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

گفتار روز:
زنان سرپرست خانوار باید 

از تامين اجتماعی کامل 
برخوردار شوند

سایت "دنیای اقتصاد" به نقل از گزارشی که وزارت 
و  نفوس  عمومی  سرشماری  نتایج  اساس  بر  کار 
مسکن سال ۱۳۹۵ تهیه نموده، آماری پیرامون زنان 
انتشار داده است که نشان دهنده  سرپرست خانوار 
رشد کمی باال و افزایش روزافزون شمار این بخش 
از زنان است. زنانی که به دالئل مختلف، خواسته 
با  که  شده اند  کاری  بازار  وارد  ناخواسته  بیشتر  و 
زنانی  روبروست.  کار  جویای  و  بیکار  میلیون  ده 
و  دشواری ها  و  جنسیتی  تبعیضات  با  روزمره  که 
اجتماعی  و  اقتصادی  فزاینده ی  و  متعدد  تنگناهای 
زحمتکش،  زنان  از  گروه  این  گریبانند.  به  دست 
فرهنگ  متن  بر  و  مردساالر  کلی  به  جامعه ای  در 
تبعیض آمیزی که مدام توسط تاریک اندیشان حاکم 
تبلیغ و ترویج می شود، با چنگ و دندان می جنگند 
و  خود  حیات  ادامه  و  آورند  بدست  نانی  لقمه  تا 

خانواده های شان را ممکن سازند.

سرپرست  زنان  مورد  در  کار  وزارت  گزارش 
خانوار، حاکی از آن است که طی یک دهه منتهی 
به سال ۹۵، تعداد خانوارهایی که زنان، سرپرست 
همراه  چشمگیری  رشد  با  هستند،  آن  نان آور(  )یا 
در  خانوار  میلیون  از ۲۱  بیش  از مجموع  و  بوده 
سرپرست  زنان  که  خانوارهایی  تعداد   ،۹۵ سال 
آن بوده اند، ۳ میلیون و ۴۱ هزار بوده که این رقم 
نسبت به سال ۸۵، ۶/ ۸۶ درصد رشد داشته است. 
چنین  خانوار  سرپرست  زن  شده،  یاد  گزارش  در 
نکرده   ازدواج  که هرگز  "زنی  است:  شده  تعریف 
کرده،  ازدواج  یا  بوده  بیشتر  و   وی  ۱۸سال  سن 
از  متارکه،  و  فوت، طالق  قبیل  از  عللی  بنابه  اما 
کار افتادگی، مفقوداالثر شدن، سربازی، محکومیت 
به زندان، مجهول المکان بودن، اعتیاد، مهاجرت و 
متواری شدن همسر، سرپرست خانوار شده است".

سخن روز:
گزارشی دردناک درباره یک خانواده زحمتکش پس از ۳۳ 
سال کارگری "وقتی درخواست کردم که شوهرم یا من را 
بيمه کنند، گفتند شوهرت باید بميرد یا طالق بگيری که تو 

را بيمه کنيم، چرا باید اینگونه باشد؟"
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در این شماره:
کامل  اجتماعی  تامین  از  باید  خانوار  سرپرست  )زنان  روز  گفتار   .1

برخوردار شوند (
2. سخن روز ) گزارشی دردناک درباره یک خانواده زحمتکش پس از ۳۳ 

سال کارگری (
۳. اخبار 

داشته است:  »امید….«

بنابه گزارشی که ۱۶ اردیبهشت رسانه ای شد،این بار داستان این هزار تیغ برهنه روزگار به خانمی ۵۱ 
ساله بازمی گردد که ۳۳ سال از عمرش را کارگری کرده است و هنوز »بیمه« ندارد. خودش نداشتن بیمه 

را اینگونه توصیف می کند:    "آینده ای ندارم".

زینب که از ۱۸ سالگی کار کرده و سکان زندگی را به دست گرفته است، در جایگاه مادر دو فرزند و همسر 
مردی از کار افتاده و ناتوان قرار دارد که این روزها، فشار زندگی او را از پا انداخته و توانش را تحلیل 

داده است. او داستان روزگار گذشته بر خانواده اش را اینگونه شرح می دهد:    

۶ سال پیش همسرم از فشار زندگی و غصه اینکه نمی تواند از پس هزینه های زندگی و اجاره خانه برآید 
و صاحبخانه هم جوابمان کرده است، تاب نیاورد؛ نمی توانست ناراحتی و سختی من و بچه هایش را تحمل 
کند و آخرش هم سکته مغزی و قلبی با هم کرد و خانه نشین شد. گویا همسر ۵۸ ساله این خانم پیش از دو 
سکته سنگین و زمین گیر شدنش همزمان دو کار را انجام می داده است، یکی ویزیتوری فروش ترازو به 
مغازه داران که به ازای فروش هر ترازو مبلغی را دریافت می کرد و دیگری برق کار سیار ساختمان که 
تخصص اصلی اش به شمار می رفت. اما با این وجود هیچ وقت بیمه تامین اجتماعی نبوده چون کار ثابت و 

قراردادی نداشته است و در توانش هم نبوده که بیمه اختیاری داشته باشد. 
بقیه در صفحه ۳

برای  و  همیشه  نیست،  یکرنگ  جا  همه  آسمان 
خیلی ها  نمی دهد؛  نشان  را  و صافش  آبی  رخ  همه 
هستند که روزگارشان زیر سقف خاکستری آسمان 
سرخی  و  است  تار  و  تیره  هوایشان  و  می گذرد 
صورت هایشان ارمغان ضرب سیلی  هایی است که 
از روی آبروداری به خود می زنند. سرنوشت برای 
این قشر که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود، 
تیغ  هزار  و  است  داده  نشان  را  ناخوشش  روی 
برهنه را حواله تن نحیف شان می کند. »کارگر« که 
می شوی  بی پناه   روزمزد،   اگر  خصوص  به  باشی 
و صدایت در گلو خفه می شود. کم می آوری یعنی 
می خواهند  زیاده  تو  از  و  می گذارند  کم  برایت 
توان،   پول،  بیاوری،  کم  چیز  همه  از  که  جایی  تا 
سالمتی و از همه بدتر تنها چیزی که سرپایت نگاه 
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 ميزان آزادی زن در جامعه، معياری است برای سنجش آزادی هر جامعه

بنابراین روشن است که به جز بخشی از این زنان، اکثریت آن ها از روی اجبار 
و زمانی این مسئولیت را بر دوش گرفته اند که همسران شان را از دست داده اند. 
افزایش شدید زنان سرپرست خانواده به خودی خود وابستگی اقتصادی زنان به 
مردان، سایه افکندن مرد بر هویت مستقل زن و تبدیل زنان به شهروندان درجه 
دو و در همان حال فقدان یک سیستم تامین اجتماعی به نفع زنانی که همسران 

خود را از دست می دهند، به نمایش می گذارد.

تعداد  آن رشد  اشاره شده و  نیز  پدیده مهم دیگری  به  در گزارش وزارت کار 
زنانی ست که به صورت تک نفره زندگی می کنند. آمار ارائه شده در این مورد 
 ، را  خانوار  سرپرست  زنان  کل  تعداد  از  درصد   ۴۴  /۴ که  است  آن  گویای 
این که  از  مستقل  زنان  از  گروه  این  می دهند.  تشکیل  سرپرست"  "خود  زنان 
اساسا ازدواج نکرده اند یا پس از ازدواج از همسران خود جدا شده یا به نحوی 
آن ها را از دست داده اند، زنانی هستند که به صورت تک نفره زندگی می کنند. 
گفتنی ست که در سال ۸۵، زنان خود سرپرست ۳۶ درصد کل زنان سرپرست 
خانوار بوده است. به عبارت دیگر طی سال های ۸۵ الی ۹۵، نه فقط تعداد زنان 
سرپرست خانوار فوق العاده افزایش یافته است، بلکه درصد زنان خود سرپرست 
نیز افزایش یافته و مطابق ارقام اعالم شده در گزارش وزارت کار، شمار زنانی 
که به تنهایی زندگی می کنند یا همان زنان خود سرپرست، ۳/ ۲ برابر شده است.

سرپرست  زنان  درصدی   ۸۶ افزایش ۶/  با  مقایسه  در  که  است  ذکر  به  الزم 
خانوار، تعداد خانوارهای دارای سرپرست مرد در همین بازه زمانی تنها ۱/ ۳۴ 
درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر تعداد افزایش زنان سرپرست خانوار، ۵/ 
۲ برابر مردان سرپرست خانوار بوده است. بعالوه ی این که از مجموع زنان و 
مردان خود سرپرست، ۴/ ۶۴ درصد آن را زنان خود سرپرست تشکیل داد ه اند 
نفره زندگی  تعداد زنانی که به صورت تک  به معنای آن است که  این هم  که 
می کنند. نزدیک به ۲ برابر مردانی ست که به صورت تک نفره زندگی می کنند.

گزارش وزارت کار و آمار و ارقام ارائه شده در مورد زنان سرپرست خانوار، 
و  مصائب  گسترش  که  روندهایی ست  مجموعه  تشدید  از  حاکی  روشنی  به 
آسیب های اجتماعی را در پی داشته است. برای نمونه طی دوره ده ساله ۸۵ 
الی ۹۵  آمارطالق بسیارافزایش یافته است. مطابق آمار مرکزآمارایران میزان 
طالق در یک دهه گذشته روندی رو به رشد داشته به گونه ای که نسبت طالق به 
ازدواج در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۸۴، بیش از دو برابر شده است. جدول 
زیر میزان افزایش طالق و در همان حال کاهش ازدواج را طی ۵ سال )۹۴ - 

۹۰( نشان می دهد.
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این جدول که از سایت خبرگزاری بسیج ۱۳ تیر ۹۶ برگرفته شده است نمایان گر 
کاهش محسوس ازدواج و افزایش طالق است. اگر در سال ۹۰ از هر ۱/ ۶ 
ازدواج یک مورد به طالق انجامیده است، در سال ۹۴ از هر ۲/ ۴ ازدواج یک 

مورد به طالق منتهی شده است.

