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 نامه سميه بينات همسر احمد باطبی، 
 يکی از زندانيان سياسی در ايران  به شورای 

 حقوق بشر سازمان بين الملل 

 به مردم انساندوست و آزاديخواه و سازمانها و نهادهای مدافح حقوق انسان 
 درمورد وضعيت اضطراری يک زندانی سياسی در ايران 

نامه زیر از سـمـيـه بـيـنـات             

همسر احمد باطبی، یـکـی       

از زندانيان سياسی در ایران     

نامه بـه حـد کـافـی          .   است

 . گویا است
 

 ماموران  ١٩٩٩در سال  
سرکوب حکومت اسالمی    
به کوی دانشگاه تهران      
حمله کردند و احمد باطبی 

جرم او .  را دستگير کردند 
این بود که پيراهن یکی از   
دانشجویان را که در اثر    
حمله نيروهای مسلح رژیم    
زخمی شده بود روی دست  
بلند کرد و این عکس در     
سطح بين المللی انعکاس    
وسيعی یافت و به افشای    

جنایات جمهوری اسالمی    
اکنون  . کمک شایانی کرد   

احمد باطبی نياز به یک 
باید   . اقدام اضطراری دارد

جمهوری اسالمی را وسيعا      
تحت فشار قرار داد که او را     

بعنوان یک زن . فورا آزاد کند
زندانی سياسی سابق که    

 ١٩٨٢هشت سال از ژوئن    
های      در زندان١٩٩٠تا مه 

جمهوری اسالمی زیر   
های مداوم قرار    شکنجه 

داشته ام از همه شما     
انسانهای شریف و      
انساندوست، از همه     
سازمانها و نهادهای مدافع      

کنم   حقوق انسان تقاضا می   
 مقامات جمهوری   فورا به

اسالمی ایران نامه  
 بنویسيد و خواهان آزادی  

باطبی و کـلـيـه       فوری احمد   
 . زندانيان سياسی شوید

های خود را بـرای         لطفا نامه 
مقامات جمهوری اسـالمـی      
ارسال کنيد و کپـی آنـرا در          
اختيار من نيز قرار دهـيـد تـا          

هـای     بتوانم از طریق رسانـه    
فارسی زبان به گوش مـردم      

 . ایران برسانم
 

 با احترام
 مرسده قائدی 

 ٢٠٠٦ اوت ٩
mersedehghaedi@yahoo.

com 

ریاست محـتـرم شـورای       
 حقوق بشر سازمان ملل 
      این  نامـه از سـوی         
سميه بـيـنـات هـمـسـر           
ــاطــبــی         آقــای احــمــد ب
زندانی سياسی در ایران    
برای شما نوشتـه شـده       

هــمــانــگــونــه کــه   .   اســت
احتمـاال مسـتـحـضـریـد،          
احمد باطبی دانشجویـی    

 در    78کــه در ســـال           
ماجرای حملـه بـه کـوی         
دانشگاه تهران بازداشـت    
شد و  حکم اعدام اولـيـه        
از سوی قوه قضایيه ایران     
برای وی صادر شد و در        
نهایت در دادگاه تـجـدیـد        

 سـال حـبـس       15نظر به   
پـس  .   قطعی محکوم شد  

 ســال از     6از گــذرانــدن     
دوره محکوميت به عـلـت      
آزار و شکنجه در زنـدان،        
مشــکــالت جســمــانــی     
فراوان و بـيـمـاری هـای          
ــاعــی و           ــخ ــوی، ن ــي ــل ک
گوارشـی بـرای وی بـه          
وجــود آمــد و پــزشــکــان       
معالج احمد بـاطـبـی بـا          
 آزمایشهای فراوان به این 

نتيجه رسيدند که ادامـه      
حبـس احـمـد بـاطـبـی،           
عوارض وخيمی برای وی    
تا حد فلجی و مـرگ بـه          
. دنــبــال خــواهــد داشــت    

بنابراین احمد باطبی بـه      
مــرخصــی اســتــعــالجــی   
فــرســتــاده شــد تــا بــه        

 . مدوای خود بپردازد
مــتــاســفــانــه در تــاریــخ       

 عده ای ناشناس 7/5/85
از بازرسـی   و مسلح پس    

کامل مـنـزلـمـان، احـمـد          
باطبی را بازداشت کردند    
و به مکـان نـامـعـلـومـی           

هـمـسـرم    .   منتقل کردنـد  
اعالم کرد کـه از هـمـان          
لحظه بازداشت اعتـصـاب     

٣ادامه در صفحه  .  غذا خواهد کرد  

تالشهای من و وکيل وی     
تاکنـون بـرای مشـخـص         
شدن وضعيتش و مالقات    
و یا تماس تلفـنـی بـا او           

بـا  .   نتيجه مانده است    بی
ــت            ــي ــع ــه وض ــه ب ــوج ت
جسمانی احمد بـاطـبـی      
ــگــران وی          ــه شــدت ن ب

 .هستم
الزم بـه ذکـر اسـت، در           
هــفــتــه گــذشــتــه اکــبــر      
محمدی کـه او نـيـز در            
حادثه حـملـه بـه کـوی           
دانشگاه تهران در سـال       

ــازداشــت شــد و          78  ب
وضعيت مشابه همسـرم    

 روز   9را داشت، بـعـد از         
اعتـصـاب غـذا در زنـدان           

از این رو    .   اوین درگذشت 
با عنایت به شرایط وخيم     
جسمانی احمد باطبی و    

های متعدد او بـه        بيماری
شدت نگران وضـعـيـت او        

رود    هستم و بيم آن مـی     
که او نيز به سـرنـوشـت         
اکبر محمدی دچار شود و   
در اثر اعتصاب غـذا جـان        

 . بسپرد

 مصاحبه نشريه آزادی زن با سهيال شريفی
قوانين اسالمي به خشونتهاي خانگي 

 دهد مشروعيت مي

خشونت عليـه   :   آزادی زن 
ای    زنان در ایران ابعاد تازه   

آمـار  .   به خود گرفته است   
های زیـادی از        و بررسی 

انواع خشونـت صـحـبـت        
صــحــبــت از    .     کــنــد   مــی

خشونـت در خـانـواده و          
ــت        ــه اســ ــعــ ــامــ . جــ

خواستم در رابطه بـا        می
خشـــونـــت 
در خانـواده   
ــا      ــا شــم ب
صـــحـــبـــت 

بــه .   کــنــم 
نظر شـمـا     
چـــه نـــوع    
خشونـتـی   
در خانـواده   
اعـــــمـــــال 

شـــود و چـــه              مـــی
مکانيزمهائی این وضعيت   

 کند؟ را امکان پذیر می
: ســـهـــيـــال شـــریـــفـــی   

خشونت در خـانـواده در        
اشکال و ابعاد متـنـوعـی       

دهـد و      خود را نشان می   
هرچند که سنـاریـوی زن       
کــتــک خــورده در مــورد         
٢ادامه در صفحه خشونتهـای خـانـوادگـی         

شــود و در        شــامــل مــی  
) هرچند کـم   ( مواردی هم   

مردان قـربـانـی ایـن نـوع           
ــت مــی     ــد    خشــون . شــون

خشونت خانوادگی و یا به     
ــروزی     ــارت ام ــب ــر آن       ع ت

خشونت خانـگـی وقـتـی        
آید که یـکـی از          پيش می 

اعضای خانواده بـرای بـه        
ــی   ــرســــ کــــ
نشاندن حـرف   
خــودش و یــا      
وادار کــــردن     
دیــگــران بــه      
تمـکـيـن و یـا         
ــرای      ــا ب ــرف ص
ترساندن آنـهـا    
و اثبات برتـری    
خودش اقـدام    
به آزار جسمی و یا روحی      
ــواده        ــگــر اعضــای خــان دی

