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 راه گارگر   - مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران کميته

  سالگي اش 57آذر در  16مطالبات 
   مرداد، که ثمره ي مثلث شوم دربار پهلوی، 28کودتای  

دستگاه روحانيت و دخالت امپرياليستی بود، زمينه ساز 
اعتراضی که به . گرديد 1332آذر  16اعتراِض دانشجويی 

نام های قندچی، رضوی و بزرگ نيا  شهادت سه دانشجو به 
دانشجويان در آن زمان نيروی محدودی  را تشکيل . منجر شد
آنها عموما قشری آگاه، آزادی خواه ، استقالل طلب . می دادند

بر بستر چنين ويژگيهائی بود که . و برابری طلب بودند
به نماِد مبارزه  32آذر  16اعتراض خونين و آزادی خواهانه 

 .ان عليه  ديکتاتوری و استبداد تبديل شد ی دانشجوي
 ييراتآذر گذشته است و در اين فاصله تغ 16سال ازآن 57

 يهمثلث شوم عل يتاست، اما ضد يوستهگسترده اي به وقوع پ
هر چند سلطنت به . هم چنان برقرار است یجنبش دانشجوئ

 يترا حکومت روحان يشرانده شده و جا يسيونُاپوز
هم  32آذر  16ه اند، اما مطالبات معوقه  وطرفدارانش پر کرد

خود راتا به امروز  يکپا برجاست و پاسخ دموکرات نانچ
  .نگرفته است

   2بقيه در صفحه                                         
   ---------------------------------------------------------  
  

 یا يرهزنج ياسیس یبمناسبت سالگرد قتل ها
 

و طراحان پروژه . هم چنان باز است  یا يرهزنج یقتلها پرونده
 يقشروع دق. هم چنان در راس حکومت اند  یا يرهزنح یقتلها

در سال  یقتل دکتر کاظم سام یقتل ها هنوز روشن نشده ول ينا
دولت  يسکه رئ یقتل هاست، همان سال ينا يناز نخست ۶٧
و  یشهر ری یاطالعات آقا يروز ی،موسو ينحس يرم یآقا

ده . گذار وزارت اطالعات بود يانبن  يان،حجار يدمعاونش سع
ضربه کارد  ١۵فروهر با  يوشدار ٧٧سال بعد در اول آذر 

  .ضربه قطعه قطعه شدند ٢۴با یاسکندر یوهمسرش، پروانه 
  

  4در صفحه  بقيه                                         
   ---------------------------- -----------------------------  
  

  ضرورت مقابله باخشونت عليه زنان      
                                                                                                         

  فريبا  ثابت
   

نوامبز روز جهانی مبارزه عليه خشونت وارده بر  25روز 
متاسفانه خشونت عليه زنان جهانی و همگانی است .تزنان اس

ومحدود به فرهنگ و طبقه خاصی نشده وهمه زنان را دربر 
هنوز زنان بسياری در جهان زندگی  شان تنها به . "می گيرد

  .» دليل زن بودن در خطر است
  

  5در صفحه  بقيه                                         
  ------------------- --------------------------------------  

  

  
  

  روز دانشجو  انگيزهبه              
                     تاکيدی مجدد بر ضرورت تشکل     

  آرش کمانگر                           

، هزاران تن از دانشجويان، با اجتماع در ١٣٣٢آذر  ١٦در 
شگاه  تهران در واکنش به سفر گستاخانه دانشکده فنی دان

ريچارد نيکسون به ايران و برای بيان مجدد خشم و کينه 
مرداد ، دست به يک حرکت  ٢٨خويش از کودتای سيا ساخته 

اعتراضی زده و فرياد مرگ بر امپرياليسم، مرگ بر استبداد 
اين حرکت دليرانه درست در شرايطی رخ داد که . سر دادند 
  . می گذشت ١٣٣٢اه از کودتای خونين تابستان تنها چند م

  
  3در صفحه  بقيه                                         

   ---------------------------------------------------------  
  

!اميدهای يک قربانی که به يغما رفت  
 

 تقی روزبه 
 

 قاتل واقعی کيست؟
اروازاين دادگاه به جرانتظز سال رنج و 9باالخره پس از

آن دادگاه رفتن،سحرگاه روزچهارشنبه شهالجاهد را به اتهام 
اگرقتل اول درهاله ای ازابهام ودرجامعه .قتل الله به دارآويختند

ای سرشارازنکبت وفالکت  وتبعيض و مردساالری  که موجب 
برانگيختن انواع واکنش های کور و عصبی وانتقام جويانه 

وناکامی ها می می گردد، صورت گرفت و درقبال نامرادی ها 
  متهم آن را انکار می کرد ويا ازآن ابرازپشيمانی می نمود 

  
  9بقيه در صفحه                                         

   ---------------------------------------------------------  
  
 ! بدون مجازات یتجاوز، جرم       

 
                                                                         

  6  در صفحه                 پور ينالله حس: ترجمه     
  
   ---------------------------------------------------------  
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

 ... آذر 16مطالبات            
 
  

به لحاظ کمی کوچک ، به  سال ازنيروئی 57در اين دانشجويان
نيروئی که به . ميليون نفره گسترش يافته اند  3.5نيروي  

طبقاتي اکثرًابر خاسته از خانواده های  -لحاظ بافت اجتماعی
اين تغيير کمی و . کارگران و مزد بگيران زحمت کش هستند

به  کيفی، وزن اجتماعی و سياسي دانشجويان را نسبت به قبل
ست و در عين حال پايه ی عيني جهت شدت افزايش داده ا

گيری های سياسی آن ها را به سمت چپ کيفيًا متحول کرده 
اين تغيير به همراه عناصر ثابت آينده نگری، آزادی . است