عالوه بر افزایش آمار طالق که نسبت مستقیمی با افزایش شمار زنان سرپرست 
زنان  افزایش  مهم  عوامل  از  دیگر  یکی  نیز  اعتیاد  گسترش  دارد،  خانوار 
سرپرست خانوار است. در ده ساله ۸۵ الی ۹۵، اعتیاد در کل جامعه اعم از 
شهرها و روستاها به میزان وحشتناکی گسترش یافته است. میزان اعتیاد به مواد 
مخدر چنان گسترده و فجیع و رسواکننده است که دستگاه های حکومتی رقم دقیق 
روزنامه های  در  یافته  انتشار  آمارهای  مطابق  اما  نمی کنند.  اعالم  را  معتادان 
به مواد مخدر در سال  تعداد معتادین  نفر معتادند.  رسمی، دست کم ۴ میلیون 
طبق  است.  یافته  افزایش  برابر  دو  حداقل  آن  از  قبل  سال   ۵ به  نسبت  گذشته 
اظهارات علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص 
آلوده می شوند )ایسنا دوم تیر  مصلحت نظام، روزانه ۱۰۰ نفر به مواد مخدر 
۹۴(. شایان ذکر است که مرگ و میر معتادین به خاطر مصرف مواد "روان 
گردان" نزدیک به ۹ درصد رشد یافته و معتادینی که به خاطر سوء مصرف 
مواد مخدر فوت کرده اند ۲/ ۶ درصد افزایش یافته است. افزون بر همه این ها 

حبس های  به  و  بازداشت  مختلف  دالئل  به  که  کرده ای  ازدواج  مردان  شمار 
به  مجبور  کار  کردن  پیدا  منظور  به  یا  شده اند  اعدام  یا  محکوم  مدت  طوالنی 
مهاجرت شده اند نیز افزایش یافته است. میزان حوادث ناشی از کار که موجب 
نقض عضو، از کار افتادگی، خانه نشینی و یا فوت کارگران مرد شده نیز فزونی 
گرفته است. فقر و بیکاری به نحو غیرقابل تصوری گسترش یافته است. همه 
این ها و عوامل دیگری نظیر این ها، بر ورود آن گروه از زنانی که در ارتباط با 
همسران خود با این معضالت روبرو شده اند به بازار کار و تالش برای تامین 
معاش تاثیرات مستقیم و بی واسطه ای بر جای گذاشته و صفوف زنان سرپرست 
خانوار را متراکم تر ساخته است. آمار مهم دیگری که در گزارش وزارت کار 
آمده و آماری تکان دهنده است مربوط به ترکیب سنی زنان سرپرست خانوار 
است. برپایه این گزارش درصد زنان سرپرست خانوار کم تر از ۱۵ سال به کل 
زنان سرپرست خانوار، از ۱/ ۳۶ درصد در سال ۹۰ به ۹/ ۴۱ درصد در سال 

۹۵ افزایش یافته است.

همین یک مورد کافی ست که به ابعاد فاجعه و دامنه ظلمی که در حق زنان 
و دختران جوانی که هنوز حتا دوره ی نوجوانی خود را آغاز نکرده اند 
پی برد. نزدیک به ۴۲ درصد از مجموع زنان سرپرست خانوار یعنی 
رقمی حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر، زیر ۱۵ سال سن دارند! این که 
یک دختربچه زیر ۱۵ سال چکونه می تواند شغلی برای خود دست وپا کند 
که قادر باشد هزینه های زندگی خود و خانواده اش را فراهم سازد و یک 
خانواده را اداره کند، بماند. اما این روشن است که بخش زیادی از این 
هستند  دخترکانی  و  کودکان  همان  واقع  در  خانوار،  سرپرست  »زنان« 
که به دالئل گوناگون که بخشا به آن اشاره شد، تامین مخارج زندگی و 
کودکان  همین  از  بخشی  است.  افتاده  آن ها  دوش  بر  خانوار  سرپرستی 
یا دختران نوجوان که باید در مدرسه و دانشگاه تحصیل کنند، عمال از 
مدرسه و تحصیل بازمانده اند،  گروه بزرگ تری با عنوان کودکان کار و 

خیابانی را تشکیل می دهند.

سرپرست  زنان  تعداد  کار،  وزارت  گزارش  در  شده  ارائه  آمار  طبق 
خانوار، جز در رده های سنی ۶۴ - ۴۰ سال در تمام سطوح سنی افزایش 
سرپرست  زنان  میان  در  سرپرست  خود  زنان  بیشترین  و  است  یافته 
خانوار، مربوط به دوره سنی ۷۵ سال و بیشتر، و زیر ۱۹ سال است! 
و نکته دیگر این که سال ۹۵، ۴/ ۴۴ درصد از زنان سرپرست خانوار 

دارای جمعیت یک نفره بوده اند. این رقم در سال ۹۰، ۸/ ۴۰ درصد بوده 
است که این نیز تمایل یا اجبار زنان سرپرست خانوار به زندگی انفرادی 

یا سرپرستی خانوار با جمعیت کم تر )یک نفر( را نشان می دهد.

و  بیکار  میلیون  به ۱۰  قریب  با  جامعه ای  در  نیست  توضیح  به  نیازی 
تبدیل  آن  الینحل  معضالت  مهم ترین  از  یکی  به  اشتغال  که  کار  جویای 
شده است، پیدا کردن کار و ممر درآمدی برای گذران زندگی بزرگ ترین 
نکته  این  حال  عین  در  است.  خانوار  سرپرست  زنان  پیش روی  مشکل 
نیز به خودی خود روشن است که تامین هزینه ها و مخارج یک خانوار 
بیشتر، بسیار زیادتر از هزینه ها و مخارج یک خانوار تک  یا  نفره  دو 
نفره است و برای هر کسی این موضوع باید روشن باشد که مجموعه ای 
از معضالت اقتصادی - اجتماعی ست که زنان سرپرست خانوار را به 
زندگی تک نفره ترغیب یا وادار می کند. جز گروه معدودی که شاید از 
روی اختیار زندگی تک نفری را انتخاب می کنند و کسانی که کم و بیش 
با حقوق زن آشنایی بیشتری بدست آورده اند، به زندگی های اجباری زیر 
زندگی  و  آورده اند  بدست  اقتصادی  استقالل  نمی دهند،  تن  مردان  سلطه 
مستقل را ترجیح می دهند، اکثریت زنان خود سرپرست که هر سال نیز 
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  بدون زنان هيچ جنبش واقعی توده ای نمی تواند وجود داشته باشد 

شماره 77 ) 1۳97 ( گاهنامه بيداری زنان
بر تعداد آن ها افزوده شده است، اساسا از روی فقر و اجبار و مجموعه 

شرایط اقتصادی و اجتماعی به زندگی تک نفره روی آورده اند.

نظام  که  دیگری  کنار صدها عارضه  در  پدیده زنان سرپرست خانوار 
سرمایه داری حاکم ببار آورده است، به یکی از معضالت اجتماعی تبدیل 
شده است. نه از آن رو که این گروه از زنان اساسا از روی اجبار وارد 
بلکه  است،  انفجار  حال  در  بیکاران  تراکم  از  که  شده اند  کاری  بازار 
این  نپذیرفته و  از آن رو که دولت هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آن ها 
جمعیت چند میلیونی را به حال خود رها کرده است. زنان زحمتکش و 
زجرکشیده ای که گاه هیچ گونه درآمدی ندارند و جز بخش بسیار محدودی 
از آن ها که از کمک های بسیار جزئی و ناچیز سازمان بهزیستی و »کمیته 
عمل  به  آن ها  از  جدی  حمایت  هیچ گونه  دولت  خوردارند،  بر  امداد« 
نیاورده است. این گروه از زنان بویژه جوان ترین آن ها در معرض شدید 
آسیب های گوناگون اجتماعی قرار دارند. اکثریت آن ها حتا از بیمه تامین 
اجتماعی نیز محروم اند. حال آن که زنان زحمتکش سرپرست خانوار باید 
از کامل ترین بیمه های اجتماعی برخوردار باشند. این وظیفه دولت است 
که زنان سرپرست خانوار را زیر پوشش کامل حمایت های خود قرار دهد 
و تمام نیازهای اقتصادی، بهداشتی، شغلی و مسکونی آن ها را تامین کند. 
دولت موظف است برای تمام افراد جامعه از جمله میلیون ها جوان بیکار 
و جویای کار، بویژه زنان سرپرست خانوار، کاِر مناسب و شایسته ایجاد 
معادل  بیکاری  آن ها حق  به  باید  است،  نیافته  تحقق  این  که  مادام  و  کند 

مخارج یک خانوار ۵ نفره کارگری بپردازد.

برگرفته از نشریه کار شماره ٧٧۴ - سازمان فدائیان )اقلیت(

نه  بیمه ای،   نه  ندارد،   فرزندانش  و  زن  برای  دستگیری  میراث  هیچ  حاال  و 
پس اندازی و نه حقوق به راهی… این تنها یکی از زخم هایی است که تیغ  تیز 
روزگار بر زندگی آنها انداخته، زخمی اساسی که شرایط زندگی شان را حادتر 
از گذشته کرده است : از ۱۸ سالگی سختی کشیدم و کار کردم و زحمت کشیدم 
تا اینکه پیش از سکته همسرم و زمین گیر شدنش، دو سالی می شد که به واسطه 
معرفی یکی از دوستان در مدرسه ای به عنوان نیروی خدماتی کار می کردم و 
بیمه هم شده بودم. زینب که از آن روزها و شرایط کاری اش به خاطر داشتن 
بیمه راضی بوده است، ادامه می دهد:   شوهرم که سکته مغزی و قلبی کرد مجبور 
شدم چند وقتی را در بیمارستان کنارش باشم و چون سر کار نبودم، مدیر مدرسه 
تماس گرفت و گفت که نمی توانیم مدرسه را بدون نیروی خدماتی داشته باشیم و 

عذرم را خواست و فرد دیگری را به جای من آورد.

