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

گفتار روز:
جمهوری اسالمی و معضل 

حجاب اجباری زنان در 
جامعه

وکتک  خشونت  اعمال  از  ویدئویی  گذشته،  هفته 
خوردن یک زن جوان توسط ماموران گشت ارشاد 
این  ابتدای  اجتماعی منتشر شد. در  در شبکه های 
تهران گرفته شده  پارک های  از  فیلم، که در یکی 
ماموران  با  بحث  مشغول  جوان  زن  چند  است، 
و  تند  الفاظ  از  استفاده  و  مشاجره  به  بحث  هستند؛ 
رکیک کشیده می شود و پس از آن یکی از ماموران 
زینبیه به یکی از زنان حمله ور می شود. در حالی 
است،  و شتم  هتاکی و ضرب  که زن جوان مورد 
ماموران  دست  از  را  او  کنند  می  سعی  دوستانش 
گشت ارشاد نجات دهند. در فیلم، تقالی زن جوان 
و  جیغ  صدای  و  ماموران  دست  از  رهایی  برای 
اعتراض دختران به ماموران شنیده و دیده می شود 
و حتا یکی از آن ها گریه می کند. در انتهای ویدئو، 
زنی که کتک خورده، روی زمین افتاده و یکی از 

دوستانش می گوید: "قلبش درد می کند".

گردش این فیلم در شبکه های اجتماعی، موجی از 
برانگیخت.  را  مردمی  های  واکنش  و  اعتراضات 
یک روز پس از پخش این فیلم، پلیس ایران اصالت 
کرد.  تایید  را  جوان  زن  خوردن  کتک  ویدئوی 
ماموران،  اقدام  پلشتی  و  زشتی  رفتاری،  خشونت 
خصوصا مامور زن گشت ارشاد در مواجهه با چند 
زن جواِن »بدحجاب«، آن چنان برجسته و آشکار 
اجتماعی،  گسترده  اعتراضات  بر  عالوه  که  بود 
واکنش های متفاوت و متضادی را در درون هیات 

حاکمه نیز برانگیخت.

ارتجاع،  مجلس  نمایندگان  از  یکی  سیاوشی،  طیبه 
او  تعبیر  به  یا  تعلیق  از  انتظامی  نیروی  از  نقل  به 
»انتظار خدمت« مامور زن گشت ارشاد خبر داد. 
مامور زنی که در تعرض، هتاکی و ضرب و شتم 
آن زن جوان در ماجرای اتفاق افتاده، بیشترین نقش 
را داشت. ماجرا اما، به اینجا خاتمه نیافت. انتشار 

سخن روز:
بررسی پيامدهای ازدواج زودهنگام دختران
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در این شماره:
1. گفتار روز )جمهوری اسالمی و معضل حجاب اجباری زنان در جامعه (

2. سخن روز ) بررسی پیامدهای ازدواج زودهنگام دختران  ( 
3. اخبار 

حدود ۴۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده اند . در جامعه ما موضوع ازدواج کودکان یک مساله فقهی، 
فرهنگی و اقتصادی است . در مورد ابعاد فقهی این موضوع به کمک علما و فقها نیاز داریم . در مورد ابعاد 
فرهنگی موضوع باید نهادهای فرهنگی تالش کنند که این موضوع قبح پیدا کند و تجاوز به حریم این کودکان 
از نظر فرهنگی یک عمل قبیح محسوب شود. همچنین مهاجران و حاشیه نشینان هم در باال رفتن آمار ازدواج 

کودکان نقش موثری دارند .

طبق آمارهایی که به دست آورده ایم بسیاری از این ازدواج ها در خانواده هایی است که پدر ایرانی ندارند یا 
خانواده از وضعیت بدسرپرستی رنج می برد . اغلب این دست ازدواج ها در مناطق حاشیه نشین اتفاق می افتند 
و این نشان می دهد که مشکالت اقتصادی و اجتماعی باعث بروز این پدیده می شوند. به همین دلیل هم باید با 

دیدی کالن به مشکالت اقتصادی و اجتماعی که زیر پوست تهران و شهرهای دیگر وجود دارد نگاه شود .

مشکالتی که ازدواج زودهنگام پیش می آورد
الزم به ذکر است در این موضوعات همواره با چند چالش در رابطه با ازدواج دختران در سن پایین مواجه 
می شویم . پیشتر اما در همین رابطه برخی کارشناسان به »جهان صنعت« از معضالتی که زندگی این کودکان 
را درگیر می کند، گفتند . دکتر المیرا الیق، روانپزشک عنوان کرد: یکی از این چالش ها موضوعات روانی 
ناشی از این اتفاق برای کودکان است . ازدواج به عنوان مهمترین رخداد زندگی نیازمند بلوغ جسمی، جنسی، 
اثر  ایفا خواهد کرد . مهم ترین  توانمندی ها نقش مهمی  این  به  روانی و عاطفی است . قطعا سن در رسیدن 
روانی ازدواج کودکان از دست دادن لذت و تجارب کودکی و نوجوانی است و از آنجا که مبنای اکثریت این 
سبک ازدواج ها جبر و اراده سرپرست است منجر به محرومیت تحصیلی و القای حس حقارت در کودک 
شده  ونهایتا تاثیر آن در ساختار ضعیف اعتماد به نفس کودکان خود را نشان می دهد . شروع رابطه جنسی 
در سنی که فرد درک درستی از آن ندارد می تواند منجر به اختالالت روانپزشکی از اختالل استرس پس 
از سانحه تا افسردگی و اضطراب شود . همچنین شروع بارداری در سن پایین جدا از عوارض جسمانی، به 

بقیه در صفحه2

هنوز هم یکی از اصلی ترین موضوعاتی که به آن 
توجه می شود اما هیچ کس توان مقابله با آن را ندارد 
ازدواج دختران در سنین پایین است . این موضوع 
زمانی شوک آور می شود که نگاهی به آمارهای سال 
گذشته بیندازیم . در سال ۹۶ از ۷۸ هزار و ۹۷۲ 
ازدواج ثبت شده سهم دختران زیر ۱۵ سال ۱۴۸۱ 
مورد بوده که این آمار تنها مختص تهران است و 
آمار بیشتری از این دست ازدواج ها در شهرستان ها 
و مناطق محروم به دست می آید . به گزارش سالمت 
نیوز به نقل از جهان صنعت، بنابر گفته های مدیر 
رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و 
خانواده با استناد به آمارهای موجود تعداد دخترانی 
که در شهرستان های مختلف و در سن پایین ازدواج 
کشور  کل  در  و  است  نفر  سه  تا  دو  بین  می کنند، 
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 ميزان آزادی زن در جامعه، معياری است برای سنجش آزادی هر جامعه

خبر »انتظار خدمت« مامور گشت ارشاد در رسانه های رسمی کشور، به سان 
آبی که در خوابگه مورچگان ریخته باشند، با واکنش منفی مسئوالن و نهادهای 
سرکوبگر جمهوری اسالمی مواجه شد. دستگاه قضایی، مسئوالن سپاه، رئیس 
نیروی انتظامی، امامان جمعه و دیگر ارگان های سرکوبگر نظام اسالمی، یکی 
پس از دیگری تمام قد به نفع اقدامات ماموران گشت ارشاد موضع گیری کردند 
و نشان دادند که هیات حاکمه ایران همچنان بر ادامه اعمال سیاست سرکوب و 

به طور اخص سرکوب زنان در جامعه مصمم است.

صادق الریجانی، رئیس قوه قضاییه با اعالم نارضایتی از کوتاه آمدن نسبت به 
کسانی که »در مقابل نیروی انتظامی گردنکشی« می کنند، گفت: »با توجه به 
برخی حواشی اخیر، باید تاکید کنم که نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی 
کشور موظف است اقتدار خود را در هر حال حفظ کند و من از برخی عقب 
نشینی ها تعجب می کنم«. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، با اظهار نگرانی از 
نابسامانی در مورد حجاب زنان گفت: باید از ماموران نیروی انتظامی در زمینه 
برخورد با منکرات حمایت کنیم. احمد علم الهدی نیز در نماز جمعه مشهد گفت، 
به دنبال خطای یک مامور پلیس، »یکباره همه دستگاه های کشور راه می افتند 
تا بعد از این کسی با بی حجابی برخورد نکند«. پخش این ویدئو در شبکه های 
مجازی و بازتاب اعتراضی کاربران اجتماعی نسبت به اقدامات سرکوبگرانه 
ماموران گشت ارشاد، آنچنان وسیع و تاثیرگذار بود که فرمانده نیروی انتظامی 
اند تا  و خبرگزاری فارس با وارونه جلوه دادن حقیقت این ویدئو، سعی کرده 
حد ممکن آب رفته را به جوی باز گردانند و نگذارند بیش از این آبروی نداشته 

نظام بر باد رود.

حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، در دیدار با نمایندگان کمیسیون امنیت 
مجلس ضمن »سناریوی«  خواندن این واقعه گفت: »خانمی که هنجار شکنی 
اما در  است،  مامور چنگ زده  به صورت  داده شده  تذکرات  کرده و علیرغم 
دهد«.  می  نشان  دیگری  طور  را  موضوع  که  است  شده  پخش  فیلمی  نهایت 
تایید  ضمن  گزارشی  طی  نیز  پاسداران(  سپاه  به  )وابسته  فارس  گزاری  خبر 
اینکه این واقعه در روز ۲۰ فروردین در یکی از پارک های تهران رخ داده 
است، ادعا کرده که این اتفاق از پیش » برنامه ریزی شده« و »تصنعی« بوده 
است. همه این شرایط، نشان می دهد که اوضاع برای سرکوبگران جمهوری 
اسالمی تا چه اندازه دشوار شده است. اگرچه جریان حاکم، همچنان بر سیاست 
سرکوب و اعمال فشار بر جامعه پای می فشارد، اما، پیشبرد این سیاست، آنهم 
در وضعیت کنونی برای طبقه حاکم چندان سهل و آسان و بدون هزینه نیست. 
جمهوری اسالمی اکنون، با یک اقتصاد رکود- تورمی مزمن و غیر قابل عالج 
مواجه است. بحران های سیاسی و اجتماعی رژیم هر روز عمیق تر می شوند، 
سیاست خارجی نظام با بن بست مواجه است، نظام عمال در معرض چند پاره 
گی، اضمحالل و فروپاشی درونی قرار دارد. تردیدی نیست که همین شکاف 
و چند پارگی درونی نظام، الاقل در این مرحله می تواند میدان وسیع تری برای 
تشدید اعتراضات زنان فراهم سازد. حال در کنار این مجموعه شرایط درونی 
جمهوری اسالمی، اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه نیز مزید بر علت 
هستند، تا جمهوری اسالمی دیگر نتواند همانند گذشته توده ها را سرکوب و آنان 
را بار دیگر به سکوت و رخوت بکشاند. گسترش فقر و فالکت در تمامی ابعاد 
جامعه، وجود بیش از ده میلیون بیکار در کشور از جمله بیکاری ۴۲ درصد 
اطالع رسانی  اجتماعی،  های  دانشگاهی، گسترش شبکه  التحصیالن  فارغ  از 
سریع و به موقع و مهمتر از همه باال رفتن روحیه مبارزاتی توده های کارگر 
و زحمتکش بویژه جوانان و زنان که بعد از خیزش انقالبی دیماه گذشته عموما 
شکل تعرضی به خود گرفته است، همه و همه مجموعه عواملی هستند که راه 
سرکوب بیشتر زنان را بر سرکوبگران جمهوری اسالمی بسته اند. در واقع، 
اطالع رسانی به موقع و مقاومت توده ها در مقابل تعرضات نیروهای پلیس و 
عوامل گشت ارشاد، هزینه های سرکوب را برای هیات حاکمه ایران باال برده 
است و آنان دیگر به شیوه های گذشته نمی توانند به آسانی توده ها و زنان را 
مرعوب خود سازند. در چنین وضعیتی، تاکید چند باره دستگاه قضایی و دیگر 
مسئوالن انتظامی جمهوری اسالمی در امر پیشبرد سرکوب، خصوصا اعمال 
فشار بر زنان جامعه برای رعایت حجاب اجباری، بیش از آنکه نشانی از اقتدار 
پدیده کشف  از گسترش  واهمه طبقه حاکم  و  ترس  بیانگر  باشد،  آنان  قدرت  و 
با خیزش سلحشورانه جوانان و  پدیده ای که همزمان  حجاب در جامعه است. 
توده های سرکوب شده در دیماه ۹۶، در قامت بلند »دختران خیابان انقالب« 
شکل گرفت و اکنون در معابر و خیابان ها به صورت کشف حجاب فردی و 

شماره 76 ) 1397 ( گاهنامه بيداری زنان
اینگونه تعرضات خیابانی  پیامد  پدیده ای که  کلید خورده است.  بعضا گروهی 
نیروهای انتظامی و گشت ارشاد به دختران و زنان جوان، آنهم در جامعه ای 
فقر زده، ملتهب و بحرانی می تواند بستر ساز شروع شورش های ناگهانی و 
حتا قیام در شهرهای بزرگ باشد. بیان این وضعیت نابسامان جمهوری اسالمی 
و نگرانی از قیام توده ها، به روشن ترین شکل ممکن در دیدار جوادی آملی با 
ربیعی، وزیر کار جمهوری اسالمی مطرح شده است. جوادی آملی، که یکی از 
پایه گذاران ایدئولوژیک نظام است، در دیدار جمعه گذشته خود با ربیعی گفت: 
»کشوری که این همه منابع و آب و خاک دارد، چرا باید اینهمه گرسنه داشته 
باشد. اگر با وجود این مشکالت ملت قیام کند، همه ما را به دریا خواهد ریخت«. 
از این واضح تر هم آیا می توان نگرانی و وحشت حاکم بر جمهوری اسالمی 
همه  و  ایران  حاکمه  هیات  که  وضعیتی  داد؟  توضیح  کنونی  وضعیت  در  را 
جیره خواران ریز و درشت آن، به شدت نگران بقاء وسرنوشت محتوم خود در 
هنگامه وقوع شورش های آتی و قیام توده های مردم ایران هستند. در وضعیت 
کنونی، که وحشت سراپای طبقه حاکم را فرا گرفته است، جمهوری اسالمی نه 
می تواند صرفا با اتکاء به شیوه های گذشته، از جمله سرکوب عریان زنان، 
آنان را به رعایت حجاب اجباری مورد دلخواه خود وادارد، و نه می تواند با یک 

دستورالعمل علنی، نیروهای گشت ارشاد را از خیابان ها جمع کنند.

لذا، در شرایطی که یک بحران انقالبی بر جامعه حاکم است و توده های سرکوب 
شده، به خصوص دختران و زنان جوان در مواجهه با تعرضات پلیس و نیروهای 
انتظامی، عموما واکنشی تهاجمی و عصیانزده از خود بروز می دهند، محتمل 
از  این است که جهت ممانعت  برای سرکوبگران جمهوری اسالمی  ترین راه 
پرداخت هزینه های بیشتر در امر پیشبرد حجاب اسالمی و مهمتر از آن، برای 
جلوگیری از فراهم شدن بسترهای زود هنگام شورش های خیابانی، نه به شکل 
آشکار و بیان یک موضع علنی، بلکه در سکوتی اعالم نشده، نسبت به معضل 
حجاب اجباری زنان و پدیده کشف حجاب در جامعه، عمال بی تفاوت شوند. چرا 
که به گفته خمینی، مصلحت نظام و بقاء آن از علو واجبات است و اگر در شرایط 

معینی الزم باشد برای حفظ نظام می توان از نماز و روزه هم گذشت.

برگرفته از کار شماره ٧٧١ - سازمان فدائیان )اقلیت(

بقیه از صفحه ١ )بررسی پیامدهای ازدواج زود هنگام   ... (
خواهیم  بی کفایت  و  ناتوان  مادرانی  شاهد  آن  در  که  شد  خواهد  ختم  فاجعه ای 
بود . از طرفی دیگر مطالعات و شواهد موجود نشان می دهد که ریشه بسیاری 
این  از جمله  بازمی گردد.  کودکی  سنین  در  آنها  ازدواج  به  زنان  از معضالت 
معضالت می توان به رشد بی رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق حاشیه، 

ثبت نشدن ازدواج ها و شیوع پدیده کودک - بیوه و . . . اشاره کرد .

با اشاره به مشکالت فیزیکی که  دکتر مصطفی وفایی اقدم، رادیولوژیست هم 
برای دختران به واسطه ازدواج رخ می دهد گفت: یکی از خطرات جدی برای 
جنین های مادرانی که زیر ۱۹ سال سن دارند وزن پایین و رشد ناکافی جنین در 
داخل رحم است . این جنین ها معموال با وزن پایین به دنیا می آیند و یا به علت 
زایمان  ندارند .  رشد  برای  کافی  فرصت  مادر  سن  به  ثانویه  زودرس  زایمان 
زودرس، وزن کم و عدم رشد کافی در داخل رحم، جنین را در معرض خطراتی 
مرده  جنین  زایمان  و حتی  جنین  به  اکسیژن خون  کاهش سطح  چون عفونت، 
قرار می دهد . جنین هایی از این دست اگر زنده هم به دنیا بیایند بیشتر اوقات نیاز 
دکتر الله صادقی،  دارند .  نوزادان  ویژه  در بخش  بستری های طوالنی مدت  به 
متخصص زنان و زایمان هم در این رابطه خاطرنشان کرد: سن بارداری زیر 
سنین  حاملگی  برای  می شود .  دسته بندی  پرخطر  حاملگی  عنوان  به  سال   ۱۹
۱۵ تا ۱۹ سال اصطالح بارداری نوجوانی به کار می رود . نکته مهم این است 
که نوجوانان باردار در مقایسه با زنان باالی ۲۰ سال بیشتر در معرض خطر 
باالی کم خونی، زایمان زودرس و یا مسمومیت بارداری قرار می گیرند . مادران 
باردار در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال به طور جدی در معرض خطر مرگ مادر 

نیز قرار دارند . در این سنین احتمال سقط جنین به صورت قابل توجهی باالست .

آمار ازدواج کودکان از موارد ثبت شده بیشتر است
را  دختران  و  خانواده ها  که  دالیلی  با  رابطه  در  زنان  حقوق  فعاالن  از  یکی 
مجبور به ازدواج در سن کم می کند به »جهان صنعت« می گوید: مشکلی که ما 
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در اکثر موارد با آن مواجه هستیم این است که آمار ازدواج دختران بسیار بیشتر 
از چیزی است که اعالم می شود چون بسیاری از دخترانی که مجبور به ازدواج 
می شوند هیچ برگه هویتی ندارند و همین امر باعث می شود ازدواج آنها در هیچ 
از ۱۰ شهر  بیش  در  علی  امام  میدانی جمعیت  تحقیقات  نشود . طبق  ثبت  کجا 
کشور متوجه شدیم عمده ترین دلیل تن دادن دختران به این نوع ازدواج ها فقر 
است . برای مثال در برخی مناطق محروم سیستان وبلوچستان خانواده ها مجبورند 
بین مردن از گرسنگی و شوهر دادن دختر به کسی که می تواند خوراک او را 
تامین کند یکی را امتحان کنند . در بسیاری از شهرهای ایران نان به اندازه کافی 
وجود ندارد و فقر بیداد می کند، همین دلیل محکمی است تا دختری ۱۳ ساله زن 
بعد  ازدواج ها می شود  این  باعث  که  دیگری  پیرمرد شود . موضوع  چندم یک 
فرهنگی آن است، مثال در بین برخی خانواده های افغان  این فرهنگ جا افتاده 
که یک نان خور کمتر باشد یا اینکه دختر به شکل یک کاال مبادله می شود . یعنی 
هر فردی که پول بیشتری بدهد می تواند دختر را به عقد خود در بیاورد و در 
پرداخت  دختران  خریداری  برای  هم  توجهی  قابل  و  کالن  مبالغ  موارد  بیشتر 
می شود . مورد بعدی اعتیاد یا بدهکاری پدر است که مشخص است دختر برای 
چه تن به ازدواج می دهد . مساله ای که این مورد را برای ما پررنگ می کند این 
نیازمند  مادران  این زنان و  از  کنیم؟ خیلی  مقابله  پدیده  این  با  است که چطور 
حمایت هستند، اگر حامی داشته باشند و جلوی فروش فرزند خود در ازای مواد 
یا فرزندشان نمی دهند . در میان  به ازدواج خود  مخدر مرد را می گیرند و تن 
»غربت ها« این مساله صدق می کند، زنان شناسنامه ندارند و ما نمی توانیم کمک 

یا پیگیری در مورد آنها داشته باشیم .