ــنـــد    مـــی ــونـــت .   کـ خشـ
تواند به شـکـل کـتـک           می

کـاری و آزار جســمــی و          
جنسی روی دهد  و یا بـه        

 اشکال دیگر 

 
 کند سازمان آزادی زن برگزار می

ان              بدينوسيله به اطالع همه عالقمندان می     ه سازم م ک ي رسان
ه                       ع ه خود را در روزهای جم و 1آزادی زن کنفرانس ساالن

 .کند سپتامبر در گوتنبرگ سوئد برگزار می2شنبه 
 .شرکت در اين کنفرانس برای همگان آزاد است

دوستانی که برای شرکت در کنفرانس به محل خواب احتياج 

 .  اوت به ما اطالع دهند15دارند حتما بايد تا تاريخ 

توانيد با پروين کابلی مدير اجرائی  برای اطالعات بيشتر می

 0046707744020سازمان آزادی زن با شماره تلفن 

مايل   يا آدرس ای)707744020-0046(

se.yahoo@parvinkaboli  تماس بگيريد 
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. . .   قوانين اسالمي به   
١از صفحه   

ماننـد زخـم زبـان زدن و            
تهدید کردن و سـرکـوفـت        

گاهی وقـتـهـا      .   زدن باشد 
هم نپرداختن پول و هزینه     
زندگی به زن و کودکـان و        
محروم کردن آنها از منابـع      
اقتصادی خانواده مـنـشـاء      

 . باشد خشونت می
در هر حـالـتـی خشـونـت          
ــی از            ــکـ ــی یـ ــگـ ــانـ خـ

تریـن        ترین و دردناک    پيچيده
 .خشونتهاست

 پيچـيـده اسـت بـخـاطـر           
اینکه سنتا خانواده کانـون     
مهر و محـبـت و امـنـيـت            

ای بــه      انســان و عــرصــه    
شدت خصوصی شناخـتـه     
شــده اســت و دخــالــت        
ــای           ــادهـ ــهـ ــت و نـ دولـ
اجتماعی در آن زیاد آسان     
نيست و بيشتر بر مبـنـای      
سنتها و مناسـبـات درون       

چـرخـد تـا         خاوادگی مـی   
. قوانين رسـمـی دولـتـی       

دردناک است بخاطر اینکه    
فرد قربانی توسط کسـی     

شود که قـرار      شکنجه می 
است دوسـتـش داشـتـه        
باشد و از او حـمـایـت و             

وقـتـی   .   پشتيبـانـی کـنـد      
زنی یـا کـودکـی تـوسـط           

ای مورد کتک کـاری       غریبه
گـيـرد،      و تجاوز قـرار مـی       

ــا هــمــدردی         ــمــوال ب ــع م
بيشتری از طرف اجتماع و     

شـود،     اطرافيان روبرو مـی   
اما وقتی از شوهرش و یـا    

خورد و یـا      پدرش کتک می  
گـيـرد      مورد تجاوز قرار می   

ــان و هــم           ــي هــم اطــراف
نهادهای دولتی با اغماض    
و چشــم پــوشــی بــا آن         

در خيلی  .   کنند  برخورد می 
از موارد پليس بـه بـهـانـه          
دخالت نکردن در دعواهای    
خانوادگی، چشم بـر ایـن       

پـوشـد و        خشونتهـا مـی    
دهـد قـربـانـيـان          اجازه می 

 . همچنان زجر بکشند
ــرا             ــه چ ــک ــن ــورد ای در م
خشونت خـانـگـی وجـود         

معموال ( ای    دارد و چرا عده   
دست بـه ایـنـکـار        )   مردان
ــئــوریــهــا و          مــی ــنــد، ت زن
های متعددی وجـود      نظریه

دارنــد کــه شــایــد جــای         
پرداختن به آنـهـا در ایـن           

امـا در    .   مصاحبه نـبـاشـد     
جــواب بــه قســمــت دوم       
سوال شما بـایـد بـگـویـم          
ــادی در        ــورهــای زی فــاکــت

کنند کـه      جامعه عمل می  
 خشونت  خانگی  و بقای       

از .   کنند  آنرا امکان پذیر می   
ــوان              ــه عــن ــه  و ب جــمل

توان بـه      مهمترین آنها می  
ــتــصــادی و         ــرابــری اق ــاب ن
اجتماعی بين زن و مرد و       
نقش مذاهب و فرهنگها و     

سنـتـا   .     سنتها اشاره کرد  
مــرد نــان آور خــانــواده و         
مالک زن و فـرزنـدانشـان         

طبق این تعریف او     .   است
دانـد بـر        خود را مجاز مـی    

اش حاکميت کند و  خانواده
اش را آنطور     محيط خانواده 

که خود دوست دارد اداره      
کنـد و از آنـجـا کـه کـل                
جـــامـــعـــه بـــر اســـاس        
ــات خشــن و           ــب ــاس ــن م

چـرخـد و در          نابرابری می 
خارج از خانـواده هـم هـر          
کس زور و مال و قـدرتـش        
بيشتر است بـه دیـگـران         

گـویـد و اعـمـال            زور مـی  
کـنـد، ایـن         خشونت مـی   

مناسبات به داخـل خـانـه        
هم کشيده شـده  افـراد         

چه به لـحـاظ      ( قدرتمند تر   
جسمی و چه بـه لـحـاظ          

تـرهـا زور       به ضعيف )   مالی
هایشـان    گویند و عقده    می

را بــر ســر آنــهــا خــالــی          
قانون و دولـت و     .   کنند  می

مناسبات اجتمـاعـی هـم       
کم و بيش این خشونت را      

داند و آنرا تحمـل       مجاز می 
 . کند می

در جوامعی مانند ایران که     
قوانين بر اساس مـذهـب       
پایه گذاری شـده اسـت،       
مرد رسما و قانونـا مـجـاز         
است همسـر و کـودکـان         

زن قـرار    .   خود را کتک بزند   
است از مرد فرمانـبـرداري      

هـا و       کند و به خـواسـتـه       
تمايالت او تمـکـيـن کـنـد،          
خانه داري و بچه داري بـه       
عنوان وظـايـف اصـلـي او          

شوند و مـرد      محسوب مي 
حــق دارد در صــورتــيــکــه       
احســاس کــنــد زن ايــن         
ــيــه خــود را           وظــايــف اول

دهد، او    بخوبي انجام نمي  
را از کار کردن منع کـنـد و          
حتي او را بزند و تـنـبـيـه            

قوانيـن اسـالمـي و        .   کند
سيستم قضـائـي  ايـران         
بجز در موارد بسـيـار حـاد         
که منجر بـه آسـيـبـهـاي           
جدي جسمي براي زن و      

شود، نه تـنـهـا         کودک مي 
دخالتي در جـلـوگـيـري از         

کـنـد      اين خشونتها نـمـي     
بلکه جائي هم کـه زنـان         

 به    دادگاهها    شکايت                       

برند، قضـات مـرتـجـع           مي
فرمانبرداري و تمکيـن بـه        
شوهران را به عـنـوان راه        
حل براي کتک نخوردن بـه      

کنـنـد و       زنان پيشنهاد مي  
آنها را تشويق به برگشتن   
بر سر خانه و زندگي خود      
و تحمل خشونت از جانـب   

 . کنند همسرانشان مي
ــا اول     :   آزادی زن    ــمـ شـ

کنيد که    صحبت از این می   
خانواده  سنتا کانون مهـر،      
محبت و امنيت انسـان و        

