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در روز جھانی ايدز
اين ھمه تناقض در کجاست؟

آذر ماجدی
شھال نوری

پديده فحشاء
ضرورت يا فاجعه؟
اليحه جديد مقابله با فحشاء
در فرانسه ،بخش اول
با ارائه اليحه جديدی به پارلمان فرانسه توسط
يکی از نمايندگان حزب "سوسياليست" برای
ايجاد محدوديت ھايی در قانون مربوط به
فحشاء ،بحث در مورد معضل فحشاء بار ديگر
در رسانه ھا رخنه کرده است .فحشاء يکی از
قديمی ترين "مشاغل" يا طريق کسب درآمد
است .زنان تن فروش طی تاريخ با برخوردھای
متفاوت روبرو بوده اند ،طی قرن ھا اين زنان
در ميان پايين ترين و بی حقوق ترين اقشار
جامعه قرار داشته اند .زنان نگون بختی که
برای امرار معاش خود و بعضا خانواده شان به
تن فروشی متوسل شده اند ،ھمواره در جامعه
پر از رياکاری طبقاتی تحت سلطه مذھب ،مورد
طعن و لعن ،توھين و تحقير ،خشونت و
سرکوب قرار داشته اند .فحشاء ھمچون آئينه ای
رياکاری و اخالقيات دوگانه حاکم در جوامع
سرمايه داری که بويژه تحت سلطه مذھب قرار
دارند را به نمايش می گذارد :مردان طبقات دارا
که برای ارضای خود بسراغ زنان طبقات ندار
و محروم می روند و در عين حال با اين زنان
ھمچون پست ترين موجودات برخورد می کنند.
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پديده فحشاء طی سالھای اخير دچار تحوالتی
شده است .در برخی کشورھای غربی قوانينی
بتصويب رسيده است که در تقابل با رياکاری
مذھبی -اخالقی برخی حقوق را برای زنان تن
فروش برسميت می شناسد .از سوی ديگر طی
دو دھه اخير قاچاق انسان
صفحه ٢

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!
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پديده فحشاء ضرورت يا فاجعه؟
اليحه جديد مقابله با فحشاء در فرانسه بخش اول ...
برای بازار سکس ابعاد وحشتناکی بخود گرفته است .بردگان
جنسی ،اکنون يک واقعيت انکار ناپذيز جامعه اند .در ميان ٣٠
ميليون برده ای که طبق تخمين ھای رسمی و غير رسمی در
شرايط حاضر در جھان وجود دارند ،بردگان جنسی بخش قابل
مالحظه ای از آنرا تشکيل می دھند .دزيدن يا خريدن دختران و
زنان جوان از محيط ھای محروم برای بردگی جنسی به يک امر
بسيار سودآور برای مافيای قاچاق آدم تبديل شده است .طبق
گزارشی از پارلمان اروپا بيش از  ٣۶٠٠سازمان مافيايی و
تبھکار تجارت انسان در اروپا وجود دارند که سود ساليانه آنھا
رقمی معادل  ٣۴ميليون دالر است .بيشتر بردگان جنسی در
اروپای غربی از کشورھای اروپای شرقی ،از جمله روسيه و
اوکراين ھستند.
قوانين مربوط به فحشاء در کشورھای مختلف اروپايی متفاوت
است .در آلمان و ھلند دولت از تن فروشانی که ثبت شده اند
ماليات می گيرد و آنھا در مقابل از بيمه درمان برخوردار می
شوند .در سوئد مشتری تن فروشان در صورت کشف جريمه می
شود .در فرانسه تن فروشی قانونی است ،اما واسطه گری ،ايجاد
فاحشه خانه ،دعوت مشتری در مالء عام و ھمچنين پرداختن پول
به زير  ١٨سالگان برای سکس ممنوع است .تن فروشان در
فرانسه از حق اتحاديه ای نيز برخوردارند .اما دولت فرانسه در
پی آنست که محدوديتھايی را در اين قانون ايجاد کند .اولين
محدوديت که روز جمعه  ٢٩نوامبر  ٢٠١٣در پارلمان بتصويب
رسيد ،جريمه کردن مشتريان تن فروشی بمبلغ ١۵٠٠يورو است.
در صورت تکرار جريمه تا  ٣٧۵٠يورو افزايش می يابد.
اليحه مذکور به مباحث داغ و تظاھرات مدافعين و مخالفين در
مقابل پارلمان دامن زده است .موافقين معتقدند که با تصويب اين
اليحه تن فروشان مورد حمايت بيشتر و امر مقابله با قاچاق انسان
برای بردگی جنسی مورد حمله قرار می گيرد .مخالفين ،از جمله
برخی از تن فروشانی که در مخالفت دست به تظاھرات زده اند،
می گويند که اين اليحه در صورت تصويب کار تن فروشان را
بسيار سخت تر ،شرايط شان را وخيم تر و زندگيشان را با
خطرات بيشتری مواجه می سازد .اين اليحه  ٢٠ماده دارد که تنھا
يکی از آنھا ،يعنی جريمه مشتريان بتصويب رسيده و بقيه آن روز
 ۴دسامبر به بحث و رای گذاشته خواھد شد .در شرايط حاضر
حدود  ۴٠ھزار نفر در فرانسه به تن فروشی مشغولند که گفته می
شود  ٪ ٨٠-٩٠آنھا بردگان جنسی اند.
فشحاء مساله ای بحث برانگيز است .بحث در مورد فحشاء از آنجا
که بالفاصله مساله اخالقيات و مذھب را بميدان می کشد ،معموال
با احساسات شديد و تند ھمراه می شود .ھيات ھای حاکمه و طبقات