قانون در بحث حمایت از کودکان نقص دارد
طراوت مظفریان در رابطه با نقص های قانون می گوید: بر اساس قانون دختران 
در ۱۳ سالگی، با اذن پدر می توانند ازدواج کنند اما کسی به صالحیت داشتن پدر 
توجه نمی کند . چطور می شود پدری معتاد یا فراری از جرم صالحیت اذن ازدواج 
دختر را داشته باشد؟ دادگاه برای اینکه بفهمد دختر به بلوغ عقلی رسیده از او 
سواالتی می پرسد از جمله اینکه قیمت برنج یا نان چند است و اگر دختر درست 
جواب دهد صالحیت عقلی دختر برای ازدواج تایید می شود  اینها مواردی است 
که بیش از پیش نیازمند تغییر و اصالح است . این کودکان به دلیل ازدواج های 
آسیب هایی  بر  هم  مظفریان  می شوند .  زیادی  آسیب های  دچار  عمدتا  زودهنگام 
نظیر آسیب های حقوقی، اجتماعی، روانشناسی، زیستی و پزشکی تاکید می کند . 
اگر از نظر آسیب های حقوقی به این معضل نگاه کنیم در می یابیم که این دسته 
از زنان از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردار نیستند و به دلیل اینکه زیر ۱۸ 
سال هستند، به عنوان همسر و زن از حقوق خود برخوردار نیستند و حتی حق 
شکایت هم ندارند . از نظر اجتماعی مادرانی نمی شوند که بتوانند از کودک شان 
حمایت کنند چون خودشان هم حمایت نشده اند و به جای اینکه فردی تولیدکننده 
باشند مصرف کننده و سربار جامعه می شوند که به کارهایی از جمله گدایی و 
شغل های کاذب روی می آورند . بر اساس تحقیقاتی که انجام داده ایم درصد باالیی 
از این زن ها میل به خودکشی دارند چون بار سنگینی روی دوش شان گذاشته 
شده و می گویند به دلیل آماده نبودن برای ازدواج و طی نکردن کودکی دچار 
این زنان مرتفع نشود  اگر مشکالت  مشکالت روحی و روانی زیادی شده اند . 
چرخه  وارد  اجبار  به  چراکه  هستیم  رو به رو  جامعه  در  بیشتری  آسیب های  با 
نکات  به  صحبت هایش  ادامه  در  مدنی  فعال  این  می شوند .  بیشتری  آسیب های 
مثبتی که جمعیت امام علی در این خصوص انجام داده اشاره می کند و می گوید: 
جلسه های زیادی با نمایندگان مجلس داشتیم و با ارتباطی که با فراکسیون زنان 
و اجتماعی مجلس داشتیم قرار بر این شده بعضی از قوانین را تغییر دهیم و در 

انتظار این هستیم که الیحه حمایتی در مجلس بررسی شود .

پدیده کودک - بیوه رو به افزایش است
یکی از معضالت ازدواج دختران در سن کم طالق های زیادی است که اتفاق 
می افتد . بعضی از این جدایی ها ثبت می شود اما تعداد زیادی ثبت نشده می مانند، 
خیلی از این جدایی ها به واسطه ترک کردن مرد خانه اتفاق می افتد و باعث پدیده 
کودک- بیوه می شود . این دختران بعد از این اتفاق با مشکالت بیشتری باید دست 
و پنجه نرم کنند . دیگر در خانه جایی ندارند چون پدر و مادر جدایی یا رها شدن 
دختران را ننگ می دانند و آنها را به خانه راه نمی دهند . یکی از موارد ما دختری 
بود که در ۱۳ سالگی بیوه شده بود و خانواده او را قبول نکردند . از طرفی هیچ 

مدرک شناسایی هم نداشت تا بتواند کار کند و مجبور شد تا از طریق گدایی 

روزگار بگذراند. از طرفی هیچ مدرک شناسایی هم نداشت تا بتواند کار کند 
و مجبور شد تا از طریق گدایی روزگار بگذراند . در نهایت این کودک دوباره 
او فرار کرد . ما دیگر  با  باالی ۴۰ سال شد و  با یک مرد  ازدواج  به  مجبور 
هیچ اطالعی از سرنوشت او نداریم فقط می دانیم جایی در شمال کشور زندگی 

می کند .

گزارشگر

خودکشی دختر نوجوان در تربت حيدریه به دليل 
تهدید به اخراج از مدرسه

دختری ۱۶ ساله در تربت حیدریه پس از آنکه به دلیل خروج از مدرسه توسط 
مدیران تهدید به اخراج شده بود، روز یکشنبه ۲ اردیبهشت اقدام به خودکشی با 
طناب دار کرد و جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری هرانا، روز 
کرمانی خورشانه”  “زهره  نام  به  ساله ای  دختر ۱۷  ماه  اردیبهشت   ۲ یکشنبه 
از  تماسی  طی  و  شد  اخراج  به  تهدید  مدرسه  مدیران  سوی  از  اینکه  از  پس 
مادرش خواستند جهت گرفتن پرونده اش به مدرسه مراجعه کند، به دلیل ترس 
دست  از  را  خود  جان  و  کرد  دار  طناب  با  خودکشی  به  اقدام  پدرش  تنبیه  از 
حیدریه  تربت  در شهرستان  دخترانه رسالت  دبیرستان  در  دانش آموز  این  داد. 
تحصیل می کرد و علت اخراج او، خروج از مدرسه در زنگ تفریح یا ساعات 
درسی است. یک منبع نزدیک به خانواده این دختر در این رابطه گفت: “زهره 
بود و مادرش در شهر  دامدار  در خانواده ای روستایی زندگی می کرد. پدرش 
خیاطی می کرد. زهره نیز زمانی که به مدرسه نمی رفت کنار مادرش به خیاطی 
او  مادر  با  تنها  نداشت.  اطالعی  مدرسه  از  او  اخراج  از  پدرش  می پرداخت. 
تماس گرفته و گفته بودند که روز شنبه برای گرفتن پرونده به مدرسه مراجعه 
کنید. علت اخراج او نیز خارج شدن از مدرسه برای خرید ساندویچ بود. پدری 
سال  دوازده  که  برادری  از  حتی  زهره  بود.  محدودیت  در  و  داشت  متعصب 
نداشت حساب می برد. آن روز پس از تماس با اورژانس زمان زیادی طول کشید 
تا اورژانس به محل برسد. سپس دختر را به بیمارستان تامین اجتماعی منتقل 
کردند اما در آنجا امکانات الزم و حتی دستگاه شوک دهنده ی قلب نیز وجود 
و  دخترانه رسالت  مدرسه  از  دختر  این  والدین  افزود:  ادامه  در  نداشت”. وی 
مسئوالن این مدرسه که خانم ها نجاتی، حسنی و ناظری هستند، شکایت کردند اما 
از سوی دادگاه به آن ها گفته شده که شکایتشان سودی ندارد و تنها نامه ای دریافت 
کردند مبنی بر اینکه نیروی انتظامی در حال پیگیری این مسئله است. پیکر این 

دختر در مشهد به خاک سپرده شد.

سال گذشته 1۴۸1 ازدواج کودکان زیر 1۵ سال در تهران 
به ثبت رسيده است

در سال گذشته ۷۸ هزار و ۹۷۲ واقعه ازدواج در استان تهران به ثبت رسیده 
است که از این تعداد ۱۴۸۱ ازدواج مربوط به کودکان زیر ۱۵ سال است. به 
در سال  تهران  استان  ثبت احوال  براساس گزارش های سازمان  ایسنا،  گزارش 
۱۳۹۶ تعداد ۷۸ هزار و ۹۷۲ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که از این تعداد ۷۸ 
هزار و ۱۲۶ واقعه مربوط به ثبت ازدواج در مناطق شهری و تعداد ۸۴۶ واقعه 
مربوط به ازدواج در مناطق روستایی است. همچنین بیشترین ازدواج ثبت شده 
مربوط به شهرستان تهران با تعداد ۵۰ هزار و ۵۳۱ واقعه و کمترین ازدواج 

ثبت شده مربوط به شهرستان شمیرانات با تعداد ۹۲ واقعه بوده است.
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پنج دختر در لباس پسرانه که برای تماشای بازی فوتبال 
به ورزشگاه رفته بودند بازداشت شدند

دو خانم مرد پوش که برای تماشای بازی فوتبال سپاهان و استقالل به ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان رفته بودند، قبل از ورود به داخل دستگیر شدند. همچنین سه 
دختر به همراه یک دختر خردسال که با ظاهری پسرانه قصد ورود به ورزشگاه 
و  شناسایی  داشتند  را  سپیدرود  و  پرسپولیس  فوتبال  بازی  تماشای  و  آزادی 
دستگیر شدند. به گزارش فارس، دیدار تیم های سپاهان و استقالل از ساعت ۱۷ 
در ورزشگاه نقش جهان و در حضور حدود ۱۰ هزار تماشاگر آغاز شد. دو 
دختر که قصد داشتند با پوشش مردانه وارد ورزشگاه نقش جهان شوند، قبل از 

ورود به ورزشگاه دستگیر شدند.