ــه  ــرص ــه شــدت           ع ای ب

خصوصی شناختـه شـده      
اگر ایـنـطـور اسـت       .   است

ــن          ــری ــشــت ــي پــس چــرا ب
خشونت در خانواده اتفاق    

 افتد؟   می
گفتم : سهيال شریفی

سنتا اينطور تعريف شده 
اما به همان   . است

نسبت آه خانواده  
اي خصوصي تلقي  عرصه
شود و امكان دخالت   مي

قانون و اجتماع در آن 
شود، به  محدودتر مي

همان نسبت هم زمينه 
براي اعمال خشونت در 

اگر . شود آن بيشتر مي
زني در خيابان مورد حمله   
يك غريبه قرار گيرد و آتك 
بخورد، فورا به پليس زنگ 

زند و از آنها   مي
خواهد آه مهاجم را   مي

اما اگر .  مجازات آنند
همان زن در خانه توسط  
شوهرش آتك بخورد، قبل 
از اينكه به پليس زنگ 
بزند بايد هزار تا فاآتور را 

بر . در مغزش بررسي آند 
آيد؟  ها چه مي سر بچه

آنند؟  مردم چي فكر مي
آبروي خانواده چي 

شود؟ فردا اگر آار به  مي
جدائي آشيد چطور 

تواند خرج خودش و  مي
هايش را در بياورد؟    بچه

هايش را   اصال آيا بچه
بهش خواهند داد؟ 
شكايتش را پيش آي     

ببرد؟ آي به حرفش 
دهد؟  برود  گوش مي

دادگاه چي بگويد؟ در 
نتيجه اآثريت باالئي از 
موارد خشونتهاي 
خانوادگي اصال به هيچ جا 

در . شود گزارش داده نمي
مواردي هم آه زني به 

دهد و آنرا  خود جرات مي
آند، پليس و  گزارش مي

نهادهاي قضائي با  
ناباوري و بي اعتنائي و 
در بهترين حالت با احتياط 
 به  اين  نوع جرائم برخورد 

آنند و آنقـدر پـروسـه          مي
ــرا            ــي آن ــون ــان اداري و ق

آنند آه نصـف      پيچيده مي 
بيشتر شاآيان از شكايـت     
خــود پشــيــمــان شــده و       

 . آنند پرونده را رها مي
فرهنگ سرمايه دارانه و  
مردساالر حاآم بر جامعه،    
مرد را رئيس خانواده و 
مسئول اداره و ضبط و ربط 

داند   امورات اين آانون مي
و به او اين حق و اختيار را 

دهد آه  مي
اش را آنطور آه   خانواده

خواهد اداره  خود مي
آند و در نتيجه دخالت 
در آار او را به حداقل 

. رساند  ممكن مي
گويند آه  بعضيها مي

مرد مسئوليت  
سنگيني بر عهده 

آند و    دارد، آار مي
شود و  خسته مي

اعصابش خراب  
شود و اگر زن هم در  مي

خانه او را درك نكند و با او 
از سر ناسازگاري بر بيايد،  
ممكن است عصباني 
شود و دعوا آند و آتك 

حتما شما هم . بزند
شنيده ايد آه به زنان 
آتك خورده گفته مي 

تقصير خودت " شود 
زني  است، سرش غر مي
". رود و او از آوره در مي

تو آوتاه بيا، او آار آرده، "
انگار براي ".  خسته است  

خيليها اين يك امر جا             
افتاده است آه مرد  آار          

شود   آند،  خسته مي     مي
و حق دارد عصباني شود،     

اش آرد    پس بايد مالحظه  
و به حرفش گوش آرد و         

هايش    در مقابل خواسته    
جالب است    .  آوتاه آمد   

توجه آنيم آه همان مرد       
عصباني و خسته آه هر       
لحظه ممكن است منفجر    
شود، هيچوقت در بدترين     
حالت هم به خودش            

دهد دست        اجازه نمي   
روي رئيس و صاحب             
آارش بلند آند، هرچند        
آه او ممكن است بيشتر      
. از همه عصبانيش آند        

داند اينكار   بخاطر اينكه مي 
داند   اما مي .  عواقب دارد 

هايش   آه زدن زن و بجه       
برايش خطر چنداني در بر     

 . نخواهد داشت
آانون خانواده به شرطي     

تواند محيطي امن و        مي
پر مهر و محبت براي زن و       
آودآان باشد آه موقعيت     
مرد به عنوان رئيس              
خانواده لغو شده و زن و         
مرد به عنوان آحاد برابر با       
هم زندگي آنند و قوانين      
جامعه خشونتهاي              
خانگي را تحمل نكرده و        
به آنها به عنوان جرائم          
سنگين برخورد آرده و          

به .    آنها را مجازات آند      
اي آه خشونت افراد      درجه

بر عليه يكديگر و مخصوصا     
خشونت در خانواده از          
طرف دولت و قوانين             

رسمي ممنوع شود و          
تري بر      فرهنگ انساني  

جامعه حاآم باشد،             
خشونتهاي خانوادگي هم   

 .     شود آمتر مي
خشونت بر    :  آزادی زن   

ای       عليه زنان پدیده          
شما چرا   .  جهانی است  

این مسئله را به قوانين         
اسالمی و جمهوری            
اسالمی ربط مستقيم        

 دهيد؟  می

٣ادامه در صفحه   
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 !جمع های آزادی زن را تشکيل دهيد
 .با ما ارتباط بگيريد

ر و                       ي کث د، ت ي خوان ه آزادی زن را ب نشري
 .توزيع کنيد

د            ي ن شعارهای سازمان آزادی زن را تبليغ ک
 .و شعارنويسی کنيد

ان را           اخبار مبارزات و گزارش وضعيت زن
 .برای ما سريعا ارسال کنيد

 .جمع های خود را گسترش دهيد
ل جمع                   ه آزادی زن تشکي از طريق نشري

 .خود را اعالم کنيد
در مبارزات و اعتراضات مردم با شعارهای    
آزادی زن، زنده باد آزادی و برابری، مرگ        
د            اي و ب بر حجاب اجباری، آپارتايد جنسی لغ

 .گردد شرکت کنيد
ه                      ن ب وست ي ه پ ان را ب ت ان اي دوستان و آشن

 .سازمان آزادی زن تشويق کنيد

 . . .نامه سميه بينات 

این نامه را در حالی بـرای       
ــوق بشــر          ــق شــورای ح

نویسم و    سازمان ملل می  
از این شـورا درخـواسـت         

کنم که پـس از         کمک می 
 روز پيگيری، مراجعه بـه       9

ــن و دادگــاه             ــدان اوی زن
انقالب و نگاشتن نامه بـه      
مراجع قضایی ایران، هنوز    
هيـچ پـاسـخـی دریـافـت           
نکرده ام و از سرنوشت او      

ای    به گونـه  .   خبری ندارم   
که در زنده بودن وی دچـار       

 .ام تردید شده
از شـورای حـقـوق بشـر          
سازمان ملل که تشـکـيـل     

ای بــرای      آن امــيــد تــازه     
پيگيری موثرتر روند حقوق    
بشر در کشورهای  نقـض      
کننده  این حقوق بـه مـا          
داده اســت، درخــواســت     

کنم که پرونده حقـوق        می
بشر ایران، در مورد احـمـد    
باطبی را در دسـتـور کـار          

دهـد، و بـرای       خود قـرار      
آگــاهــی از وضــعــيــت او         
هيئتی را به ایـران اعـزام         
کند و خواستار آن شود تـا       
مطابق با موازیـن حـقـوق        
بشر با وی برخورد شود و      
 احمد   باطبی   بتواند   از 

حقوق اوليه که حـق هـر         
انسانی اسـت بـرخـوردار       
شود و در بيرون از زنـدان         