حاکم ھمواره اعالم کرده اند که قصد دارند با فحشاء مبارزه کنند
و آنرا ريشه کن سازند .در بسياری موارد تن فروشان نگون
بخت را با تھاجمات خشن پليسی مواجه کرده اند .اما سوء استفاده
از اين انسان ھای محروم ھمواره بخشی از نظام ھای حاکم بوده
است .در دو سه دھه اخير با رشد جنبش حقوق زن و ليبراليزه
شدن اخالقيات در برخی جوامع غربی قبح اخالقی فحشاء کاھش
يافته است و تالشھايی برای کمک به تن فروشان انجام گرفته
است ،اما در عين حال مشاھده می کنيم که در ھمين زمان فحشاء
در فجيع ترين شکل آن ،بعنی بردگی جنسی ،گسترش بسياری
يافته است.

مساله فحشاء سواالت اساسی و مھمی را طرح می کند :چگونه
می توان با فحشاء مبارزه کرد؟ آيا بايد اصوال با اين پديده مبارزه
کرد ،يا اينکه قوانينی را برای تحت کنترل درآوردن آن بتصويب
رساند؟ آيا فحشاء برای جامعه ضروری است؟ آيا اصوال امکان
ريشه کن کردن آن وجود دارد؟ آيا مخالفت با فحشاء صرفا از
زاويه مذھبی و اخالقيات سنتی است؟ با مافيای قاچاق انسان
چگونه می توان مقابله کرد؟ جريمه کردن مشتری آيا راھی کارا
برای مقابله با فحشاء است؟ آيا چنين قوانينی زندگی تن فروشان
را با مخاطرات و مشقات بيشتری مواجه نخواھد کرد؟ و باالخره
يک روش انسانی برای برخورد به اين پديده کدامست؟
در شماره بعد به اين سواالت پرداخته می شود.
ادامه دارد...
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در روز جھانی ايدز
اين ھمه تناقض در کجاست؟
شھال نوری
طبق گزارش يونيسف افزايش مرگ مير
کودکان بين  ١٠تا ١٩ساله مبتال به بيماری
ايدز از سال  ٢٠٠۵تا  ٢٠١٢به  ۵٠درصد
رسيده است .در حاليکه کاھش ابتالی
کودکان به ويروس اچ آی وی طی چند سال
گذشته از  ۵ميليون به  ٢ميليون است .اين
آمار محصول شناخت دقيقتر چگونگی
عملکرد اين ويروس و توليد انواع داروھايی
است که پروسه پيشرفت اين بيماری را
طوالنی تر يا متوقف ميکند .پيشروی
بشريت و بھره مند شدن از اين دستاورد
علمی تحولی عظيم در زندگی انسان قرن
حاضر می باشد اما مواھب اين پيشروی
شامل سرزمينھای فقرزده و مذھب زده
نيست.
در ھر دقيقه ،يک کودک زير  ١٥سال به
خاطر ايدز می ميرد و فقط  ٥درصد از
کودکان مبتال امکان دستری به درمان
رتروويروسی )ضد ايدز( را دارند .با فرض
بر اينکه داروی رتروويروسی )ضد ايدز(
در اختيار ھمه مبتاليان جھان قرار بگيرد و
بشر قادر شود ميزان مرگ و مير بيماران
را به مقادير زيادی کاھش دھد ،ھيچ
تضمينی جھت جلوگيری از شيوع ويروس
اچ آی وی وجود ندارد .مصرف اين دارو
فقط جلوی پيشرفت بيماری را به مرحلۀ
موسوم به ايدز می گيرد و گاھا امکان يک
زندگی نسبتا عادی و درازمدت تری را
برای مبتاليان فراھم می کند .عالوه بر
نوزدانی که قبل يا لحظه تولد مبتال شده و يا
بوسيله شير مادر مبتال می شوند ،ھر ساله
ميليونھا جوان بين  ١٥تا  ٢٤ساله به جمع
مبتاليان افزوده می شود.
به ھر رو رسانه ھای نان به نرخ خور
جھان تالش می کند ،روز اول دسامبر را
بعنوان روزی تعين کننده در سرنوشت
ميليونھا انسان مبتال به ويروس اچ آی وی
ارزيابی کنند .دريغ از يک روزنامه نگار

