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برده داری نشان میدهد که وضدعدیدت کداری و
معیشتی انسان های زیادی در کشارهای مختلدف
جهان رو به وخامت نهاده و این افراد در خدطدر

بها لیلی

افتادن به دار بردیی مدرن هستند .بده یدفدتده
مسئاالن نهادهای بین المللی ،آواریان و مهاجران
به محض ثدبدت ندار در

از جمله قشرهای آسیبپذیری هستندد کده بده

در این جهنم خاما

ادارات مهاجرت آنها تنها کاری که می کنند دادن

راحتی می تاانند به کار بردیی یدمدارده شداندد.

کاغذی به اندازه برگ امحتحان نهدایدی اسدت و

کشار هند دارای بیشترین بردیان مددرن اسدت.

راهی کردن شما برای بردیی در یکی از شهرهای

بسیاری از سازمان های بین الملی هدف ی ارشات

بسیاری از ای دی ها برای پایان دادن به تحقیرهدا،

خاد می باشدد .در

خاد را متاجه کردن افکار عمامی جهان پیرامان

دست به خادکشی زدهاند .همچنین تدا کدندان

قدرمد ی روی

خطر بردیی مدرن بیان می کنند .به یفته آنها بر

بیش از  ۰۴یار دستهجمعی کشته شدیان ای دی

زمین سرد آنجا برای پناهنده نیست .باید شدروع

خالف بیماری های ایدز و ماالریا ،برده داری مدرن

در عراق یافت شده است .سازمان ملل در حدالدی

به یشتن خانه ای برای خاابیدن و بدعدد از آن

تاسط انسانها و دولتها باجاد آمده است .ایران

این ی ار

های دیگری از کشار هدای

منبع درآمدی که همان بردیی مطل است .زیدرا

به همراه کشارهایی نظیر کره شمالی ،هنگکنگ،

جنگ زده منتشر میکند که این سازمان و سدایدر

آنجا بعد از  21ساعت کار مفید پالی که به عناان

اریتره ،سادان جنابی و یینه استاایی در عدرصده

سازمان ها هیچ اقدار عملی برای جلا یدیدری از

حقاق به این افراد داده می شاد فقط برای دادن

قانان یذاری و فعالیت نهادهای دولتی کم تدریدن

ادامه جنگ نکرده اند.

اجاره خانه و خاراک است .در این هندگدار تدازه

تال

را در زمینه مبارزه با بردهداری مدرن داشته

مشخص می شاد که دیگر سریرمی هم در کدار

است.

این کشار جهت امرار و معا
این هنگار تازه می فهمید فر

نیست .و فقط بایستی صبد

و ی ار

همچنین در دول غربی هم بر اساس آمدارهدا در
کشاری همچان بریتانیا بسیاری از پناهدنددیدان

را شدب کدرد .بدا

در چند سال یذشته بنا به یفته سازمدان مدلدل

پس از ورود به این کشار ،به خادفدروشدی وادار

کارهای طاقت فرسا در یاشه های مختلف شهر و

 ۰۴۴ه ار ای دی از خانه های خاد آواره شدده و

می شاند یا آنان را در مشاغل سخت در م ارع یدا

بدون هیچ یانه احترامی به طار متداور باید مداه

ه اران تن به دست داعش اسیر یا بده بدردیدی

بخش ساختمان به کار میییرند .در مااردی ،این

های متمادی به بردیی سپری کرد .برای رسیددن

جنسی یرفته شده اند .این سازمان چهارشدندبده

افراد به تکدییری یمارده میشاند یدا از آندان

به حقی هر روز تکه ای از وجاد خاد را از دسدت

سار اوت به مناسبت دومین سدالدگدرد آندچده

برای کالهبرداری از پرداخت های تامین اجتماعی

می دهید .مانند انسانیت غرور ،شرف ،غدیدرت و

پژوهشگران سازمان ملل آغاز نسلکشی ای دیهدا

ساء استفاده میشاد .تعداد بردیدان ندایدن در

مهاجدرت

می نامند ی ارشی منتشر کرده است .کارشناسدان

بریتانیا تا یکه ار و دویست نفر در سال تخمدیدن

است.

کمیسیان جنایات جنگی سازمان ملدل مدتدحدد

زده می شاد که در ازای انجار کارهای سدخدت و

بر اساس بسیاری از ی ارشهای منتشر شده تاسط

می یایند با هجار داعش در سار اوت  ۴۴۰۰بده

یاه غیرقانانی ،عایدی ناچی ی دریافت می کنند و

سازمان های معتبر می تاان این نتیجه را یرفدت

کاهستانهای سنجار در عراق نسلکشی ای دیها

بخش عمده دریافتی آنان ،نصیب دیگران میشاد.