مادر که باشی همیشه و در هر شرایطی دغدغه فرزندانت را داری و زینب 
هم یک مادر است:  هرچند که کار در مدرسه برایم خیلی سنگین بود و زحمت 
زیادی داشت، برای من با شرایطی که داشتم خیلی خوب بود و حداقل می توانستم 
با حقوقش به بچه هایم بهتر رسیدگی کنم اما از وقتی که از مدرسه بیرون آمدم 
همه چیز برایم خیلی سخت تر شده است. ترجیع بند دغدغه های این زن سرپرست 
خانوار،  "بیمه" است، حمایتی که از آن محروم شده:  پس از یک سال وقفه از 
زمان بیرون شدنم از مدرسه، ۴ سال حق بیمه اختیاری را به هر ضرب و زوری 
بود پرداخت کردم اما اکنون چند ماه می شود که نتوانستم حق بیمه ام را بپردازم 

چون رقمش خیلی زیاد است.

جویا  را  بپردازد  اختیاری  بیمه  برای  ماهانه  باید  که  بیمه ای  حق  مبلغ  وقتی 
می شوم، می گوید:  باید ماهی ۳۰۰ هزار تومان حق بیمه بدهم اما به خدا در توانم 
نیست که این رقم را پرداخت کنم چون حتی به زور جواب هزینه های زندگی ام 

را می دهم دیگر پولی برای پرداخت حق بیمه اختیاری ندارم.

کاری  به چه  زندگی شان مشغول  هزینه های  تامین  برای  مدرسه  از  بعد  اینکه 
می شود، سوال دیگری است که زینب در پاسخ به آن می گوید:  بعد از مدرسه در 
یکی تولیدی های پوشاک مشغول به کار شدم اما چون صاحب کار بیمه نمی کرد 
و کارم هم نسبت به حقوقی که می گرفتم؛ خیلی سنگین بود و به دلیل مریض 

بقیه از صفحه 1 ) گزارشی دردناک درباره یک خانواده ... (

احوالی، توان این حجم کار را نداشتم، از آنجا بیرون آمدم. او که به هر دری زده 
بود تا بتواند کاری پیدا کند که بیمه شود، موفق نمی شود و دست آخر ناامید از 

این مسئله خانه نشین می شود.

حاال زینب در خانه کار می کند:  اکنون در خانه برای مردم سبزی پاک، خرد، 
تومان  هزار   ۲۵۰ تا   ۲۰۰ بین  ماهی  راهی  این  از  و  می کنم  و  سرخ  خشک 

درمی آورم.

منبع درآمد دیگری هم  از سبزی سرخ کردن  اکنون غیر  این سوال که  پاسخ 
دارند: »هزینه های زندگی مان را از یارانه ها و درآمدی که از پاک کردن و سرخ 
البته کمیته امداد هم  کردن سبزی برای مردم به دست می آورم تامین می کنیم؛ 

ماهی ۴۰ هزار تومان به همسرم حقوق می دهد.«

هزار  ماهی ۵۰۰  با  مگر  نمی دهد.  را  زندگی  جوابگوی  آنها  از  هیچ کدام  اما 
تومان می توان زندگی ۴ نفره را با هزار قسط و قرض و فراز و نشیب را پاسخ 
داد؟ آن هم زمانی که به گفته اقتصاددانان درآمد زیر ۳ میلیون تومان، زیر خط 

فقر محسوب می شود.

و  جسته  روایت های  البه الی  در  و  می رسد  لب  به  زینب  جان  که  اینجاست 
گریخته اش از شرایط نابسامان زندگی اش، با گریه می گوید:  فشار زندگی نابودم 
کرده است و دیگر در توانم نیست، به زور بچه هایم را تر و خشک می کنم. مگر 
در این دنیا کسی نیست که من را ببیند؟ زینب که در این شرایط باز هم آدم های 
زیادی که مثل خودش هستند را نیز فراموش نمی کند، ادامه می دهد:   مثل من زیاد 
هستند که منتظرند که دیده شوند؛ وقتی که سیل، زلزله، آتش سوزی و… می شود 
مردم این ها را می بینند و به کمک می روند اما من و امثال من چه می شویم؟ چه 

کسی می خواهد ما را ببیند؟

این بانوی سرپرست خانوار که شانه هایش زیر بار سنگین هزینه های زندگی 
سرخی  و  خانواده   آبروی  نگران  بازهم  است،  شده  خرد  قرض ها  و  قسط  و 
می کنم،  زندگی  آبرومندانه  است:   شده  حفظ  سیلی  با  تاکنون  که  است  صورتی 
اما دیگر نمی دانم از کجا بیاورم که کرایه خانه و قسط ها و تر و خشک کردن 
بچه ها و هزینه های داروی همسرم را بدهم؟ مدیون باشم اگر در خانه ام لبنیات،  
شوهرش  داروهای  از  او  نداریم.  هیچی  شود،  پیدا  آجیل، شکالت و…  میوه، 
هم می گوید که ماهی ۷۰۰، ۸۰۰ هزار تومان هزینه اش می شود و چون پول 
یکی  به  می شود:   بدتر  حالش  و شوهرش  بخرند  هم  دارویی  نمی توانند  ندارند، 
از داروخانه هایی که دیگر ما را می شناسد می رویم و دو تا قرص می خریم اما 

فایده ای ندارد و حالش بد می شود و روی زمین می افتد.

سوال های زیادی ذهن زینب را درگیر کرده که هیچ وقت هم پاسخی برایشان 
نیافته است؛ اینکه چرا کمیته امداد فقط شوهرش را تحت پوشش دارد و به او فقط 
ماهی ۴۰ هزار تومان می دهد؟ اینکه چرا شوهرش را بیمه نمی کند؟ اینکه چرا 
برای تامین هزینه های داروهای همسرش را کمک نمی کند؟ اینکه آینده خودش 
و بچه هایش چه می شود وقتی بیمه ندارند؟ زینب که همه دغدغه اش نداشتن بیمه 
آینده خودم و  بیمه و تضمین  آرزویم درست شدن  تنها  آینده است، می گوید:   و 
بچه هایم است چون تنهای تنها هستم و جز همین دو تا بچه و شوهر مریضم هیچ 
کسی را ندارم که بخواهد حمایت مان کند. او هر روز برای قطع شدن بیمه اش 
غصه می خورد و همه تالشش را هم کرده است که بتواند حداقل حق بیمه اش 
پرداخت شود:  هر روز غصه بیمه ام را می خورم و می ترسم اگر بیمه ام بسته شود 
در آینده چه کنیم؟ وقتی که از این پیرتر شوم که توان انجام همین سبزی سرخ 

کردن را هم ندارم و از کجا بیاورم که خودم و شوهرم را تامین کنم؟

زینب دل خونی از کمیته امداد دارد و این سوال هر روز توی سرش می چرخد 
که چرا کمیته او را بیمه نمی کند؟ »خیلی شرایط برایم سخت است، چه زمانی 
می خواهند بیایند ما را هم ببینند و کمی هم به ما برسند؟ به خدا درست نیست 
خودم را تا این حد خرد کنم، مگر کسی تا فشار مجبورش نکند، حاضر است 

خودش را کوچک کند؟«

زن تنهای این قصه، بارها پیگیر کمیته امداد برای برقرار شدن بیمه اش شده اما 
جز جواب سرباال چیزی عایدش نشده است:  کمیته امداد خودش وضعیت مان را 
دیده است و خبر دارد اما وقتی درخواست کردم که شوهرم یا من را بیمه کنند، 
گفتند شوهرت باید بمیرد یا طالق بگیری که تو را بیمه کنیم؛ چرا باید اینگونه 

باشد؟
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شماره 77 ) 1۳97 (  گاهنامه بيداری زنان
زینب ادامه می دهد: »چندین سال پیش هم نامه ای به یکی از مسئوالن نوشتم و 
شرایطم را گفتم، آنها هم گفتند که باید کمیته امداد بیمه ات کند و نامه دادند و آن 
را بردم برای کمیته اما بعد از مدتی که پیگیری کردم گفتند که نامه گم شده است. 

مگر می شود که نامه را گم کنند؟«

بیمه  احتیاج دارم و درخواست  ثابت کردم که  امداد  به کمیته  اینکه  بیان  با  او 
کردم، می گوید: »اما آنها اینگونه رفتار کردند و من هم دیگر کپی از آن نامه را 
ندارم، اگر کمیته امداد مرا بیمه کند می توانم ماهی ۵۰ هزار تومان از هزینه حق 
بیمه را به آنها بدهم اما بیشتر از آن ندارم که بخواهم ماهی ۳۰۰ هزار تومان 
حق بیمه بدهم.« همه خواسته زینب این است که : »راهی بگذارند که امثال من 

بتوانند حق بیمه هایشان را با مبلغ کم پرداخت کنند.«

زینب هم از این همه فشار بیمار شده است و یک دفعه بیهوش می شود و به 
گفته خودش دیگر معلوم نیست چقدر در توانش باشد که روی پایش بایستد:  چون 
دفترچه و پول ندارم نمی توانیم دکتر بریم؛ اگر زیاد تالش می کنم که بیمه داشته 
باشم برای این است که فردا روز که من و شوهرم پیرتر شده ایم و من دیگر توان 

کار ندارم، پشتوانه ای داشته باشیم.

او که این روزها نگران پیدا کردن خانه است، توضیح می دهد:  صاحبخانه کرایه 
را باال برده و چون من نتوانسته ام کرایه های ماه های قبل را بپردازم،  جوابم کرده 

است و االن دنبال یک اتاق می گردم.