سه دختر در ورزشگاه آزادی بازداشت شدند
داشتند  را  آزادی  ورزشگاه  به  ورود  قصد  پسرانه  ظاهری  با  که  دختر  سه 
ظاهری  با  دختر  سه  گرفتند.  قرار  انتظامی  یگان  اختیار  در  و  شده  شناسایی 
پسرانه به همراه یک دختر خردسال قصد ورود به ورزشگاه آزادی را داشتند 
اما از سوی یگان انتظامی شناسایی شده و بازداشت شده، این سه دختر جوان که 
می خواستند با ظاهری پسرانه به تماشای بازی پرسپولیس بنشینند شناسایی شده 

و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفتند.

وکيل مدافع دختران شين آباد برای هزینه های درمانی 
موکالنش اقدام به طرح شکایت مجدد کرد

دختران  که  این  بر  تاکید  با  نیاز  احمدی  ایسنا، حسین  خبرگزاری  گزارش  به 
خود  قانونی  حقوق  و  حق  احقاق  خواستار  بلکه  نیستند  صدقه  دنبال  آباد  شین 
خواستار  و  کرده   دعوی  اقامه  پرورش  و  آموزش  وزارت  علیه  افزود  هستند 
احتساب دیه، و خسارات وارده طی شش سال گذشته بر دختران شین آباد شده 
است. وکیل دختران شین آباد آذرماه سال گذشته نیز در نامه ای سرگشاده به حسن 
روحانی با انتقاد از تبعیض در پرداخت دیه دانش آموزان این مدرسه به دلیل زن 
بودن، خواستار رعایت حقوق شهروندی آنها به طور کامل شده بود. ۱۵ آذر ماه 
سال ۹۱ بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی در دبستان دخترانه ای در روستای 
شین آباد پیرانشهر، ۳۷ کودک مصدوم شدند و دو نفر از این دختران به علت 

سوختگی شدید فوت کردند.

انتصاب یک زن به عنوان عضو هيئت مدیره شرکت 
ملی نفت عربستان

شرکت ملی نفت عربستان یک زن را به اعضای هیات مدیره خود اضافه کرد. 
در  جهان  نفتی  شرکت  ترین  بزرگ  »آرامکو«  نیوز،  سی ان بی سی  از  نقل  به 
عربستان سه نفر از جمله یک زن را به اعضای هیات مدیره خود اضافه کرد. 
»محمد الجدان« وزیر دارایی عربستان سعودی به همراه »محمد التویجیری« 
وزیر اقتصاد و برنامه ریزی این کشور به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت 
نفت  ملی  شرکت  سوی  از  شده  منتشر  بیانیه  اساس  بر  شدند.  انتخاب  آرامکو 
مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  السنهانس«  الورتی  »لین  همچنین  عربستان، 
آرامکو  مدیره  هیئت  اعضای  از  یکی  عنوان  به  نیز  سابق شرکت »سونوکو« 

انتخاب شد. از دیگر اعضای هیات مدیره این شرکت می توان به »خالد الفالح« 
وزیر انرژی عربستان و »امین ناصر« رئیس آرامکو اشاره کرد. آرامکو از 

نظر دارایی، با ارزش ترین شرکت جهان محسوب می شود.

آمریکا به نخستين خلبان زن افغان پناهندگی داد
نخستین خلبان زن در افغانستان که به نماد پیشرفت زنان این کشور تبدیل شده 
بود، در آمریکا حق پناهندگی دریافت کرد. به نقل از شبکه خبری آر تی عربی 
امید  به  که  افغان  زن  خلبان  نخستین  رحمانی«،  »نیلوفر  به  واشنگتن  روسیه، 
به  در سن ۱۸ سالگی  خلبان  به  تبدیل شدن  برای  تحقق رویای همیشگی خود 
ارتش افغانستان پیوسته و در جریان جنگ آمریکا در کشورش به نمادی برای 
پیشرفت زنان تبدیل شده بود، پناهدگی داد. بر اساس این گزارش، این خلبان زن 
افغان پس از دریافت حق پناهندگی اظهار داشت: من واقعا خوشحالم و قدردان 
تمامی آنهایی هستم که برای تحقق این مسئله فعالیت کردند، همه آن چه هم اکنون 
می خواهم بازگشت به رویای خود برای پرواز است. به نوشته روزنامه »وال 
استریت ژورنال«، رحمانی در سال ۲۰۱۶ میالدی یک دوره آموزشی ۱۵ ماهه 
را با نیروی هوایی آمریکا به پایان رسانده و پس از آن اعالم کرد که نمی خواهد 
به افغانستان بازگردد چرا که تهدید به قتل شده و نگران جان خود است. این در 
حالی است که در آن هنگام، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید کرده بود که 
سخنان خلبان مذکور در آمریکا غیر مسئوالنه و شگفت آور است و وی به جای 
آن که الگویی برای دیگر جوانان کشورش باشد، بدان خیانت کرده و این مسئله 

شرم آور است.

16 سالگی حداقل سن ازدواج دختران در طرح اصالح 
قانون سن ازدواج

از در نظر گرفتن حداقل سن ۱۶ سالگی برای  رییس فراکسیون زنان مجلس 
ازدواج دختران در طرح اصالح قانون سن ازدواج خبر داد. به گزارش خانه 
ازدواج  سن  قانون  اصالح  طرح  اینکه  به  اشاره  با  سلحشوری  پروانه  ملت، 
دختران با قید یک فوریت به هیات رییسه مجلس تحویل داده شده است، گفت: 
پس از اینکه طرح در دستور کار صحن علنی قرار گرفت درخصوص بررسی 
نرسید،  تصویب  به  آن  فوریت  یک  اگر  شود،  می  گیری  رای  آن  دار  فوریت 
بررسی طرح به صورت عادی در دستورکار قرار می گیرد. نماینده  تهران، 
ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس درمجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
درطرح مذکور حداقل سن ازدواج دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال در 
نظر گرفته شده است، افزود: اما برای ازدواج دختران با سنینی میان ۱۳ تا ۱۶ 
سال باید اذن ولی، دادگاه صالحه و تایید پزشکی قانونی مبنی بر توانایی جسمی 
برای ازدواج نیز دریافت شود. رییس فراکسیون زنان مجلس، با تاکید براینکه 
تمام مسائل از جمله ازدواج هایی با سنین پایین در دختران از دو مبحث فرهنگی 
و اجتماعی و خالء قانونی باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید درگام 
اول خالء های قانونی را برطرف کرد، ضمن اینکه باید آگاهی بخشی و فعالیت 
اجتماعی نیز انجام شود، بنابراین تصویب یک قانون به تنهایی بازدارنده نبوده و 

دربسیاری شرایط ازدواج ها درسنین پایین ثبت نمی شود.
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اخبار و مقاالت مندرج در گاهنامه بیداری زنان فقط 
بخشی از ستم مضاعفی است که بر نیمی از جمعیت 
و  درون  های  سایت  از  که  شود  می  اعمال  جهان 
بیرون مرزی تهیه شده و مسئولین سایت فقط جهت 
اطالع رسانی آنها را جمع آوری کرده و در اختیار 

خوانندگان گاهنامه بیداری زنان  قرار می دهد. 

احضار مجدد هنگامه شهيدی به دادسرای فرهنگ و 
رسانه

دادسرای  به  خود  احضار  از  نگار  روزنامه  و  سیاسی  فعال  شهیدی  هنگامه 
فرهنگ و رسانه خبر داد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه 
فعاالن حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی، فعال سیاسی و روزنامه نگار در 
صفحه توئیتر شخصی اش از احضار خود به  دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام 
“توهین به رئیس قوه قضاییه” خبر داده است. هنگامه شهیدی، فعال سیاسی و 
روزنامه نگار، مطالبی در صفحه توئیتر خود خطاب به بیژن قاسم زاده، بازپرس 
اتهام  به  از احضار خود  و  منتشر کرده  فرهنگ و رسانه  دادسرای  دوم  شعبه 
“توهین به رئیس قوه قضاییه” به این دادسرا خبر داده است. خانم شهیدی در 
صفحه توئیتر خود نوشت: “بازپرس شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه )بیژن 
قاسم زاده( که هنوز پرونده مفتوح اسفند ۹۵ به اتهام کذب ارتباط با )یک رسانه( 
که منجر به ۶ ماه زندان انفرادی شد را به سرانجام نرسانده و پس از ۱۵ ماه 
بدون هیچ توجیه قانونی آن را مفتوح نگه داشته، علیه من به اتهام توهین )به 
رییس قوه قضاییه( اعالم جرم کرده است. الزم به ذکر است که این روزنامه 
نگار پیش تر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط 
همدانی،  ترک  مصطفی  شد.  بازداشت  مشهد   در  اطالعات  وزارت  نیروهای 
شعبه  شهیدی  خانم  دستگیری  مرجع  کرد  اظهار  بعد  مدتی  شهیدی  خانم  وکیل 
دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و وزارت اطالعات شاکی وی 
است. در نهایت هنگامه شهیدی پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ 

شهریور سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

دختر 16 ساله هندی بعد از تجاوز زنده سوزانده شد
پلیس هند در ایالت جارکند ۱۴ نفر را در ارتباط با قتل و تجاوز به یک دختر 
نوجوان بازداشت کرده است. به گزارش بی بی سی، گفته می شود وقتی والدین 
این نوجوان ۱۶ ساله درباره آزار جنسی به بزرگان روستا شکایت کردند، این 
دختر زنده سوزانده شد. بر اساس گزارش ها متهمان این دختر را وقتی پدر و 
مادرش به مهمانی رفته بودند، از خانه ربودند و دو مرد در جنگل های اطراف 
 ۱۰۰ متهمان  که  بود  داده  دستور  روستا  شورای  کردند.  تجاوز  او  به  روستا 
بدهند. شوراهای روستایی  دالر جریمه  معادل ۷۵۰  و  کنند  پاشو"  "بشین  بار 
افتاده حکم آن ها  نقاط دور  اما در خارج از شهرها و  ندارند  اختیارات حقوقی 
رسیدگی  هزینه های  از  اجتناب  برای  می دهند  ترجیح  بسیاری  و  دارد  اعتبار 

حقوقی رسمی، مشکالت خود را در این شوراها حل کنند.