که میلیان ها پناهنده در جهان میان بردیی بدا

سدامدان

برده داران ناین به شکل های مختلف امکان فرار را

ملل طی دو سال یذشته و پس از حمله داعدش

از قربانیان خاد سلب میکنند .یرفتن یدذرندامده

کشارهایی همچان ایران ،کره شمدالدی ،یدیدنده

بیش از  ۰۴۴ه ار نفر از اقلیت ای دی از منداطد

این افراد ،وارد کردن فشار ،تهدیدد و ارعداب و

استاایی و اریتره از جمله کشارهایی هستند کده

سنجار و بعشیقه آواره شدده اندد و اکدندان در

محرور کردن آنان از دسدتدرسدی بده خددمدات

کم ترین اقدامات را علیه برده داری مدرن اندجدار

وضعیت اسفباری در اردویاهها به سر میبرندد .در

حمایتی از جمله تمهیداتی است که در این زمینه

می دهند .کشارهایی که بدلیل شرایط منطقه ای

ی ار

سازمان ملل آمده است :بسیاری از اسیران

محل زندیی پناهندیان بیشمار هستند .اغلب این

ای دی به ساریه برده شدند .در ساریده زندان و

بردیان مدرن در معادن ،م ارع و کارخانهها به کار

دختران ای دی به دست داعش به بردیی جنسدی

یرفته می شاند .به این مجماعه بدایدد بدردیدان

یرفته میشاند و به پسران نی بدرای مدبدارزه و

جنسی را نی اف ود که هر روزه بر تدعدداد آندهدا

بعضاً انجار عملیات انتحاری تعلیم داده می شداد.

جدید شاخص جدهداندی

برخی ی ار های حاکی از آن است که در ساریه

جاانی خاد که تاوان سنگینی برای ی

سب

مدرن به سر مدی بدرندد .در ایدن بدیدن

اف وده می شاد .ی ار

نی کلید خارده است .بر اساس ی ار

به کار میرود.
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اعدار شدیان در ایران میتاانیم به بهائیان یا همان
پیروان آئین بهاییت اشاره کنیم که از ابتدای سال
71تا به حال حدود  ۴۴۴نفر از آن ها بده دلدیدل
اعتقاداتشان ویا به بهانه های دیگری مثل ترویج و
تبلیغ دینشان تاسط حکامت جنایتکار اسدالمدی

بدون ش

حتی اسم بردن ازکلمه اعددار بدرای

اعدار شده اند .که کاچ

ترین آمدار از اعددار

خیلی از انسان ها دشاار است ،چان کده اعددار

زندانیان سیاسی و عقدیددتدی در ایدران اسدت.

معنای واقعی خشانت و عملی کامال ضد انسداندی

بیشترین آمار اعدار در ایران علیه کرد ها صدارت

است .و در اکثر کشارها بدلیل مبارزه مردر حکدم

میگیرد ،در حدود  ۰1سال یذشته حدود ۰۴۴۴

شنیع اعدار از قاانین آن جاامع حذف شده است.

نفر  ،فقط ازیکی از اح اب کردی به وسدیلده ی

حکامت ایران متهم به تجاوز جنسی یسترده بده

حکامت داعش اسالمی ایران اعدار شده اند.

زندانیان سیاسی شد .به عناان مدثدال :در زمدان

در ایران شماری از اعدار ها به بد ترین و فجدیدع

اعدار زندانیان سیاسی در دهده  3۴اشدخداصدی

ترین شکل یعنی در مال عار صارت میگیرد ،فقدط

همچان حسینعلی منتظری طی نامه ای به تجاوز

به دلیل این که حکامت مدی خدااهدد رعدب و

به زندانیان دختر اعتراض میکند ،متهمان پروندده

وحشت در دل مخالفان خاد بیندازد .با این اعمال

( وبالگ نایسان) هم در زمان بازداشت ،از تهددیدد

ضد بشری ستان ها وپایه های نظار هر چده زود

شدن به تجاوز جنسی خبردادند .در زمان ریاست

تر روبه نابادی خااهند به طار کلی ایر بخااهدیدم

جمهاری احمدی نژاد و اجدرای طدرح ارتدقدای

از زمان انقالب اسالمی تاکنان شمدار زیدادی از

واقع بینانه به کتاب قانان اسالمی ایران نگاه کنیم

امنیت اجتماعی تاسط پلیس ،افرادی که در ایدن

زندانیان سیاسی حتی بدون بری اری دادیاه اعدار

هیچ چی ی ج جنایاتی که که از جانب بداندیدان

خصا

در بازداشتگاه کهری ک حبس شددن از

شده اند .در تابستان  ۰۰31خمینی با فدتداایدی

سیستم والیت فقیه پایه ری ی شده چی ی دیدگدر

تجاوز ،برهنه کردن عارت وادرار بر روی زندانیدان

اسالمی دستار کشتار زندانیان سیاسی در سراسدر

نمی تاان یافت . .تمامی جاانب حقداق بشدر را

سخن یفته اند .ی ار

هایی از شکنجه و آزار و

ایران را صادر کرد و در طی دو ماه ه اران زندانی

نقض می کند و ج اعمال ضد انسانی هیچ چدید

اذییت جنسی بازداشت شدیان اعتراض به دهمین

سیاسی که اکثرا حکم زندانشان تمار شده باد بدا

دیگری در آن وجاد ندارد .سران حکامت آخاندی

انتخابات ریاست جمهاری نی  ،مطرح شده اسدت.

