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! ياداشت  سر دبير    
     حال که این سطور را     

نویسم جنگ درجنوب     می
. لبنان بشدت ادامـه دارد     

طبق اخبـاری کـه بـطـور          
روزمره به دنـيـا مـخـابـره          

شود آمار قربانـيـان و         می
ــاال           ــرروز بـ ــان هـ آوراگـ

بـــيــــش از      .   رود     مـــی 
هرکسی برای مـيـلـی و        
پاتریک و ینی شـاگـردان        
لبنان االصلم که در اواخـر      
ژوئن به جنوب لبنان سفر     

تـرس از    .   کردند نـگـرانـم     
ــی      ــدل ــن ــدن ص ــای    دی ه

خاليشان در پائيز قلبم را      
 .آورد به درد می

آید وقتی با مادر      یادم می 
ــریــک خــداخــافــظــی      ــات پ

کــردم گــفــتــم کــه         مــی
با .   مواظب خودتان باشيد  

خنده تشکر کرد و گـفـت       
نگران نباشد  لبـنـان آرام        

 .است
اینکه انسانهای بـيـگـنـاه        

خبر   این چنين قربانيان بی   
جنگ هستند یک فاجعـه     
. انسـانـی قـرن مـاسـت         

تـوان درظـرف        چگونه می 
فقط چند روز این چـنـيـن         
زندگی انسانهـا را دچـار        
چـنـيـن جــنـگ خـانـمــان           

 . سوزی کرد
حمله اسرائيل در تقابل 
با حزب اهللا اتفاق 

این جنگی . افتد می
خانمان سوز و برعليه 
مردم بی دفاع لبنان 

بيش از هزار . است 
مجروح و صدها کشته و 
نيم ميليون آواره نتيجه 
مستقيم و تاکنونی این 

دولت . جنگ است
 اسرائيل و تروریستهای
اسالمی، را باید به 
تاوان این جنایات 

این جنگ . محاکمه کرد
قطب       ارتجاعی یک

جنایتکار و ميليتاریست 
قطب دیگر  عليه یک 

جنایتکار یعنی اسالم     
جنگی . سياسی است

برای تحميل هژمونی و 
.  کسب قدرت در منطقه
  

 پروين آابلی
ثمره این جنگ جز تقویت     
نــيــروهــای ارتــجــاعــی و     
ســـرکـــوب نـــيـــروهـــای     
ــواه و مـــردم            ــخـ آزادیـ
فلسطيـن چـيـز دیـگـری          

دولت اسـرائـيـل      .   نيست
این جنایات آشکار را بـه        

ها و    پشتيابانی همپالکی 
متـحـدیـن آمـریـکـائـی و            

کـنـد و       اش می   انگليسی
نــيــروهــای تــروریســتــی    
اسالمی به کمک ایران و     
مرتجعـيـن اسـالمـی در         

به همين جـهـت      .   منطقه
باید آنهارا محکوم کـرد و        
آنها را در کشـتـار مـردم          
ــنــان و فــلــســطــيــن         ــب ل
 .مستقيما مقصر دانست

برای متوقـف کـردن ایـن         
جنگ تنها یـک راه وجـود         
دارد و آن اینکه نيـروهـای       
مترقی و مردم آزادیـخـواه      
دنيـا کـه در ایـن مـيـان              
قربانـيـان سـيـاسـتـهـای          
ــطــب           ــی دو ق ــاع ــج ارت
تروریستی هستند متحد   

مردم و نـيـروهـای      .   شوند
مترقی در دنـيـا جـبـهـه            
سومی را سـازمـان داده       
اند که حزب کمونـيـسـت       
. کارگری مبتکر آن اسـت     

این تنها راهی است کـه       
جــامــعــه انســانــی را از       
تخاصمات این دو نـيـروی       
ميليتاریست  و تروریست    

باید بـه   .   نجات خواهد داد  
جبهه سـوم پـيـوسـت و          
تنها با نيروی مـيـلـيـونـی         
انسانهای آزاده و تـرقـی       

توان این جنایات            خواه می 
را  در  لـبـنـان  مـتـوقـف                

 .               کرد

 گفتگوی نشریه سکوالر با آذر ماجدی 

 آذر مــاجــدی     : ســکــوالر
شــمــا در مصــاحــبــه بــا        
نشریـه انـتـرنـاسـيـونـال          

زن   " مدعی هستيد کـه      
در جــامــعــه ايــران از             
موقعيت باالتري نسـبـت      
بــه چــهــره زن رســمــي       
. اسالمي برخوردار اسـت   