هـایـش      به درمان بيـمـاری    
که محصـول دوران زنـدان        

 .است بپردازد
  

 با احترام 
 سميه بينات

همسر احمد باطبی، 
دانشجوی زندانی از سال 

  تا کنون78
15/5/85 

 
  :رونوشت به

تمامی سازمانهای حامی   
 حقوق بشر 

 خبرنگاران بدون مرز 
سازمان جهـانـی دیـدبـان        

 حقوق بشر 
سازمان جهانی عفو بـيـن      

 الملل 
گروههای فـعـال ایـرانـی         
حـقـوق بشــر در اروپـا و            

 آمریکای شمالی

١ز ضفحه ا  
٢از صفحه . . .             قوانين اسالمي به   

حرف :  سهيال شريفي    
شما درست است اما در      
آمتر جائى از جهان  به          
شكلى آه در ايران               
هست  به  اين خشونت        
توسط دولت و قوانين           
رسمى مملكت                  

شود   مشروعيت داده مي   
قوانين . شود و بازتوليد مى

اسالمى رسما زن را            
فرودست و تحت تابعيت       

آند و از او      مرد تعريف مي  
خواهد از مرد                  مي

رسما در  .  فرمانبردارى آند 
آتاب مقدسشان سياه بر    
روى سفيد خدايشان امر     
بر آتك زدن زنان به منظور      

چنين .  آند  تنبيه آنان می   
مذهبى و قوانين آن اگر بر      
آشورى حاآم باشند          
آامال مشخص است آه       
خشونت را رواج                   

در برخي     .  دهند     مي
آشورهاي غربي بخاطر      
سالها مبارزات برابري          
طلبانه قوانيني وضع            

اند آه خشونت عليه      شده
آند و    زنان را ممنوع مي     

دولت را موظف              
آند آه در مقابل        مي

. اين خشونتها بايستد  
با وجود اين خشونت      
عليه زنان و آودآان در    
خانواده چنان جان         
سخت و ريشه دار         
است آه گفته               

شود در آمريكا در       مي
هر چند ثانيه يك بار         
زني از دست                 

 پدرش و يا           ،شوهرش
. خورد   برادرش آتك مي     

آنوقت در جائي مثل ايران      
آه زن رسما و قانونا              

شود   فرودست تعريف مي  
و ادب آردن او به مرد             

شود، معلوم      سپرده مي  
است آه خشونت خانگي    
هم به امري روزمره تبديل     

از طرف ديگر   .    خواهد شد 
آشوري آه دولتش صبح      
تا شب با شهروندانش         

ترين   بدترين و غير انساني   
رفتارهاي خشونت آميز را      

آند و     سنگسار مي   ،دارد
برد و به دار      دست و پا مي   

توان   آويزد، چطور مي     مي
انتظار داشت آه جلوي        
خشونتهاي خانوادگي را      

 . بگيرد
شما از      :  آزادی زن     

خشونت جنسی و تجاوز      
در خانواده صحبت کرده        

در آمار و تحقيقاتی       .  اید
که اخيرا در ایران منتشر        
گردیده است خشونت         
 .    جنسی  در رده  آخر  بود

این مسئله را شما چگونه     
 بينيد؟   می

تا همين :  سهيال شريفي
حدش هم آه به آن اقرار 

آنند بخاطر فشار روز  مي
اقزون جنبش برابري 
طلبانه مردم در ايران 

بطور آلي پرداختن . است
به مسئله خشونتهاي 
اي  خانگي در ايران پديده

تا همين . تازه است
سالهاي آخر وجود  
خشونتهاي خانوادگي به 
عنوان يك پديده اجتماعي 

شد و يا  يا بكلي انكار مي 
لطفي و اغماض  بيمورد 

جامعه شناسان و  
. گرفت محققين قرار مي

تصور عمومي اين بود آه 
دعوا بين زن و شوهر 
اتفاق عجيبي نيست آه 
بشود روي آن تحقيق آرد 
و مقاله نوشت و قانون 

آودآان هم آه . وضع آرد
احتياج به دسيپلين و 
تربيت دارند و پدر و مادر 
حق دارند براي بار آوردن 
آنها از آتك هم استفاده   

هنوز هم خيليها (آنند 
در ). آنند اينجوري فكر مي

نتيجه نه تنها خبري از اين 
اتفاقات جائي پخش 

شد، نه تنها آسي  نمي
در مورد آنها تحقيق   

آرد و آسي در مورد  نمي
آنها آتاب و مقاله  

نوشت، بلكه خود  نمي
قربانيان اين خشونت هم 

آردند  آنها را گزارش نمي
و در بهترين حالت 
شكايتشان را پيش ريش  

. بردند سفيدان فاميل مي
تازه چند دهه است آه در 
غرب هم اين مسئله به 
عنوان يكي از معضالت  
اجتماعي مورد توجه قرار 
گرفته و به يمن مبارزات 
فراوان برخي قوانين در 
حمايت از زنان و آودآان  
. قرباني وضع شده است
در ايران اين پروسه هنوز 
طي نشده و با وجود 
تالش فراوان فعالين 
جنبش برابري طلبانه 
 هنوز جمهوري اسالمي و 

روســاي دانشــگــاهــهــا و     
جامعه شـنـاسـان حـاضـر         
نيستند آنرا به عنوان يكي     

هـاي دردنـاك و          از پـديـده   
بسيار وسيع اجـتـمـاعـي        
مطرح آنند و براي آن راه        

 . حل ارائه دهند
بر اساس قوانين اسالمي    
زن هــنــگــام ازدواج  وارد         

شود   اي با مرد مي     معامله
آه طـبـق آن بـايـد از او               
برمانبرداري آند، خـانـه و       

هايش را تر و خشـك          بچه
آند و به نيازهاي جنسـي     

اگر اينكارها  .   او پاسخ دهد  
را نكند قـرارداد را زيـر پـا            
گذاشته است و مستحق    

در درجه اول    ( تنبيه است   
در اين ) .   از طرف شوهرش  

سيستم نه تـنـهـا تـجـاوز          
شوهر بـه زنـش مـعـنـي           
ندارد، بلكه آامال هم نـرم      
است و آمتر آسي از آن       
به عنوان خشونت و جـرم      

برد و طـبـيـعـتـا            اسم مي 
توان انـتـظـار داشـت          نمي
هاي رسمي دولـت      رسانه

و اولياي دانشگاههـا آنـرا       
به عنوان يكي از معظـالت      
اجتماعي مورد بررسي و     

 . آنكاش قرار دهند



مقامات انتـظـامـى رژيـم        
اســالمــى خــبــر از مــوج       
جدید سرکوب عليه زنـان      

 را   " بدحـجـابـی   " به بهانه   
کــریــمــی در   .   دهــنــد مــي

جمع خـبـرنـگـاران اعـالم         
مـراحـل اول و       " کرده که    

ــا             ــارزه ب ــب ــرح م دوم ط
بدحجابی به پایان رسيده    

ــده   و   . . .   اســت ــن ی  در آی
نزدیک اقدامات برخـوردی     
با بدحجـابـی بـه انـجـام           

جـریـمـه،    .   خواهد رسـيـد   
ی  شالق و زندان از جمله    
 ." این اقدامات هسـتـنـد      

خــط و نشــان     ایــنــگــونــه   
تـازگـی   آشيدنها براى ما    

 يك رآن هميشگى    ! ندارد
سياست رژيم اسـالمـى      

نشان شـكـسـت      .   است
اين رژيـم در بـرخـورد بـا            
جــنــبــش آزادى زن و            
مقاومت زنان در جـامـعـه        

نشــان از عــمــق     .   اســت
مقاومـت و ايسـتـادگـى         
زنان در دفـاع از حـقـوق           
جهانشمول زنان و حقوق    
. مدنى در جامـعـه اسـت       

ــان              ــط و نشـ ــن خـ ايـ
آشيدنها نشان از هراس    
رژیم از جنـبـشـى اسـت         
ــت            ــاومـ ــقـ ــا مـ ــه بـ آـ