خواهی، نو گرايی، دانش پژوهی ، برابری طلبی که عمومًا 
يک نيروي   ارزش های چپ هستند، اکثر دانشجويان را به

 .ارتقاء داده است   اجتماعی تحول خواه
آذر سال پيش که  16مبارزه ي مستقل و آزادی خواهانه ی 

مستقل از جناحين حکومتی و با شعار ها و خواسته های آزادي 
را به 88خواهانه و ساختار شکنانه ای توانسته بود جنبش 

سمت  يک جنبش آزادی خواهانه ، ساختار شکنانه  و 
اين ظرفيت نتيجه همين  .بعضابرابری طلبانه سمت و سو دهد 

اجتماعی دانشجويان ايران  –در ساخت جمعيتي    تغييرات مهم
بود، تغييراتي که به نقش بی بديل دانشجويان در مبارزات توده 

 .ماهه سال گذشته، انجاميد  8ای 
بدين لحاظ بی جهت نبود که حاکمان اسالمی برای سرکوب 

يعنی ، 88گسترده جنبش مردمی، به قلب تپنده جنبش 
کشتار خيابانی و . دانشجويان بيشترين تعرض را سازمان دادند

ترور وربودن در خوابگاه ها و در خيابان، شکنجه، تجاوز، 
زندان، محروميت از تحصيل، ستاره دار کردن، تعليق از 
تحصيل، جدا سازي جنسيتی، حذف دروس علمی علوم انسانی 

کالم  و جايگزين کردن آن با خزعبالت حوزوی و در يک
اسالمی دوم بيانگر -سازمان دهی پروژه ی انقالب فرهنگی 

تالش حکومتيان برای خاموش کردن آتش فشان جنبش 
اما مگر حکومت اسالمي با  همه اين تالش . دانشجوئی است 

هاو ترفند ها و انقالب فرهنگي اول به جزپا گيری هزاران هزار 
ری درو کند فعال دانشجويی ضد رژيم اسالمي،توانست چيز ديگ

که اينک در برابر جنبش ميليونی دانشجويي نتيجه ای جز آن 
اگر دانشجويان وگسترش حد   !را انتظار دارد؟ زهی خيال باطل

کمی ی  آنان در ساخت جمعيتی ايران تغيير کيفی ايجاد کرده 
است، پس مسايل و خواسته ها ی صنفی، اجتماعی، جنسی، 

مجموعه ی ... و  ملی، فرهنگي، هنری، ورزشی، رفاهي
وسيعی هستند که به طور بی واسطه  مطرح اند و هم اين که 
رژيم با سياست پولی کردن دانشگاه، خصوصی سازي ها  و 

اسالمی دوم تعرض وسيع تری را به -انقالب فرهنگي
اجتماعی آن ها وارد می -و خواسته های صنفی  دانشجويان

وعمومی کل اکثريت دانشجويان از خواسته هاي صنفی . کند
دانشجويان دفاع می کنند و بدين لحاظ در مقابل رژيم اسالمی و 

آن ها آماده اند برای . سياست های جديد آن قرار داردند
خواسته های بي واسطه به مبارزه ی مستمر، گسترده و 

مبارزه ی اخير دانشجويان و کارکنان . متشکل بپردازند
مسايل صنفی دانشگاه علوم پزشکی ايران که مشخصًاحول 

شکل گرفت و فشار سنگين آن بر حکومت اسالمي،ملموس و 
سازمان . آشکار است ، خود اثبات گر همين موضوع مهم است

يابی تشکل مستقل دانشجويان ايران که غير مذهبی و غير 

ايدئولوژيک بوده و از احزاب و دولت استقالل داشته باشد، آن 
شي براي خواسته ظرفی است که مي تواند بطور سراسری پوش

 .های متنوع دانشجويان فراهم آورد 
گرچه ما هم اکنون با يک جنبش توفنده توده ای روبرو نيستيم، 
ولی طاليه های يک جنبش اجتماعی و طبقاتی در ميان 
کارگران، مزد بگيران زحمت کش و تهی دستان شهر و روستا 

اين امر به ويژه با گسترش خصوصی سازی ها و . هويداست
اده شدن قانون هدفمند سازی يارانه ها که فقير سازی بيش پي

از پيش کارگران و زحمت کشان را نشانه گرفته است، تشديد 
آگاه گري و سازمان يابي اين جنبش بزرگ بسيار . خواهد شد

و دانشجويان بدليل ارتباط طبيعی با اين پايگاه . حياتی است 
ای و هم شهري  اجتماعی که عمومًا خانواده، دوست، هم محله
اين امر در شرايط . آنانند، می توانند نقش مهمی داشته باشند

کنونی برای روشنايي افکندن به وجوه گوناگون خصوصي 
سازی ها و قانون حذف يارانه ها و کارکرد سرمايه دارانه نظام 

هم اکنون می بايست . اسالمی اهميت بيشتري پيدا می کند
م تردر پيوند با جنبش آزادی را با قدرت هرچه تما نانجنبش 

چرا که بدون حضور فعال . خواهی و ضد استبدادی سازمان داد 
و سازمانگر جنبش کارگران و زحمتکشان نه تنها آزادی و 
برابری تحقق نمييابد ،بلکه پايه های اجتماعی هر دموکراسی 

بنابراين جنبش . سياسی در ايران نيز لرزان خواهد ماند
جناح چپ و سوسياليست آن نيازمند راه دانشجوئی ، بويژه 

اندازی ريل های جديد برای کمک به سازمان يابی و آگاه گري 
 .فوق است 

آذر می رويم که اطالعيه ها  16و اينک ما در حالی به پيشواز 
و شب نامه ها و تالشهای متنوع  دانشجويی در اشکال 