مسئول که نقدی جدی به مناسبات
سرمايه داری ،جامعۀ علمی را وادار
بودن کشف
به اعتراف به امکان پذير
ِ
درمان قطعی ايدز کند.

بايستی بر اساس پيشنھاد وامھای مشخص
جھت بازسازی بخش خصوصی و باز
کردن دروازه ھای اقتصادشان به تجارت
جھانی باشد.

اين نوشته نه قصد پرداختن به ھمه
جوانب اين معضل جھانی را دارد و نه
توان آن را .اما اشاره به بعضی از آنھا
الاقل می تواند زمينۀ دامن زدن به
بحثھای بعدی را فراھم کند.

در نتيجۀ تفاوت در ديدگاھھای موجود ما
شاھد تأثيرات و تغييرات قابل مالحظه ای
در تعيين سياستھا و يک ھمبستگی جھانی
جھت پيشگيری و درمان اين بيماری
نيستيم .اين ديدگاھھا عليرغم تفاوتشان نه
بر اساس نيازھای اکثريت مردم مبتال به
اين بيماری ،بلکه بر اساس ايجاد قلمرو
تازه ای برای گردش سرمايه است.

نظريه چپ معطوف به جنبه ھای
پزشکی است و معتقد است که نبايد
ھيچ انسانی به ويروس اچ آی وی مبتال
شود .از اين رو تالش می کند در مقابل
حفظ و اشاعه اخالقيات مذھبی ،فقر،
صنعت اعتياد ،پدوفيليسم ،ازدواج
کودکان ،صنعت قاچاق و فروش انسان
و انحصاری کردن روشھای درمانی،
ايستادگی و مبارزه کند تا بدينوسيله
بشود از شيوع ھر چه بيشتر اين
بيماری جلوگيری کرد .در عين حال
تالش می کند تا ھر چه سريعتر
بيشترين کمکھای مالی به کشورھای
فقرزده صورت بگيرد تا آنھا بتوانند در
توانايی سازماندھی خدمات بھداشتی و
جلوگيری از مرگ و مير و شيوع
بيشتر اين معضل اجتماعی اقدام کنند.

