع نزدیک به خانواده 
راحله راحمی پور می گوید با وجود حکم قضایی تفتیش، دلیل بازداشت شبانه او 
تبلیغ علیه نظام از طریق  اتهام  به  اعالم نشده است. راحله راحمی پور پیش تر 
به یک سال حبس  زندانیان سیاسی  با  دیدار  و  تجمعات غیرقانونی  در  شرکت 
محکوم شده و از دادگاه درخواست تجدیدنظر کرده  و منتظر پاسخ دادگاه بود. در 
بازجویی های قبلی ماموران به طور غیررسمی به او گفته بودند که پیگیر پرونده 
گلرو راحمی پور، فرزند چند روزه برادرش نباشد و به گفته یکی از نزدیکان 
"دنبال داستان نگردد. '' سازمان عدالت برای ایران می گوید از زمان پیگیری 
بر  فشارها  متحد،  ملل  قهری سازمان  ناپدیدشدگان  کاری  در گروه  پرونده  این 

راحله راحمی پور شروع شد. به گفته این سازمان حقوق بشری، مقام های قضایی 
اما  بودند  کرده  انکار  را  راحمی پور  گلرو  نام  به  نوزادی  وجود  پیش تر  ایران 
اکنون بر اساس گزارش دولت به سازمان ملل، تایید شده که ادعای خانواده گلرو 
راحمی پور صحیح است هرچند این گزارش نمی گوید جسد و محل دفن گلرو و 

پدرش کجاست.

گسترش بيماری ایدز در ميان زنان ایرانی

همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت که به نظر می 
رسد حدود ۶۶ هزار نفر در کشور مبتال به بیماری ایدز باشند که البته حدود 
۳۵ هزار نفر آنها شناسایی شده اند. وی گفت که آمارهای سال ۹۶ نشان دهنده 
گسترش بیماری ایدز در میان زنان ایرانی است. به گزارش خبرگزاری هرانا 
به نقل از تسنیم، همایون هاشمی با بیان اینکه اجباری بودن آزمایش ایدز پیش از 
ازدواج در کنترل این بیماری تاثیرگذار نیست، گفت: "این موضوع قابل تامل 
بوده و کارشناسان و متولیان حوزه سالمت باید آن را مورد بررسی دقیق قرار 

دهند".

آمارهای سال ۹۶ نشان دهنده گسترش بیماری ایدز در میان زنان ایرانی 
است

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسالمی، با هشدار 
نسبت به خطر موج سوم  ایدز و روند رو به افزایش روابط جنسی حفاظت نشده، 
تصریح کرد: "۳۴ هزار و ۹۴۹ نفر مبتال به ایدز شناسایی شده که از این تعداد 
۸۴ درصد مردان و ۱۶ درصد زنان هستند البته آمار ماه های نخست سال جاری 
حاکی از رشد ابتالی زنان به این بیماری دارد". وی یادآور شد: "باالترین آمار 
شیوع این بیماری مربوط به کالنشهرهایی مانند تهران است زیرا  در شهرهای 

کوچکتر خودکنترلی بیشتری وجود دارد".

بیماران مبتال به ایدز در ایران حدود ۶۶ هزار نفر تخمین زده می شوند
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه ۴۲ میلیون نفر در دنیا مبتال 
به ایدز هستند، افزود: "بر اساس برآوردها و تخمین های کارشناسان، در ایران 
بالغ بر ۶۶ هزار ۵۰۰ نفر مبتال به این بیماری بوده که حدود ۳۵ هزار نفر 
شناسایی شده و بالغ بر ۵۴ درصد موارد ثبت شده در گروه سنی ۲۱ تا ۳۵ سال 

یعنی در سنین جوانی قرار دارند".

اعتیاد تزریقی و ارتباط جنسی از مهمترین عوامل انتقال بیماری ایدز
هاشمی اعتیاد تزریقی و ارتباط جنسی را از مهمترین عوامل انتقال بیماری ایدز 
دانست و ادامه داد: "در این رابطه استفاده از سرنگ که شایع تر بوده جای خود 

را به رابطه جنسی داده است".