نظارت هیئت مرگ و شخص ابراهیم رئیسی کده

ایران هر چی ی که به نفع بقای حکامتشان بداده،

مانند ومثال هایی همچان این مااردی که بدیدان

اکنان کاندید ریاست جمهاری است در دادیداه

چه انسانی و چه ضد انسانی در کتابی ناشته وآن

شد در ایران و در شکنجه یاه های حکامت شدار

های چند دقیقه ای محاکمه شدند و اکدندان در

را کتاب قانان اسالمی نامیده اند البته ندایدفدتده

اسالمی ایران بسیار اتفاق می افتد و ایدن تدندهدا

خاوران های یمنار و بی نار و نشان خفته اند.

نماند بیشتر قاانین در کتاب قانان ایران بریرفتده

یاشه ی کاچکی از این ناع اتفاقات است.

از کتاب قرآن است که آن هم جد خشداندت و

بایستی تمدامدی عدامدلدیدن ،آمدریدن وسدران

وجداد

جنایتکارجمهاری اسالمی محاکمده ودادیداهدی

حکم اعدار نقض حقاق ی

انسان است ،امدا در

سیستم قضایی و حکامت ایدران اعددار کدامدال
طبیعی و امری قانانی می باشد .جمهاری اسالمی
ایران با این رو

در این فکر اسدت کده صددای

مخالفین خاد ،به ویژه اقلیت های مذهبی یا قامی
را خفه کند .حکامت با تاسل به اعدار خااسدتدار
مرعاب کردن جامعه است.

سنگین ترین مجازات درایران برای افرادی با افکار
سیاسی یادیدیاه های متفاوت با دولت اعدار است
که متاسفانه به راحتی برای آن دسته از اشخدا

قصا

وتجاوز هیچ چی دیدگدری در

ندارد.

شاند تا شاید آرامش خاطری باشد برای مدادران
ماشین

داغدار و یا خااهران چشم به راه و خانااده هدای

المللی حقاق بشر،به ویژه سازمان ملل را در نظدر

تبدیل کنیم مسلما اسمش را ،ماشین ب رگ اعدار

که بی سرپرست شدند و  ۰3سال اعدار وشکنجده

بگیریم که ایران در ضمینه اعدار پس از چین در

مخالفین باید نامید .درایران فقدط از اعددار بده

و جنایات باشد.

رتبه دور قرار دارد ولی ایر این رقم هارا نسبت به

عناان زهر چشم یرفتن از مردر ویا خفده کدردن

جمعیت کشار هادر نظر بگیریم ،مسلما ایران در

صدای مخالفان استفاده نمی کندندد ،بدلدکده از

رتبه ی نخست قرار میگیرد .البته نایفته نیدسدت

شکنجه های کامال ناعادالنه و کثیف مثل تدجداوز

شمار زیادی از اعدار ها بدون بدرید اری دادیداه

جنسی به زندانیان هم استفاده کدرده و چدهدره

صارت می ییرد .این به معدندی آن اسدت کده

واقعی و منفار خاد رابه همه نشان داده اندد .در

اسمشان در هیچ سازمانی ثبت نخدااهدد شدد .از

چند برهه از تاریخ شار جمهاری اسالمی ایران،

قابل اجراست .ایر ی ار

های سازمان های بیدن

ایر بخااهیم قاه قضائیه ی ایران را به ی
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دست به افشایری های جنایات یکدیگر می نند و

سالها جنایت تحت لوای

هر کدار برای تبرئه خاد

از جنایاتش بده دروغ

اتخابات

متاسل می شاند و از ترس رو شدن دسدتدشدان

پردل زارع

برای مردر مجبار به ساکت مدانددن در قدبدال
جنایات یکدیگر می شاند و برنامه را با بگم بگم و

جمهاری اسالمی ایران که  ۰3سدال اسدت بدا
مضحکه انتخابات مردر را به پای صدنددوق هدای

یادت باد و فالن وقت و فالن جا به پدایدان مدی
رسانند.

رای ییری کشانده است .در اردیبهشت ماه سدال

در میان کاندیدا های این دوره حسن روحانی کده

 ۰۰۳3هم قصد دارد تا یکبار دیگر مردر را بدرای

سابقه ی

دوره چهار ساله ریس جمهاری رژیدم

ایجاد تاهم مشروعیت بخشیدن به جنایاتدش بده

سرمایداری ایران را دارد ،و شعار

پای صندوق های نمایشی رای ییری بدکدشداندد.