 آذر وسيعًا پخش مي شود 16رنگارنگ براي برگزاری مراسم 
و اعتراضات دانشجويی نظير دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

زنده بودن جنبش . در جريان است... خواجه نصير همدان و 
دانشجويی و بی اثر بودن سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز و 

. محروميت از تحصيل را به عريانی هر چه تمام تر شاهديم 
مطالبات  توفنده بودن دم افزون اين جنبش نشان داده است که 

عليه خاندان پهلوي، دستگاه  32آذر  16معوقه دموکراتيک 
روحانيت و عليه دخالت امپرياليستی در سر نوشت سياسي 
مردم ايران، هم چنان به روز است و تا در هم پيچيدن بساط 
ننگين حکومت سرمايه داری  جمهوري اسالمي و دستيابي به 

  .آزادي و برابری پا برجا خواهد ماند
 
 

 نگون باد رژيم جمهوری اسالمیسر
  زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسياليسم

 
    1389ـ آذز  13       مرکزی سازمان  کميته
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  ادامه از صفحه يک   
   

  

  به استقبال روز دانشجو         
  
  تاکيدی مجدد بر ضرورت تشکل  
  

و روزی نبود  زندانها از انبوه مبارزان چپ و آزادیخواه مملو بود
که خبر دستگيری و شکنجه مخالفين سياسی دیکتاتوری 

رژیم محمد رضا شاه وقتی با سيل . سلطنتی به گوش نرسد
اعتراض به سفر فرستاده بلند پایه امپریاليسم آمریکا مواجه 

در نتيجه این . شد، به قوای نظامی خود فرمان شليک داد
ی و از آن ميان یورش خونين به حریم دانشگاه ، تعدادی زخم

. سه دانشجو بنام های قندچی، رضوی و بزرگنيا جان باختند
از آن تاریخ تا کنون دانشجویان مبارز کشورمان سالگرد این 

روزی که . واقعه خونين را بعنوان روز دانشجو پاس ميدارند
دیگر صرفًا تجليل و یاد بود آن سه دانشجوی رزمنده نيست، 

ازش ناپذیری انبوه دانشجویان بلکه فرصتی ست دوباره بر س
آگاه و مترقی با استبداد و بی حقی عمومی، و دفاع از 

  .آزادیهای فردی و اجتماعی
اما نه رژیم پهلوی و نه رژیم اسالمی به این خواستهای حق  

رژیم پهلوی با استقرار گارد سرکوب . طلبانه  گردن نگذاشتند
رای ویژه دانشگاهها و سازماندهی مامورین ساواک ب

این " ثبات" ، برای حفظ "سياسيون" شناسائی و دستگيری 
اما به رغم این . کانون حٌساس، اهميتی استراتژیک قائل بود

سياست ها ، انبوه دانشجویان چپ و مبارز با برپائی محافل 
مطالعاتی، تيم های کوهنوردی، توزیع اعالميه ها و کتب 

مخفی  ممنوعه و باالخره همکاری فعال با سازمانهای
اپوزیسيون و در کنار آن راه اندازی حرکات صنفی، خواب آرام را 

بياد داشته باشيم که بخش . از آن رژیم سلب کرده بودند
اعظم اعضای سازمانهای زیر زمينی از محيط های  

نيز  ٥٧در جریان ا نقالب . دانشگاهی برخاسته بودند
ی داشنجویان نقش بارزی در سازماندهی اعتراضات ميليون

بعد از شکست این انقالب عظيم وحاکميت ارتجاع . داشتند
مذهبی، حتی در اوج توهم توده ای نسبت به خمينی ، رژیم 
. نتوانست پایه چندانی در مراکز آموزش عالی بدست آورد

طبيعت دانش پژوهانه، آزاد منشانه و روشنفکرانه دانشجویان 
از اینرورژیم . داد خيلی زود آنها را در برابرارتجاع نو رسيده قرار

با  59اسالمی  چاره ای جز این نداشت که در اردیبهشت 
دانشگاهها و یا همانطور " انقالب فرهنگی" سازماندهی یک 

که خود می گفت سنگر چپ ها را تسخير و سپس تعطيل 
رژیم اسالمی تنها زمانی اقدام به باز گشائی . کند

ای گسترده نمود که هم با اعدامه  ٦٢دانشگاهها در سال 
هزاران تن از دانشجویان و فعالين  ٦٢تا  ٦٠سالهای 

اپوزیسيون را از صحنه سياسی کشور محو کرده بود و هم 
هزاران دانشجوی مخالف را اخراج و از حق تحصيل محروم 

ضمن اینکه با تعبيه صافی های متعدد از جمله . نموده بود
ميه درصد سه 50هيأت های گزینش و نيز اختصاص بيش از 

دانشگاهها به ایادی حزب الهی رژیم، توانست الاقل برای یک 
. دهه  محيط سياسی دانشگاهها را به رکود و رخوت بکشاند

اما دیری نپائيد که موجی از حرکات پراکنده صنفی و رفاهی 
حرکاتی که هر . دانشگاههای سراسر کشور را فرا گرفت

نوبه خود روی این حرکات به . سال بر ابعاد آن افزوده می شد
بخشی از پایه حمایتی رژیم در انجمن های اسالمی 
دانشگاهها تاثير گذاشت و آرام آرام هویت اصلی این تشکل 

  . ها دچار سائيد گی مزمن شد
انشعاب بزرگ این تشکل های قانونی در جریان انتخابات 
مجلس چهارم شورای اسالمی و تعميق آن در انتخابات 