افزایش 3۰ درصدی انتقال ایدز از مادر به فرزند نسبت به سال ۹۵
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس دهم، با یادآوری اینکه بالغ 
بر ۵ درصد بیماری ایدز از طریق مادر به کودک منتقل می شود، تصریح کرد: 
"متاسفانه آمارهای سال ۹۵ و ۹۶ نشان از افزایش ۳۰ درصدی انتقال ایدز از 
مادر به کودک دارد البته ۷ دهم درصد نیز از طریق خون و فرآورده های خونی 

منتقل می شود".
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شماره 60 ) 1396 (  گاهنامه بيداری زنان
و اجازه هم نمی دهند دکتر متخصص خارج از زندان او را معاینه کند.« پدر 
زینب جاللیان گفت: »چند مرتبه گفتم سند می گذاریم مرخصی بدهید اما قبول 
نمی کنند. دلیلی نمی گویند، ۶ سال است که سر ما کاله می گذارند می گویند به شما 
خبر می دهیم سند بگذارید اما خبری نمی دهند. االن بیش از ۱۰ سال است که در 
زندان است و مرخصی نداده اند. البته هفته ای یکبار او را مالقات می کنیم و تلفن 
هم می کند.« پس از انتشار عکس های علیرضا رجایی، زندانی سیاسی سابق که 
در مراقبت های  قوه قضاییه  اوین و مسووالن  کوتاهی مسووالن زندان  دلیل  به 
پزشکی و تشخیص به موقع بیماری، یک چشم و بخشی از صورت اش را از 
دست داد، نگرانی ها درباره وضعیت و سرنوشت آن دسته از زندانیان سیاسی در 
زندان دچار بیماری شده اند باال گرفته است. یک منبع آگاه گفت: »زینب جاللیان 
نمی کند  دیگری  چیز  هیچ  و  درمان  برای  زندان  از مسووالن  درخواستی  هیچ 
سالمت  به  نسبت  که  است  قضایی  دستگاه  و  زندان  مسووالن  وظیفه  این  اما 
زندانیان متعهد باشند و این نگرانی وجود دارد که در صورت ادامه وضعیت 
فعلی و عدم اقدام درست برای درمان چشم های خانم جاللیان او هر دو چشمش 
او  را از دست بدهد. مساله یکی دو روز هم نیست مدت ها است که چشم های 
بیمار است و فقط به او قطره می دهند که فقط می تواند کنترل کند و درمانی در 
کار نیست و او همیشه از این بیماری رنج می برد. ای کاش مسووالن قضایی 
اجازه ندهند فاجعه ای که برای علیرضا رجایی رخ داد برای زینب جاللیان هم 
اتفاق بیفتد.« لیال لیاقت، همسر علی رضا رجایی، روز دوازدهم شهریور گفت 
این روزنامه نگار در زندان اوین دچار بیماری سرطان سینوس شده اما به دلیل 
ممانعت مسووالن زندان اوین از اعزام این او به بیمارستان، بیماری گسترش 
یافته و منجر به تخلیه چشم و بخشی از فک او شده است. خانم لیاقت گفت که 
»در زندان امکان و اجازه هیچ معالجه ای نداده اند و هر بار فقط با یک آمپول یا 
قرص مسکن در بهداری اوین او را به بند ۳۵۰ برگردانده اند در حالی که اگر 
اجازه اعزام به بیمارستان و انجام آزمایش وجود داشت و بیماری او تشخیص 