امید باد ،دولتی که هیچ بهبادی در زندیی تاده

تمامی کسانی که در ایدن دوره از مضدکدحده

های زحمت کش جامعه به ارمدغدان ندیداورد و

طبقه کاریر و زحمتکش جامعه و اح اب سیاسدی

انتخاباتی رژیم خداد را بدرای پسدت ریداسدت

زندیی تادهای فقیر جامعه را به زیر خدط فدقدر

آزادانه در جامدعده شدرکدت داشدتده بداشدندد.

جمهاری ایران ،کاندید کرده اند همگی از سدران

کشید  .در حالی که سطر کارنامه ننگین ریداسدت

رای من سرنگانی جمهاری اسالمی

نظار و جنایتکاران رژیم اسالمی ایران هستند ،که

پر است از دادن شعار های پاچ و تا

جمهاری ا

دولت تدبیر و

آنها می تاان دید کده

خالی ،دادن وعدهای الکی ،اختالس های باندکدی،

همگی این کاندید ها چه روحانی ،قالباف ،رئیسی،

حقاقهای نجامی مدیران ،اعددار هدای دسدت

جهانگیری ،میرسلیمی و هاشمی تبار دستدانشدان

جمعی زندانیان ،دزدی ،بستن کارخانه ها و بیکدار

به خان جاانان ،زندانیان سیاسی ،دانشجدایدان و

شدن هر روزه کاریران ،فقر ،بیکاری ،اسید پاشدی،

مردر آزادیخااه و برابری طلب و طبدقده کداریدر

سرکاب مخالفان و دستگیری فعاالن عرصه هدای

آغشته است.

سیاسی و اجتماعی  ،کاریری ،زنان ،کادکان است.

با نگاهی به کارنامه ت

ت

رژیم اسالمی ایران در راستای حفظ بقایش از هدر
ناع وسیله و اب ار و روشی که بتااند مخالفنش را
سرکاب و حذف فی یکی کند و به حفظ بدقدایدش
کم

کند استفاده میکند .صدا و سیمدای رژیدم

قصد دارد تا دوباره با دادن شعارهایی پاچ و تدا
خالی و بی اساس مردر را دوباره در مضدحدکده
انتخابات شرکت دهد و چهار سال دیگر به عدمدر
ننگینش رژیم سرمایه داری ایران بیف اید.

سازما پناهدگان بیمرز واحد
سوئد از تمامی پناهجویان و

اسالمی ایران اسالمی ایران که کاری ج پدخدش

انتخبات در کشاری که تمار ارکدان قددرت در

آزادیخواهان می خواهد که

دروغ و اخبار جعلی و درست کردن برنامده هدای

دست رهبر است و همه کس و همه چی بده رای

روز جمعه برابر با نوزدهم ماه

خسته کننده مذهبی برای مردر ندارد ،در طدال

او انتخاب می شاد .از رای مردر به عناان وسیلده

این دوره از مضحکه انتخابات فضای بیشدتدری را

ای تبلیغی در رسانه ها استفاده می کند .می تاان

می همراه با دیگر احزاب در

و

این را بیان کرد که مردر هیچ حقی در تدعدیدن

جانار اسالمی باز کرده اسدت .ایدن رسدانده بده

سرناشت خاد ندارند و شهروندان از هیچ ید

از

اسالمی گرد هم آیند تا این

اصطالح ملی با بری اری برنامهای به نار مدنداهدره

آزادیهای سیاسی و اجتماعی فردی و فدرهدندگدی

انتخاباتی ،به یاری آنها آمده و دست به مدعدرفدی

برخاردار نیستند و شهروندانش بر مبنایدی ندژاد،

مضحکه انتخاباتی را محکوم

کاندیداهای پست ریاست جمهاری زده است تدا

قامیت ،دین و زبان رتبه بندی می شاند .که بدر

بلکه بتااند با بری اری این برنامه هدای مضدحد

این اساس می تاان این نکته را بدیدا کدرد ایدن

ادای فضای آزاد و دمکراتیکی را از انتخابات بدرای

مضحکه هیچاقت انتخابات آزاد و دمدکدراتدید

برای اصالح طلب ها ،اصال یراها و دیگر جد

مردر و نسل جاان به نمایش در آورد .اما در ایدن

نیست  .برای بری اری ید

مقابل سفارت جمهوری

نمایند

اندتدخدابدات آزاد و

باید نظار دیکتاتار حاکم در کشدار را

برنامه هر کدار از کاندیداهای فسیل مدغد رژیدم

دمکراتی

اسالمی برای محبابیت خاد شان در میدان مدردر

سرنگان کرد و کاندیداها و نمایندیان واقعی از
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فراری از سوی اجبار
لقمان شاه میرزائی

وقتی که ی

شماره یازدهم

قار یا ملیتی رو دست کم مدی

ییرند و بعناان قامی درجه سه بحساب مدی
آید .نخبگان آن دیار فعالیت می کنندد کده
حقاق فراما

جاانان و ناجاانان در سال جاری در مقایسه بدا

شده و به حاشیه رفته را پس

بگیرند.