صف آرائی آنها در جریان انتخابات مجلس پنجم و باالخره 
تردیدی باقی نگذاشت که   ٧٦خرداد  2ریاست جمهوری 

جناحهای رژیم دیگر حتی در ميان اکثریت پایه حمایتی خود در 
بنابراین دردوره پس . دانشگاهها نيز حرفی برای گفتن ندارند

این حرکات و اعتراضات صرفًا صنفی نيست که  ٧٦از دو خرداد 
جنبش دانشجوئی را نشان ميدهد بلکه  شاخص اساسی

حرکات آشکار سياسی و حتی پيشقراولی جنبش 
دانشجوئی در اعتراضات سياسی وجه مشخصه اصلی مراکز 

جنبش شش  .  دانشگاهی کشورمان محسوب می شود
که عالوه بر   ٨٢و خيزش ده  روزه خرداد   ٧٨روزه تير ماه 

اد و از حمایت تهران در چندین شهر یزرگ دیگر ایران رخ د
بخشی از توده های شهری خصوصًا جوانان برخوردار شد 

این خيزشهای با .  جلوه ای از این تحول را به نمایش گذاشت
شکوه اگر چه با دستگيری صدها تن موقتًا سرکوب شد، اما 

  . بر آگاهی و تجربه جنبش دانشجویی افزود 
 چند سال بعد با شکل گيری و گسترش دوباره نشریات و
" محافل چپ در دانشگاهها  که از ميان آنها ميتوان به 

دانشجویان آزادیخواه و برابری " ، " دانشجویان سوسياليست 
، .اشاره کرد " چپ رادیکال دانشگاهها ی کشور " و " طلب 

شاهد بروز اعتراضات و برپائی ميتينگهایی با هویت چپ و با 
 –ش کارگری تاکيد بر ضرورت پيوند چنبش دانشجویی با جنب

در . طبقاتی و تلفيق شعار آزادی با شعار برابری بودیم 
واکنش به این رنسانس نوین چپ در دانشگاهها ، رژیم 
اسالمی نيز بيکار ننشست و با دستگيری دهها نفر از 
دانشجویان چپ و نيز تعليق و اخراج دهها تن از آنها ، سعی 

" قبل از با این همه حتی تا . در مهار این جنبش نمود 
جنبش دانشجویی   88ریاست جمهوری اسالمی " انتخابات 

در ابعاد متنوع صنفی ، اجتماعی و سياسی تداوم یافت که 
در راس آنها ميتوان به جلوگيری از سخنرانی احمدی نژاد در 
دانشگاههای تهران در دوره اول ریاست جمهوری او اشاره 

  .کرد 
سه دهه اخير در  اما وسيع ترین نقش جنبش دانشجویی در

.  رقم خورد  88حوادث پس از  کودتای انتخاباتی رژیم در خرداد 
نيروهای بسيجی و انتظامی با یورش خونين  به کوی 
دانشگاه تهران  و ضرب و شتم  و کشتار دانشجویان به خيال 
خام خود سعی کردند مانع از ایفای نقش تعيين کنند 

نانه توده ای در دانشجویان در جنبش اعتراضی ساختارشک
اما . طول ده ماه  خيزشهای پس از کودتای انتخاباتی شوند

موفق به اینکار نشدند و دهها هزار دانشجو نقش 
سازمانگرانه مهمی را در جریان آن جنبش توده ای ایفا کردند 

بطوریکه . و بابت آن نيز هزینه های سنگينی پرداخت کردند 
ش از دانشجویان بودند ، جانباخته این جنب 150اکثریت  حدود 

همچنانکه بخش وسيعی از دستگير شدگان نيز دانشجو 
بودند و یا  در هراس از دستگيری و شکنجه به خارج پناهنده 

  .شدند 
رژیم حاکم در جمعبندی از اعتراضات یکسال گذشته و نقش 
کليدی دانشجویان ، به این نتيجه رسيده که تحصيل اکثریت 

ی دانشجویان  در رشته های علوم جمعيت سه و نيم ميليون
رفتن دانشجویان و دوری " انحراف " انسانی ، عامل اصلی به 

از . آنها از اسالم ناب محمدی و نظام والیت فقيه بوده است 
اینرو همزمان با شروع سال تحصيلی جدید ، به فکر راه 

دوم در دانشگاههای کشور " فرهنگی " اندازی یک انقالب 
ضمن افشای )  وزیر آموزش عالی ( دانشجو  افتاد و کامران

طرح رژیم برای سانسور و نيز حذف تدریجی رشته های علوم  
انسانی جدید ، صراحتا اعالم کرد که دانشگاهی که  مروج 

  .فرهنگ بسيجی نباشد باید با خاک یکسان شود 
بود که انبوهی از " انقالب فرهنگی دوم " به موازات همين 
یا اصالح طلب و نيز دانشجویان ستاره دار  استادان سکوالر و

و فعال از دانشگاه اخراج و یا با هدف به سکوت کشاندن آنها 
  .، تعليق شدند 

بدین خاطر شانزده آذر امسال  وضعيت ویژه و حساسی دارد 
از یکطرف دانشجویان و مردم حامی آنها عزم خود را برای . 