اش، چـه در بـاال           هرروزه
ــردن حــجــاب، چــه در          ب
آرايش چهره، چه در نـوع       
پوشش، چه در دفـاع از         
حقوق جهانشمول، و چه    
در سایر اعتـراضـات خـود        
رژيـــم اســـالمـــى را           

 .  مستاصل آرده است
حمله و سرآوب زنان  
همواره يك رآن ارتجاعی 
سياست رژيم اسالمى  

اين رژيم با   . بوده است
يا روسرى يا  "شعار 
حمالت اوباش  " توسرى

خود عليه جامعه و  
آزاديخواهى را شروع کرد  

همواره و بعد از آن نيز 
جامعه را از  يورش خود به 

آانال تهاجم به زنان   
اما  . سازمان داده است  

اگر سرآوب وحشيانه     
 زنان يك رآن هميشگى 
سياست رژيم آدمكش   

اسالمـى بـوده اسـت در          
مقابل مقاومـت و مـبـارزه         
زنــان و مــردان آزاديــخــواه        
براى برابرى و آزادى زن نيز      

اى جـنـبـشـى        يك رآن پايه  
است آه براى سرنـگـونـى       
رژيم اسالمى بمثابه شرط    
رهايى و آزادى زن مـبـارزه        

واقعيت اين اسـت   .   آند  مي
آه رژيم جمهورى اسالمى    
عليرغم توحش خود هـرگـز    
قادر نشـد در جـهـاد ضـد            
انسانى و زن ستيزانه خود     

 هـرگـز قـادر        ٠موفق شود 
نشد زنان را بـه تسـلـيـم            

هرگز قـادر نشـد       .   بكشاند
قــوانــيــن ارتــجــاعــى و زن       
ستيزانه خـود را بـه زنـان           
تحميل و يا به نرم جـامـعـه         

عليرغم بگيـر و     .   تبديل آند 
بــبــنــدهــا، عــلــيــرغــم           
سنگسارها و اعدامها قـادر     
نشد در بـه زانـو درآوردن           

جـنـبـش    .   زنان موفق شـود   
ــبــش            ــن ــك ج آزادى زن ي

 . پرقدرت در جامعه است
 !آزادیخواهزنان و مردان 

 اين تهـاجـم     بایداين بار نيز    
رژيم زن سـتـيـز و اوبـاش            
اســـالمـــى را در هـــم           

اين بار هم بـايـد      .   شكست
آنــهــا را وادار بــه عــقــب           

شيشه عمـر   .   نشينى آرد 
. رژيــم در دســت مــاســت      

نبايد اجازه داد هيچ زنى را      
ــوب           ــر و ســرآ ــي ــگ دســت

هر تالش اين اوبـاش     ٠آنند
بايد با اعـتـراض گسـتـرده          

متشكل .   شما مواجه شود  
هاى آزادى زن      جمع.   شويد

بايد بطـور   .   را تشكيل دهيد  
سازمان يافته در مقابل اين     

بـايـد   .   يورش جديد ايسـتـاد    
اى زن      ذره.   پيشروى آـرد   

. ستيزى را نبايد تحمل آرد    
بايد آپارتايد جنسـى را در        

بايد حـجـاب    .   هم شكست 
 . اسالمى را به دور انداخت

 
 

 زنده باد آزادی زن
 ٨۵ مرداد ٢٠

 سازمان آزادی زن

تـــهـــدیـــد و نـــفـــرت از          
های جنسی توسط     اقليت

افراد و گروهها، تـقـاضـای        
پنـاهـنـدگـی و بسـيـاری           
ــاســی و          ــل ســي مســائ

 . اجتماعی دیگر بود
امسال این فسـتـيـوال در        
هوای بسيار خوبی برگـزار     
شد که این موضوع تـعـداد    
شرکت کننـدگـان در ایـن         

هـا و کـارنـاوال روز            برنامه
آخر را چندین بـرابـر کـرده         

 .بود
امسال همچنيـن مـهـيـن        
علـيـپـور، عضـو سـازمـان           
ــط             ــوســ آزادی زن، تــ

مسئولين سـمـيـنـارهـا و         
سخنرانيها برای شـرکـت      
در یک مـيـزگـرد پـيـرامـون           
مسائل پناهندگی زنـان و      

های جنسی در روز       اقليت
 اوت به مـدرسـه       4جمعه  

 . ماریا دعوت شد
مهين عليپور در شروع 
جلسه ابتدا به سوالی 
که چرا به صف فعالين 

های  دفاع از حقوق اقليت
جنسی پيوسته اید پاسخ 
داد و توضيح داد که از نظر 
وی و جنبشی که وی با 

کند مبارزه در   آن کار می 
این عرصه جزئی از 
مبارزات دفاع از حقوق  
.  اوليه و بحق انسانهاست 
او کار در این عرصه را 
ادامه فعاليتی بسيار 
مثبت وضروری جنبش     

داند و اميد وار  خود  می
است که بدین وسيله 
بتواند برای بهبود وضعيت 

های جنسی در  اقليت
در رابطه .  ایران تالش کند

با موضوع بحث که تبعيض 
جنسی و وضعيت 
جنسی افراد چگونه تاثير 
خود را روی تقاضاهای 
پناهندگی بخصوص زنان و 
افراد اقليت های جنسی 

گذارد اینطور ادامه   می
.                            داد  

اینـکـه از یـک پـنـاهـنـده              
چگونه استقبال شود یـک     
مسئله سياسی است و     

تا زمانی که بـطـور مـثـال          
دولت سوئد، ایـران را نـا          
امــن و دولــت آن را زن            
ــز، عــامــل اعــدام         ــي ســت
انسانها، اختنـاق و نـبـود         
آزادی بيان و هـمـيـنـطـور          
عامـل فـرار و سـرگـردان           
شدن مردم نداند، رفتارش    
با پناهجویـان انسـانـی و         

 حتی در حد کنوانسيون 
سازمان ملل در رابطـه بـا        
امر پناهنـدگـی نـخـواهـد         

و در همين سيسـتـم      .   بود
که به اختـالف طـبـقـاتـی          

بــاشــد بــه      مــعــتــقــد مــی  
تقاضای پناهندگـی زنـان،      

هـای     کودکان، و اقـلـيـت       
 جنسی   که   از  موقعيت 

هرساله هفته اول اوت در     
شهر استکهلم پـایـتـخـت        
سوئد همایشـی بسـيـار        
بزرگ و باشکوه برای دفاع     

هــای    از حــقــوق اقــلــيــت    
ــنـــــســـــی،        HBT جـــ

( H o m o s e x u a l s , 
B i s e x u a l s  a n d 

Transgenders)  صــــورت
 . گيرد  می

امسال این همایش از روز     
 7 ژوئيه شروع و  تـا            31

در ایـن    .   اوت ادامه داشت  
هـــای     روزهـــا بـــرنـــامـــه   

سياسـی و اجـتـمـاعـی          
گوناگونی مـثـل نـمـایـش         
فيم؛ سخنـرانـی، بـحـث،        

هـای عـکـس و          نمایشگاه
هـای     ميز کتـاب وبـرنـامـه       

هـنـری بســيـاری بـرگــزار         
 . شود   می

مدرسه ماریا واقع در یـک       
منطقه جنوبی استکهـلـم     

ــحـــث      ــد بـ ــاهـ ــا،     شـ هـ
ســخــنــرانــيــهــا، مــنــاظــره    
ــزاب و           ــران احــ ــبــ رهــ
نمایشگاههای مـتـعـددی      

ــود ــيــت    .   ب ــال ــع هــا    ایــن ف
بخصوص توسط دو تشکل    

ســازمـــان  RFSL )بــرزگ     
سراسری دفاع از حـقـوق      
برابر انسانها بدون تـوجـه       