سالهای یذشته کم تر در دانشگاه ها ثبت نار می

ایران کشاریست که از نظر دارا بادن ملیت ها و

کنند و از اینکه کارو شغلی را بعد از اتمار درس

اقاار مختلف در تمار منطقه حائ اهمیدت مدی

پیدا نخااهند کرد خسته و مأیاس می شاند .این

باشد  .اقاامی با ادیان ها و سنت های مختلف بدا

مملکت می باشدد.

باورهای دینی که در کنار هم زندیی می کندندد

ممالکی که رشد و تاسعه آن بر وجاد جاانان آن

اما این فقط ی

اصطالح فریبانه ای بیش نیست.

کشار می باشد و چرخه صنعت و پایایی کشدار

چان زیر سقف ی

همان عقب ماندیی رشد ی

دولتی روزیار خاد را به سدر

می ییرند که از لحاظ تفکدر و

می برند که تمامی این باورها و سنت هدا زیدر

ذهنیت جاان باده و سرشار از ایده و خالقیت ها

ساال رفته و تمار احقاق آنها پایمال شده اسدت.

باشند .اما متأسفانه در جامعه ایران هیچ خبدری

دولت فاشیسمی که تنها ی

مذهب و آئیدن را

از به سرکار آمدن نیرو متدخدصدص و کدارآمدد

باور داشته و تمامی ادیدان هدا و قدار هدای

نیست .به دلیل اینکه سیستم فضایی را برای این

جامعه ای را رد نماده و هیچ ح و حقاقی بدرای

قشر فراهم نکرده که بتاانند در راستای اهداف و

آنها مبذول نکرده و به اجبار به مدردمدان ایدن

برنامه ها کمکی به حل بحران های جامعهای که

رهبر

را کسانی بدو

می 7102

سرزمین قباالنده است که فقط باید از ی

دادیاههای ساری که ساخته دست مجریانی بده
هاهر منصف در پیشگاه خداوندد ،ید

اتدهدار

محاربه به پرونده آنها اضافه می شاد و آخدریدن
دستم د فعالیتهای آزادیخااهانه خاد را با صدور
حکم اعدار دریافت می کنند .در چنین مملکتی
که ح آزادی بیان نیست ،ح یایش و تدریس
به زبان مادری نیست ،ح پرستش و بجا آوردن
سنت ها و باورهای دینی که خاد برید یدده ای
نیست و ح و حقاقی مساوی برخاردار نیستند.

از لحاظ تفکر و ذهنیت در سط بسیار پایین ی

دینی و ی

قرار دارد بکند.

در زندان های ایران زندانیانی وجاد دارندد کده

بدون خااسته و به اجبار قصد ترک سدرزمدیدن

جاانان در هر جامعه بعناان ب ریترین نیروی کار

البته باید یفت ،انسان های آزادیخااهی کده بده

مادری و مهاجرت به دیاری که اسم و واژه هدای

بشمار می آیند و نقش مداثدری در تدرقدی و

خاطر افکار و ادیان بخاطر دفاع از هدایدت ،بده

آن برایش بیگانه است .بایستی یفت کده هدیدچ

شکافایی جامعه داشته دارند .اما بیکاری و فدقدر

خاطر به چشم آمدن در جامعه در حبسی بسدر

کس داوطلبانه کشار خاد را ترک نمی کند.

نباد حقاق شهروندی یرایش به اح اب سیاسدی

می برند که به ناچار آن را بریذیده اندد یدا بده

متعل بادن به ادیان یا مذاهبی از عمده تدریدن

عناانی دیگر به آنها تحمیل شدده اسدت .آندهدا

دالیلی است که باعث فرار یا مهاجرت به اجدبدار

افرادی بیگانه نیستند ،مردمانی هستند از همین

میل باطنی شده است .وضدعدیدت بدی ثدبدات

دیار که اغلب آنها کُرد ،بلاچ ،عرب ،سنی مذهب،

اجتماعی و سیاسی ایران و فشار روز اف ون بروی

مسیحی و بهایی هستند .که فقط خااسته آندهدا

دانشگاه ها باعث شده که ساالنه تعدداد بسدیدار

این است که ما هستیم .ما از این سدرزمدیدن و

زیادی از نخبگان از کشار خارج شاند .براسداس

ب رگ شده این خاک و حقداق شدهدرونددی را

صندوق بین المللی پال در مدیدان ۳۰

خااستار هستیم .همان حقی که باید به نداچدار

کشار در حال تاسعه ایران رتبه نخست مهاجرت

برایش مبارزه کرد مبارزه ای که شروع و پایان در

ی ار

نخبگان را دارد که براساس این ی ار

سالیدانده

۰7۴۴۴۴تا ۰3۴۴۴۴از کشار فرار می کدندندد

ذهنیت پیروی کنند.