و اين تفاوت بخاطر وجـود      
يک جنبش قوي مقاومـت     
و يـک جـنـبـش دفـاع از             
حقوق زن و يا به عبارتـي    
ديگر جـنـبـش آزادي زن          

ــوال      "   اســت ــم ــع ــی م ول
ــه کــرســی          کســب و ب

نشــــانــــدن حــــقــــوق      
ــمــاعــی، در      اجــت
تصــویــب قــوانــيــن   
جدید در جـامـعـه       
ــدا       ــيـ ــاب پـ ــازتـ بـ

ــی ــد    مـ ــنـ ــا .   کـ تـ
آنــجــایــی کــه بــه     
قـــوانـــيـــن رژیـــم    
ــر       ــی بـ ــالمـ اسـ

گـــردد مـــا        مـــی
شاهد چـرخشـی    

ایـن  .   در این زمينه نبودیم   
شرایط و موقعـيـتـی کـه         
ــاره             ــه آن اش ــا ب ــم ش

کنيـد کـدام شـرایـط           می
هـای آن       است و ویژگـی   

چيست؟ یـعـنـی از یـک          
طرف قوانـيـنـی ضـد زن          
رژیم اسالمـی کـه طـی         

 سال اخيـر تـغـيـيـری          27
نکرده است و از جـانـب          
دیگر شمـا از مـوقـعـيـت           

 .زنيد باالترزنان حرف می
 قطعا تغيير :آذر ماجدی

قوانين یک عرصه مهم 
تحوالت اجتماعی و 
سياسی در جامعه   

های  جنبش. است
اجتماعی برای تغيير و 
تحول در جامعه مبارزه  

کنند، تغيير قوانين و  می
تصویب مطالبات جنبش 
معين در شکل قوانين   

های نبرد و  یکی از جبهه
های مهم   یکی از عرصه  

ــارزه اســت    ــب ــوان و   .   م ت
قدرت یک جنبش را لزومـا   
با موفقيت آن در تـغـيـيـر          
قــوانــيــن انــدازه گــيــری       

و تغيير قوانيـن    .   کنند  نمی
نيز جـوانـب مـخـتـلـف و             
کليت تاثير و گستـردگـی      
ــيــان          یــک جــنــبــش را ب

یـک جـنـبـش          . کنـد   نمی
اجتمـاعـی وسـيـع قـادر          
است که فضای جامعه را     
متحول کند، یک جـنـبـش       
وسيع اجتماعی و مـوثـر       
بــراه انــدازد و نــه فــقــط         
قوانين بلـکـه الـگـوهـا و           
ارزش هــا و انــتــظــارات         

جــامــعــه را بــه مصــاف         
ما در طول تـاریـخ       .   بطلبد

هـای    شاهد چنين جنبش  
 .ایم عظيم بوده

جنبش برای رهـایـی زن        
در روسيه و بعد شـوروی      
از قبل از انـقـالب اکـتـبـر           
شکل گرفته بود، اما اوج      
گستردگـی و قـدرت آن         
ــقـــالب و             ــد از انـ ــعـ بـ

بعد از تغيير قوانين       اتفاقا
تـغـيـيـر قـوانـيـن در            .   بود

ــک          ــر ی ــازگ ــوروی آغ ش
 . جنبش وسيع شد

 ميالدی  ٧٠ و ۶٠در دهه 
در اروپا و آمریکا به شکل 

جنبش آزادی  . دیگری بود
زن، و آنچه که به انقالب 
جنسی هم معروف شده 
است، یک جنبش 
گسترده و عميق بود که  

قوانين . غرب را تکان داد 
به تدریج تغيير کردند، 
تغييرات قانونی بعضا       

چنـدان وسـيـع و هـمـه            
جانـبـه نـبـود ولـی ایـن             
جنبش مـهـر خـود را بـر            
جامعـه غـرب کـوبـيـد و            
تاثيرات آن را در کل جهان      

ــم     ــردی ــن .   احســاس ک ای
جنبش بيش از هـر چـيـز         
ــگـــوی زن مـــدرن،            الـ
فمينيستی، رابطه زن و      
مرد، انتظارات و توقعات از     
زن و تقسيم کار جنسـی      

 .را متحول کرد
جنبش حقوق مـدنـی در       
آمریکا، هم به تـغـيـيـرات         
اساسی در قانـون نـائـل        
آمد و هم مـنـاسـبـات و           