دیگر رژیم تمام قوای برگزاری این روز جزم کرده اند و از طرفی 
خود را برای مقابله با برگزاری  روز دانشجو بسيج کرده است 

.  
در بطن چنين وضعيتی است که جنبش دانشجویی به 

اما  جنبش دانشجویی  واقف است  . آذر ميرود  16استقبال 
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و یا به عبارتی بهتر باید باشد که تنها زمانی ميتواند از حمایت 
معه برخوردار شود که اوًال بسوی وسيع اکثریت زحمتکش جا

اعماق جامعه جهت گيری کند، یعنی به اشکال گوناگون با 
توده های کارگر و زحمتکش پيوند خورد؛ ثانيًا افق خواستها و 
اهداف خود را گسترش دهد یعنی مطالبات ضد استبدادای و 
آزادیخواهانه خویش را با مبارزه برای برابری و عليه نابرابری 

این مسئله به ویژه در شرایط کنونی . ( تلفيق نمایدطبقاتی 
با به اجرا درآمدن طرح حذف یارانه ها دارای اهميت به 

  ) .سزایی است 
اکثریت دانشجویان کشورمان از خانواده های کارگر و  

زحمتکش برخاسته اند، بنابراین عطف توجه به مبارزه طبقاتی 
يدی از این ومطالبات طبقاتی اکثریت ستمکش، انتظار بع

" و " کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد" شعار . جنبش نيست
در تاریخ مبارزات مردم " کارگر، دانشجو، پيوند تان مبارک

  .کشورمان از جایگاه شایسته ای برخوردار بوده است
اما تاکيد دانشجویان چپ  بر ضرورت پيوند با  مبارزات طبقاتی 

لبات رادیکال کارگران و زحمتکشان  و پافشاری بر مطا
آزادیخواهانه و برابری طلبانه و نيز مبارزه با امپریاليسم  و 
سرمایه داری با افقهای سوسياليستی ، و ایجاد نهادها یا 
تشکلهایی برای پيشبرد این اهداف ، نباید سبب شود که  
رسالت عاجل ایجاد تشکل مستقل و سراسری دانشجویان 

ماعی این قشر اجت -ایران حول اهداف صنفی و سياسی
وسيع به فراموشی سپرده شود و یا این تصور شکل گيرد که 
گویا همين محافل و گروههای کوچک دانشجویی  ميتوانند 
جای خالی یک تشکل سراسری ، مستقل و وسيع 

  .دانشجویی را پر کنند 
شکل گيری این تشکل سراسری مستقل ، به هيچوجه به 

گر انواع تشکلها و معنای نفی و یا انکار ضرورت وجود دی
در بسياری از . نهادها در محيطهای دانشگاهی نيست 

جوامع که حق ایجاد تشکلهای مستقل  رعایت ميشود نيز 
شاهدیم که مثال در دانشگاهها ، در کنار اتحادیه یا فدراسيون 
سراسری دانشجویان ، انواع نهادهای دانشجویی در زمينه 

... اسی ، حزبی و های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سي
مثال دانشجویان وابسته به حزب یا گرایش . فعاليت دارند 

عقيده تی خاصی نهاد خود را دارند  یا زنان  –سياسی 
دانشجو تشکل فمينيستی خود را ایجاد ميکنند ، همين 

و یا بخشی از . مسئله در مورد مليتها هم صدق ميکند 
ه یا تشکل خاص دانشجویان تصميم ميگيرند با ایجاد یک کميت

، حول سوژه سياسی یا اجتماعی یا دمکراتيک ویژه ای 
مثال  در دفاع از جنبش کارگری ، محيط زیست ، . گردهم آیند 

عليه جنگ و اشغال ، در یاری رسانی به آسيب دیدگان 
، و یا در زمينه فعاليتهای ادبی ، هنری ، " طبيعی " سوانح 

ین کميته ها یا اما وجود هيچيک از ا. ورزشی و غيره 
تشکلهای ویژه نافی وجود و ضرورت یک تشکل فراگير 

همچنانکه . مستقل دانشجویی در این جوامع نبوده اند 
نميتوان ضرورت تشکلهای مستقل و سراسری کارگری را 
انکار کرد و رانندگان شرکت واحد ، یا کارگران نيشکر هفت تپه 

اکيد بر حق تشکل ، یا معلمان و پرستاران ایران را به خاطر ت
مستقل خود بدور از معيارهای حزبی ، فرقه ای ، ایدئولوژیک 

مورد سرزنش قرار داد و بنام رادیکاليسم ، از شکل گيری ... 
  . جنبشهای اجتماعی واقعی ممانعت بعمل آورد 

تشکل سراسری نافی حيات و ضرورت هيچ نهادی نيست ، 
افی وجود یک همچنانکه هيچ نهاد یا کميته ای نميتواند ن

  . تشکل مستقل و فراگير باشد 
گرایش سوسياليستی در دانشگاههای کشورمان در کنار  

وظایف ، فعاليتها و نهادهای ضروری و اخص خود ، باید به این 
نياز حياتی کالن نيز توجه کند ، زیرا بدون آن یک جنبش وسيع 

  .     دانشجویی شکل نمی گيرد 
  
  
  

       2010نوامبر  -   1389 آذر                   
  
  
  

  ادامه از صفحه يک    
  

       ... بمناسبت سالگرد قتل         
  

در شهریور ماه همان سال پيروز دوانی، فعال سياسی چپ و صاحب 
آذر ماه جسد های   18و 12کشته شد و در » پيروز « امتياز نشریه 

ویسنده محمد مختاری، شاعر ونویسنده، و محمد جعفر پوینده، ن
ومحقق و از اعضائ کانون نویسندگان ایران در اطراف تهران و 
همينطور جسد معصومه ی مصدق، نوه ی دکتر محمد مصدق، که 
بتازگی به کشور بازگشته بود، در منزل شخصی اش پيدا 

 ..............و.شد
دامنه ی این قتل های سياسی که هدفش از ميان بردن هر دگر 

ای حق طلبانه و آزادیخواهانه  مردم بود، به اندیش وخفه کردن  صد
قتل دکتر شاپور بختيار در پاریس، دکتر . سراسر جهان کشيده شد