شکنجه شدن و حبس اما در نهایت در

چطار می تاان سدی شد برای انسانهدایدی کده

نهایت از ان ما است.
در اخر تنها پاسخی که این انسانهای آزادیخدااه
کسب می کنند چی ی نیدسدت جد حدقدارت،

پناهندگان ایرانی بیمرز از مردم کوبانی
بهحمایت سازمان
اعدام

استکهلم
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حقوق زنان در ایران
امید محمدی

می 7102

شماره یازدهم

به طار کامل به آنها عطا می شاد و خاد را در
این امر برتر از کشارهای اروپای و تاسعه یافدتده
می دانند اما واقیت چیست .واقعیت را بدایدد از
زبان جامعه زنان ایرانی شنید نه مردان سیداسدی

مادر یا زن واژه کامال آشنایست که هر انسانی بدا
آن آشناست و جایگاه آن در جامعه و خداندااده
کامال واض و محرز است .تکامل فرزندان در نباد
مادر بسیار دشاار است و قسدمدت بد ریدی از
نیازهای آنها را فقط ی

مادر می تااند بدرطدرف

سازد .می ان اهمیت به زنان را در هر جامعه مدی
تاان با نگاه به فرهنگ و پیشینده آن جدامدعده
مشاهده کرد یعنی می تاان با نگاه بده کدتدب,
اشعار ,داستان ها ,و غیره از جایگاه زن در آن
جامعه ذهنیتی پیدا کنیم.
این ی

ماضاع کامال واض و غیر قابدل اندکدار

است که می ان برابری زنان و مردان در جداامدع
مختلف فرق دارد  ,و در هر جامعه نگاه به زنان و
می ان تاانایی آنها کامال متفاوت است.مشدارکدت
فعال زنان ,در تکاپای جامعه مساله ای است کده
از دیرباز با ماانع و مشکالت فراوانی روبرو بداده
است به طاری که این ماانع در قدالدب هدای
مختلف اجتماعی ,مذهبی  ,اقتصادی و ...جدلداه
نماده و از زنان ,ماجادی ثانای ساخته است و از
تکاپای اجتماع به زاویه و کنج خانه مدحدبداس

که با اخبار و شعارهای کذب و دروغدیدن مدی
خااهند واقعیات را طاری دیگر نشان دهدندد و
هدف من در اینجا بیان مشکالت و مدحددودیدت
های است که زنان ایرانی در حال رویارویی با آن
هستند بیان تمامی این مشکالت و محدودیت ها
دور از تاان چند سطر مقاله است ولی سعی بدر
این دارر به عناوین مهم اشاره ای داشته بداشدم
ایددن عددندداویددن مددهددم عددبددارتددنددد از:
 .۰اسالر شهادت  ۴زن را در مدجدامدع قضدایدی
(دادیاه)معادل شهادت ی
این ،شهادت ی

مرد می داند عالوه بر

کامل را رعایت کرده و در غدیدر ایدن صدارت

زن برای انااع خاصی از جرایدم

محکار به زندان یا پرداخت جریمه نقددی مدی

قابل قبال نیست.

شاند .حتی دانش آمازان دختر برای رفتدن بده

 .۴ورزشکاران زن ایرانی با مشکالت ب ریدی در

مدرسه ابتدایی به اجبار باید با پاشش کامل وارد

حضار در مسابقات روبرو هستند .نیلافر اردالن،

شاند.

کاپیتان تیم فاتبال ایران و بهترین بازیکن زن و

 3۰ .1میلیان نفر از جمعیت کشار بداالی ۰۴

ملقب به سحر و جادو پای چد ،،از بدازی در

سال سن دارند و  ۰3درصد آنها جد ء فدعداالن

فاتسال قهرمانی زنان در مال ی در سال  ۴۴۰7با

اقتصادی منظار میشاند 7۴ .درصد این عده باید

تاجه به قانان شریعت محرور شد .وی به دلدیدل

زنان باشند ،اما سهم آنها در مشارکت اقتدصدادی

اجازه خروجش را از ایدران ندداد

تنها ۰۰درصد است .محدودیتهای خانداادیدی،

اینکه شاهر

نتاانست از کشار خارج شاد.