 . انتظارات را متحول کرد
مقصود آنسـت کـه یـک          
الگوی از پـيـشـی وجـود         

هــای      جــنــبــش   .   نــدارد
اجــتــمــاعــی دیــنــامــيــزم    
حرکت و تـحـول خـود را           
دارند و در شرایط متفاوت     

هـای مـخـتـلـف          به شکل 
. کنـنـد    حرکت و عمل می   

در شــرایــط اخــتــنــاق و        
دیکتاتوری مذهـبـی ضـد       
زن در ایــران مــکــانــيــزم        
حرکت جنبـش آزادی زن       
اشکال کامال متفاوتی از     
جنبش آزادی زن در دهـه      

 ٢٠ در اروپا و یا دهـه         ۶٠
اما تاثير  .   دارد   در شوروی 

عميق این جنبـش را در         
شرایط اختناق و سرکوب    

بـه  .   کـنـيـم     هم حس می  
همين خـاطـر مـن آن را           

ام    جنبش مقاومت ناميده  
و بعضا با جنبش مقاومت     
در زمان جـنـگ جـهـانـی          
دوم در مقابل فاشيـسـم      

خصـلـت   .   ام مقایسه کرده 
اصلی ایـن جـنـبـش بـه           
ناچار از جنس مـقـاومـت        

این مـقـاومـت در        .   است
بسياری موارد به صـورت      
ــروز         ــردی ب ــاومــت ف ــق م

 کند  و  یا بنحوی خود        می

٣ادامه در ضفحه   
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روزهای سه شنبه ساعت     برای آزادی زن    برنامه تلويزيونی     

 .نه و نيم صبح به وقت تهران از کانال يک پخش ميشود
امه های            رای آزادی زن        برن د                ب ال جدي ان ين در ک همچن

هران                روزهای دوشنبه و جمعه ساعت نه و نيم شب به وقت ت
 .پخش ميگردد

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

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

صاحب نظران جنبش آزادی زن برای شرکت در مصاحبه 
نظرات، پيشنهادات و سواالت . ها و ميزگردها دعوت ميکند

.                                   خود را با ما در ميان بگذاريد
                                                                      
                                                               

 رسد؟  خرداد می٣٠نجی کی به گ
 4از نشريه اينترنتی يادداشت، شماره 

 آذر ماجدی
وب      يکی از ارکان نظام سـرـک
ــر            ــی ـب ــوری اســـالـم ـــه جــــم

ل            شکستن انسـان   دـي ـب ا و ـت ـه
بــنــيــان   “   تــواب” آنــهــا بــه         

جـه     .   گذاشته شده است   شـکــن
هــای    و اســارت در زنــدان          

ــــدام       ـــخـــــوف، اعـ ــــای       مــ ـه
دســـتـــجـــمـــعـــی و گـــورهـــای       

ود        ـب ی ـن اـف د   .   دستجمعی ـک اـي ـب
د، خـرد           انسانها می  ـن شـکـســت

اداتشـان          می ـق کردند و بر اعــت
ايــن .   فــرســتــادنــد   نــفــريــن مــی  

ســيــســتــم اســالمــی ســرکــوب       
اين نظام سيستماتـيک    .   است

ســرکــوب خشــن و خــونــيــن          
ی از        60 خـرداد      30اسالـم
بــيــش از صــد      .   تــثــبــيــت شــد   

هــــزار اعــــدام يــــکــــی از               
مــحــصــوالت نــظــام اســالمــی       

اکنون چند سالی است    .   است
واب سـازی    ” که پديده    از “   ـت

دســتــور رژيــم خــارج شــده           
حـول          .   است ـت ط ـم زيرا شـراـي

ع        .   شده است  ـف ـن وا ـب توازن ـق
. مــردم تــغــيــيــر کــرده اســت          

ديــگــر نــه     “   تــواب ســازی   ” 
 .ميسر است و نه کارساز

اما اکنون ما با پديده    
از نوع دوم  “ توابيت”

گنجی يکی از  . روبروئيم 
گنجی يکی از  . اينها است

عناصر اوليه سرکوب و  
سازمانيابی جمهوری  

از همان  . اسالمی است
ابتدای سرکار آمدن رژيم    
اسالمی گنجی با تمام وجود  
 به     خدمت   اين     رژيم      

از سازمان دهندگان  . درآمد   
در    .    سپاه  پاسدار ان بود   

  