چه بايد کرد؟
اکنون قدرت علمی بشر قادر است راه
واقعی پيشگيری از ابتال به ايدز و گسترش
اين بيماری را پيدا کند .برخی اخبار تائيد
نشده نيز از کشف واکسن ايدز خبر
ميدھند .از نظر من کنترل مستمر سالمتی
شھروندان ،آموزش و اطالعات کافی دادن
به شھروندان ،حمايت جامعه و دولت از
شھروندان بيمار ،تھيه واکسن ايدز ،توزيع
فوری و رايگان داروھای الزم و موجود
توسط سازمان جھانی بھداشت و گروھھا و
نھادھای ويژه مبارزه با ايدز در ھر
کشور ،راه متوقف کردن ويروس اچ آی
وی در سراسر جھان است* .

اما نظريه راست جامعه جھانی بعضا
مبنی بر انکار و پنھانکاری و اشاره به
مسائل اخالقی و بھبود آن دارد .آنھا با
پافشاری به حفظ نھاد خانوادۀ متشکل
از مرد و زن ،جلوگيری از سقط جنين
و مخالفت با راھھای جلوگيری از
بارداری ،تالش می کنند تا به زعم خود
جلوی "بی بند و باری جنسی" را
بگيرند و مشوق عدم روابط جنسی قبل
از ازدواج باشند .جناح راست معتقد
است که کمک به کشورھای فقير

اسالم ضد زن است!
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 ٣۶۵روز نه به خشونت
در باب انواع خشونت عليه زنان و روز جھانی نه به خشونت عليه زنان
شيوا گنجی
روزنامه نگار و فعال حقوق زنان

اشاره :خشونت عليه زنان اصطالحی
تخصصی است که برای توصيف کلی
مجموعه کارھای خشونت آميزی که عليه
زنان به کار میرود اطالق میشود .به
عبارت ديگر ھر کاری که باعث شود به
زنان آسيب برسد اعم از جسمی ،جنسی،
فيزيکی ،روحی و روانی را میتوان
خشونت عليه زنان ناميد .اعالميه سازمان
ملل متحد بر سر محو خشونت عليه زنان در
سال  1993بيان میکند که اين خشونتھا
ممکن است توسط افرادی از ھمان جنس
خود يا خانواده يا حکومتھا اعمال شود .اين
خشونتھا به چه صورتی است و از جانب
چه کسانی به زنان اعمال میشود؟ در ايران
و در ساير جھان وضعيت خشونت عليه
زنان به چه صورت است؟ در اين نوشتار
سعی شده است به صورت کلی انواع
خشونت ،آمارھای جھانی و خشونت عليه
زنان ايرانی مورد بررسی قرار گيرد که از
نظرتان میگذرد.
روزی به نام زن
مراسم ويژه اولين روز جھانی زن در سال
 ١٩١١ميالدی برگزار شد و به اين ترتيب،
سال  ٢٠١٣ميالدی ،صد و دومين سالروز
جھانی زن به شمار میرود .موضوع
انتخاب روزی مشخص به عنوان روز
جھانی زن ،از اوايل دھه  ١٩٠٠ميالدی،
بين فعاالن حوزه زنان مطرح بود .يعنی در
دورهای از پيشرفت و در عين حال آشفتگی
و تالطم در جھان صنعتی که با انفجار
جمعيت ،افزايش زاد و ولد و نيز ظھور
ايدئولوژیھای افراطی ھمراه بود .تبعيض
قانونی يکی از شايعترين انواع خشونت عليه
زنان است خشونت عليه زنان ھر گونه عمل
خشن مبتنی بر جنسيت است که موجبات
آزار يا صدمه جسمی ،جنسی يا روانی زن
را فراھم آورد.