حادثه چطور اتفاق افتاد؟
یکی از مقام های محلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که دو نفر از متهمان 

اول  شنیدند،  را  روستا  شورای  حکم  وقتی 
به  را کتک زدند و سپس  دختر  مادر  و  پدر 
سوی خانه آنها هجوم بردند تا با کمک مردان 
دیگر قربانی را زنده بسوزانند. از میان ۱۸ 
متهم تا کنون ۱۴ نفر بازداشت شده اند. یکی 
دختر  زدن  آتش  به  متهم  که  مردی  دو  از 
دیگر  یکی  و  شده  بازداشت  است،  نوجوان 
فراری است. در هند موضوع تجاوز و آزار 
زنان بارها باعث خشم عمومی، تظاهرات و 

اعتراض شده است. در سال میالدی ۲۰۱۶ حدود ۴۰ هزار مورد تجاوز در این 
کشور ثبت شده است. تجاوز گروهی به دختر هشت ساله مسلمان توسط هشت 
مرد هندو درمنطقه کشمیر هند در ماه ژانویه موجب خشم عمومی و اعتراض 
گسترده در نقاط مختلف این کشور شده است. همچنین هفته گذشته پس از متهم 
شدن یکی از مقامات حزب حاکم "بی جی پی" به تجاوز به یک دختر شانزده 

ساله در ایالت "اوتار پرادش" در شمال هند، خشم عمومی باال گرفته است.

زندانيان زن در ایران دو برابر ظرفيت بازداشتگاهها

امور خانواده گفت شمار زنان زندانی  از معاونان روحانی در  نژادی  اطهره 
در ایران بیشتر از ظرفیت بازداشتگاههاست. وی که روز شنبه ۱۵ اردیبهشت 
ایران،  برابر ظرفیت زندانهای  ایرنا مصاحبه می کرد گفت:  دو  با خبرگزاری 
زندانی زن وجود دارد. این کارگزار رژیم همچنین گفت:  زنان زندانی در ایران 

عمدتاً بین ۱۷ تا ۳۷ سال سن دارند.

خودکشی همزمان سه دانش آموز دختر در شهرستان 
نقده
مقطع  دختر  دانش آموز  سه  گذشته،  شب 
اول متوسطه در شهرستان نقده )سولدوز( 
خودکشی  به  اقدام  همزمان  صورت  به 
دارای  غربی  آذربایجان  استان  کردند. 
دانش  بین  در  خودکشی  در  باالیی  آماری 
مورد   ۲ اخیر  ماه  در  و  بوده  آموزان 
خودکشی در شهرستان ارومیه و ۲ مورد 
دیگر در شهرستان های ماکو و اشنویه به 
این آسیب  وقوع پیوسته است که متاسفانه 

اجتماعی کمتر مورد توجه مسئوالن ذیربط گرفته است. به گزارش خبرگزاری 
هرانا به نقل از یول پرس، یک منبع مطلع در آموزش و پرورش این شهرستان که 
خواست نامش فاش نشود به خبرنگار یول پرس گفت: "یکی از این دانش آموزان 
)ص.پ( متاسفانه فوت نموده و عصر امروز تشییع جنازه وی برگزار شد، فرد 
بیمارستانی در ارومیه منتقل شده و فرد سوم  به  بوده و  دیگر )پ.ق( در کما 
نیز خوشبختانه در لحظه اقدام، منصرف شده است". این منبع مطلع ادامه داد: 
"این عمل به واسطه استفاده از قرص برنج انجام گرفته است و هر سه نفر با 
هم دوست بوده و با هماهنگی قبلی اقدام به این امر نموده اند". استان آذربایجان 
غربی دارای آماری باالیی در خودکشی در بین دانش آموزان بوده و در ماه اخیر 
۲ مورد خودکشی در شهرستان ارومیه، و ۲ مورد دیگر در شهرستان های ماکو 
و اشنویه به وقوع پیوسته است که متاسفانه این آسیب اجتماعی کمتر مورد توجه 

مسئوالن ذی ربط گرفته است.
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وزیر ورزش: حضور بانوان در ورزشگاه مبتنی بر 
تصميم نيروی انتظامی است

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به حضور وزیر 
ورزش و جوانان در جلسه امروز گفت: مسعودسلطافی فر با اشاره به این نکته 
که سیاست وزارتخانه تحت نظر وی، حمایت از حضور زنان در ورزشگاه ها 
است، اعالم کرد که تغییر وضعیت کنونی مبتنی بر تصمیمات نیروی انتظامی 
است. به گزارش ایرنا، »احد آزادی خواه« با اشاره به جلسه امروز - دوشنبه 
- کمیسیون فرهنگی مجلس با وزیر ورزش و جوانان به منظور پاسخگویی به 
سوال سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران توضیح داد: چرایی ادامه ممانعت 
از حضور بانوان در ورزشگاه ها در حالی که این اقدام خالف قانون است و عدم 
اقدام نتیجه دار و مشخص از سوی وزارت ورزش برای حل این مشکل محور 
اسالمی  مجلس شورای  در  مالیر  نماینده  بود.  سلطانی فر  از  نماینده  این  سوال 
در ادامه توضیح سوال این نماینده گفت: به گفته خانم حسینی، وزیر ورزش و 
جوانان باید پاسخگوی رویکرد دوگانه دولت باشد چرا که در حالی از حضور 
بانوان به ورزشگاه ها جلوگیری به عمل می آید که تاکنون زنان کشورهای دیگر 
همچون زنان سوری این اجازه را یافته اند، لذا باید شرایطی ایجاد شود که در 
زنان  محدودیت های  و  گیرد  صورت  تبعیض  ها  رفع  موجود  قوانین  چارچوب 
برای ورود به ورزشگاه ها از بین برود. آزادی خواه با اشاره به توضیحات وزیر 
ورزش در این خصوص ادامه داد: آقای سلطانی فر در این جلسه گفت که تغییر 
این وضعیت مبتنی بر تصمیمات نیروی انتظامی است هر چند وزارت ورزش با 
ناجا برای تغییر این نگرش وارد مذاکره شده است چرا که سیاست این وزارتخانه 
نیز از حضور زنان در ورزشگاه حمایت می کند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس با بیان اینکه سیده فاطمه حسینی از پاسخ های وزیر در این رابطه قانع 
شد، بیان کرد: وزیر ورزش از رایزنی های صورت گرفته برای حضور زنان 
در ورزشگاه های سرپوشیده و مسابقاتی همچون والیبال، بسکتبال، دومیدانی و... 
خبر داد، ضمن آنکه تاکنون نیز حضور آنها در این بازی ها نتیجه و بازخورد 

منفی نداشته است.

بازداشت شاپرک شجری زاده به همراه پسر 9 ساله اش در 
کاشان

بار  دومین  برای  اجباری  حجاب  به  معترضان  از  یکی  شجری زاده  شاپرک 
این  او  نسرین ستوده وکیل  بازداشت شد.  پسر ۹ ساله اش  به همراه  کاشان  در 
بازداشت را مصداق بازداشت فراقانونی و خودسرانه می داند. به گزارش دویچه 
وله، نسرین ستوده وکیل مدافع چند تن از معترضان به حجاب اجباری مشهور 
به "دختران خیابان انقالب" به دویچه وله فارسی گفت که یکی از موکالنش بار 
دیگر دستگیر شده است. شاپرک شجری زاده روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت )۸ 
مه( به همراه پسر ۹ ساله اش در شهرستان کاشان توسط پلیس امنیت بازداشت 
شده است. به او این اتهام وارد شده که به خاطر کشف حجاب به کاشان رفته و 
به همین دلیل بازداشت شده است. ستوده تصریح می کند که این بازداشت مصداق 
بازداشت خودسرانه و فراقانونی و دستگیری پسر ۹ ساله موکلش نیز مصداق 
کودک آزاری است. شاپرک شجری زاده در اسفندماه به دلیل برداشتن روسری و 

حرکت اعتراضی بر چوب زدن روسری اش به مدت یک هفته در بازداشت بود.

خودکشی نوجوان 17 ساله در تهران

روز گذشته، دختر ۱۷  ساله ای در تهران اقدام به خودکشی کرد و جان خود را 
از دست داد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، ساعت ۹  صبح دیروز 
قاضی مدیر روستا، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی 
مأموران کالنتری افسریه از مرگ مشکوک دختر جوانی با خبر و همراه تیمی 
از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل شد. تیم جنایی در محل حادثه 
که حیاط ساختمان مسکونی مرتفعی بود با جسد دختر ۱۷  ساله ای به نام نیوشا 
به داخل حیاط  نهم خانه شان  از طبقه  روبه رو شدند که بررسی ها نشان می داد 
سقوط کرده و در دم جان باخته است. بررسی های میدانی حکایت از این داشت 
دختر فوت شده لحظاتی قبل از حادثه با مادرش مشاجره لفظی داشته و پس از آن 
خودش را از بالکن خانه شان به داخل حیاط پرتاب کرده است. همزمان با ادامه 
تحقیقات درباره این حادثه جسد دختر جوان به دستور قاضی مدیر روستا برای 

انجام آزمایش های الزم به پزشکی قانونی فرستاده شد.

آخرین وضعيت پرونده  نازنين زاغری
نازنین زاغری را  رئیس کل دادگستری استان تهران آخرین وضعیت پرونده 
اعالم کرد. به گزارش مهر غالمحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده نازنین زاغری گفت:این فرد در یک بخش محکوم شده که در حال گذراندن 
محکومیت است، این فرد پرونده دیگری هم دارد که بخش دادسرایی این پرونده 
کماکان مفتوح است. تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود نمی توان اطالعات 
پاسخ به سوال دیگری  دقیق را اعالم کرد. رئیس دادگستری استان تهران در 
دادسرا  در  تهران(  سابق  )شهردار  نجفی  محمدعلی  پرونده  آیا  اینکه  بر  مبنی 
مختومه شده است؟ گفت: در ارتباط با پرونده های قضایی مادامی که حکم قطعی 
صادر نشده است نمی توانیم مشخصات را با اسم و جزئیات گفته و اطالع رسانی 
کنیم. پیشتر اسماعیلی در رابطه با پرونده زاغری اعالم کرده بود: این فرد یک 
پرونده اتهامی دیگر هم دارد که به دادگاه ارسال شده و در فرایند دادرسی دادگاه 
است. پرونده مذکور اکنون در دادگاه مفتوح است و قضات مشغول بررسی آن 

هستند.هنوز تعیین وقت نشده است و در این مرحله قرار دارد.