  30زمان کشت و کشتار              
خرداد بخشی از گشت سپاه        

بعدا  .و بازجوی اوين بود        
 -پاسدار.  شد“  روشنفکر”

“ ولتر”.  ژورناليست شد      
بعد از          .  اسالمی شد         

کنفرانس برلين به زندان             
صدای ”در زندان           .  افتاد

اول .  مردم را شنيد   “  انقالب
ای را            های زنجيره           قتل

بعد از         .  محکوم کرد        
. سکوالريسم دفاع کرد                 

نما      اخيرا امامزاده خواب         
 67شده و به سالهای                    

 67های سال        اعدام.  رسيده
 . را هم محکوم کرده است

 خرداد  30بايد ديد کی وقت       
آيا هيچگاه نوبت      .  رسد   می
شود؟ آيا           خرداد می         30

هيچگاه به جنايات خود                 
اعتراف خواهد کرد؟ آيا                
هيچگاه از مردم، از                         

 30قربانيان کشتار رژيم در     
خرداد و پس از آن بخشش         
خواهد خواست؟ آيا جناياتی      
را که خود در آن نقش                     
مستقيم داشته است محکوم      
خواهد کرد؟ عقب                              

های گنجی به جلو نه         نشينی
نتيجه آزاديخواهی او، بلکه      
محصول پيشروی جنبش            
مردم برای آزادی و برابری      

 30گنجی وقتی به          .  است
رسد که محاکمات      خرداد می 

 .سران رژيم آغاز شده است

 کند سازمان آزادی زن برگزار می
رسانيم که سازمان آزادی زن  بدينوسيله به اطالع همه عالقمندان می

سپتامبر در 2و شنبه 1کنفرانس ساالنه خود را در روزهای جمعه
 .کند گوتنبرگ سوئد برگزار می

 .شرکت در اين کنفرانس برای همگان آزاد است
دوستانی که برای شرکت در کنفرانس به محل خواب 

 .  اوت به ما اطالع دهند15احتياج دارند حتما باید تا تاریخ 

توانيد با پروين کابلی مدير اجرائی سازمان  برای اطالعات بيشتر می
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 !جمع های آزادی زن را تشکيل دهيد
 .با ما ارتباط بگيريد

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

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

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

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

 .خود را اعالم کنيد
ا                 ردم ب ات م راض ت ارزات و اع ب در م
اد آزادی و                  ده ب ارهای آزادی زن، زن شع
د           اي ارت برابری، مرگ بر حجاب اجباری، آپ

 .جنسی لغو بايد گردد شرکت کنيد
ه                    ن ب وست ي ه پ ان را ب ت دوستان و آشنايان

 .سازمان آزادی زن تشويق کنيد

بخودی اشکال جمعی بـه     
نــقــش .   گــيــرد   خــود مــی  

ــابــــی و       ــانــــيــ ســــازمــ
سازماندهی در آن بسيـار     

مقاومت در   .   ضعيف است 
مقابل حجـاب و آپـارتـایـد          
ــکـــی از          ــنـــســـی یـ جـ

های اصلی نبرد ایـن       جبهه
به نظر مـن    .   جنبش است 

مد جـدیـد لـبـاسـی کـه             
بخصوص نسل جوان ابداع    
کرده است یکی از بروزات     
این تغيير و تفاوتی اسـت       
. که من به آن اشاره کردم     

الـــگـــوی زن رســـمـــی        
ــا لــبــاس          اســالمــی را ب
ــوان          ــان ج ــدن زن ــوشــي پ
مقایسه کـنـيـد، مـتـوجـه          

. شـویـد     صحبت مـن مـی     
شرکت زنان در مسابفـات     
ورزشی، دو و مـيـدانـی،         

های رزمـی      فوتبال، ورزش 
هـای    و غيره، تعداد ورودی   
هـا و       دختر بـه دانشـگـاه      

مدارس عـالـی، حضـور و         
نحوه بروز و بيان زنـان در         
مــبــارزات، اعــتــراضــات و       
تجـمـعـات اجـتـمـاعـی و            
ســيــاســی، اعــتــمــاد بــه     
نفسی کـه نسـل جـوان         
عليرغم سرکوب خشن و     
تحقير وسيع ضد زن حاکم     

دهـد،     از خود نشـان مـی      
اینها همه تـفـاوت نـقـش         
واقعی زن در اجـتـمـاع از          