مانعی در راه توسعه و صلح
درون راھروھا و سالنھای دادگاهھا و
کالنتریھا و پزشکی قانونی روزی
نيست که دهھا مورد از آزار و اذيت
زنان در جامعه ،محيط کار يا درون
خانواده مشاھده نشود .بیشک اين
مشکالت با رشد پديدهی شھرنشينی رو
به افزايش است که خود به نوع ديگری
به پيچيدگی اين معضل میافزايد.
خشونت عليه زنان ،مانعی در برابر
دستيابی به اھداف برابری؛ توسعه و
صلح است .اين خشونت برخوردای
زنان را از حقوق بشر و آزادیھای
بنيادين ،نقض يا سلب میکند .ناکامی
ديرينه در حفظ و ارتقای اين حقوق و
آزادیھا در موارد خشونت عليه زنان
مايهی نگرانی ھمه کشورھاست.
آن زن و انواع آن
خشونتی از ِ
انواع خشونتھايی که ممکن است بر
عليه زنان انجام شود به شرح ذيل
میباشد:
خشونت جسمانی :خشونت جسمی و
روانی که در درون خانوادهھا روی
میدھد .از جمله ضرب و شتم،
سوءاستفاده جنسی از کودکان دختر،
تجاوز توسط شوھر ،خشونت فاميلی
توسط کسانی غير از شوھر و خشونتی
که به استثمار زنان مربوط میشود.
خشونت جسمانی ،روانی و جنسی :اين
خشونتھا در متن و بطن جامعه متوجه
زنان میشود .از جمله تجاوز به عنف،
سوءاستفاده جنسی ،آزاررسانی و
ارعاب جنسی در محل کار ،خريد و
فروش زنان و روسپیگری اجباری،
عقيم سازی ،سقط جنين اجباری و
بارداری ناخواسته .ھمانطور که

برمیآيد خشونت عليه زنان يک عبارت
عام و با رويکرد جامعهشنا سی محسوب
میشود؛ يعنی بسياری از مسائلی که در
اين محدوده قرار میگيرد داخل حيطهی
محرمانه افراد نبوده و صورتی جمعی
دارد.
محروميت و محدوديت :اين ھم نوعی
ديگر از خشونتھا را شامل میشود که
از بين بردن استقالل مالی ،مصادره مالی
و از خودبيگانگی است .اين نوع خشونت
بيشتر در بين زنان متاھل و دارای ھمسر
صورت میگيرد طوری که از جانب
ھمسر خود مورد ظلم و ستم قرار
میگيرند .در اين حالتھا ھمسران حق
زنان را از آنان سلب میکنند حتی حقوق
قانونی و انسانیشان ناديده گرفته میشود.
اين نوع خشونت را میتوان خشونت
اقتصادی ھم نام نھاد به اين معنی که
مردی به ھمسر خود خرجی نمیدھد و
پول کافی جھت مرتفع کردن نياز در
اختيار ھمسر خود قرار نمیدھد.
خشونت حقوقی :امتناع از طالق
برخالف ميل باطنی زن به متارکه،
ازدواج مجدد شوھر و جلوگيری از
نگھداری فرزندان توسط زن.
خشونتھای فکری و آموزشی:
خشونتھای مربوط به ممانعت از رشد
اجتماعی ،ايجاد محدوديت در ارتباط
فاميلی ،دوستانه و اجتماعی ،ممانعت از
تحصيل ،کاريابی و اشتغال.
اينکه کار تنھا از عھده ی مردان برمیآيد
و قدرت اقتصادی به عنوان امکان موجد
خشونت ،در يد مردان قرار میگيرد.
الکل و مواد مخدر نيز از جمله عوامل
ديگری ھستند که پژوھشھا مصرف آنھا
را مؤثر در ميزان خشونت دانستهاند .بر
اساس ھمين مساله
صفحه ۵

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

 ٣۶۵روز نه به خشونت
در باب انواع خشونت عليه زنان و روز جھانی نه به
خشونت عليه زنان ...