و )   به وضعيت جنسيشـان   
 FI ) حزب سياسی جنبش

بــرای حــمــایــت از      )   زنــان
های جنسی    حقوق اقليت 

. تـرتــيـب داده شــده بــود        
ــل            ــاب ــار ق ــي ــداد بس ــع ت

ای دراین چند روز       مالحظه
مشتاقانه و فعاالنه در این     

 .ها شرکت کردند برنامه
موضوع این مباحث معموال  
موضوعاتی روزمره مثل  
قانونی شدن ازدواج  

های جنسی و  اقليت
انتخاب نحوه مراسم 
ازدواح بطور معمول، حق   
فرزند خواندگی، تغيير 
قانون خانواده در سوئد و 
مطابقت آن با شکلهای 
جدید همزیستی، اذیت و 
آزار وتبعيض درمحيط کار  
 بخاطر داشتن این شرایط، 
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اجتماعی، اقـتـصـادی، و       
تــری    ســيــاســی پــایــيــن   

برخورداند، کمتر بها داده     
بـخـصـوص بـه       .   شـود   می

تقاضای پناهندگی افـراد     
گریخته از ایران رسيدگی    

شود، چرا کـه       جدی نمی 
ایران را مـحـل نـا امـنـی            

وی .     دانــــنــــد     نــــمــــی
خــــودکشــــی کــــيــــان     

ــه       (  ــونـ ــنـــس گـ ــرجـ دگـ
Transgender    از ایــران  (
 بخاطر  2004که در سال      

ترس از فرستاده شدنش    
به ایران صورت گـرفـت را        
ــار            ــک ــه آش ــون ــم ــک ن ی

تفاوتی و کم بها دادن      بی
به مشـکـالت ایـن افـراد          
دانست و ادارات دولـتـی       
سوئد در امر پناهندگی را    
 .عامل مرگ وی دانست

مهين عليپور پـيـشـنـهـاد        
دادن پناهندگی سياسی   

هـای     به زنـان و اقـلـيـت         
جــنــســی کــه بــخــاطــر       
خطرات احتـمـالـی بـرای        

زنـــدگـــی و جـــانشـــان       
ازکشورهائی مثـل ایـران      

کـنـنـد را داد و             فرار می 
علت فـرار ایـن افـراد از            
ایران را امری سـيـاسـی        

 .دانست
او همينطور خواهان دادن    
امکانات اجتمائی بيشـتـر     

هـای     و فوری به اقـلـيـت       
جنسی کـه مـنـتـظـر یـا            
دارای اجــازه اقــامــت در       

وی .   سوئد هستنـد شـد     
علت این تـقـاضـا را یـک           
دوره طوالنی اذیت و آزار       
روانـــی در ایـــران و              
ــابـــه      کشـــورهـــای مشـ
دانست که ایـن افـراد را         
نيازمند کمکهای بيشتر و    
فــوری بــرای شــروع بــه       
زندگی در جـامـعـه تـازه،         

 .کند  می
مهين عـلـيـپـور راه حـل            
نهائـی بـرای مـوفـقـيـت           
جنبشهائی مثل جنـبـش     

های   دفاع از حقوق اقليت   
 جنسی در سوئد و سایر 
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 ٤ازصفحه . . .     شرکت فعالين سازمان  آزادی   
کشورهادی اروپائی و بطور    
کلی جنبش های دفـاع از       

های جنسـی     حقوق اقليت 
را پيوستـن بـه یـک صـف            
جنبش جـهـانـی دفـاع از           
حقوق انسانها و نـمـانـدن        
این جنبـشـهـا در سـطـح           

 .  محلی دانست
وی پيوستن این جنبشـهـا       

هـای     به جنبشها و کمپيـن    
جهـانـی دفـاع از حـقـوق            
انسانـهـا، مـثـل کـمـپـيـن             
جهانی ضد سـنـگـسـار و           
 ضد اعدام، دفاع از حقوق   
زنان و کـودکـان، اعـتـراض          
مســتــمــر و بــمــوقــع بــه         

هـای     وضعيت بـد اقـلـيـت        
جنسی و شکنجه و اعدام     
آنها در کشورهـائـی مـثـل         
ایران را، راه حل موثر بـرای       
کاری شدن، دیده شـدن و       
مردمی شدن این جنبشها    

 .  دانست
در ایـن مـيـزگـرد ورونـيـکـا             

 حزب جنبش زنـان   سورد از   
(fi)            ــد از ــل ــگ ــد الن ، داوی

، سازمان عقو بين الـمـلـل       
 سـازمـان    کارلوس دیاس از  

دفاع ازحقوق برابر انسانهـا   
، و   بدون توچه به جنسيـت    
، (fi)آنلی گوستاوسون از      

بعنوان گرداننـده مـيـزگـرد،        
 .شرکت داشتند 

یکی دیگر از مـيـزگـردهـای        
مهم، ميز گرد سران احزاب     
سوئدی بود که هـمـگـی،        
بجز یـوران پـرشـون رهـبـر           
حزب سوسيال دمـکـرات و       
نخست وزیر سوئد، در آن       

رهـبـران دو     .   حاضر بـودنـد    
حــزب ســيــاســی جــدیــد       
سوئدی یعنی جنبش زنـان    

 )fi   (      و ليست ژوئـن )Juni 
lista   (          نيـز درایـن مـيـزگـرد

 .شرکت داشتند
کمـيـتـه دفـاع از حـقـوق             
مدنی مـردم در ایـران در           
ــن           ــای ای ــی روزه ــام ــم ت
همایـش، هـرسـالـه مـيـز           
کــتــاب، عــکــس و ســایــر        

های اعتراضی دارد      فعاليت
 که    امسال     هم      با 

استقبال بی نظيری روبـرو     
 .شد

روز اخــتــتــام فســتــيــوال،      
کارنـاوال و راه پـيـمـائـی            
بزرگی از طـرف گـروهـای        

هــای    مــخــتــلــف اقــلــيــت   
جنسی و مدافعـيـن آنـهـا         

این کارناوال  .   صورت گرفت 
عالوه بر اینکه بسيار شاد     

باشد بطـور     و تفریحی می  
بسيـار واضـحـی گـویـای          

 ها و مطالبات  خواسته
مــخــتــلــف ایــن افــراد            

ــی ــد     مـ ــاشـ ــال .   بـ امسـ
شعارهای ضد جنگ و ضد     
راسيسـم در مسـيـر راه          
ــه چشــم            ــی ب ــائ ــم ــي پ

 .خورد می
دراین کارناوال که به مـدت     

 ساعت در شـهـر       4تقریبا  
استکهلـم ادامـه داشـت        

 نـفـر    30000امسال حدود   
شرکت داشتند  و تـعـداد        

مردمی که به تـمـاشـا و           
تشویق فستيوال پرداختند 
طبق تخمين پليس حـدود      

تـعـدادی   .    نفر بود200000
از وزرای دولت سوئد مثـل      

وزیر   هـم پـيـوسـتـگـی،             
وزیر مـحـيـط  زیسـت  و                 

رهبران  احـزاب مـخـتـلـف          
سوئدی در راه پـيـمـائـی          

 . شرکت کردند
در سراسر راه پـيـمـائـی          
مهين عليپور و آنا گوهـری      
از اعضای سـازمـان آزادی       
زن در استکهلم، باندرولی    

ــا مــتــن          از حــقــوق     " ب
هـای جـنـسـی در           اقليت

را با خـود    "   ایران دفاع کنيد  
ایــن .     کــردنــد   حــمــل مــی  

ــمــامــی         ــه در ت خــواســت
مسيربا دسـت و سـوت         
ــورد          ــار م ــای بســي ــه زدن
تشویق و حـمـایـت مـردم         