جـوان را بـا       منظر نسـل      
الگوی رسمی اسـالمـی      

یـک  .   دهـد    زن نشان مـی    
ناظر خارجی که قـوانـيـن        
حاکم را مـطـالـعـه کـرده           
ــر زن در            ــوی ــاشــد، تص ب

را از      عربستان سـعـودی   
زن در ایـــران خـــواهـــد          
داشت، ولی با یک سـفـر       
به ایران، دیدن یک فـيـلـم         
کــوتــاه از خــيــابــان هــای       
ــران، و دیــدن عــکــس          ای
بالفاصلـه اذعـان خـواهـد         
کرد که تـفـاوت بسـيـاری         

این آن تفاوتـی    .   وجود دارد 
است که من به آن اشاره      

 .دارم
جنبش آزادی زن درنبرد بـا      
ارزشهای حاکم، در مبارزه    
برای دستيابی به آزادی و     
برابری، در مبـارزه عـلـيـه         
حجاب و آپارتاید جنـسـی،      
در تــالش بــرای تــامــيــن        
معاش بـطـور مسـتـقـل،          
جامعه را مـتـحـول کـرده           

های حاکم را     است، ارزش 
به رعشه انداخته اسـت،      

بـه     الگوی زن اسالمی را   
مصاف طلـبـيـده و بـاطـل           

 .  اعالم کرده است

 . . .   جنبش مقاومت زنان  
 ١از صفحه 

متاسفم که باید بـگـویـم        
ــاالی           ــم بـ ــی رقـ ــتـ حـ
خودکشی در ميـان زنـان       
خود بروزی از این جنبـش      
مقاومـت اسـت، بـروزی        
یاس آور و مسـتـاصـالنـه،      

حتی روابـط    .   اما مقاومت 
و مناسبات زن و مرد هـم       
در جامعـه تـغـيـيـر کـرده            

تغيير قوانين اما در    .   است
ایران بشکل رفـرم قـابـل        

تغيير قوانيـن  . اجرا نيست 
تنها در صورت سرنگـونـی    
جمهوری اسالمی امکـان    

جنبش آزادی   .   پذیر است 
زن آنـچـنـان رشـد کـرده           
اســت کــه بــمــحــض           
ســرنــگــونــی جــمــهــوری    
اسالمی قـادر خـواهـيـم        
بود رادیکالترین قوانيـن را      
در عرصه برابری جنسـی     
و آزادی زن در ایــران             

   .تصویب کنيم
 پـــدیـــده      : ســـکـــوالر 

ــه         خــودکشــی و مســل
صيغه و چند همسری از      
معضالت بـزرگ جـامـعـه         

من آمـاری   .   ایران هستند 
را چند هـفـتـه پـيـش در            
مورد خودکشی زنـان در       
ایران دیـدم واقـعـا تـکـان           

ایـن چـه     .   دهنـده اسـت    
ــده ــدی ای اســت؟ چــرا       پ

ایــنــگــونــه وســيــع شــده     
است؟ در مـورد صـيـغـه؛         

ــد؟ ایــن      چــه مــی    ــي گــوی
ای اسـت کـه       پدیده   هم

زنان روزانه بـا آن درگـيـر          
از یکـطـرف آمـار      .   هستند

طالق باال رفته اسـت از        
طــرف دیــگــر صــيــغــه در       
جامعه شيوع پيـدا کـرده       

بـا     برخی جریانات .   است
اشاره به هميـن مسـلـه        
معتقدند که چون جامـعـه      
مذهبی اسـت زنـان بـه         
چند همسـری تـمـکـيـن         

شـمـا در ایـن        .   کننـد  می
گــویــيــد؟  مــورد چــه مــی    

فراخوانتان در ایـن مـورد        
ــعــضــی     هــا  چــيــســت؟ ب

کـنـنـد کـه        استدالل مـی  
زنان در ایران هـيـچـگـونـه         
تامين اجتماعی ندارنـد و      
با صيغه شـدن در واقـع          
خود را از مـهـلـکـه فـقـر             
اقـــــتـــــصـــــادی بـــــدر      

ــنــد  مــی شــمــا چــه       کــن
استداللی در ایـن مـورد        

 دارید؟ 
 خودکشی  : آذر ماجدی  

نتيجه افسردگی شـدیـد      
کسانی که دچـار     .   است

افسردگی شدید هستند   
 بعضا        دست       به     

در .   زنـنـد   خودکشی مـی   
ــران آمــار افســردگــی        ای
بسيار باال است، به ویـژه      
. مــيــان زنــان و دخــتــران      