قيچی کردن موی دختر دبستانی به بهانه احتمال تحریک 
شدن ناظم مرد مدرسه

قیچی کردن موی دختر دبستانی در مدرسه »....« شهر ..... در استان خوزستان٬ 
منجر به بستری شدن این دختر در بیمارستان شد. براساس گزارش های منتشر 
شده معاون پرورشی این مدرسه روز ۱۶ اردیبهشت به این بهانه که موی این 
این دختر  است. هویت  آنها کرده  قیچی کردن  به  اقدام  بوده٬  بیرون  دانش آموز 
»نرگس« اعالم شده و معاون مدرسه در واکنش به اعتراض وی نیز گفته »ناظم 
مدرسه یک مرد است و بیرون بودن موهای تو احتمال تحریک شدن ناظم مرد 
مدرسه را دارد.« این دختر دانش آموز که گزارش شده سابقه بیماری »آسم« 
دارد پس از این اتفاق »دچار آسم شدید عصبی شده و به یکی از بیمارستان های 

آبادان منتقل« شده است.
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وقتی همسرش به او تجاوز کرد، همسرش را کشت
نورا حسین ۱۶ سالش نشده بود که خانواده اش قصد کردند او را شوهر دهند. 
از خانه فرار کرد و سه سال با خاله اش زندگی کرد. پدرش از در دوستی وارد 
شد و او را به خانه برگرداند و بالفاصله او را به خانواده شوهرش سپرد. از 
آنجایی که سن قانونی ازدواج در سودان ده سالگی است، نورا حمایت قانونی 
نداشت. او که راضی به این ازدواج نبود به رابطه جنسی با همسرش تن نداد. 
برادر و دو تن از فامیل همسرش دست و پای او را می گیرند تا همسرش به او 
با  تجاوز کند. وقتی همسرش روز دوم قصد تجاوز دوباره به او داشت، نورا 
آنجایی که تجاوز  چاقو به همسرش حمله می کند و او را به قتل می رساند. از 
جنسی زناشویی در سودان جرم کیفری نیست، نورا این بار هم حمایت قانونی 
ندارد. ولی دم رضایت نمی دهد و دیه را به جای قصاص نمی پذیرد. دادگاه حکم 
اعدام نورا را صادر کرده است. خانواده نورا نه تنها از او حمایت نمی کنند بلکه 
او را دختر خود هم نمی خوانند. فعاالن حقوق بشری، فعاالن حقوق زنان و مردم 
با حضور در جلسه های دادگاه و انتشار اخبار دادگاه او در گروه های مجازی 
در واتس اپ توانستند توجه رسانه های بین المللی را با خود جلب کنند. شما هم 
می توانید با انتشار خبر دادگاه نورا و امضای کمپین لغو حکم اعدام او به نجات 
جان او کمک کنید. با امضای شما توجه رسانه های بین المللی و دولت سودان به 

این پرونده جلب می شود تا از حکم اعدام رها شود.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان اوین منتقل شدند
آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی زندانی که از بهمن ماه سال گذشته 
به طور غیر قانونی به زندان قرچک ورامین منتقل شده بودند، روز چهارشنبه 
۱۹ اردیبهشت به بند نسوان زندان اوین بازگردانده شدند. به گزارش خبرگزاری 
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، گلرخ ایرایی و آتنا 
دائمی دو کنشگر زندانی در بهمن ماه سال گذشته به طور غیر قانونی از زندان 
اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر 
مدنی زندانی که از روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه سال گذشته پس از مقاومت در 
برابر بازجویی در خصوص پرونده جدیدی که علیه آنان مفتوح شده بود، به طور 
غیر قانونی و همراه با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل شدند، روز 
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ به بند نسوان زندان اوین بازگردانده شدند. در 
واکنش به این واقعه آرش صادقی دیگر کنشگر مدنی و همسر گلرخ ایرایی که 
در زندان رجایی شهر کرج گذران حبس می کند، از روز شنبه ۷ بهمن ماه سال 
گذشته جهت اعتراض به رفتار غیرانسانی ماموران زندان نسبت به همسرش 
دست به اعتصاب غذا زده بود، اعتصاب غذا این زندانی در حالی بود که خود 
از بیماری و ضعف جسمانی شدید رنج می برد. وی پس از ۱۱ روز اعتصاب 
غذا بدلیل درخواست همبندیان خود به اعتصاب غذای خود پایان داد. همچنین 
انتقال  به  اعتراض  بهمن ماه ۹۶ ضمن   ۱۴ مورخ  ایرایی،  گلرخ  و  دائمی  آتنا 
بودند.  کرده  غذا  اعتصاب  اعالم  سرگشاده  نامه ای  نگارش  با  خود  غیرقانونی 
خانم دائمی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال گذشته به اعتصاب غذای خود پایان داد 
اما در شصتمین  ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به تر تغییر داد،  و خانم 
روز از اعتصاب غذا در پی وخامت وضع جسمی به بیمارستان خمینی تهران 
منتقل شد و در هشتاد و یکمین روز و پس از بیست کیلوگرم کاهش وزن، در 
تاریخ ۴ اردیبهشت ماه در بیمارستان بقیه هللا تهران به اعتصاب غذای خود پایان 
داد. گفتنی است، چهار گزارشگر سازمان ملل، در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ با 
انتشار بیانیه ای درباره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی عمیق 
این دو فعال حقوق بشری شدند. سازمان عفو  کردند و خواستار آزادی فوری 
بین الملل نیز در تاریخ ۱۹ بهمن ماه سال گذشته، طی بیانیه ای از مقامات ایران 
زندان  از  آرش صادقی  و  ایرایی  ابراهیمی  گلرخ  دائمی،   آتنا  آزادی  خواستار 
لقمان  پیام شکیبا، سعید ماسوری، زانیار مرادی،  از جمله  بود. زندانیانی  شده 
مرادی، سعید شیرزاد، مجید اسدی، مریم اکبری منفرد، آرش صادقی و جمعی 
از زنان مدافع حقوق بشر با نگارش نامه سرگشاده از این دو زندانی خواستار 
پایان دادن به اعتصاب غذایشان شده بودند. سازمان دیده بان حقوق بشر نیز در 
"ایران  که  اعالم کرد  ایرایی  گلرخ  اعتصاب غذای  از  هفتمین روز  شصت و 
آزاد  را  بیمارستان  در  شده  بستری  بشر  حقوق  مدافع  ایرایی،  گلرخ  فوراً  باید 
کند". آتنا )فاطمه( دائمی ۲۹ ساله، پیش تر در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۳، 
بازداشت و به اتهام »تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به 
رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی و اختفای ادله جرم« به ۱۴ سال 

زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۷ سال حبس تقلیل یافت. 
گلرخ ابراهیمی ایرایی، مدافع حقوق بشر، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ همراه 
با همسرش )آرش صادقی( بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام 
توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران به ۶ سال 
حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون 
دریافت  بدون  ماه ۱۳۹۵  آبان  تاریخ ۳  در  ایرایی  تایید شد. خانم  حضور وی 
احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان 
اوین منتقل شد و در نهایت حکم وی به مناسبت عید نوروز سال گذشته به ۳۰ 

ماه کاهش یافته بود.

وضعيت جسمانی زهرا زارع در زندان اوین رو به 
وخامت گذاشته است

به  رو  اوین  زندان  زنان  بند  در  سیاسی  متهم  زارع،  وضعیت جسمانی زهرا 
وخامت گذاشته است. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، زهرا زارع 
سلول  در  حبس  به دلیل  که  است  گذشته  سال  ماه  دی  وقایع  بازداشت شدگان  از 
انفرادی و ابتال به حمالت عصبی و تشنج، در هفته های اخیر وضعیت جسمانی 
نگران کننده ای داشته است. او به همراه همسرش- مرتضی نظری- در تاریخ ۱۹ 
بهمن سال گذشته بازداشت و به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل 
شد. خانم زارع علی رغم پایان یافتن بازجویی ها و تحقیقات مقدماتی در ۷ اسفند، 
تا پایان فروردین در سلول انفرادی نگهداری و پس از آن به بند عمومی زنان 
اوین منتقل شد. اتهام ایشان فعالیت در فضای مجازی عنوان شده است. گفتنی 

است که این دو حتی در تجمعات اعتراضی دی ماه حضور نداشته اند.