صفحه ۵

شماره ١٠٩

گزارش سمينار سازمان آزادی زن
بمناسبت روز جھانی منع خشونت عليه زنان

است که تا زمانی که دستگاه انتظامی و تحقيقات مفاھيم و
وقايع مبتنی بر قشرگرايی جنسيتی اعتبار میبخشد؛
خشونت در درجاتی وسيع اما پوشيده و پنھان ،واقعيت
بخش کثيری از زنان را در جامعه تشکيل میدھد.
ھر  ١٨ثانيه يک آزار عليه زنان
طبق آخرين آمار سازمان بھداشت جھانی خشونت عليه
زنان در ايران و جھان به اين شرح میباشد:
سازمان بھداشت جھانی از مطالعاتش نتيجه گرفته که در
ھر  ١٨ثانيه يک زن مورد آزار قرار میگيرد و باردار
بودن زنان ھم آنھا را از خشونت مصون نمیدارد.
خشونت خانگی امری است پنھان ،متاسفانه در برخی
کشورھا به دليل عدم حمايت از قربانيان ،بسياری از اين
خشونتھا گزارش نمیشود .ھمه جای دنيا کم و بيش زنان
در معرض خشونت ھستند ٣٠ .تا  ٣۵درصد زنان
آمريکايی مورد آزار جسمی ھمسران خود ھستند و  ١۵تا ٢۵
درصد آنھا در ھنگام بارداری مورد ضرب و شتم واقع
میشوند؛ ھمچنين از ھر  10زن  3نفر توسط شوھران يا ساير
مردان به قتل میرسند .در ھند  ۴١درصد زنان در اثر آزار
جسمی ھمسرانشان دست به خودکشی میزنند ،در بنگالدش ۵٠
درصد قتلھا ناشی از خشونت مردان است و در شيلی ۶٣
درصد زنان مورد آزار جسمی قرار میگيرند*.

به مناسبت روز جھانی منع خشونت عليه زنان سازمان آزادی زن در
روز شنبه  ٢٣نوامبر يک جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با آذر
ماجدی ،رئيس سازمان آزادی زن ،در شھر گوتنبرگ ،سوئد برگزار
نمود .در اين سخنرانی درباره ريشه و منشاء خشونت عليه زنان و راه
مبارزه با آن صحبت شد .آذر ماجدی در سخنرانی خود به ريشه خشونت
در نطامھای کنونی اشاره کرد .آذر ماجدی تالش کرد به سئوالھای
مشخصی که اين سمينار در نظر داشت از ديدکاه خود جواب دھد.
سئوالھای زير در اين سمينار تحت پوشش قرار گرفت .
آيا مردان مسبب خشونت عليه زنان ھستند؟ آيا از طريق آموزش و
فعاليت فرھنگی می توان با خشونت مبارزه کرد؟ نقش زنان در اين
خشونت چيست؟
آذر ماجدی در سخنرانی خود عنوان کرد که ريشه خشونت در دنيای
کنونی نظامھايی ھستند که برای حفظ سود خويش ھر روزه خشونت را
اعمال و باز توليد می کنند .آذر ماجدی بر اين تکيه کرد که خشونت
جنسيت نمی شناسد بلکه ھم از طرف مردان و زنان در جامعه سرمايه
داری اعمال می شود .آذر ماجدی عنوان کرد که برای امحای خشونت
در جامعه بايد تالش کرد نظامی ساخت که نيازی به اعمال خشونت برای
تفوق خود ندارد .ايشان عنوان کرد که سازمان آزادی زن برای ساختن
يک دنيای بھتر فعاليت می کند و انتظار دارد که در اين فعاليت شما ھم
ھمراه و ھمگام سازمان آزادی زن باشيد.
جلسه سخنرانی با پرسش و پاسخ به پايان رسيد.
سازمان آزادی زن
 ٢٠١٣نوامبر ٣٠

برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!