زینب از این همه فاصله بین مردم و مسئوالن ناراحت است و با گریه می گوید: 
»مسئوالن که بهترین صبحانه و غذا را می خورند و گردش و سفرهای مختلف 
زیارتی و تفریحی می روند و همیشه میوه دارند، ما را هم که وضعیت مان این 

است ببینند.«

دیده شدن، درک کردن شرایط زندگی و داشتن حمایت هایی همچون بیمه همه آن 
چیزی است که این بانوی سرپرست خانوار خواستار آن است و تاکنون پاسخی 

درست برای این خواسته هایش نگرفته.

نباید این نوع انسانهای در جامعه فراموش شوند آنها باید به عنوان نیروی کار 
ثبت شوند و به آنها توجه شود تا بتواند از مزایای قانون کار موجود نظیر مزایای 
بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی استفاده کنند. بنابراین، الزم 
است فعالین جنبش زنان، جنبش کارگر و جنبش دانشجویی و به طور کلی بخش 
آگاه، برابری طلبان و عدالت جویان، در این زمینه به احقاق حقوق زنان خانه 

دار بپردازند و آنان را از این وضعیت بیرون بکشند.

گرچه شرایط موجود جامعه و در حاکمیت جمهوری اسالمی مافوق جامعه و 
آزادی ستیز، زن ستیز، کودک آزار، سرکوبگر و آدم کش، به طور منسجم و 
همه جانبه نمی توان راهکار و برنامه ای برای بهبود وضعیت زنان به خصوص 
زنان کارگر و خانه دار در کشور، ارائه داد اما باید تالش کرد توقع زنان از خود 
و جامعه را باال برد. اعتماد به نفسی آنان را تقویت کرد و به آسیب های اجتماعی 

و شغلی و کار خانگی آن ها پرداخت.

نهایتا مهم ترین مشكالتي كه زنان خانه دار و سرپرست خانوار با آن دست به 
گریبانند مشكل اقتصادی است. این شرایط بیش تر زنان را به نهادهای خیریه 
خانوار  سرپرست  زنان  شکنند.  می  را  ها  آن  انسانی  حرمت  و  کرده  وابسته 
در جامعه ما، در معرض فشارهای اقتصادی مربوط به تامین مسكن، مایحتاج 
مسئولین  استفاده  سوء  معرض  در  همواره  خود،  فرزندان  نیازهای  و  روزانه 
نهادهای خیریه قرار دارند. بنابراین، حکومت اسالمی را باید وادار کرد به همه 
زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار بیمه بیکاری مکفی بپردازد و آنان را 

به در نهادهای خیریه نفرستند.

در پایان باید تاکید کرد که بیش تر مطالعات علمی نشان می دهد كه زنان شاغل 
به خاطر جایگاه اجتماعی و درآمد مالی و استقالل، اعتماد به نفس بیش تری 
دارند و از نظر سالمت روانی و سطح آگاهی از زنان خانه دار باالترند. حتا آن 
ها، زندگی شاداب تر و کم دغدغه ای دارند و فرزندان بهتر و مستقل تری هم 

تربیت می كنند.

گزارشگر

عربستان دست کم سه فعال دیگر حقوق زنان را بازداشت 
کرد

عربستان سعودی در دور جدید برخورد با فعاالن حقوق زنان دست کم سه نفر 
دیگر را بازداشت کرد، رخدادی که در آستانه لغو قانون ممنوعیت رانندگی زنان 
در این کشور رخ داده است. نهادهای مدافع حقوق بشر روز شنبه خبر بازداشت 
هفت فعال حقوق زنان در عربستان را رسانه ای کرده بودند که همگی آنها سال ها 
برای قانونی کردن رانندگی زنان و لغو نظام سرپرستی مردان بر زنان در این 
کشور تالش کرده  بودند. دولت عربستان به دنبال انتشار این خبر اعالم کرد که 
با نهادهای خارجی و دریافت  افراد بازداشت  شده مظنون به برقراری ارتباط 
پیشنهاد کمک مالی از »دشمنان خارجی« هستند. ریاض همچنین تاکید کرده بود 
که به شناسایی و بازداشت دیگر افرادی که مظنون به این ارتباط هستند ادامه 
خواهد داد. در همین رابطه خبرگزاری رویترز روز سه  شنبه اول خرداد به نقل 
از سازمان عفو بین الملل گزارش داد که شمار افراد بازداشت  شده دست کم به ده 
نفر افزایش یافته که هفت نفر آنها زن هستند و دو نفر مرد و نفر دهم نیز هنوز 
شناسایی نشده است. دیده بان حقوق بشر این آمار را تایید می کند، اما یک فعال 
حقوق بشر می گوید که در مجموع یازده نفر بازداشت شده اند که هفت نفر آنها 
زن هستند و چهار نفر هم مرد. رویترز در گزارش خود اظهارات سماح حدید از 
مدیران بخش خاورمیانه عفو بین الملل را بازتاب داده که با ابراز نگرانی نسبت 
به ادامه بازداشت ها در عربستان از مقامات این کشور پادشاهی می خواهد که 
مکان نگهداری این فعاالن و اتهامات آنها را اعالم کند. تصمیم دولت عربستان 
سعودی برای لغو ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور اگرچه به عنوان شاهدی 
اما در  تلقی شده،  این کشور محافظه کار مسلمان  در  پیشرفت شرایط زنان  بر 
عین حال با سرکوب مخالفان همراه شده است از جمله بازداشت هایی که اواخر 
تابستان گذشته رخ داد. مضاوی الرشید استاد عربستانی مدرسه اقتصاد و علوم 
سیاسی لندن به رویترز می گوید: »این اقدامات در راستای خفه کردن هرگونه 
پادشاهی  )ولیعد  بن سلمان  است... محمد  حرکت سیاسی در عربستان سعودی 
عربستان( می خواهد همه موفقیت های اجتماعی را به اسم خود کند. او می خواهد 
اعطا  را  حقوق شان  عربستان  شهروندان  همه  و  زنان  به  او  که  بگوید  دنیا  به 
کرده است«. محمد بن سلمان از متحدان غربی عربستان سعودی خواسته که از 
طرح های او برای انجام اصالحات در کشورش حمایت کنند. وی در سفرهای 
اخیر خود به اروپا و آمریکا درباره پروژه های سرمایه گذاری به ارزش صدها 

میلیارد دالر گفتگو کرده است.

از هر 1٠ نفر فقير در جهان ۶ نفر زن هستند
تاکید  انسان ها  حقوق  برابری  که  بین المللی  توافقنامه های  از  بسیاری  وجود  با 
دارد، هنوز زنان نسبت به مردان فقیرتر و دارای تحصیالت پایین ترند. همچنین 
به  آنها  و  دارند  اشتغال  و  آموزش  اعتبار،  مالکیت،  به  کمتری  دسترسی  زنان 
مراتب کمتر از مردان از نظر سیاسی فعال و بیشتر از آنها قربانی خشونتند. 
صندوق جمعیت سازمان ملل اعالم کرده از هر ۱۰ نفر فقیر در جهان ۶ نفر 
زنند.! نابرابری های اقتصادی همچنان باقی می ماند چراکه بسیاری از کارهای 
بدون مزد در خانواده ها و جوامع بر دوش زنان است، و زنان همچنان تحت 
تبعیض در عرصه اقتصادی قرار می گیرند. همچمنین در سطح جهانی مردان 
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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. 

بیشتر از زنان قدرت سیاسی و حقوقی را در دست دارند و تنها ۲۲  درصد از 
خشونت  علیه  قوانین  و  هستند  زن  جهان  مختلف  کشورهای  مجلس  نمایندگان 
خانگی اغلب به نمایندگی از زنان اعمال نمی شود. حدود دوسوم از بزرگساالن 
و  اجتماعی  دالیل  این که  اضافه  به  می دهند.  تشکیل  زنان  هم  را  جهان  بیسواد 
روانی نشان می دهد که زنان بیش از مردان نسبت به مشکالت بهداشت باروری 
آسیب پذیر هستند. در مجموع، عوارض بارداری و یا زایمان دومین عامل مرگ 
زنان در دوره باروری است. برابری جنسیتی مستلزم توانمندسازی زنان با تأکید 
بر شناخت و جبران نابرابری قدرت و دادن استقالل بیشتر به زنان برای مدیریت 
زندگی خود است. نقش هایی که زنان و مردان در جامعه برعهده می گیرند، به 
صورت بیولوژیکی به آنها داده نشده است، بلکه این نقش های اجتماعی، در حال 
تغییر و تغییر پذیرند و اغلب این نقش پذیری توسط فرهنگ، مذهب و در زمان 

و مکان تغییر می کند. برابری جنسیتی تنها زمانی به دست

ریحانه طباطبایی در دادگاه انقالب تبرئه شد

ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار و فعال سیاسی که چندی پیش به اتهام "تبلیغ 
علیه نظام" از بابت پرونده ای مفتوحه از سال ۹۱ در دادگاه حاضر شده بود، 
خبری  ارگان  هرانا،  خبرگزاری  گزارش  به  شد.  تبرئه  مطروحه  اتهامات  از 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، ریحانه طباطبایی، زندانی سابق و فعال 
سیاسی اصالح طلب که چندی پیش به اتهام “تبلیغ علیه نظام” از بابت پرونده ای 
مفتوحه از سال ۹۱ در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی حاضر شده بود، از 
اتهامات تبرئه شد. این روزنامه نگار با انتشار مطلبی از مختومه شدن پرونده اش 
خبر داد و گفت: "خبر از دادگاهم با صلواتی داده بودم، این بازداشت متعلق به 
سال ۹۱ بود و من از ۹۱ تا ۹۴ دوباره از سپاه حکم گرفته بودم، مصادیق پرونده 
مشابه بود و گفتند باید بررسی شود. امروز زنگ زدن فوری بیا حکم صادر 
شد. حکم مختومه شدن پرونده بود و برای اولین بار از سال ۸۹ تا امروز نه 
حکم دارم نه پرونده باز". گفتنی است ریحانه طباطبایی روزنامه نگار و عضو 
جبهه مشارکت ایران اسالمی که سابقه کار در مجالت چلچراغ و ایران فردا، 
شبکه خبری سینا و روزنامه هایی چون فرهیختگان، کلمه سبز، بهار و شرق را 
دارد بار اول در سال ۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و ۳۶ روز در زندان 
انفرادی ۲ الف بود که با حکم دادگاه به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید و 
مدت شش ماه را در زندان اوین گذراند. در پرونده اخیر که مربوط به یک ماه 
بازداشت انفرادی بند ۲۰۹ در سال ۹۱ است این روزنامه نگار با برای بار سوم 
به پای میز محاکمه رفت. دومین محاکمه او از بابت پرونده مفتوح در سال ۹۳ 
بود که با نقش آفرینی اطالعات سپاه پاسداران به یک سال زندان محکوم شد و 

حبس خود را سپری کرد.