زنانی که بدون اطالع سه  طالقه می شوند

لیال علی کرمی، وکیل دادگستری در شرق نوشت: باورش سخت است که هنوز 
در کشورمان زنانی بدون حکم دادگاه و فقط براساس گفته شوهرانشان طالق داده 
می شوند. در نحوه اجرای سه طالقه بین مذاهب اسالمی تفاوت هایی وجود دارد. 
براساس فقه شیعه، سه  طالقه  کردن زنان در سه مرحله و سه زمان با حضور 
شهود عادل انجام می شود و مردان نمی توانند همسر خود را در یک نوبت سه  
طالقه کنند، اما در فقه اهل سنت، سه  طالقه  کردن در یک مجلس نیز صحیح و 
احکام سه  طالقه درباره آن صادق است، از این رو سه  طالقه  کردن در فقه اهل 
سنت، یعنی شوهر با سه مرتبه تکرار لفظ طالق در یک مرحله همسر خود را 
حتی در غیاب او طالق می دهد و چون طالق مطابق قواعد اسالمی ایقاع، یعنی 
امری یک طرفه از جانب مرد است، نیازی هم به اجازه و رضایت زن ندارد. 
قانون مدنی ایران سه  طالقه را به رسمیت شناخته است و می گوید زنی که سه 
مرتبه متوالی همسر یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود؛ اما 
این حرمت می تواند با شرایطی از بین برود. چنانچه زن بنا به واسطه عقد دائم 
به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طالق یا 
فسخ یا فوت جدایی حاصل شده باشد، آن وقت زن می تواند مجددا به عقد ازدواج 
ایرانیان  شخصیه  احوال  رعایت  اجازه  قانون  واحده  ماده  درآید.  اولش  همسر 
غیرشیعه، به محاکم اجازه داده است در مسائل مربوط به احوال شخصیه قواعد 
و عادات مسلمه متداول پیروان آن مذهب را رعایت و اجرا کنند. این قاعده در 
دو اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز تأیید شده است. تبصره 
ماده ۴ قانون حمایت از خانواده نیز رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه را 
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در محاکم در نظر گرفته است. از  آنجایی  که طالق از مصادیق احوال شخصیه 
است، بر  این  اساس دادگاه ها درباره سه  طالقه در میان پیروان فقه اهل سنت از 
قوانین همان مذهب پیروی می کنند نه قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده؛ 
اما باید در نظر داشت که قاعده احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در صورتی 
اجرا می شود که مخالف نظم عمومی نباشد و اخالق عمومی را جریحه دار نکند. 
این قاعده در برابر حاکمیت قانون ملی  در واقع می توان ادعا کرد که اجرای 
استثناست و باید تفسیر محدود شود و در هرجا که محل تردید باشد، قاضی باید 
به قانون ملی و همگانی کشور استناد کند. ماجرا از این قرار است که گفتن لفظ 
سه طالقه در برخی از مناطق ایران یک امر روزمره شده است. در  واقع می توان 
گفت یک شرطی است که شوهر اختیار دارد هر وقت خواست از آن استفاده 
کند، یا سوگندی که هر وقت خواست می تواند یاد کند، مثال وقتی با دوستانش 
دور هم جمع شده اند روی امری قسم بخورد یا وقتی که می خواهد برای زنش 
محدودیت هایی اعمال کند، مثال به زنش می گوید: »سه  طالقه ام افتاده باشد اگر از 
خانه بیرون بروی«. حال اگر زن از خانه بیرون برود سه طالق او جاری شده 
و زن بر شوهرش حرام می شود. درباره رویه ای که اجرا می شود باید گفت دو 
حالت متصور است: حالت اول وقتی است که شوهر نزد زن قسم بر سه  طالقه 
می خورد و حالت دوم زمانی است که زن از طریق دیگران از قسم شوهر مطلع 
می شود. در هر دو صورت زوجه نزد روحانی محل رفته و جویای وضعیت 
طالقش می شود، چراکه در واقع پس از اینکه زن از سه  طالقه  شدن خود مطلع 
جایز  را  منزل شوهر  در  ماندن  و عرفی  نظر شرعی  از  نیز  دیگر خود  شد، 
نمی داند. معموال مسئله در شورای روحانیت شهر بررسی می شود. در بسیاری 
بنا به  است  خورده  سوگند  عملش  عواقب  از  آگاهی  بدون  که  شوهر  موارد  از 
دالیلی از جمله امور مالی که بر عهده اش است، در جلسه شورا حاضر نمی شود 
و همچنان زن را در بالتکلیفی قرار می دهد. تنها راهی که زن می تواند با استفاده 
از آن پس از سه  طالقه  شدن دوباره با همسر خود ازدواج کند این است که به 
عقد ازدواج مرد دیگری که محلل خوانده می شود در آید و سپس طالق بگیرد. 
به مرور زمان محلل از نظر اجتماعی امری مذموم و ناپسند شده و شاید بتوان 
گفت که دیگر کمتر مردی حاضر است به این امر تن دهد. مسئله سه  طالقه در 
سایر کشورها نیز وجود داشته، ولی تالش های فعاالن مدنی سبب واکنش سیستم 
دادگاه  که  بود  است. مرداد ۱۳۹۶  این رویه غیرعادالنه شده  قضائی و حذف 
عالی هند، رسمی را که به مردان مسلمان اجازه می داد با سه بار بر  زبان آوردن 
قوانین  زمان،  گذر  در  کرد.  لغو  شوند،  جدا  خود  همسران  از  »طالق«  کلمه 
مربوط به خانواده متحول شده و به نظر می رسد مالحظات سیاسی و ارزش های 
مربوط به نظم عمومی در تدوین قوانین جدید در نظر گرفته شده است. در قانون 
حمایت از خانواده برای ثبت  نشدن طالق مجازات تعیین شده است. بدون شک 
سه  طالقه به شکلی که االن در میان اهل سنت در کردستان اجرا می شود، بر 
خالف نظم عمومی است؛ از  این رو برای جلوگیری از جریحه دار  شدن افکار 
عمومی شایسته است قانون  گذاران در راستای حل معضل سه  طالقه به این شکل 

که در کردستان اجرا می شود، تدبیری بیندیشند.

نسرین ستوده: شاپرک شجری زاده در اعتصاب غذا است
پنج روز پیش که راهی کاشان شدند، هرگز تصور نمی کردند سر از کالنتری، 
دادسرا و زندان کاشان درآورند. »شاپرک« تصاویر خودش، دوستش و پسر 
کوچک خود را در کاشان چندباری در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشت؛ 
عکس هایی در راه کاشان، در خانه »عامری ها« و باغ حمام »فین« کاشان. او 
تصویر دیگری هم به اشتراک گذاشته بود؛ عکسی که او و دوستش تاج گل های 
محمدی را روی موهایشان گذاشته بودند و رو به دوربین لبخند می زدند. شاپرک 
شجری زاده، یکی از »دختران خیابان انقالب« است. او اسفند سال گذشته به دلیل 
برداشتن روسری در خیابان »قیطریه« تهران بازداشت و چند روز بعد به قید 
وثیقه آزاد شد. دستگاه قضایی ایران او را به »عدم رعایت حجاب شرعی« و 
»تشویق به فساد« متهم کرده و قرار است بیستم اسفندماه امسال دادگاه به اتهامات 
او رسیدگی کند. شاپرک در صفحه اینستاگرامش تصاویری از زندگی شخصی 
خود به اشتراک می گذارد؛ از میهمانی های خانوادگی و سفرهایش تا گیاه خواری 
و حمایت از حیوانات. او در سفر به کاشان، غیر از عکس، یک »استوری« 
لباس  با  را  دوستش  و  او  لفظی  درگیری  که  ویدیویی  گذاشت؛  اشتراک  به  هم 
این  انتشار  از  پس  ساعت  چند  گذشته،  سه شنبه  روز  می داد.  نشان  شخصی ها 
ویدیو، شاپرک همراه دوست و پسر کوچکش توسط پلیس امنیت در رستورانی 

در شهر کاشان بازداشت شد. »نسرین ستوده« که وکالت او را بر عهده دارد، 
موفق شده است روز پنج شنبه موکل  خود را مالقات کند. او از اعتصاب غذای 
شاپرک شجری زاده خبر می دهد: »شاپرک شجری زاده در اعتصاب غذا است. 
استدالل  او این است که مرتکب هیچ جرمی نشده است.« دلیل بازداشت شاپرک، 
رعایت نکردن حجاب عنوان شده است اما نسرین ستوده می گوید: »او هنگامی 
که بازداشت شده، بدون حجاب نبوده و مبنای اتهامی که عنوان می کنند، عکسی 
است که او در اینستاگرامش منتشر کرده است. در حالی که در  قانون، این اتهام 
زمانی مطرح می شود که بی حجابی در معابر عمومی صورت گرفته باشد. پس 
در واقع، موکل من مرتکب جرمی نشده است.« نسرین ستوده با اشاره به حضور 
کودک شاپرک در جریان بازداشت می گوید: »قرار بازداشت شاپرک و دوستش، 
خود به خود به بازداشت کودک هم منجر شده است چون همراه آن ها بوده و 
جایی نداشته اند که او را بگذارند. کودک حدود شش ساعت همراه مادر و دوست 
خانوادگی شان در بازداشت بوده است و بعد از شش ساعت، چون دوست خانم 
بازداشتگاه بیرون می رود.«  در جریان  از  آزاد می شود، بچه هم  شجری زاده 
بازداشت شاپرک، ماشین او هم توقیف می شود. نسرین ستوده می گوید: »طبق 
قانون، ماشین را از هرکس گرفته باشند، باید به خود همان شخص پس بدهند. 
برای  بودند  گفته  و  گرفته  تماس  خانم شجری زاده  با همسر  مورد،  این  در  اما 
تحویل گرفتن ماشین باید به کاشان بیاید.« او این رفتار را غیرقانونی و مصداق 
خشونت علیه زنان می داند: »از ماشین به عنوان وسیله ای برای ساکت کردن 
زن از طرف همسرش استفاده می کنند.« ستوده و همسر شاپرک روز پنج شنبه 
به دادسرای کاشان می روند تا با بازپرس پرونده در خصوص وضعیت شاپرک 
و آزاد کردن خودرو صحبت کنند اما در راهروی دادسرا اتفاق عجیبی می افتد: 
»در مراجعه  ای که من و همسر ایشان به دادسرا داشتیم، شخصی که خودش را 
مامور امنیتی معرفی می کرد، در راهروی دادسرا به همسر ایشان مراجعه کرد 
و گفت من تا عصر با شماره ناشناس به شما زنگ می زنم، باید به اداره اطالعات 
بیایی و با ما همکاری کنی. این باعث تعجب من بود. هیچ دلیلی نداشت با همسر 
ایشان  اتهامی هم مطرح شده، متوجه  اگر  این طور صحبت شود. حتی  ایشان 
است نه همسرش. البته تا عصر هم تماسی با همسر ایشان گرفته نشد.« نسرین 
ستوده هم در بدو ورود به دادسرا با واکنش غیر منتظره ای از سوی ماموران 
رو به رو  شده است: »می خواستند من و وسایلی که  همراه داشتم را بدون هیچ 
دلیل و مدرکی تفتیش کنند که اجازه ندادم.« بازپرس تا آخر وقت آن ها را نگه 
داشته و ساعت دو بعدازظهر اجازه مالقات با شاپرک شجری زاده را داده  است: 
»موکل من حال خوبی نداشت. االن چهار روز است که در بازداشت است. برای 
او باالترین قرار تامین، یعنی بازداشت موقت را صادر کرده اند. این قرار برای 
جرایم بزرگی مثل قتل صادر می شود نه برای بی حجابی که مجازاتش می تواند 
پنج هزارتومان جریمه نقدی باشد. او در اعتراض به این قرار سنگین اعتصاب 
غذا کرده است.« قاضی بعد از مالقات با وکیل و همسر شاپرک، دستور رفع 
توقیف ماشین شجری زاده را صادر کرده است: »به دلیل این که دستور رفع 
توقیف دیر صادر شد، همسر خانم شجری زاده نرسید مراحل امور اداری را طی 
کند و ماشین را تحویل بگیرد و بدون ماشین به تهران برگشت.« او تاکید می کند 
که این برخوردها، فشارهایی هستند که بر کل یک خانواده وارد می شوند؛ از 
بازداشت کودک تا درگیری همسر فرد بازداشتی:»به چه دلیل؟ به دلیل این که 
خانم به زعم مامورانی که بازداشت کرده اند، از حجاب مناسبی برخوردار نبوده 