آزادی زن
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شماره ١٠٩

کودکان در منگنه
فقر و توحش اسالمی
آرمان کابلی
با نگاھی به سياست ھای جمھوری اسالمی
و با توجه به وعده و وعيد ھای پوچ براحتی
ميتوان دريافت که نه تنھا شرايط زندگی
مردم بھبود نيافته بلکه اوضاع به مراتب
وخيم تر شده است .تمامی وعده ھا در مورد
رعايت حقوق زنان ،کودکان و حقوق
شھروندی ،وضعيت معيشتی مردم دروغی
بيش نبوده و نيست .به گزارش سازمان ھای
حقوق بشر و عفو بين الملل تاکنون بيش از
 300نفر از زمان روی کار آمدن روحانی
به جوخه ھای اعدام سپرده شده اند .فقر بيداد
ميکند .با گذری در شھرھای ايران در ھمان
نگاه اول ميشود به عمق فاجعه ای که به
وقوع پيوسته و در حال گسترش است پی
برد.
فاجعه ای که ريشه در فقر دارد .فاجعه ای
که زوال و انحطاط ھر چه بيشتر گروه ھای
مختلف اجتماع را به ھمراه دارد .برای
مشاھده آن نيازی به نگاه عميق و موشکافانه
نيست .نيازی نيست به ھيچ حزب و سازمان
و گروھی تعلق داشته باشيد .ميتوان با گذری
ساده در شھرھا و بخصوص کالن شھرھا به
عمق فاجعه ای که در پشت زرق و برق اين
شھرھا پنھان شده را ديد و لمس کرد .زنانی
که ناچار به ترک شھر و خانه خود گشته
اند ،زنانی که ھمسرانشان يا اعدام شده اند و
يا در زندان بسر می برند ،جوانانی که
قربانيان خشونت روزمره بوده اند ،کودکانی
که بدون سرپرست اند .ھمه اينان به اميد کار
و تامين معاش راھی شھرھای کالن شدند
غافل از اينکه باندھای مافيايی برای به دام
انداختنشان در کمين نشسته و مترصد
فرصت مناسب ميباشند .درست زمانی که
قربانی از دو دو زدنھای بيھوده خسته و
وامانده ميشود ،تبھکاران وارد عمل شده و با
وعده ھای توخالی و نشان دادن درب باغ
سبز که از شگردھای آنان است ،خود را
ناجی و فرياد رس قربانی معرفی و در
نھايت آنھا را به دام خود گرفتار می کنند.
تمامی اين باندھا با سپاه و گشت و پليس به

نوعی رابطه دارند.
اين زنان که در مواردی ھم فرزندشان
را بھمراه دارند برای پيدا کردن
سرپناھی ابتدا در محالت فقيرنشين به
جستجوی نان و کار و خانه ای
ميپردازند .بعد از مدتی آنان با دست
خالی باز ميگردند و از سرناچاری به
پانسيونھا و يا مراکز مشابه مراجعه
ميکنند .در اين محل ھا با پرداخت مبلغی
اتاقی برای سکونت اجاره ميکنند .در
بسياری از اين اماکن نه خبری از
بھداشت است و نه امنيت .اينجا ھمه قشر
آدمی پيدا ميشود .از زنان کارمند و
دختران دانشجو که به اميد تحصيل به
اين شھرھا آمده اند تا زنانی که به تن
فروشی می پردازند .ھمه در کنار ھم
زندگی ميکنند.
اين زنان بعد از بيکاری و گرسنگی
کشيدن ،طعمه گروھھای مافيائی شده و
به مواد مخدر آلوده ميشوند و عمال ھيچ
راه گريزی برايشان باقی نمی ماند .اينان
نه تنھا از طريق اين باندھا بلکه از
طريق پليس و ماموران مختلف دولتی
مورد سواستفاده قرار ميگيرند .اين
قربانيان فقر و فالکت نه تنھا تن و
جانشان به حراج گذاشته ميشود ،بلکه
بايد شاھد و ناظر به قربانگاه رفتن
فرزندانشان باشند .مادری که با عشق و
اميد به يک زندگی بھتر کودکش را با
خود آورده است ،با اين واقعيت مواجھه
ميشود که کودک عزيزش قربانی بعدی
است .کودکانی که بايد تنھا دغدغه شان
بازی ھای کودکانه باشد ،اکنون دغدغه
ھای "بزرگتری" در سر دارند ،زيرا
باندھای تبھکار برای کسب درآمد روی
اينھا حساب جداگانه ای باز ميکنند .اين
کودکان يا مورد سواستفاده جنسی قرار
می گيرند و يا بعنوان کودکان کار وارد
خيابانھا شده و در سطح شھر رھا