قاسملو همراه با عبداهللا قادری آذر و فاضل رسول محمود در اطریش، 
فریدون فرخزاد، دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردالن 

هایی از این جنایات را نشان   ونوری دهکردی در برلين از جمله گوشه
 .می دهد

سعيد امامی، معاون امنيتی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی    
من از آغاز « : وجدان ناداشته ی خود را با این جمالت تسکين داد 

. انقالب تا به امروز سرباز گوش به فرمان مقام والیت بوده وهستم
من . ی انجام نداده امگاه بدون دستورات مقامات عالی نظام کار هيچ

کسانی که حذف شده اند، مرتد، ناصبی و . خود را گناهکار نمی دانم
ها مثل هميشه به ما تکليف شده  حکم مجازات آن. محارب بوده اند

ایم اجرای تکاليف شرعی بوده است نه قتل  است و ما آنچه کرده
دستور را به روال معمول هميشگی حجت اللسالم فالحيان . وجنایت

حاج آقا دری نجف آبادی نيز گفتند هرچه سریعتر اقدام . به من داد
احکام را از آیت اهللا خوشوقت، آیت اهللا مصباح، آیت . شود بهتر است

( » . اهللا خزعلی، آیت اهللا جنتی و حجت اللسالم اژه ای می گرفتيم
 )غالم حلقه بگوش، سعيد امامی 

ياسی نباید خامنه ای، از این حلقه ی آمرین وعاملين قتل های س    
رفسنجانی، شریعتمداری وده ها مامور اطالعاتی وامنيتی ومزدوران 

اما چه کسی جز این جنایت پيشگان . قمه بدستشان را کنار گذاشت
ميتواند بپذیرد که قتل صدها انسانی که تنها جرمشان دگر اندیشی 

بودن » محارب « یا»  ناصبی « شود به پای  یا دگر مذهبی بود را می
گذاشت؟ آمرین و عاملين این قتل ها تا به امروز بر مبنای همين  

ده نفر از عوامل اجرائی . اتهامات پوچ وبی اساس در امان مانده اند
ی  این قتل ها در دادگاهی فرمایشی محاکمه و احکام معينی 

هارا تخفيف دادند و  گرفتند، ولی در دادگاه تجدید نظر احکام آن
اما دکتر ناصر زر افشان وکيل مدافع قتل . ئه کردنداغلبشان را تبر

 ۵های زنجيره ای دستگير، تحت سخت ترین شرایط قرار گرفت و به 
 .سال  زندان محکوم شد

های  سرکوب دادخواهان قتل های سياسی که در همان سال   
. نفر رسيده بود تا به امروز ادامه داشته است ١۵٣اوليه تعدادشان به 
مهوری اسالمی در سالهای اخير پرده ی دیگری بر رژیم ددمنش ج

 ٨۴این جنایات افزود وقتل های زنجيره ای زنان زندانی را نيز از سال 
قتل مهناز اکبر تهرانی، هدیه مویدی، شيرین ذوقی فتوت، . آغاز کرد

کاترین صفا کرمانشاهی، ميناملکی، فرشته رجب زاده، آرزو عبدی، 
ن بخون خفتگانند که به دستور پاسداری هاینه هادیان معدودی از  ای

به نقل از . ( بنام سيمين جليلوند خادم شریفی بقتل رسيده اند
 )گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی 

رژیم جمهوری اسالمی در سال گذشته روی همه ی رژیم های     
فاشيستی را سفيد کرد و باسوزاندن جسد ترانه ی موسوی و تجاوز 

گير شده که در تظاهراتی قانونی، مسالمت آميز  به زندانيان دست
ها آمده بودند، سند  ای ترین حقوق شهروندی به خيابان وبرای پایه

جنایت پيشگی هميشگی خود را در خون  پویندگان راه آزادی شست 
 . وشو داد

خرداد سال گذشته اوج  ٢٢مقاومت و مبارزه ی مردم ستمدیده ما در 
سهراب ها و ترانه ها راه همه ی بخون  نداها،. ای پيدا کرد تازه

. خفتگان راه آزادی وبرابری را بار دیگر با خون خود آبياری کردند
ها دریچه دور بينی  چشمان خون گرفته ی نداها بر خون فرش خيابان

گونه رژیم ها را  شد به بلندای طول وعرض کره ی ما، تا جهانيان این
ها  از مبارزات مردم ما  اض به آنبهتر بشناسند، به خود آیند و در اعتر

 .پشتيبانی کنند
کنيم که  در سالروز قتل های سياسی زنجيره ای یاد آوری می  

. بخشيم و نه فراموش می کنيم آمرین و عاملين این جنایات را نه می
تا داد خواهی ی کامل همه جان باختگان راه آزادی و عدالت 

 !اجتماعی از پای نخواهيم نشست
 

  سایت راه کارگر               
 2010نوامبر  19                                                
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  ادامه از صفحه يک  
  

  ... خشونت ضرورت مقابله با       
  

خشونت عليه زنان  به اشکال مختلفی بروز می کند ازخشونت  
خانگی ، خشونت اجتماعی، به طور عام گرفته تا وحشيانه ترین 

یعنی سنگسار ، قتلهای ناموسی، تجاوز ، که روزانه جان  شکل آن
خشونت در  مواردی حتی . هزاران زن را مورد تهدید قرار می دهد

جنسيت جنين یعنی دختر بودن در « قبل از تولد شروع می شود
وبعد از تولد ، زندگی زنان را به » مواردی باعث سقط جنين می گردد