اکثر ایرلندی ها به لغو قانون ممنوعيت سقط جنين رأی 
دادند

نتایج یک نظرسنجی در ایرلند حاکی از پیروزی احتمالی حامیان لغو ممنوعیت 
سقط جنین در این کشور است. ۶۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
از لغو این قانون حمایت کرده اند. نتیجه یک نظرسنجی  نشان دهنده آن است که 
اکثریت مردم جمهوری ایرلند در رفراندومی که ۲۵ مه )۴ خرداد( برای روشن 
قانون رأی  این  پایان  به  برگزار شد،  ممنوعیت سقط جنین  قانون  تکلیف  شدن 
داده اند. مؤسسه ایپسوس پس از رفراندوم نظر ۴ هزار رأی دهنده را جویا شده 
است.  انجام شده  تایمز"  "ایریش  درخواست روزنامه  به  نظرسنجی  این  است. 
بر اساس نظرسنجی مورد نظر، ۶۸درصد از شرکت کنندگان از لغو ممنوعیت 
سقط جنین حمایت کرده اند و ۳۲ درصد در مخالفت با آن رأی داده اند. حدود ۳ 
اساسی  قانون  تعیین سرنوشت متمم هشتم  برای  ایرلندی  میلیون شهروند  نیم  و 
این همه پرسی شرکت کردند. بسیاری  اکیدا ممنوع کرده در  که سقط جنین را 
از ایرلندی های مقیم خارج از کشور برای شرکت در این رفراندوم تاریخی به 
وطن سفر کرد ه اند. شمارش  آرا از صبح شنبه ۲۶ مه آغاز شده است. انتظار 
می رود که نتایج مقدماتی بعد از ظهر شنبه اعالم شود. نظرسنجی هایی که پیش 
از رفراندوم برگزار شد حاکی از پیشی گرفتن مخالفین سقط جنین بود، با این 

حال بسیاری از رأی دهندگان نیز نظر مشخصی نداشتند.

دفاع اکثریت پارلمان از لغو این قانون
در جمهوری ایرلند که در آن مسیحیت و کلیسای کاتولیک جایگاه ویژه ای دارد 
ممنوعیت سخت گیرانه سقط جنین از رفراندوم سال ۱۹۸۳ قانونی شد. از سال 
باشد سقط جنین مجاز شمرده شده  در خطر  مادر  که جان  تنها زمانی   ۲۰۱۳
است. دولت ایرلند اعالم کرده که در صورت برتری رأی "آری" در همه پرسی، 
سقط جنین در ۱۲ هفته اول بارداری مجاز خواهد شد. اما در مواردی خاص 
از  ایرلند  پارلمان  اکثریت  تا ششمین ماه حاملگی هم سقط جنین کرد.  می توان 
پایان دادن به ممنوعیت سقط جنین حمایت می کنند. لئو وارادکار، نخست وزیر 
ایرلند هم از جمله حامیان این طرح است. کلیسای کاتولیک در این کمپین بسیار 

خویشتن دارانه عمل کرده است.
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احضار ليال ميرغفاری به دادگاه تجدید نظر

از  یکی  به  رسیدگی  برای  را  میرغفاری  لیال  تجدیدنظر  دادگاه   ۳۶ شعبه 
پرونده هایش احضار کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، لیال 
دلیل شرکت در تجمعات و حمایت زندانیان سیاسی در سال  به  میرغفاری که 
۹۴ به ۹۱ روز حبس تغریزی و ۷۴ ضربه شالق محکوم است، جهت رسیدگی 
مجدد به پرونده می بایست ۲۳ خردادماه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر حاضر 
شود. او نخستین بار در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام »اخالل 
برایش  دادگاه  از  تجمع غیرقانونی« محاکمه و پس  از طریق  نظم عمومی  در 
حکم حبس و شالق صادر شد. پرونده وی به دنبال تجمع او مقابل اوین برای 
حمایت از زندانیان سیاسی مفتوح شده است. لیال میرغفاری به همراه شماری 
از خانواده های زندانیان سیاسی در ۲۰ آبان ۹۴ بازداشت و پس از یک هفته با 
قرار وثیقه آزاد شد. او در مدت بازداشت در زندان قرچک نگهداری شد و در 
اعتصاب غذای خشک به سر برد. لیال )خدیجه( میرغفاری که سابقه دستگری 
و بازجویی متعددی دارد یکی از دختران خیابان انقالب نیز هست و به دنبال 
اعتراض به حجاب اجباری پرونده ای در دادگاه ارشاد برای او مفتوح شده است. 
او همچنین چندین بار از سوی مأموران وزارت اطالعات نیز به دلیل حرکت 

های اعتراضی و حمایت از زندانیان سیاسی احضار شده است.

نماینده مجلس ایران: آمار زنان مبتال به ایدز در حال 
افزایش است

همایون هاشمی نژاد، نماینده مجلس ایران، می گوید "حدود ۳۷ هزار نفر مبتال 
به ایدز در کشور شناسایی شده اما به نظر می رسد که تعداد مبتالیان دو برابر 
ایران  بهداشت مجلس  آقای هاشمی نژاد که عضو کمیسیون  باشد."  این میزان 
است افزوده است که "البته ۱۷ هزار نفر )از این مبتالیان( تحت درمان قرار 
دارند. " به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نماینده مجلس افزوده است که در 
انتقال ویروس این بیماری در حال حاضر "استفاده از سرنگ جای خود را به 
روابط جنسی داده است." به گفته وی همچنین آمار زنان مبتال به ایدز در حال 
افزایش است "به گونه ای که بر اساس آمارها طی دو سال گذشته آمار مبتالیان 
به ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. " آقای هاشمی نژاد گفته است که باالترین 
در عین  و  است  تهران  مانند  به کالنشهرهایی  مربوط  بیماری  این  آمار شیوع 
حال افزوده است که "در شهرهای کوچکتر به دلیل خود کنترلی آمار کمتری از 

مبتالیان ایدز نسبت به کالنشهرها داریم".

عضو فراکسيون زنان مجلس از وجود 24 هزار کودک 
بيوه زیر 1۸ سال در کشور خبر داد

معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو فراکسیون زنان مجلس، از وجود ۲۴ هزار 
بیوه زیر ۱۸ سال در کشور خبر داد. نماینده شبستر در مجلس روز یکشنبه به 
خبرگزاری خانه ملت گفت که پس از خراسان رضوی، استان آذربایجان شرقی 
رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله را دارد. این نماینده 
مجلس تصریح کرد در ماده ۱۰۴۱ قانونی مدنی حداقل سن ازدواج در کشور 
۱۳ سال است اما ازدواج های پایین تر از این سن نیز با اجازه پدر انجام می شود 
و فراکسیون به دنبال آن است که با ممنوع کردن طرح ازدواج زیر ۱۳ سال، 
حداقل سن ازدواج را به ۱۵ سال افزایش دهد. خانم علیشاهی با انتقاد از اینکه 
در اغلب روستاها تنها مدرسه ابتدایی وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه دختران 
روستایی به دلیل نبود مدرسه راهنمایی و دبیرستان مجبور به ترک تحصیل می 
شوند و والدین بعد از اتمام مقطع ابتدایی به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی دختران 

را مجبور به ازدواج می کنند.

الیحه جدید دولت سوئد: برقراری رابطه جنسی بدون 
رضایت متقابل تجاوز است

دولت سوئد الیحه جدیدی را تصویب کرد که براساس آن برقراری رابطه جنسی 
پنج  به جمع  ترتیب سوئد  بدین  می شود.  تجاوز محسوب  متقابل  بدون رضایت 
کشور دیگر اتحادیه اروپا یعنی بریتانیا، بلژیک، آلمان، لوکزامبورگ و قبرس 
پیوست که در آنها این قانون اعمال می شود. در این الیحه آمده است که افراد 
باید با کالم یا زبان اشاره موافقت خود را صراحتا برای برقراری رابطه جنسی 
اعالم کنند و سکوت در مواجهه با چنین تقاضایی نباید »بله« تفسیر شود. در 
اغلب کشورهای جهان تجاوز رابطه جنسی همراه با خشونت کالمی و فیزیکی 
تعریف می شود؛ با این حال بسیاری از فعاالن حقوق بشر معتقدند که عدم اعالم 
رضایت برای برقراری رابطه جنسی حتی میان همسرها و شرکای زندگی از 
مصادیق تجاز است. این قانون از اول ژوئیه امسال در سوئد اجرا خواهد شد و 
دادستان برای محکوم کردن متجاوزان نیازمند مدارکی دال بر اعمال خشونت و 
تهدید نیست. فعاالن اجتماعی امیدوارند که این قانون به دیگر کشورهای جهان 
محکم تری  قانونی  حمایت های  از  تجاوز  قربانیان  ترتیب  بدین  و  یابد  گسترش 

برخوردار شوند.