ميشوند که از ھيچگونه امنيت جانی و
روانی برخوردار نميباشند.
تصور کنيد ذھن کنجکاو و چشمان
جستجوگرشان چگونه شاھد ديدن فقر،
فحشا ،خريد و فروش مواد و اعتياد
ميباشد و به اين موارد کار در خيابان و
مورد تحقير و سواستفاده واقع شدن را
اضافه کنيم .متوجه ميشويم که چه
سرانجام تلخی در انتظارشان است.
مدرسه و کالس درس اين کودکان ھمان
خيابانھاست و در آن می آموزند که
چگونه زنده بمانند .بسياری از اين
کودکان طعمه خوبی برای باندھای قاچاق
ھستند .تکدی ،گلفروشی ،در سر چھار
راه ھای خيابانھا و تالش برای لقمه نانی
ميان ترافيک خطرناک و آمد و رفت
اتوموبيل ھا ،پرسه زدن در کوچه و
خيابان محيط بشدت نا امنی برای کودکان
معصوم فراھم کرده است .پليس ھر از
چند گاھی برای خالی نبودن عريضه به
جمع آوری آنھا می پردازد و روز بعد از
آزاد شدن از چنگال پليس و باج خورھای
دولتی ،ھمين زندگی ادامه دارد .بسياری
از آنھا مورد تجاوز جنسی قرار ميگيرند
و استفاده جنسی از دختران و حاملگی در
ميان آنھا و رواج انواع مختلف بيماريھای
مقاربتی پديده ای گسترده است .اين
قربانيان فقر اگر از اين مرحله بسالمت
جان بدر برند ،اغلب تبديل به انسانھايی
خشن و انتقامجو ميشوند که حقوق از
دست رفته و پايمال شده خود را از جامعه
طلب ميکنند .در نتيجه شروع به انتقام
گيری از جامعه مينمايند .به اين صورت
قربانی ديروز به بزھکار امروز تبديل
ميشوند .اين چرخه معيوب که روزی
لنگ لنگان و به آھستگی در حرکت بود،
امروز به شتاب خود افزوده و بسرعت
ھر چه تمام در حرکت است.
صفحه ٧

حقوق زن نه شرقی است نه غربی ،جھانی است!

آزادی زن
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کودکان در منگنه
فقر و توحش اسالمی ...
طبق گزارشات نھادھای مختلف و ھمچنين تجربه شخصی که از نزديک
شاھد آن بودم ،عالوه بر اينکه جمعيت زنان معتاد بسرعت رو به افزايش
است ،سن اعتياد ھم بسرعت رو به کاھش نھاده و اين خود زنگ خطری
است برای جامعه جوان ايران که بايد به آن توجه ويژه داشت .در اين
آشفته بازار فقر و فالکت مقصر اصلی کيست؟ مقصر اصلی نظام
اقتصادی حاکم بر ايران و فقط جمھوری اسالمی ميباشد .جمھوری اسالمی
برای پيشبرد اھداف ننگين خود و در امان ماندن از خشم توده ھای مردم
به گسترش اعتياد و مواد مخدر دامن ميزند و فقر و فحشا را گسترش
ميدھد .اينان فقط بخشی از قربانيان رژيم جھل و جنايت اسالمی ھستند.
برای پايان دادن به اين وضعيت تنھا يک راه وجود دارد و آن ايجاد يک
نظم اجتماعی بر اساس عدالت و حرمت انسانی است .بر اساس اينکه
شھروندان حق داشته باشند که در جامعه ای آزاد و برابر زندگی کنند.
دولت موظف است که برای کودکان امکان رفاھی و آموزشی و اجتماعی
مناسب را تامين کند .کودک نميتواند سرنوشت خود را در دست بگيرد.
مسبب ھمه اين مشقات و بی حقوقی ھا جمھوری اسالمی است .اين رژيم
بايد برود و بجای آن حکومتی آزاد و پيشرو جايگزين شود که به حقوق
زنان و کودکان ارج نھاده و آزادی و برابری و حقوق فردی و اجتماعی
شھروندان را تضمين نمايد.

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت ١٨ ٫٣٠
بوقت تھران از شبکه ھات برد
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت:
27500

کانالKMTV :

تلويزيون مدوسا
روزھای جمعه ھا از ساعت  2تا 3
بعدازظھر به وقت اروپای مرکزی
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

کانالKMTV :

زنده باد مبارزه برای يک زندگی انسانی! *
01-12-2013

نشريه آزادی زن را توزيع کنيد!

آزادی زن

شماره ١٠٩

گزارش تصويری از سمينار سازمان آزادی
زن بمناسبت روز جھانی منع خشونت عليه
زنان

به سازمان آزادی زن بپيونديد!

صفحه ٨