 .قرار گرفت
 
 
 

 سوئد -سازمان  آزادی زن
 2006اوت 

 

٦از صفحه . . .     پروين کابلی با  گفتگوی  
 پيشنهاد دوستان گرامـی   

گروهی بزرگتـر بـه اسـم         
PGBSO     تشکيل گـردیـد و 
تـری     های گسترده   فعاليت

را ارائه نمود و فـراگـيـرتـر           
در پی هماهنگی بـا     .   شد

برخی فعاالن همجنسگـرا    
بـا  .   گروه گسترده تر گردید   

توجه به شـرایـط مـحـدود         
داخــل کشــور و عــدم            

هـای   توانایی انجام فعاليت  
رسمی سازمانی به اسم    
سازمان همجنـسـگـرایـان      

 PGLO (Persianایــرانــی   
G a y  &  L e s b i a n 

Organization)    در کشـور 
نروژ ثبت و تقریبا از بهمـن       

 فــعــالــيــت غــيــر      82مــاه   
در .   رسمی آن آغاز گردیـد    

 83اول فروردین ماه سال      
سازمان همجنـسـگـرایـان      
ایرانی به صورت رسـمـی       

های خـود را آغـاز          فعاليت
 .نمود

اولين پروژه سازمان، ایجاد    
. کمسيون حقوق بشر بود   

مطالعات حقوقی سازمـان    
ــوق               ــقـ ــاع از حـ و دفـ

(هـای جـنـسـی            اقليـت 
LGBT   (         در ایـران وظـيـفـه

این کميسيون اسـت کـه        
به عـنـوان مـرکـز نـظـارت            

 . کند حقوقی فعاليت می
دومــيــن پــروژه، انــتــشــار      
مطالب همجنـس گـرایـان       

ایــن پــروژه   .   ایــرانــی بــود   
ــات،      ــده نشــری ــرن ــرگــي درب
مجالت، بولتن ها و سـایـر       

. بـاشـد     هـا مـی      خواندنی
اولين محصول ایـن پـروژه        
نشریه چراغ بود که تا بـه        

 ویـژه    8 شماره و     19حال  
نامه از آن منـتـشـر شـده          

 . است
ــو           ــدی رادیـ ــعـ ــروژه بـ پـ
همجنس گـرایـان ایـرانـی        

 53بود کـه تـا بـه حـال               
برنامه از آن پخش گردیـده      

 . است
شـمـا در     :   پروین کابلـی  

اهداف سازمان از مسائـل     
صنفی همجنسگـرایـان و      
ــطــور آمــوزش و          ــن ــي هــم
مسائل حقوقی نـام بـرده      

کنيـد کـه       آیا فکر می  .     اید
تـوانـنـد       این اهـداف مـی      

جـــوابـــگـــوی خـــواســـت     
همجنس گـرایـان ایـرانـی        
بــاشــنــد، کــه از جــهــات        

مــخــتــلــف مــورد تــهــدیــد       
ــکــطــرف         ــد؟ از ی ــن هســت

های عـقـب مـانـده          سنت
فکـری و از طـرف دیـگـر             
ــه اعــدام و              ــهــدیــد ب ت

مشخصا چطـور   .   سنگسار
شود جـوابـگـوی ایـن           می

 وضيعت    شد؟    مسائل     

فرهنگـی و یـا حـقـوقـی            
همجنسگرایان ایرانـی در     

شـود     خارج از ایران را مـی   
از طریق سازمان شـمـا و        
یا سـازمـانـهـای مشـابـه           

امــا در مــورد     .   جــواب داد  
مسائل داخـل ایـران چـه         

 گوئيد؟ می
شایـد  :   شاهرخ رئيسی 

بتوان اهداف سازمان ما را     
به دو دسته تقسيم کـرد،      
اهــدافــی بــلــنــد مــدت و       
ــوری          ــداف فـــــ  .اهـــــ

مهمترین اهداف بلند مدت   
ــردن            ــاال ب ــا شــامــل ب م
فرهنگ عمومی ایـرانـيـان       
در قـــبـــال مســـائـــل            

های جنسی، و نيـز       اقليت
ــحــاد و          ایــجــاد فضــای ات
دوســتــی در بــيــن خــود        
ــســی         ــای جــن ــه ــت ــي ــل اق

منـظـور مـن از        .   باشد  می
کلمه اقليتهای جـنـسـی،      
سه گروه همجنس گرایان    
ــان و             ــرای ــس گ ــن و دوج
دگرجنـس گـونـگـان مـی          

این اهـداف بـلـنـد         .   باشد
ــد الزم و            ــن ــرچ ــدت ه م
ضروری هستـنـد امـا بـه          
ــافـــی          ــه کـ ــيـــچ وجـ هـ

 . باشند نمی
همانطور که شما گفتـيـد،      
در ایران قوانين وحشيـانـه      
بسياری بر ضد اقليـتـهـای       
جنسی وجود دارد که کـار      
فــرهــنــگــی درازمــدت،         

تواند پاسخگوی آنـهـا       نمی
ســازمــان مــا بــه     .   بــاشــد

ــوق          ــال حــق ــع ــوان ف ــن ع
ای    همجنس گرایان، چـاره   

جز ورود به عرصه فعاليـت      
سياسـی و اجـتـمـاعـی          

اهــداف فــوری مــا     .   دنــدار
بيشتـر در ایـن قسـمـت           

تـالش بـرای     :   گنجـنـد    می
لغو کـلـيـه قـوانـيـن ضـد              
همجنس گرایان، مبارزه با    
هر گونه رفتار تبعيض آميـز      
در قبال اقليتهای جنسی،    
تالش برای ایجاد مـراکـزی      
برای حمایت و پشتيبانـی     
حقـوقـی و پـزشـکـی از            
اقليتهای جنسی، تـالش     
برای بدسـت آوردن حـق        
ــيــان و داشــتــن          آزادی ب

 . نشریه و اطالع رسانی
ما معتقدیم که فعاليتهـای     

هـای     ما، در تمامی عرصه   
فرهنـگـی، سـيـاسـی و          
اجــتــمــاعــی در تــعــقــيــب     
اهداف درازمدت و فـوری،      

باشد و     الزم و ضروری می   
تا کنون راه کارهایـی نـيـز         
برای هرکدام پـيـدا کـرده         

 . ایم

٧ادامه گفتگو را در شماره   
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پروين کابلی با شاهرخ رئيسی گفتگوی  
  در مورد همجنسگرايان ايرانی

)١(سازمانيابی و فعاليتهای آنها            
شاهرخ رئيسی دبير امور    
ــی ســازمــان          ــرهــنــگ ف
همجنس گرایان ایـرانـی،     
و سردبير نشـریـه چـراغ         

.  باشد می) ارگان  سازمان( 
 سال دارد و مـدت      ٢٩وی  
 سال اسـت کـه در          ۴٫۵

کشــور آلــمــان زنــدگــی       
 . کند می

 این روزها   : پروین کابلی 
سالگرد اعدام دو نوجـوان     
همـجـنـسـگـرا در ایـران           

ــن در        .   اســت ــوال م س
رابـــطـــه بـــا ســـازمـــان       

اینکه در ایـن      .   شماست
مورد چه اقداماتی کردیـد     

 و چه جوابی گرفتيد؟
 19  : شاهرخ رئـيـسـی     

ژوئيه سـالـروز اعـدام دو         
نوجوان بـه جـرم رابـطـه          
. جنسی بين دو مرد بـود      

در ابتدا همجنـسـگـرایـی       
آنها مطرح شد و پـس از         
ــت             ــرعــ ــه ســ آن بــ