زخمی شدن یک زن بلوچ در تيراندازی ماموران 
انتظامی ایرانشهر

ظهر امروز، تیراندازی بی ضابطه و در منطقه شلوغ جمعه بازار ایرانشهر 
یک زن بلوچ را از ناحیه پا مجروح کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از 
کمپین فعالین بلوچ، ظهر امروز جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ ماموران نیروی انتظامی 
که یک خودرو را تعقیب می کردند، در جمعه بازار و محل پر تردد شهر اقدام به 
تیراندازی کردند. این تیراندازی بی ضابطه باعث زخمی شدن یک زن از ناحیه 
پا و اعزام به بخش فوریت های پزشکی شد. تاکنون هویت این زن احراز نشده 
است. الزم به یادآوری است که بامداد امروز نیز دو جوان بلوچ اهل دشتیاری به 
نام های رامین گرگیج و راشد بلوچ توسط ماموران پاسگاه کرتی لیردف کشته 

شدند. ایرانشهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است.
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نماینده مجلس ایران: آمار زنان مبتال به ایدز در حال 
افزایش است

همایون هاشمی نژاد، نماینده مجلس ایران، می گوید "حدود ۳۷ هزار نفر مبتال 
به ایدز در کشور شناسایی شده اما به نظر می رسد که تعداد مبتالیان دو برابر 
ایران  بهداشت مجلس  آقای هاشمی نژاد که عضو کمیسیون  باشد."  این میزان 
است افزوده است که "البته ۱۷ هزار نفر )از این مبتالیان( تحت درمان قرار 
دارند." به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نماینده مجلس افزوده است که در 
انتقال ویروس این بیماری در حال حاضر "استفاده از سرنگ جای خود را به 
روابط جنسی داده است." به گفته وی همچنین آمار زنان مبتال به ایدز در حال 
افزایش است "به گونه ای که بر اساس آمارها طی دو سال گذشته آمار مبتالیان 
به ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است." آقای هاشمی نژاد گفته است که باالترین 
در عین  و  است  تهران  مانند  به کالنشهرهایی  مربوط  بیماری  این  آمار شیوع 
حال افزوده است که "در شهرهای کوچکتر به دلیل خود کنترلی آمار کمتری از 

مبتالیان ایدز نسبت به کالنشهرها داریم."

سازمان ملل: برای زنان قربانی خشونت در افغانستان 
عدالتی در کار نيست

برابر  در  افغانستان  زنان  از  بناست  که  قانونی  کرد  اعالم  متحد  ملل  سازمان 
خشونت محافظت کند از سوی مقامات این کشور پیوسته زیر پا گذاشته می شود. 
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه با انتشار گزارشی تأکید کرد 
مقاماتی که این قانون را رد می کنند قربانیان پرونده های جرائم سنگین علیه زنان 
از پیش نمی برند. یورو  به میانجی های سنتی ارجاع می دهند که کاری  نیز  را 
نیوز نوشته است، گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل با عنوان »بی عدالتی 
یادآوری  و معافیت از مجازات: میانجیگری درباره جرائم جنائی علیه زنان« 
می کند که گرچه قانون »حذف خشونت علیه زنان« در سال ۲۰۰۹ در افغانستان 
به تصویب رسیده اما عمال دسترسی زنان افغان به عدالت در این زمینه همچنان 
بسیار محدود است. این گزارش که بر اساس ۲۳۷ پرونده خشونت علیه زنان 
در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میالدی شکل گرفته نشان می دهد که چطور استفاده 
از میانجی گری سنتی به جای نظام قضایی کشور باعث تضعیف نظام قانونی و 
افزایش خشونت علیه زنان می شود. زید رعد الحسین، کمیسر حقوق بشر سازمان 
ملل در این باره گفت:  »استفاده گسترده از میانجیگری هنگامی که یک زن یا 
دختر کتک خورده، ختنه شده یا به قتل رسیده و یا زمانی که قربانی امر هولناک 
قتل ناموسی شده، سبب می شود که چنین خشونتی امری طبیعی جلوه کند و احتمال 
روی دادن آن را بیشتر می کند.« بازماندگان قربانی خشونت در مواردی نظیر 
»قتل« و »قتل های ناموسی« به جای بهره بردن از نظام قضایی ناگزیر شده اند 
امر  این  قبیل علما،  شوراها و جرگه ها رجوع کنند و  از  به میانجی های سنتی 
باعث می شود زنان از حقوق اساسی و انسانی شان آگاه نشوند. دنیل بیل، رییس 
بخش حقوق بشر سازمان ملل نیز گفت: »بسیاری از زنانی که در این گزارش 
با آن ها گفت وگو شده است گفته اند که به خاطر فشار، شکایت رسمی شان را پس 
گرفته و برای میانجیگری توافق کرده اند، چنانکه گویی هیچ جرم واقعی ای روی 
نداده است.« از سوی دیگر بخشی از این زنان گفته اند با فشار شدید خانواده و 
احتمال  نکنند چراکه  پیگیری  قانونی خود را  تا شکایت  اجتماع روبرو شده اند 

پیامدهای  که  بپردازد  سنگینی  مالی  بهای  یا  شود  زندانی  جرم  عامل  می رفته 
سنگینی برای قربانی به همراه بیاورد. این گزارش می نویسد برای حل جرایم 
جنایی علیه زنان از جمله قتل، قتل  ناموسی و جرایمی که در ماده های ۱۸ تا ۲۲ 
قانون حذف خشونت علیه زنان آمده، نباید از میانجیگری استفاده شود و تصریح 
می کند: »گرچه دولت افغانستان گامهای مشخصی برای پاسخگویی برداشته اما 
واقعیت آن است که خشونت بی رحمانه علیه زنان در این کشور همچنان ادامه 
دارد.« تادامیچی یاماموتو،  نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان 
نیز افزود: »یافته های گزارش اخیر، به همراه جزئیاتی که نشان  می دهد عامالن 
کشتن زنان و نیز قتل های ناموسی از مجازات معاف شده اند، نشانگر آن است 
که عدالت برای زنان افغان به شدت ناکافی است.« گزارش سازمان ملل در انتها 
پیشنهادهایی را مطرح می کند و از مقامات افغانستان می خواهد فرآیند بررسی 
و پیگرد قانونی جرائم جنایی و خشونت علیه زنان را تقویت کرده و مواردی 
نظیر ازدواج اجباری و یا رفتارهای سنتی زیانبار علیه زنان را جدا پیگیری 
کنند، فارغ از آنکه قربانی این رفتارها به شکل قانونی شکایت کرده باشد یا خیر. 
برای جرائم  افغانستان خواسته اند  دولت  از  گزارش  این  تنظیم کنندگان  همچنین 
نظام  قابلیت  و  بگیرند  از زندان در نظر  سبکتر علیه زنان مجازات هایی غیر 

قضایی را برای محافظت از قربانیان خشونت توسعه دهند

بيش از ۳ ميليون زن سرپرست خانوار در ایران در فقر 
مطلق به سر می برند

علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسالمی، در نشستی با حضور برخی نمایندگان 
مجلس و رئیس سازمان بهزیستی و معاونان وی، گفت که در حال حاضر ۳ 
میلیون و ۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد و از این تعداد 
ربیعی  علی  دارند.  قرار  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  نفر  هزار   ۲۰۰ تنها 
افزوده است که البته شمار دیگری از این زنان تحت پوشش "کمیتۀ امداد امام" 
ارایه  البته توضیحی دربارۀ مستمری زنان سرپرست خانوار  آنکه  هستند، بی 
زنان  از  یک  هر  به  ماهانه  بهزیستی  سازمان  که  درآمدی  نمونه،  برای  کند. 
سرپرست خانوار از یک نفر تا پنج نفر می پردازد به ۱۰۰ هزار تومان نیز نمی 
رسد، در حالی که خط فقر در ایران امروز دست کم پنج میلیون تومان است. 
علی محمد ذوالفقاری، معاون حمایت و سالمت کمیتۀ امداد، بسیار پیش از این 
گفته بود که شمار زنان فقیر سرپرست خانوار که جهت دریافت کمک به کمیتۀ 
امداد مراجعه می کنند روز به روز رو به افزایش است به طوری که تعداد آنان 
از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در 
حال حاضر رسیده است. فهیمه فرهمندپور، معاون امور زنان وزارت کشور، 
به تازگی اعالم کرد که سرپرستی بیش از ۱۲ درصد خانوارهای کشور را زنان 
برعهده دارند و بیش از ۸۰ درصد زنان سرپرست خانوار باالی ۵۰ سال سن 
دارند. معاون امور زنان وزارت کشور همچنین گفته بود که ۴۵ درصد کل زنان 

ایران فاقد درآمد هستند.