افسردگی یـک بـيـمـاری        
روانی اسـت کـه دالیـل          

بــعــضــا .   مــخــتــلــفــی دارد  
دالئل ژنتيـکـی یـا دالئـل          

ولـی  .   فيـزیـولـوژیـک دارد      
هـای     بسياری از بيمـاری   

روانــی بــخــاطــر شــرایــط     
ــدگــی اســت     ــا  .   زن ــرض ف

عموم کسانی که عزیزی    
دهـنـد      را از دسـت مـی       

ــرای دوره    ــار        بـ ای دچـ
شوند، یـا      افسردگی می 

ــی،        ــســت عشــق ــک ش
شکست در کار و غـيـره         

 . افسردگی بدنبال دارد
اما به ایران که نگاه 

کنيم متوجه یک  می
اپيدمی افسردگی و 

به . شویم خودکشی می
نظر من علت این پدیده 
را باید در شرایط 
اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی حاکم در جامعه  

تا آنجا که   . جستجو  کرد

گردد، بجز  به زنان برمی 
دالیل عمومی فقر  
مطلق، خفقان و اختناق 
سياسی و فرهنگی، 
نااميدی و بی افقی، 
موقعيت تحت ستم و 
سرکوب شده زنان چنان  
افق تاریک و سياهی را 
در مقابل آنان قرار  

دهد که فرار از   می
افسردگی را بسيار 

خشونت . کند سخت می
وسيع عليه زنان چه در 
سطح اجتماع و چه در 
خانواده یک دليل بسيار 
مهم دیگر افسردگی در 
. ميان زنان است  
تحقيقات نشان داده  
است که زنانی که مورد 

گيرند  خشونت قرار می
دچار افسردگی شدید 

شوند و درمان آنها    می
متضمن یک پروسه  
. سخت و پيچيده است
در ایران در بسياری موارد 
شاهد هستيم که 
دختری برای تن ندادن به 
ازدواج اجباری، برای       

خالصی از شرایط طاقـت     
فرسایی که خانواده به او   

کند دست بـه      تحميل می 
بعـضـا   .   زند خودکشی می 

بعنوان اعتراض اقـدام بـه       
ایـن  .   کننـد  خودکشی می 

هـــا     نـــوع خـــودکشـــی   
مشخصا علل اجتمـاعـی     

و راه حل مقابله بـا      .   دارند
ای    آنها نيز در سطح پایـه     

ولـی  .   اجتـمـاعـی اسـت      
روشن است که هر مورد     
از افسردگی را باید تحت     

 .درمان قرار داد
یک دليل دیگر بـاال بـودن         
آمار خودکشی نبـود یـک       

 -ســيــســتــم پــزشــکــی     
درمــانــی مــجــهــز و در          

چــون .   دســتــرس اســت   
اکثریت کسانی که دچـار     
افسردگی هستند قـابـل     

اند، یا بهرحـال بـا         معالجه
دارو و تراپی وضعيت آنهـا      
را تــحــت کــنــتــرل نــگــاه        

کسـانـی کـه      .   دارنـد    می
دچار افسردگـی شـدیـد       
هستند و خطر آن مـيـرود       
که اقدام بـه خـودکشـی        
کنند باید بطور دائم تحـت      

در ایـران    .   مراقبت باشنـد  
اکـــثـــریـــت مـــردم بـــه        

تـریـن امـکـانـات           ابتدایـی 
پــزشــکــی دســتــرســی     

فقدان یک بـيـمـه       .   ندارند
درمانی هـمـگـانـی یـک          
دليـل دیـگـر آمـار بـاالی            

 .خودکشی است
صيغه تحقيـر رسـمـی و         

صـرفـا   .   آشکار زنان اسـت   
ای کـه زن از           در جامعـه  

ــگــاهــی فــرودســت      جــای
تـوان     برخوردار است مـی   

ای را معمـول      چنين پدیده 
بـطـور آشـکـار هـم          .   کرد

کـنـيـم کـه         مشاهده می 
زنان صـرفـا از روی نـيـاز            

بـرای  .   شـونـد     صيغه مـی  
آنها صيغه یک راه تـامـيـن        
مــعــاش خــود و بــعــضــا         

از .   هـایشـان اسـت        بچـه 
نظر ارزشهای حـاکـم در        
جامعه نيز زنی که صيغـه      
شده است از مـرتـبـه و          
احــتــرام اجــتــمــاعــی         