فقدان شرایط اجتماعی مناسب برای کدارکدردن،

ساخته است تا روزیار ما که زندان بده خداطدر

 .۰عدر حضار زنان در ورزشگاها و استادیار های

یستر

دورماندن و جدا شدن از فعالیت های سیداسدی,

ورزشی ,ممناعیت زنان در استادیار های ورزشی

تاانمندی زنان در تاسعه ،و فرهنگ حداکدم بدر

اجتماعی ,فرهنگی ,اقتصادی دچار رکاد فدکدری

سمبل سرکاب زنان در سراسر کشار است.

جامعه که عمدتا فرهنگ مردساالرانه اسدت ،از

یردند .این مساله بیشتر در جاامع اسالمی خداد
را نشان داده و کامال قابل رویت اسدت .ایدندکده

 .۰در سال  ۰۰۳۰در کمیسیان امندیدت مدلدی
مجلس شارای اسالمی الیحهای به تصایب رسید

نگاه جنسیتی ،قضاوت مبتنی بر عددر

دالیل کاهش دهنده حضار و مشارکدت واقدعدی
زنان در عرصه اقتصادی هستند

مردان از لحاظ تاانایی جسمی از زندان بدرتدری

که طی آن زنان مجرد زیر  ۰۴سال نی در زمدره

. 3طب ماده  ۰۰33قانان مدنی در صارت طالق

دارند دلیل نمی شاد که در هر زمینه ای مدردان

افراد تحت والیت و قیمامیت" قرار مییدیدرندد

ح نگهداری و سرپرستی فرزند یا فرزنددان بدا

در صدر باشند و فضایی برای رشد زنان در ندظدر

یعنی باید برای خروج از کشار رضایت ولی خداد

پدر یا جد پدری است.

را کسب کنند واین الیحه با مخالفت فراوانی رو

 .۳عدر تاانایی زنان برای شرکت در اندتدخدابدات

به رو شد.

ریاست جمهاری و تایید نشدن آندهدا تداسدط

 .7دوچرخهسااری باناان در مجامع عمامی و نی

شارای نگهبان که تشکیل شده اند از یروهی از

در جایی که در معرض دید نامحرر باشد ،حدرار

مردان که در راس حکامت هستند ...... .ادامده

است.

صفحه 1

یرفته نشاد ,هرافت زن ریشه در آفرینش او دارد
وی

کادک تازه متالد شده نیاز بده هدمدیدن

هرافت برای رشد و نما دارد و به چنین مرداندی
تبدیل می شاند .حال می خااهیم بده بدررسدی
جایگاه زنان در ایران بپردازیم کشاری با جامعده
اسالمی و قامیت ها مختلف ,در رسانه ها و کتدب
و نشریات ادعا می شاد که حقاق زنان در ایدران

 .3زنان در مکان ها عمامی می بایست حدجداب
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 .۰۴زنان مجازند برای شرکت در اندتدخدابدات
مجلس ولی در  ۴۳۴کرسی در حال حاضر دارای

شماره یازدهم

مضحکه ای با چهار دهه دروغ

نه عضا زن هستیم ( تنها سه درصد از کل) و این
ی

شاهرخ بنایی

آمار بسیار ضعیف است.

 .۰۰در قانان اسالمی ایران ی

مرد ح دارد بدا
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سیستم انتخاباتی جمهاری اسالمدی تداکدندان
روندی راطی کرده است که آفرینش مرگ بدرای

چهار زن زداواج دائم کند .
 .۰۴حداقل سن ازدواج برای دختران  ۰۰سدال
است که در کشارهای دیگر بین  ۰3تا  ۰3سدال
است درحالی که در  ۰۰ساالگی آنها حد

رای

دادن ندارند.

جامعه باده است .همه تدحداالت ایدن ندظدار
انتخاباتی از زمان رای ییری درباره تعئین نداع
رژیم پیاز سقاط نظار پادشاهدی ،تدا مداجدرای
سال  33وغیره نشان از آن دارد که این روند بده
فرجار نهایی خاد ن دی