تصویب قانون منع استفاده از پوشش برقع در پارلمان 
دانمارک

ماه  خرداد   ۱۰ پنجشنبه  روز 
پارلمان دانمارک قانون ممنوعیت 
اماکن  در  برقع  پوشش  از  استفاده 
به  کرد.  تصویب  را  عمومی 
رویترز«  »خبرگزاری  گزارش 
جاری  سال  اوت  از  قانون  این 
و  دادگستری  اجرا می شود. وزیر 
دانمارک  محافظه کار  سیاستمدار 

نیست برقع را از سر زنانی  پلیس مجاز  قانون،  این  با اجرای  اعالم کرده که 
خاطی  زن  دارند  پلیس حق  نیروهای  اما  بردارند.  کرده اند  نقض  را  قانون  که 
کشورهای  در  تاکنون  برگردد.  خود  خانه  به  بخواهند  او  از  و  کنند  جریمه  را 
فرانسه، بلژیک، هلند، بلغارستان و ایالت باواریا در آلمان قانون منع برقع در 
مکان های عمومی تصویب شده است. عفو بین الملل اعالم کرده که تصویب چنین 
قوانینی به معنای نقض حقوق زنان است: »همه زنان می بایست به هر شکلی 
که مایل اند، پوششان را خودشان به گونه ای انتخاب کنند که نمایانگر باورها و 

هویتشان باشد.«



۸

بدون نابودی نظام سرمایه داری رهائی زن ممکن نيست

شماره 77 ) 1۳97 (  گاهنامه بيداری زنان

تداوم ضرب و شتم پرستاران در بيمارستان ها/تهدید 
حرفه پرستاری

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع حمله به کادر پرستاری در مراکز درمانی 
کشور، سال های سال است که به گوش می رسد. اما، آنچه مسلم است، قرار 
نیست این قبیل تهدیدات علیه کادر پرستاری، فروکش کند و خیال این نیروهای 
خط مقدم مراقبت از بیماران، راحت و آسوده شود. بررسی ها نشان می دهد، 
کمتر روز و هفته ای است که به پایان برسد، بدون اینکه یک یا چند پرستار، 
از سوی بیماران و یا همراه هان بیماران، مورد تعدی کالمی و فیزیکی قرار 
و  مراقبتی  خدمات  بیشترین  پرستاری،  کادر  که،  است  حالی  در  این  نگیرند. 
بیماران ارائه می دهند. سید رضا مظلوم رئیس نظام پرستاری  به  درمانی را 
مشهد با اشاره به حادثه ضرب و شتم پرستار بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد، 
از دستگیری ضارب و معرفی او به کالنتری خبر داد. دوشنبه گذشته بود که 
پرستار اورژانس به نام سید مهدی موسوی که مشغول ارائه خدمات پرستاری 
به بیمار بود. به یکباره بدون هیچ درگیری یا درخواست اجابت نشده ای مورد 
ضرب و جرح ناگهانی بیمار قرار گرفته که متاسفانه منجر به شکستگی سینوس 
گونه و تیغه بینی و کبودی چشم و صورت شده است. آمارهای سازمان نظام 
پرستاری، نشان می دهد؛ در سال ۹۶ شاهد افزایش ضرب و شتم کادر پرستاری 
در مراکز درمانی بوده ایم، بطوریکه ۲۸ مورد ضرب و شتم فیزیکی پرستاران 
در کشور گزارش شد، ضمن اینکه ۱۵ پرستار نیز در حین انجام وظیفه فوت 
پرستار  که  فردی  وضعیت  با  ارتباط  در  مشهد،  پرستاری  نظام  رئیس  شدند. 
بیمارستان را مورد ضرب و شتم قرار داده است، گفت: ضارب پس از انتقال 
به کالنتری جهت بررسی صحت عقلی به پزشکی قانونی ارجاع گردیده است. 
مظلوم یادآور شد: همچنین از سوی سازمان نظام پرستاری، نامه های جداگانه 
ای به روسای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بیمارستان زده شده که پیگری سریع 
تر امر درمان و همچنین پرونده شکایت قضائی شوند. همچنین، وحید نصیری 
معاون حقوقی سازمان نظام پرستاری، گفت: متاسفانه طی چند سال اخیر اخبار 
متعددی از ضرب و شتم پرستاران در مناطق مختلف کشور داشته ایم، ضرب و 
شتم هایی که اکثراً بدون هیچ گونه دلیل منطقی اتفاق افتاده و موجب بروز حس 
نبود امنیت در محیط های درمانی کشور گردیده است. وی ادامه داد: ضرب و 
شتم همکار بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد یکی از این اتفاقات تلخ است که 
از هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد و رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد 
درخواست داریم که با جدیت و قاطعیت تا برخورد جدی قضائی با ضارب پیگیر 
این امر باشند. چرا که نباید با تکرار رخداد چنین حوادثی به انگیزه و امنیت 
سازمان  حقوقی  معاون  گردد.  وارد  لطمه  مردم  به  خدمت  ارائه  در  پرستاران 
نظام پرستاری افزود: بنده به نوبه خود ضمن قدردانی از پیگیری مستمر هیئت 
در جهت  حمایت  گونه  هر  برای  سازمان  آمادگی  مشهد  پرستاری  نظام  مدیره 
تسریع رسیدگی به موضوع را اعالم می دارم. شاید ضرب و شتم پرستاران، 
پول  تومان  ها  میلیون  که  حالی  در  باشد.  مهاجرت  برای  آنها  دالیل  از  یکی 
صرف تربیت نیروهای زبده و مجرب پرستاری می شود، اما تعدی کالمی و 
فیزیکی در محیط کار، باعث شده آمار مهاجرت پرستاران، افزایش یابد. آمارها 
نشان می دهد، در فروردین ۹۶ تعداد ۸ پرستار، اردیبهشت ۱۲ نفر، خرداد ۸ 
نفر، تیر ۱۶ نفر، مرداد ۱۹ نفر، شهریور ۱۷ نفر، مهر ۹ نفر، آبان ۹ نفر، 
آذر ۱۱ نفر، دی ۱۱ نفر، بهمن ۱۲ نفر و در اسفند ۹۶ ، ۶ پرستار متقاضی 
اند. در همین حال، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت،  مهاجرت بوده 

در واکنش به ضرب و شتم پرستاران، گفت: یکی از مشکالت جامعه ما در حال 
حاضر همین خشونت ها است و این مشکالت در بیمارستان ها نیز اتفاق می افتد. 
برخی خرده فرهنگ ها در بعضی استان ها به این شکل است که اگر کسی در 
هرچه  و  باشند  کنارش  باید  بیمار  خانواده  افراد  همه  شده،  بستری  بیمارستان 
پرسنل بیمارستان می گویند نیازی به حضورشان نیست، قبول نمی کنند و این را 
نشانه وفاداری می دانند. وی افزود: نظام ثبت برای این موارد وجود دارد و در 
گزارش پرستاری و حراست بیمارستان ثبت می شود و پیگیری قانونی الزم نیز 
صورت می گیرد، اما باید موارد سبک و سنگین شود. وی ادامه داد: در برخی 
موارد شخصی که مضروب شده می خواهد اتفاق اعالم عمومی شود، در حالی که 
ممکن است قبح شکنی یک اتفاق باعث رواج آن شود. بنابراین اعالم در رسانه 
به معنی رسیدگی و عدم اعالم در رسانه به معنی عدم رسیدگی نیست. حریرچی 
توهین  و  کادر درمان حمله  به  اگر کسی  که  دارد  قانون خاصی وجود  افزود: 
کند، شرایط خاصی از لحاظ قانون حاکم است. وی گفت: بیمارستان ها مکلفند 
این اتفاقات را به مرجع قانونی اعالم کنند و بنا بر بزرگی حادثه این موضوع به 

جای مشخص اعالم می شود.

تظاهرات زنان در آرژانتين در حمایت از حق سقط 
جنين

صد ها زن در مقابل کنگره آرژانتین دست به تظاهرات و تجمع زده و خواستار 
ایرلند در یک همه پرسی  اعطای حق سقط جنین شدند. هفته گذشته شهروندان 
شرکت کردند تا قانون ممنوعیت حق سقط جنین را لغو کنند. در این همه پرسی 
طرفداران حق سقط جنین با اکثریت ۶۶.۴ درصد پیروز شدند و رای به لغو 
قانونی دادند که بیش از سه دهه پیش در قانون اساسی این کشور تجلی یافته بود. 
حمایت بخش بزرگی از شهروندان ایرلند از اعطای حق سقط جنین امیدبخش 
زنان و فعاالن حقوق زن در کشورهای آمریکای التین از جمله آرژانتین است؛ 
به ویژه آنکه کلیسای کاتولیک نقش بزرگی در هر دو کشور دارد. سال گذشته 

شیلی نیز قوانین ممنوعیت مطلق سقط جنین را تغییر داد.

نخستين گواهينامه های رانندگی برای زنان در عربستان 
صادر شد

در  زنان  برای  رانندگی  گواهینامه  صدور 
عربستان سعودی از روز دوشنبه ۱۴ خرداد 
آغاز  از دهه ها توقف به صورت محدود  پس 
در  شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی 
زنان  از  گروه  »اولین  که  داد  خبر  گزارشی 
دریافت  را  خود  رانندگی  گواهینامه  امروز 
جهان  کشور  تنها  سعودی  عربستان  کردند«. 
که رانندگی زنان در آن ممنوع است خود را 

می کند.  آماده   - دیگر  هفته  -سه  ژوئن   ۲۴ روز  در  ممنوعیت  این  لغو  برای 
این گزارش می افزاید نهادهای مسئول کار تعویض گواهینامه های بین المللی با 
گواهینامه های عربستان را در چند نقطه از کشور آغاز کرده و زنان داوطلب 
گواهینامه های  تعداد  خبرگزاری  این  کردند.  شرکت  عملی«  »امتحان  یک  در 
اقدام بخشی از طرح های گسترده محمد بن  این  صادر شده را مشخص نکرد. 
سلمان ولیعهد عربستان برای گسترش آزادی های فردی و مدرن سازی این کشور 
تغییر  برای  اخیرا  عربستان  ولیعهد  است.  نفت  درآمد  به  متکی  و  محافظه کار 
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        جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