هایی مـبـنـی بـر          داستان
 13تجاوز بـه یـک پسـر            

لواط .   ساله منتشر گردید  
به عنف که همان تـجـاوز        

بــاشــد نــيــز در             مــی
 .  ها منتشر شد روزنامه
 ژوئيـه مـحـمـد        19در روز   

 علی شریعتی دبير اول 

سفارت ایران در سوئـد در       
پاسخ به خـبـرنـگـار رادیـو           

آنــهــا " پــژواک گــفــت کــه        
مرتکب به قتل کودکـی در       
مشهد شدند و اوليای دم      
درخواست قصاص کردند و     
حکم جاری شده اسـت و        
من متعجـب هسـتـم کـه          
همجنسگـرایـان سـوئـدی       
ــل             ــات ــدام دو ق ــرای اع ب

بـه ایـن     " .   اعتراض کـردنـد    
معنی که پس از گـذشـت        
یک سـال، قـتـل هـم بـه             

ها اضافه شده     های آن   جرم
 . است

این مورد اعدام یک رخـداد       
 تاریخی شد به دو دليل 

ایـران  .   ها  کودک بودن آن    -1
یکی از کشورهایی اسـت      
که منشور حقوق کـودکـان      

 را امضا کرده است 
رابطه همجنـسـگـرایـی        -2
 . ها آن

ما امروز با تـوجـه بـه ایـن            
موارد باید به موارد دیگر نيز      

 . توجه داشته باشيم
ــاری از          ــزارشــات بســي گ
شکنجه همجنسگرایان بـه    
ــمــــی و            ــورت رســ صــ

 غيررسمی در دست 

آنچه مسلم اسـت    .   است
در قوانين جزایی ایـران بـا        
ــطــه          ــرای راب صــراحــت ب

 ٢همجنس گرایانـه بـيـن         
مرد حکم اعـدام و بـرای          
دوزن صد ضربه شـالق در      
نظر گرفته شده اسـت، و       
اگر زنی برای بـار چـهـارم         
مرتـکـب آن عـمـل شـد،            

 .  حکمش اعدام است
سازمان همجنـسـگـرایـان      
ایرانی مراسم یادبودی در    
دانشگاه تورنتو برگزار کـرد     
که بيش از شصت نفـر در        
ــد و             ــردن ــت ک آن شــرک
سخنـرانـانـی از جـامـعـه           
ایــرانــی و دولــت کــانــادا        

هـمـچـنـيـن در        .   داشتـيـم  
 ژوئـيـه،     ٣٠ و    ٢٩روزهای  

تظاهرات و نيز سخنرانـی،    
ــا هــمــکــاری ســازمــان        ب
همجنس گرایان آلمان، در    
شهر فرانـکـفـورت بـرگـزار         

 نمودیم و در آن مراسم، 
قانون مـجـازات اسـالمـی        
برای همجنسـگـرایـان بـه        
آلمانی ترجمه و در بـيـن          
حاضران در جلسه تـوزیـع       
کردیم و درباره وضعـيـت و        

 شرایط غيرانسانی 

همجنسگـرایـان در ایـران        
ــم       ــردی ــت ک ــب ــح ــن .   ص ای

مراسـم بـازتـاب خـوب و           
چشمگيری در مطبـوعـات     
آلمانی و فـعـاالن حـقـوق         
بشر در آلمان بـه هـمـراه         

 .داشت
 سـازمـان     : پروین کابلـی  

شما چه اهدافـی دارد و        
 چگونه تشکيل شد؟

 اهداف : شاهرخ رئيسی 
سازمان به شرح زیر مـی       

 :باشد
تــالش در جــهــت       )     الــف

ارتقاء آگاهی اجتماعـی و      
فرهنگی با هـدف بـهـبـود         
ــرای         ــدگــی ب ــط زن شــرای

های جنسی مقيـم      اقليت
 ایران و خارج 

گــــردآوری و ارائــــه         ) ب
تحقيقات و مطالبپـيـرامـون      
موضوعاتی نظيرجنسيـت،   
 گرایشات  جنسی، هویت

جنسی و در کل مسـایـل      
مربوط به همجنسگرایان و    

های جـنـسـی       دیگر اقليت 
 در  ایران و  در بين ایرانيان 

   مقيم خارج 
فــعــالــيــت در جــهــت      )     ج

ــرابــری حــقــوق و رفــع          ب
هـای     تبعـيـض از اقـلـيـت         

 جنسی در ایران
ــت در جــهــت         ) د ــي ــال ــع ف

 گسترش بهداشت 

جــنــســی، جســمــی و        
هـای     روانشناختی اقليـت  
 جنسی در جامعه 

ــبــصــره یــک    فــعــالــيــت  :   ت
ســـازمـــان بـــه صـــورت        

از ( غيرحزبی و تشکيالتی    
باشد و  می)   نظر سياسی 

فارغ از هـرگـونـه جـهـت            
گيری قومی و مـذهـبـی         

 . است
بـا تـوجـه بـه         :   تبصـره دو   

شرایط و نيـازهـا، اهـداف        
ســازمــان قــابــل تــغــيــيــر       

 .باشد می
ــبــصــره ســه    ســازمــان   : ت

تواند برای دستـيـابـی        می
به اهداف فوق بـا سـایـر          

هــا    هــا و گــروه       ســازمــان
 .همکاری نماید

 گروهی بـه     1381در سال 
اسم رنگين کـمـان بـرای         
رسيدگی بـه مسـایـل و          
مشکالت همجنسگـرایـان    
و مــتــحــد نــمــودن آنــهــا         

هـای    فعاليت.   تشکيل شد 
این گروه تنـهـا از طـریـق           
ایميل بود و بـا تـوجـه بـه            
ازدیاد حجم کارها در سال     

  وب سایت            1382
com.persiangayboy.www 

ایجاد شد و شروع به کـار       
ایـن وب سـایـت بـا           .   کرد

اهدافی بـزرگ در جـهـت         
ــدن             ــيـ ــشـ ــخـ ــال بـ ــتـ اعـ

به همجنسگرایان و رفـع        
نيازها، آمـوزش و اطـالع         
رسانی به آنها ایجاد شـد      
و به مردان همجنـس گـرا        

پـس از    .   اختصاص داشـت  
حدود چند ماه و استقبـال      
شدید مراجعه کنندگـان و      

 همکاری عزیزان به 

٥ادامه در صفحه   

 اين گفتگو به دليل مفصل و طوالنی بودن آن
.  در چند شماره متوالی به  استحضار حوانندگان عزيز خواهد رسيد  

 برای آزادی زنبرنامه تلويزيونی  
 

روزهای سه شنبه   برای آزادی زن    برنامه تلويزيونی     
ال يک                     ان هران از ک ساعت نه و نيم صبح به وقت ت

 .پخش ميشود
د       برای آزادی زن برنامه های     ال جدي ان همچنين در ک

ه                      م شب ب ي ه و ن روزهای دوشنبه و جمعه ساعت ن
 .وقت تهران  پخش ميگردد

برنامه ای است در نقد زن ستيزی و برای آزادی زن 
مرد ساالری و در دفاع از آزادی و برابری زن و 

برای آزادی زن سنن، قوانين، نظرات، افکار و . مرد
برای آزادی . بينش مرد ساالر را به مصاف می طلبد

زن از رهبران، فعالين و صاحب نظران جنبش آزادی 
زن برای شرکت در مصاحبه ها و ميزگردها دعوت 

نظرات، پيشنهادات و سواالت خود را با ما در . ميکند
.                                     .               ميان بگذاريد

                                                                        
                                                            

 آدرس پستی 
 

 PO Box 42300 
 London N12 
0WY 
 UK 
 به ما کمک مالی کنيد

 
 Lloyds Bank 
 Account: 
0972959 
 Sort code: 30-
99-86 
369 Green Lanes 
 Palmers Green 
 London N13 
4JH 
 UK   