است.«

دادگاه تجدید نظر صدیقه وسمقی برگزار شد
صبح روز گذشته، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۷ دادگاه تجدید نظر صدیقه 
وسمقی به ریاست قاضی مستشار برگزار شد. دراین دادگاه پرونده در اختیار 
او و دو وکیلش قرار گرفت. در طول دادگاه صدیقه وسمقی و وکالیش )خانم 
قاسمی و آقای طباطبایی( به برخی سئواالت پراکنده و موارد اتهامی پاسخ دادند 
که در هر مورد رییس دادگاه ترجیح می داد به جای استماع پاسخ های شفاهی، 
توصیه کند که مطالب مکتوب گردد. در پایان دفاعیه ای که قبال تهیه شده بود 
نیز تسلیم دادگاه گردید. قاضی دادگاه در پایان جلسه ای که حدودا یکساعت طول 
کشید اعالم نمود نتیجه و رای دادگاه را بعدا به اطالع صدیقه وسمقفی خواهد 
رساند. به گزاش »زیتون« در گزارش وزارت اطالعات که در پرونده صدیقه 
وسمقی قرار داشت، از تعابیری چون »مخفی شدن« و »فرار« استفاده شده بود، 
در حالی که او به صورت رسمی و بنابه دعوت برخی دانشگاه های خارج از 



9

        جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

شماره 76 ) 1397 (  گاهنامه بيداری زنان

عربستان سعودی شماری از فعاالن حقوق زنان را 
بازداشت کرد

دیده بان حقوق بشر اعالم کرد که عربستان سعودی در روزهای اخیر شماری 
از فعاالن حقوق زنان در این کشور پادشاهی را بازداشت کرده است. این نهاد 
مستقر در ایاالت متحده آمریکا روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در بیانیه ای خبر داد 
که مقامات عربستان سعودی از روز ۱۵ ماه مه برابر با ۲۵ اردیبهشت دست کم 
حقوق  دیده بان  بیانیه  کرده اند.  بازداشت  را  زنان  حقوق  مدافعان  از  تن  هفت 
زنان  رانندگی  ممنوعیت  لغو  جهت  مدت ها  فعاالن  این  که  می کند  عنوان  بشر 
در عربستان سعودی و الغای نظام سرپرستی مردان تالش می کردند. حکومت 
عربستان سعودی وعده داده که رانندگی زنان در این کشور از اوایل تیرماه آزاد 
خواهد شد، امری که به عنوان نشانه ای از اصالحات مورد نظر محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی تلقی شده است. خبرگزاری رویترز می نویسد اما این اصالحات 
با سرکوب فعاالن همراه شده است. دیده بان حقوق بشر، در کنار نهادهای دیگر 
همچون عفو بین الملل، از مقامات عربستان خواسته  است که این فعاالن را آزاد 
کند. بر اساس این گزارش تاکنون نام شش نفر از افراد بازداشت شده مشخص 
شده که برخی از آنها مرد هستند. نام این چهره ها عبارت است ایمان آل نفجان، 
الرابعه.  و محمد  مدیمیغ  ابراهیم  المانع،  الیوسف، عائشة  الهذلول، عزیز  لجین 
مقامات عربستان در اطالعیه ای که جمعه شب منتشر شد بازدداشت شدگان را به 
تعدی و اهانت به مذهب و به خطر انداختن ثبات و امنیت ملی متهم کرده و تاکید 
داشته اند که همچنان به شناسایی این فعاالن ادامه خواهند داد. رویترز به نقل از 
مدافعان حقوق بشر گزارش داده که شمار بازداشت شدگان بیشتر از این تعداد 
است و اکنون نمی توان آمار دقیقی از بازداشت ها به دست آورد. سارا لی ویتسون 
مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: »به نظر می رسد تنها "جرمی" 
که این فعاالن مرتکب شده اند این بوده که قبل از محمد بن سلمان خواستار آزادی 
رانندگی زنان شده اند«. ناظران معتقدند که »اگرچه حکومت عربستان از اواخر 
ماه ژوئن رانندگی زنان را آزاد می کند، اما در عین حال خواسته اند که پاداشی به 
فعاالن ندهند چرا که این گونه فعالیت ها در عربستان ممنوع است«. امتیاز دادن 
به محافظه کاران مذهبی نیز گمانه دیگری است که تحلیل گران آن را با بازداشت 

فعاالن حقوق زنان در عربستان مرتبط می دانند.

کشور و برای تدریس از کشور خارج شده و با میل و اختیار خویش به کشور 
بازگشته بود. »زیتون« پیشتر خبر داده بود که صدیقه وسمقی، شاعر، نویسنده، 
اسالم پژوه و عضو دوره اول شورای شهر تهران که هنگام بازگشت به  کشور 
در فرودگاه خمینی  برای ساعاتی بازداشت شده بود، ۳۰ مهر ماه به دادسرای 

شهید مقدس اوین احضار و بازداشت شده بود.

هزاران زن در شيلی خواستار پایان آزار جنسی در 
کشورشان شدند

هزاران زن در شیلی علیه آزار و خشونت های جنسی در این کشور دست به 
داده اند که در تظاهرات شهر  دانشجویی گزارش  تظاهرات زدند. سازمان های 
تظاهرکنندگان  شعار  کردند.  شرکت  نفر  هزار   ۱۵۰ شیلی،  پایتخت  سانتیاگو، 
در مخالفت با خشونت های جنسی و آموزش های سکسیستی )تبعیض جنسیتی( 
در این کشور بود. این تظاهرات در شهر سانتیاگو، پایتخت شیلی، برگزار شد، 
در  زنان  نیز  شیلی  دیگر  در شهرهای  که  داد  گزارش  فرانسه  اما خبرگزاری 

تجمع های فراوانی شرکت کردند. شعار تظاهرکنندگان: »نه، یعنی نه«

شرکت کنندگان در این تظاهرات بزرگ بیشتر زنان بودند. بعضی از زنان با 
بدنی نیمه برهنه در این تظاهرات حاضر شده و چهره خود را نیز پوشانده بودند. 
یعنی  نه،   « می زدند:  فریاد  کوبه ای  سازهای  صدای  با  همراه  تظاهرکنندگان 
نه«. تظاهرکنندگان پالکاردهایی نیز در دست داشتند که روی آنها خواست هایی 
یافتن خشونت های جنسی در  پایان  با تربیت غیرجنسیتی کودکان و  در ارتباط 
مدارس و دانشگاه ها نوشته شده بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که گرچه 
چند درگیری میان تظاهرکنندگان و ماموران پلیس دیده شدند، اما این تظاهرات 

در مجموع آرام برگزار شدند.

افزایش شمار خشونت های جنسی در شیلی
آزار و خشونت های  آوریل سال جاری میالدی )۲۰۱۸( جنبشی علیه  ماه  از 
جنسی در شیلی آغاز شده و همواره توسعه می یابد. نخستین مبارزه علیه آزار 
جنسی در یکی از دانشگاه های این کشور آغاز شد و دانشجویان چندین دانشگاه 
نیز همبستگی خود را با این مبارزه اعالم کردند. شیلی در پایان ماه آوریل با 
بحران دیگری از این دست روبه  رو شد. علت این امر کشته شدن یک دختربچه 
۳۰ ماهه در پی تجاوز جنسی احتمالی بود. نتایج تحقیقی از طرف دادستانی شیلی 
نشان داده است که در سال گذشته میالدی آمار خشونت نسبت به زنان ۹ درصد 
افزایش یافته و بیش از نیمی از ۲۲ هزار و ۵۰۰ مورد قربانیان خشونت های 

جنسی ثبت شده، کودکان و نوجوانان بوده اند.
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برای آشنائی با دیدگاه ها 
و همچنين ارسال مطالب و 
اخبار برای درج در گاهنامه 

با ما تماس بگيرید
 برای تماس:

آدرس پست الکترونيک 
E-mail

bidarizanan@yahoo.com
وبالگ های مرتبط :

https://torkmamkhabar.word-
press.com

http://oldoznznews.blogspot.com

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

شوید، زنان کارگر مسلح شوید!
الکساندرا کوالنتای

 Alexandre کوالنتای  الکساندرا 
در   1۸72 سال  در    Mikhhailovna
روسيه به دنيا آمد. او یک کمونيست 
سال  از  پيش  که  بود  روس  انقالبی 
سال  آن  از  و  منشویک  عضو   191۴
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 19۵2 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 76 ) 1397 (  

 نابود باد نظام سرمایه داری در ایران و جهان 