را  خود  چشم  و  صورت  از  بخشی  او  امروز  می گرفت  قرار  درمان  تحت  و 
 ۱۳۹۵ مهرماه  جاللیان،  زینب  وکیل  داوودی،  امیرساالر  نمی داد.«  دست  از 
درباره وضعیت بیماری چشم های موکلش گفته بود: »زینب از دو ناحیه چشم 
و وضعیت عمومی به نوعی رنج می برد و مبتال به یک بیماری است به اسم 
ناخونک که عبارت است از گوشت اضافه ای که در سفیدی چشم ایجاد می شود 
در نتیجه آلودگی و دو روش درمانی دارد براساس آنچه که من شخصا پی گیری 
باید  که  است  جراحی  عمل  بحث  که  است  قطعی  درمان  روش،  یک  ام  کرده 
گوشت اضافی برداشته شود و ریشه اش از بین برود و دوم درمان مقطعی است. 
که صرفا کنترل کننده بیماری است و به نوعی از رشد بیماری جلوگیری می کند 
از طریق شستشو دادن چشم از طریق اشک مصنوعی و تمیز نگه داشتن چشم 
و کمتر کار کشیدن از چشم که این روش هم مستلزم این است که دائما و مرتبا 
اشک مصنوعی در اختیارش قرار دهند.« به گفته وکیل خانم جاللیان  »درمان 
قطعی تا االن صورت نگرفته ولی اشک مصنوعی که مستلزم کنترل بیماری 
است در اختیار او گذاشته شده است. یعنی زینب درخواست داده و در اختیار او 
قرار داده اند. اما توقع ما این است که درمان دقیق تر و اصلی تر و اصولی تری 
بیماری پیش  اینکه بخواهد صرفا موضوع از طریق کنترل  تا  صورت بگیرد 
برود. یعنی زینب به مرخصی بیاید و بتواند در مرخصی چشمانش را درمان 
کند.” پدر زینب جاللیان اما سه شنبه، ۲۱ شهریور ماه گفت: “در زندان دکتر 
مرخصی  ما  خواسته  و  نیست  کند  درمان  را  او  که  متخصص  دکتر  اما  است 
استعالجی است که نمی دهند.« اگرچه آیین نامه سازمان زندان های ایران چک 
ماهانه زندانیان در بهداری و اعزام به بیمارستان خارج از زندان را پیش بینی 
کرده است ولی به دلیل دخالت نهادهای امنیتی، مجوز اعزام زندانیان سیاسی 
و عقیدتی صرفا با اجازه دادستانی و طی یک فرایند طوالنی ممکن است که به 
می دهد.  کاهش  را  زودهنگام  تشخیص  شانس  بیماری های خطرناک،  در  ویژه 
ماده ۱۰۳ آیین نامه سازمان زندان ها می گوید: »تا جایی که امکان پذیر است باید 
ترتیبی اتخاذ شود که احتیاج های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل 
موسسه یا زندان تأمین شود تا به انتقال محکوم به خارج از زندان نیازی نباشد. 
با این همه در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با 
تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. 
در موارد فوری محکوم بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس 
باید در  بیمارستان اعزام می گردد و مراتب  به  او  یا جانشین  یا زندان  موسسه 

اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود.«

روابط جنسی یکی از مهم ترین عوامل افزایش بیماری ایدز
اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی،  مجلس شورای  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
آمار رشد ساالنه ایدز در سال ۱۰ درصد است، گفت: "مهمترین عامل افزایش 
این بیماری رفتارهای لجام گسیخته جنسی و همچنین مصرف روانگردان ها و 
آمفتامین ها است که در این رابطه می طلبد آگاهی مردم نسبت به این بیماری 
افزایش و با اطالع رسانی به موقع، پیشگیری و تشخیص زودهنگام از شیوع 

این بیماری در جامعه جلوگیری کرد".

ریيس سازمان بهزیستی: اعتياد زنان در جامعه، شتاب 
گرفته است

پدر زینب جالليان: پس از تحمل ده سال زندان هنوز 
نه مرخصی استعالجی می دهند نه اجازه انتقال به 

بيمارستان
علی جاللیان، پدر زینب جاللیان، زندانی کرد که از سال ۱۳۸۷ در زندان به 
اما از  نیست  این زندانی سیاسی خوب  سر می برد گفت که وضعیت چشم های 
با مرخصی  نه  آقای جاللیان گفت که  بیمارستان ممانعت می کنند.  به  او  اعزام 
استعالجی موافقت می شود و نه اجازه انتقال به بیمارستانی خارج از زندان داده 
ایران،  از کمپین حقوق بشر در  نقل  به  به گزارش خبرگزاری هرانا  می شود. 
زینب جاللیان، متولد سال ۱۳۶۱، زندانی کرد از سال ۱۳۸۷ در زندان به سر 
استان  از شهرهای  یکی  در زندان خوی،  و  ابد محکوم شده  به حبس  می برد، 
از  که  است  سال   ۱۰ از  بیش  جاللیان  خانم  است.  زندانی  شرقی،  آذربایجان 
مرخصی محروم است. او در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام 
خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از 
طریق عضویت در پژاک به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر 
او، حکم خانم  از پی گیری های وکالی  اما پس  تایید شد  دیوان عالی کشور  و 
ابد شد.  به حبس  تبدیل  با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و  جاللیان 
علی جاللیان، پدر زینب جاللیان، مهرماه ۱۳۹۵ هم گفته بود که دخترش برای 
جراحی و درمان چشمانش که به بیماری ناخونک مبتال است نیاز به جراحی در 
خارج از زندان دارد. با گذشت نزدیک به یک سال اما هیچ اقدامی برای درمان 
بیماری چشم های زینب جاللیان صورت نگرفته است و پدر او روز سه شنبه، 
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ گفت که این زندانی سیاسی »مشکل روده ای دارد و روده اش 
هم او را اذیت می کند اما متخصصی در زندان نیست که بتواند او را مداوا کند 

در  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
و  داد  هشدار  زنان  اعتیاد  رشد  زمینه 
شتاب  جامعه،  در  زنان  اعتیاد  گفت: 
گرفته است. به گزارش خبرنگار ایرنا، 
یازدهمین  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
کنگره بین المللی دانش اعتیاد افزود: در 
گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال به ازای هر 
۶.۶ مرد، یک زن معتاد و در گروه سنی 
۳۰ تا ۴۴ سال به ازای هر ۷.۱۵ مرد، 

یک زن و در گروه سنی ۴۵ تا ۶۴ سال، ۶.۱۶ زن وجود دارد. وی تصریح 
کرد: همچنین همزمان شاهد گرفتار شدن کودکان در دام اعتیاد هستیم. محسنی 
بندپی ادامه داد: امروز با توجه به سبک زندگی و تحوالت فناوری، شاهد رشد 
آسیب های اجتماعی مانند کودکان کار، مفاسد اخالقی، طالق و حاشیه نشینی 
هستیم. رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق نظر سنجی های انجام شده، 
۹۰ درصد مردم، اعتیاد را مهمترین آسیب اجتماعی کشور می دانند. محسنی 
بندپی اضافه کرد: اعتیاد، هویت و وظیفه مندی فرد را تحت تاثیر قرار داده و 
افزایی در بروز جرائم  اثر هم  اختالالت روحی و روانی را تشدید می کند و 
کوچک و بزرگ و شیوع آسیب هایی مانند طالق دارد. وی یادآور شد: پیمایش 
شیوع شناسی اعتیاد، هشدارهایی به ما می دهد که باید راهکارهای علمی برای 
آن یافت، براساس این پیمایش، چهار و نیم درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور 
ین  بیشتر  اینکه  برغم  مواد مخدر هستند. وی خاطرنشان کرد:  دچار مصرف 
ماده مصرفی معتادان، تریاک است اما رشد مصرف مواد صنعتی و روانگردان 
را داریم. مصرف همزمان چند ماده از دیگر هشدار های پیمایش شیوع شناسی 

اعتیاد است.
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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   1872 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.

شماره 60 ) 1396 (  

 نابود باد نظام سرمایه داری در ایران و جهان 