 . تری برخوردار است پایين

٤دامه  در صفحه ا  
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صـيــغــه بــرابــر اســت بــا        
نــيــازمــنــدی و تــحــقــيــر       

صــيــغــه یــک روش        .   زن
ــرای        ــگــر ب اســالمــی دی
ــرای              ــر زن و ب ــي ــق ــح ت
فــرودســت کــردن زن در       
مقابل مـرد و بـرتـر قـرار            
دادن مرد نسبـت بـه زن         

زن صيعه از حقوق    .   است
ناچيزی که زن بطور کلی     
طبق قوانين اسالم از آن      
برخوردار است نيز محروم    

 .است
شکی نيست که صـيـغـه     

یـک  .   باید مـلـغـی شـود        
جامـعـه آزاد و مـتـمـدن            
صيغه را ممـنـوع خـواهـد         

ای کـه زن       در جامعه .   کرد
و مرد برابر باشند و زنـان        
از آزادی برخوردار باشنـد،     

افـتـد و       صيغه کامال برمی  
به یک پدیده عتيـق بـدل        

با برقراری یـک     .   شود  می
سيستم رفاه اجتمـاعـی     
در جامعه زنان نيـازی بـه        
. تن دادن به صيغه ندارنـد     

های  تغيير فرهنگ و ارزش
حاکم عقب ماندگـيـهـا و        

" مطلقه" تعصباتی که زن    
تر تـلـقـی        و بيوه را پست   

ــه           مــی ــع ــد از جــام ــن ک
لذا زنی کـه از      .   زداید  می

شـود     همسرش جدا می  
دهد،   یا او را از دست می     

مثل هر انسان دیـگـر بـه         
زندگی خود ادامه خواهـد     

تـوانـد رابـطـه          داد و مـی    
دیگری بـا مـرد دیـگـری           
برقرار کند، بـدون ایـنـکـه         
احساس تـحـقـيـر و کـم           

باین ترتيـب   .   ارزشی بکند 
هـای مـادی تـداوم           پایـه 

 .صيغه از بين خواهد رفت
 آذر مــاجــدی     : ســکــوالر

بعنوان آخرین سـوال؛ در       
مورد پدیده دختران فراری    
در ایران بحثهای وسيعی    

بـــرخـــی .   شـــده اســـت   
معتـقـدنـد کـه ایـن یـک             
ناهنجار اجتماعی اسـت     

کنـنـد؛     و آنرا نکوهش می   
دختران فـراری را        برخی

قربانيان وضعيت کـنـونـی      
جامعه و حاکمـيـت رژیـم        

دانــنــد و      اســالمــی مــی  
ای معـتـقـدنـد کـه           دسته

فرار دختران جوان از خانه     
ای    بــخــشــی از مــبــارزه     

 است که  زنان در  جامعه 

. بـرنـد     دارند به پيش مـی    
تحليل شما در این مـورد       

 :آذر مـاجـدی    چيـسـت؟  
بنـظـر مـن در هـر سـه              
دیدگاهی کـه شـمـا در          
سوالتان مـطـرح کـردیـد         

قطعـا  .   حقيقت وجود دارد  
وجود کودکان فراری، بـی     
سرپرسـت، آواره و رهـا         

ها یکـی     شده در خيابابان  
از مهـمـتـریـن مـعـضـالت           
اجتماعـی یـک جـامـعـه          
است که باید سریعا و به      

ترین شکلـی بـه        انسانی
ــاســخ گــفــت       ایــن .   آن پ

واقعيت که در یک جامعـه      
مساله کودکان فراری بـه     
یـــک پـــدیـــده وســـيـــع       

شـود     اجتماعی بدل مـی   
بيانـگـر نـقـصـان بسـيـار            
اساسی در مـنـاسـبـات         

ایـن  .   این جـامـعـه اسـت       
کودکان قطعا قربانيان یک    
جامعه بيـمـار هسـتـنـد،         

ای که در چـنـگـال          جامعه
مــعــضــالت اجــتــمــاعــی،    
اقتصـادی، سـيـاسـی و         
. فرهنگـی اسـيـر اسـت        

مناسبات حاکم در جامعه    
و نظام حـاکـم و        و دولت   

اوضاع اقتصادی نابسامان   
همگـی در سـوق دادن         
ــن           ــه ای ایــن کــودکــان ب
ــول و           ــت مســئ ــي ــع وض

 .مقصرند
در عين حال این وضعيـت      

تـوانـد بـيـانـگـر ایـن               می
واقعيت نـيـز بـاشـد کـه            
آگاهی، توقع و انتطـار در       
. جامعه رشد کرده اسـت    