 . می دهدطور سيستماتيک مورد تهدید قرار 
 

 :سازمان ملل خشونت عليه زنان را این گونه تغریف می کند
 
ـ  خشونت فيزیکی، جنسی و روانی عليه زنان وفرزندان دختردر 1

 خانواده 
 
ـ خشونت فيزیکی ، جنسی وروانی در جامعه  اعم ازمدارس،  2

 محيط کار ویا مکان های عمومی دیگر
 
شده از طرف دولت یا ـ خشونت فيریکی ، جنسی و روانی اعمال 3

 نهادهای دولتی در هر جا
 

 . زن ایرانی با تمامی اشکال این خشونت ها آشنا است 
 
شاید همه ما این جمله را درخانه خود ............. دختر  باز هم دختر  

 .یا خانه های دیگر شنيده ایم
 

خشونت خانگی از پيچده ترین و جان سخت :  خانواده و خشونت
 .ونت عليه زنان است ترین نوع خش

 
در جامعه ما آميزه ای از فرهنگ، سنت، مذهب وقوانين نا برابر،این 

 .جان سختی را چند برابر می کند
 

دختر از بدو تولد در معرض تبعيض و خشونت است وبا تصور باری 
اضافه بر دوش خانواده اغلب از همان ابتدا مورد بی مهری عاطفی 

. د پسر از ارزش کمتری برخودار است قرار می گيرد ونسبت به فرزن
در نتيجه در تمامی حوزه های زندگی از تغذیه ، بهداشت ، تربيت با 
رفتاری متفاوت از برادر خود روبرو است بنابراین اولين تبعيض ها 

تبعيضی که همواره در طول زندگی .  ،خشونت را سازمان می دهند
بسياری از  زن، نه تنها باعث خشونت فيزیکی و روحی که در

از این پس زندگی دختر، . مواردمنجر به نابودی و مرگ او می شود
همسر ،  مادر،به عنوان ملک شخصی مردان ، به ترتيب تابعی از 

در نتيجه زندگی زن در . زندگی ، پدر ، پدر بزرگ، برادرو شوهر است
تمامی ابعاد آن تحت کنترل است ومی توان ادعا کرد که تقریبا ازهيچ 

آزادی در زندگی خود بر خوردار نبوده وهمواره در معرض تهدید نوع 
اجازه الزامی پدر خانواده برای ازدواج دختر  عمال همه  ازدواج .است 

ها را  به ازدواج اجباری بدل کرده وحق آزادنه انتخاب همسر ورضایت 
طبيعتا هر نوع . دختر را برای یک زندگی مشترک بی معنا می کند

رمانی در برابر این اجبار  گناه نا بخشودنی است و مقاومت و نا ف
قتل های ناموسی اوج خشونت . ميتواند به فاجعه ای تبدیل شود

خانگی  در برابر مقاومت زن وتالش او  برای بدست گرفتن زندگی 
 . خود است

 
 :جامعه و خشونت 

 
در جامعه ای که نا برابری وتبيعيض بين زن ومرد  نهادی و قانونی 

در جامعه ای که مرد ساالری ریشه عميق و دیرینه دارد ، در  است ،
جامعه ای که نابرابری های اقتصادی وفرهنگی بيداد می کند ، زنان 

در این راستا هر چه زنان از . از اولين قربانيان خشونت هستند
موقعيت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی پایين تری برخوردار باشند  

اجتماعی ودر نتيجه خشونت قرار می  بيشتر در معرض  آسيب های
 .  گيرند

 
 :محيط آموزش 
 
در محيط های آموزشی از مدرسه تا دانشگاه  خشونت شکل ویژه  

آموزش  نابرابری و مطيع و بردباربودن ، دم :ای به خود می گيرد 
 . آموزش مدل زن آیده آل .............برنياوردن و

 

آب داد ،کار کرد و     مامان جارو کرد  بابا نان داد، بابا: اولين درس ها 
همان سال اول دختر شش .............  ، غذا پخت ، بچه داری کرد و

سال های بعد می آموزد که .  ساله نقش خود را در مامان می یابد
حق آزادی بيان ، آزادی پوشش،آزادی کار، آزادی رفت وآمد ،آزادی 

یعنی هيچ حقی بر . نيست که ندارد،هيچ ، صاحب خود هم .....رفتار
بدن خود ندارد او ملک شخصی مردان خانواده وشئ در دست آنان 

هر نوع تخطی از این مدل و مقاومت در برابرآن ،انواع خشونت . است
از این .ها را به دنبال دارد ومی تواند حيات زنان را به خطر بياندازد 
موذیانه  رواست که شناخت وپرداختن به این پدیده که پنهان اما

خشونت را عليه زنان سازمان می دهد الزم وبرای مبارزه باخشونت 
 . ضروری است

 
 :محيط کار

 
خشونت در محل کار، که در آن عمدتا مردان پست ریاست را در 
دست دارند از خشونت لفظی شروع شده وبه خشونت فيزیکی وآزار 

در  زنان قربانی  دراغلب موارد سکوت پيشه کرده و.جنسی ميرسد
ترس از اخراج از . مقابل این خشونت ها مقاومتی نشان نمی دهند

کار و بی آبرویی از یک طرف وعدم حمایت از قربانی وبی قانونی، 
الزم به یاد آوری است که موقعيت . دليل این نوع واکنش است

. شغلی زنان هم در شدت و ضعف خشونت  وارده بر آنها تاثيردارد
استاد دانشگاه زن به یکسان مورد  مسلما یک  کارگرزن  ویک

خشونت قرار نمی گيرند واز قدرت دفاعی یکسانی هم برخودار 
 .نيستند

 
 :دولت و خشونت

 
هر چند خشونت وارده بر زنان امری عمومی و جهانی  است 
امااعمال خشونت نسبت به ساختار جوامع مختلف ،متفاوت است 