می شاد .این فدرجدار

 .۰۰با وجاد انتخاب حسن روحانی بده عدنداان

باتاجة به ماهیت استبدادی این رژیدم فداسدد

رئیس جمهار در جمهاری اسالمی ایران در سال

چی ی ج ن دی

بادن مرگ ان را یااهی ندمدی

اما این سئاال وجاد دارد ،که آیا خادمسئاالن به

 ،۴۴۰۰زنان همچنان با چالش های جددیدد در

دهد  .اما در این بین شاید هناز هم کسانی باشند

هاهر دلساز بای یند فسادودروغگایی اذیتشدان

حقاق مدنی دست و پنجه نرر می کنند ,چالدش

که امید به بهتر شدن اوضاع امروز ایران دارندد،

نمی کند؟ آیا وضع امروز مردر ایران و نارضایتی

های ب رگ برای زنان برای رسیدن به برابدری و

که می تاان آن را به ناعی بادن در خااب غفلت

آنها از وضعیت اجتماعی ،مالی وفرهنگی یااه آن

و

این عده دید ،که فقط فرصت بیشتری بده ایدن

را نمی دهد که روز جاابدهی ن دی

است؟ آنان

نیروی کار.۰۰ .برابر ماده  ۳۴1قانان مددندی در

سیستم پر از دروغ برای جنایات بدیدشدتدر مدی

که به دروغ وعده های خاشایندی به مردر مدی

دختر از ارث پددر در صدارت

دهند .پس می تاان یفت واژه تحریم انتخابات و

دهند و در آخر با بدتر شدن اوضاع و پدرکدردن

داشدتددن بددرادر ,نصددف سدهددم بددرادر اسددت.

شرکت نکردن مردر در انتخابات ،تصمیمب رگ و

جیب خاد کار را تمار می کنند و مدیریت امدار

این ماارد که به انها اشداره شدد تدعددادی از

درستی است .زیرا این خاد مردر هستند که می

را به دست خرابکار بعدی می سپارند .یه جدرات

مشکالتی باد که زنان و دختران در ایران بدا آن

تاانند با شرکت نکردن درانتخابات پیشِ رو زنگ

می تاان یفت که رژیم جمهاری اسالمی ایران با

روبرو هستند و مشکالت بسیاری دیدگدر وجداد

خطر را برای رژیم فاسد ایران به صدا درآورندد.

روی کار آوردن یروهی ازقاتلین و سرکابگران و

دارد که امیدوارر زمانی این مشکالت و نابرابدری

رژیمی که اجازه سندیکاهای آزاد بده کداریدران

ناع انجار انتخابات ،کلیت واژه انتخابات را زیدر

و

برای تشکل های صنفی آنها رانمی دهد .چگانده

سئاال برده است .آیا در اصل انتخابی مدردمدی

حقاقی برابر با مردان هستند و به امید روزی که

می تااند شاهد وناهر مارد اعتمادی برای تائیدد

وجاد دارد؟مطمئناً خیر متاًسفانه حرفها و وعدده

تبعیض علیه آنها پایان یابد.

صحت انتخابات باشد؟ در رژیمدی کده احد اب

هایشان را با دادن شیرینی و شربت آغداز مدی

سیاسی آزادی فعالیت ندارند وآزادی بدیدان بدا

کنند و درآخر باعملکرد بدشان آن شیریدندی را

زندان وشکنجه واعدار پاسخ داده مدی شداد،

تبدیل به طعم تلخ زهر در دل مردر جامعده بده

شرکت در انتخابات تاهین به شدعدار شدرکدت

پایان می رسانند .در جامعه ی دیدکدتداتداری

کننده در انتخابات است .این انتخابات را بدایدد

اسالمی وقتی نظرها و حرفهای مردر سانسار می

همیشه تحریم کرد و به مردر یاد دهیم رژیدمدی

شاد وسخنرانیدهدا در تدلداید یدان بدایدد از

که نمایندیان انتصابی ،لیاقت اندتدخداب شددن

فیلترسختگیرانه خادشان عبار کدنددودر ید

همچنین دسترسی به منابع آماز
ایران سهم ی

و پرور

ها پایان بیابد چان آنها مستح داشتن حد

ندارند .تنها تحریم این انتخابات کاردرستی بداده

چهارچاب خا

ومدندجدر بده افشدا ایدن رژیدم مدی شدداد.

رااینگانه تمار کنم ،که بای یند فساد و خدرابدی

اندتدخدابدات آزاد

نظار ایران را با روکشی از جنس دین و مدذهدب

نار برد ،زیرا نمایندیانی که منتصب

پنهان کرده اند ،مرگ بر جمهاری اسالمی ایران.

در ایران نمی تاان از ید
ودماکراتی

باشد ،پس مدیدتدااندم حدرفدم

می شاند و در زیر ساطار شخص خامنده ای و
شارای نگهبان روی کار می آیند نمیتاانندد بده
صارت دماکراتی

و با اراده خادشان کار کنندد.
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دبیر سراسری سازمان بیمرز
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E-mail:saeed_arman2002@yahoo.co.uk

دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز
عباس رضایی

جلسات هفتگی سازمان بیمرز در روزهای

تلفن تماس7740000079900 :

دوشنبه ساعت  0عصر برگزار می شود  .از همه
پناهندگان و عالقمندان به فعالیت در این عرصه

دبیر واحد استکهلم سازمان بیمرز
محمود محمد زاده

دعوت می شود که در این جلسات شرکت کنید.

تلفن تماس7740000000000 :

دبیر واحد گوتنبرگ
ابوبکر شریف زاده
تلفن7740000490707 :

دبیر واحد شمال سوئد
محمد عابدیان
تلفن تماس7740000044009 :

bahaleili7@gmail.com
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