به این صورت که کودکـان      
ونوجوانان حاضر نيستـنـد     
شرایط سخت گـيـرانـه و        
تحقيرآميزی که در بعضی    

ــواده ــا           خــان ــه ــه آن هــا ب
بخصوص دختران تحمـيـل     

شود را تحمل کنند و        می
برای یافتن شرایط بهتر و      
ــه فــرار              ــر از خــان آزادت

همانگونه که در .   کنند  می
سوال پـيـشـيـن اشـاره          
کــردیــم کــه خــودکشــی     
درميان زنان ودختران یـک     
جنبه اعتراض و مقـاومـت      
ــه         ــورد مســال دارد، درم
کودکان فراری، بـه ویـژه        
ــتــران فــراری نــيــز            دخ

. توان این جنبه را دیـد       می
   سال  پيش  فرار  در ٣٠

ــران در           ــتـ ــان دخـ ــيـ مـ
های سختگـيـر و        خانواده

متعصب ایـنـچـنـيـن رواج         
نداشت، یا فرضا بـعـنـوان       
اعتراض به سختگيـری و      

ها ما بـا پـدیـده           زورگویی
خودکشی به این صـورت      

رشــد .   مــواجــه نــبــودیــم   
جنـبـش آزادیـخـواهـانـه،         
ــبــش آزادی زن، و           ــن ج
جنبش ضـد مـذهـبـی و          
خالصی فرهنگی درميـان    

هـای     جوانـان بـر بـنـيـان         
اجتماعی و شالوده های    

ــی      -ارزشــی     ــگ ــن ــره ف
جامـعـه تـاثـيـرات جـدی           

ارزشها و   .   گذاشته است 
فرهنگ حاکم بر جامعه با     
فرهنگی که در جـامـعـه،       
بخصوص ميان جوانـان در      
حال شکل گيـری اسـت        
. کامال در تناقض قرار دارد    

این تنـاقـض بـه اشـکـال           
مختـلـف خـود را نشـان           

دهـد، در مـبـارزه و             می
اعتـراض سـيـاسـی بـه          
شرایط حاکم و همچنـيـن      
بــه اشــکــال مــخــرب و         
ــود آزاری،           ــورت خـ بصـ

اعتياد بصورت خودکشی،   
به مواد مخـدر و فـرار از           
خــانــه و آواره شــده در          

ها و عمال تـبـدیـل          خيابان
ای در      شدن بـه طـعـمـه       

ــای        ــورهـ ــانـ ــت جـ دسـ
   .سودجو

ترین وجـوه     یکی از تراژیک  
ایران تحت حاکميت رژیـم     
اسالمی سرمایه همـيـن     

ــت   ــي ــع ــلــخ         واق ــای ت ه
ــاعـــی اســـت      ــمـ ــتـ . اجـ

ها نـفـر هـر روزه            ميليون
ــانــی ایــن شــرایــط         ــرب ق

فحشاء، اعتيـاد،   .   هستند
افسردگی، خودکشی و    

تـنـهـا راه      .   کارتن خوابـی  
خالصی از ایـن شـرایـط         
دهشتناک رها شـدن از       
. جمهوری اسالمی است  

آنگاه در یک جامعه آزاد و       
انسانی ما فقـط شـاهـد        
وجوه مثـبـت و تـاثـيـرات           

هـا     مثبـت ایـن جـنـبـش         
تنها در یـک     .   خواهيم بود 

شرایط آزاد و انسانی این     
تـوانـنـد بـه         ها می   جنبش

شکلی سازنده و خـالق      
 .رشد و بروز کنند

  

 
 
 

 یه شب مهتاب
 یاد تو خواب  ماه می
 بره منو می

 کوچه به کوچه
 باغ انگوری
 باغ آلوچه

دره به درهصحرا به 
 صحرا

 اونجا که شبا 
 ها  پشت بيشه
 یاد یه پری می

 ترسون و لرزون
 زاره پاشو می

 تو آب چشمه

 

 
 
 

 کنه شونه می
 موی پریشون

 آخرش یه شب 
 یاد بيرون  ماه می

 از سر اون کوه
 یاالی دره

)این ميدون(روی   
 رد ميشه خندون
 یه شب ماه مياد
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  ميدان هفتم تير١٣٨۵ خرداد ٢٢به یاد 

به نقل از وب سایت 
 جنسيت گمشده 