شماره 77 ) 1۳97 (  گاهنامه بيداری زنان
شعبه  در   ۹۷ ماه  خرداد  پنجم  تاریخ  در  دادگاهی  در  او  شد.  بازداشت  سفید« 
۱۰۹۰ دادگاه ارشاد تهران به دو اتهام »اقدام به بی حجابی در انظار عمومی« 
و »نشر دادن مبتذل در فضای مجازی« به دو ماه حبس تعزیری و یک میلیون 
تومان جریمه نقدی محکوم شده است. به گفته خانم بابایی منظور از نشر دادن 
در  حجاب  درباره  که  اوست  عکس های  و  نوشته ها  مجازی  فضای  در  مبتدل 
صفحات فیسبوک و اینستاگرامش منتشر کرده است. شیما بابایی همچنین دختر 
ابراهیم بابایی از زندانیان سیاسی سابق است که در اعتراضات پس از انتخابات 
ریاست جمهوری ۸۸ به مدت چهار سال در زندان اوین بود. به گفته شیما بابایی 
با برداشتن روسری از  بار  با شرکت در کمپین چهارشنبه های سفید چندین  او 
سرش در خیابان های تهران به حجاب اجباری اعتراض کرده بود و در بهمن 
ماه ۹۶ در ادامه جریان دختران خیابان انقالب در مقابل برج میالد روسریش 
را از سر برداشت اما بالفاصله پس از این حرکت بازداشت نشد. خانم بابایی از 
آزارهای ماموران در ارتباط با پرونده بدحجابیش گفت که در ابتدا به صورت 
غیابی برای او دادگاه تشکیل شده است: »در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۷ با منزلمان 
تماس گرفته شد. مادرم با مامور پشت خط صحبت کرد. بسیار شوکه شده بودم. 
مامور به او گفته بود حکمم صادر شده و برای رویت حکمم باید به دادگاه بروم. 
حکم بدون تشکیل دادگاه و بدون حضور من و وکیلم صادر شده بود. چند روز 
بعد که به شعبه ۱۰۹۰ مراجعه کردم حکم دو ماه حبس تعزیری و یک میلیون 
تومان جریمه نقدی را دریافت کردم.  من شکایت کردم که آخر چطور و در 
کدام دادگاه من محکوم شدم. وقتی ۲۰ روز بعد با وکیلم برای نتیجه اعتراضم 
مراجعه کردم، گفتند که تاریخ دادگاه جدید ۵ خرداد ماه است.« خانم شیما بابایی 
روز پنجم خرداد ماه به همراه وکیلش در دادگاه شعبه ۱۰۹۰ شرکت کرد: »در 
دادگاه من را متهم به تظاهر به بی حجابی کردند و من هم گفتم بله من این کار 
را کردم و با حجاب اجباری مخالفم.« به گفته خانم بابایی پس از آن وقتی هفت 
روز پس از جلسه دادگاهش در تاریخ ۱۲ خرداد ماه به دادگاه ارشاد مراجعه 
می کند با صدور حکمش مواجه می شود که تایید همان حکم قبلی بوده است: »من 
مجددا به همان دو ماه حبس تعزیری و یک میلیون جریمه نقدی که غیابی برایم 
صادر شده بود محکوم شدم. به این حکم اعتراض کرده ام و حاال منتظر جواب 
دادگاه تجدیدنظر هستم.« شیما بابایی به همراه همسرش مواجه با دو پرونده دیگر 
درباره اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و  اعتراض مقابل ساختمان الستیک 
دنا در تاریخ ۳۰ آذر ۹۵ است. او درباره پرونده اعتراضات سراسری دی ۹۶ 
گفت: »من و همسرم در اعتراضات دی ماه حضور داشتیم و روز ۹ دی ماه در 
ساعت های اولیه شروع اعتراضات همسرم بازداشت و به قرارگاه ثارهلل منتقل 
شد و بعد از آنجا به اوین منتقل شد. هشت روز در اوین به همراه ۴۰۰،۵۰۰ 
نفر دیگر بود و بعد با قرار کفالت ۵۰ میلیونی آزاد شد. در این پرونده عالوه بر 
من و همسرم چند نفر دیگر هم حضور دارند و ما در ۳۱ روزی که در بند ۲۰۹ 
وزارت اطالعات بودیم به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه 

نظام، نشر اکاذیب در فضای مجازی و ارتباط با رسانه های بیگانه متهم شدیم.«

ممانعت از دسترسی زینب جالليان به خدمات پزشکی و 
درمانی

از  یکی  و  کرده  سفر  جهان  مختلف  کشورهای  به  کشور  محافظه کارانه  وجهه 
برنامه های عمده او پایان دادن به بخشی از محدودیت ها در مورد زنان و تفکیک 
برنامه ها سایر  این  با  اما همزمان  است.  امکان عمومی  از  برخی  در  جنسیتی 
اقدامات دولت عربستان سعودی پیشرفت اصالحات در آن کشور را زیر سئوال 
برده است. هفته گذشته دولت آن کشور اعالم کرد که ۱۷ نفر را به جرم »به 
خطر انداختن امنیت کشور« دستگیر کرده ولی منتقدان حکومت می گویند این 
بازداشت ها نمونه مشخصی از سرکوب مخالفان و دگراندیشان است. گروه های 
مدافع حقوق بشر می گویند بسیاری از افراد بازداشت شده، فعاالن حقوق زنان 
از جمله حق رانندگی و پایان دادن به سیستم قیمومیت مردان بر زنان بوده اند. 
تحقیقات  روند  تکمیل  تا  شدگان  بازداشت  از  نفر  هشت  گفتند  مسئول  مقامات 
که ۹  شده  مدعی  عربستان  دولتی  خبرگزاری  شده اند.  آزاد  موقت«  »به طور 
مظنون از جمله چهار زن پس از اعتراف به ارتکاب جرایم مختلف از جمله 
تماس با گروه های »دشمن« و عضو گیری افراد در ادارات حساس دولتی هنوز 
»فعالیت های  به  را  شدگان  بازداشت  ریاض  حکومت  هستند.  بازداشت  تحت 
هماهنگ شده برای به خطر انداختن امنیت و ثبات کشور« متهم کرده است. در 
گزارش های های قبلی رسانه های مورد حمایت حکومت این کشور، برخی از این 
افراد تحت عنوان خائنین و »جاسوسان سفارتخانه ها« معرفی شدند. فعاالن مدنی 
چنین گزارش هایی را به عنوان بخشی از »کارزار ایجاد هراس« رد کرده اند. در 

همین حال بازداشت های اخیر موجی از انتقادهای بین المللی را برانگیخته است.

شيما بابایی، به دو ماه حبس تعزیری و یک ميليون 
تومان جریمه نقدی محکوم شد

به  گذشته،  سال  تابستان  از  مفتوحه  پرونده  بابت  از  مدنی،  فعال  بابایی،  شیما 
انظار  در  شدن  بی حجاب حاضر  و  مجازی  فضای  در  مبتذل  داده  “نشر  اتهام 
عمومی” به دو ماه حبس تعزیری و یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. 
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموع فعاالن حقوق بشر در ایران، 
شیما بابایی از فعاالن مدنی بازداشت شده در ۱۲ بهمن ماه سال گذشته است که 
پس از یک ماه بی خبری در اسفند ماه ۹۶ با تودیع وثیقه موقتا تا زمان برگزاری 
دادگاه از زندان اوین شد. خانم بابایی از بابت پرونده دیگری که از تابستان سال 
گذشته علیه وی مفتوح شده بود، به اتهام “نشر داده مبتذل در فضای مجازی و 
بی حجاب حاضر شدن در انظار عمومی” به دو ماه حبس تعزیری و یک میلیون 
تومان جزای نقدی محکوم شد. این فعال مدنی امروز دوشنبه ۱۴ خرداد با انتشار 
ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد که هفته گذشته از بابت این پرونده 

محاکمه شده و حکم صادره نیز در روز دوشنبه به وی ابالغ شده است.

شیما بابایی: به حکم ناعادالنه  برای برداشتن روسری از سرم معترضم
شیما بابایی یکی از دخترانی که به دلیل برداشتن روسری از سر به دو ماه حبس 
تعزیری و پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده به کمپین حقوق 
بشر در ایران گفت او به حکم »ناعادالنه اش« اعتراض کرده و در حال حاضر 
عالوه بر انتظار برای نتیجه دادگاه تجدیدنظر پرونده حجاب، منتظر تشکیل دو 
دادگاه دیگر با اتهاماتی متفاوت برای خود و همسرش )داریوش زند( است. به 
گزارش کمپین حقوق بشر: شیما بابایی، ۲۴ ساله، ساکن تهران یکی از دخترانی 
فعالیت در کمپین »چهارشنبه های  از سر  و  برداشتن روسری  برای  است که 

سالمتی  وضعیت  شدن  بدتر  علیرغم 
سیاسی  زندانی  جاللیان"،  "زینب 
شهر  زندان  در  ابد  حبس  به  محکوم 
همچنان  زندان  مسئولین  "خوی"، 
درمانی  خدمات  به  وی  دسترسی  از 
بنابه  می کنند.  جلوگیری  پزشکی  و 
زینب  سالمتی  وضعیت  گزارشات، 
جاللیان روز به روز وخیم تر می شود. 
وی که پیشتر به بیماری ناخنک چشم 
و تب برفکی دچار شده بود اکنون نیز 
از ناراحتی قلبی و عفونت شدید دندان 

رنج می برد." زینب جاللیان که پیشتر در اعتراض به وضعیت خود در زندان 
و عدم رسیدگی مسئولین، دست به اعتصاب دارویی زده بود، بار دیگر مسئولین 
زندان را تهدید کرده است که اگر تا روز شنبه هفته آینده در خصوص اعزام وی 
به دندانپزشکی اقدامی صورت نگیرد، وی راه های دیگری را در اعتراض به 

وضعیت خود در پیش خواهد گرفت.
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برای آشنائی با دیدگاه ها 
و همچنين ارسال مطالب و 
اخبار برای درج در گاهنامه 

با ما تماس بگيرید
 برای تماس:

آدرس پست الکترونيک 
E-mail

bidarizanan@yahoo.com
وبالگ های مرتبط :

https://torkmamkhabar.word-
press.com

http://oldoznznews.blogspot.com

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

شوید، زنان کارگر مسلح شوید!
الکساندرا کوالنتای

 Alexandre کوالنتای  الکساندرا 
در   1۸72 سال  در    Mikhhailovna
روسيه به دنيا آمد. او یک کمونيست 
سال  از  پيش  که  بود  روس  انقالبی 
سال  آن  از  و  منشویک  عضو   1914
در  او  پيوست.  بلشویک  به  بعد  به 
سال 192۶ دیپلمات شوروی و سفير 
وی  بود.  مکزیک  در  شوروی  اتحاد 
نخستين زنی بود که سفير شد. او در 

سال 1952 درگذشت. 
    

گاهنامه بيداری زنان

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