و جایگاه زن در آن،  در جامعه ایران با ساختار وپژه حکومت دینی.
دستگاه قضایی نه نهادی .خشونت عليه زنان نهادی و قانوتی است

برای حمایت زنان در برابر خشونت، که خود بازوی اجرایی خشونت 
طبق قانون مدنی  زن تقریبا از هيچ حقوقی . قانونی عليه زنان است 

 حق ازدواج ، حق طالق ، حق نگه داری فرزند ، حق. بر خودار نيست
در دست مردان فاميل از پدر ،شوهر ودر ...مسافرت ، حق کار وحق

تازه همه این موارد قانونی به نظر دولت حاضر .( نهایت قيم است 
هم به آن اضافه »حمایت از خانواده «کافی نبوده ،قانون به اصطالح 

در زمينه ارث سهم زنان نصف )  شده تا بی حقی زنان را کامل تر کند
قانون جزا اما خشونت عليه زنان به اوج خود می  در. مردان است

سنگساروقتل های ناموسی، وحشيانه ترین خشونت عليه . رسد
اعمال آزار فيزیکی ، جنسی، روحی ، مردان بر .زنان ، قانونی است

زنان خانواده مجازاتی به دنبال نداشته وعمال  دولت دست آنها را باز 
ی قانون های خشونت آميز عالوه بر این دو وجه ،یعن. می گذارد

وعدم مجازات مرتکبين خشونت های خانگی وکاری ،جنبه 
دیگرخشونت دولتی در ابعاد وسيع تری خودرا در حوزه سياسی ، 

با . اجتماعی در برابرمقاومت سازمان یافته زنان نشان می دهد
نگاهی گذرا به رویدادهای یکساله اخير، شدت خشونت وسرکوب 

ت به زنان بطور عام وجنبش زنان بطورخاص را رژیم اسالمی را نسب
جنبش زنان به دليل نقش خود در خيزش اخير مردمی .می بينيم 

در این دوره زندان ،شکنجه های . نوک حمله رژیم اسالمی قرار گرفت
.  قرون وسطایی و تجاوزدر مورد  زنان  شدت بيشتری  می گيرد 

های د ولتی  یکی از مشخصه های این دوره از خشونت وسرکوب(
که باتوجه به بافت سنتی ، .مسئله تجاوزبه صورت گسترده است
این سرکوب ها ، هدفی جز ).  مذهبی جامعه  هدف ان روشن است

. ایجاد رعب و وحشت ودر نتيجه عقب راندن جنبش زنان را ندارد
جمهوری اسالمی با خشونت سازمان یافته عليه زنان در تمامی 

مقاومت نيمی از جامعه را درهم بشکند و  حوزه ها قصد دارد حداقل
از آن جا که این جنبش دارای پتانسيل جدی ودر مقاومت خود مصمم 
است از طریق سرکوب آن ، جنبش های اجتماعی دیگر را هم به 

 .عقب نشينی وارد کند
 

واما با وجود این همه خشونت خانگی ، اجتماعی ، دولتی  این 
ی برای مقابله با این خشونت ها سئوال مطرح است که آیا راه حل

 وجود دارد؟
 

. مسلما به چالش کشيدن این سيستم پيچده کار ساده ای نيست 
به همين دليل برای هدر ندادن نيرو وزمان باید مبارزه و مقاومت را به 

 .سمت محوری ترین مسئله زنان کاناليزه کرد
 

مسئله جنبش  از عاجل ترین:  نا برابری نهادی وقانونی بين زن ومرد
چرا که نابرابری و .زنان مبازره برای  برابر حقوقی زنان و مردان است 

تبعيض  پایه ودليل  اصلی خشونت عليه زنان می باشد وپس از حل 
این مسئله و بر داشتن گام اول است که می توان در راه برابری در 
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 عمل پيش رفته و با رفع هر گونه تبعيض ،خشونت را به تدریج و با
در این راه تجربه کشورهای که این گام اول را .کمک قانون از بين برد

زنان این کشور ها .مدتها بر داشته اند می تواند کمک موثری باشد 
پس ازبدست آوردن برابری حقوقی تا به امروز هرگز دست از مبارزه 
بر نداشته و مداوما و پيگرانه با تمام مظاهر مرد ساالرانه  در خانه و 

این مبارزات همواره جنبه آگاهی زنان به . عه مقابله می کنندجام
حقوق خود ، افشاگری در مورد تبغيض وخشونت هاو زیر فشار قرار 
دادن دولت ها برای گرفتن امکانات وابزار قانونی برای اجرای برابری 

در اثر مبارزات زنان در اروپا .در عمل ومنع هر نوع خشونت است 
ل شده که هر چند در کشورهای مختلف پيشرفت های جدی حاص

از بين این کشورها . متفاوت  ولی در مجموع قابل مالحظه است
بعد ازسوئد . ،کشور سوئد در این زمينه از همه موفق تر بوده است

کشورهای دیگر اروپا در رده .کشورهای دیگر شمال اروپا قرار دارند
داوم سازمان در فرانسه بر اثر مبارزه م. های بعدی جدول هستند

را سال منع  2010های زنان وبسيج همواره زنان، دولت سال 
خشونت عليه زنان اعالم کرده و اقدامات قانونی را عليه خشونت به 

این اقدامات که شامل حمایت از زنان از یک . تصویب رسانده است
طرف ومجازات عاملين خشونت از طرف دیگر است  در موارد زیر 

 :خالصه می شود 
 
ـ وهله اول ایجاد خانه های امن و سيستم حفاظتی 1

فوری برای زنان قربانی خشونت است در وهله دوم  
باز گرداندن زن به خانه ودور کردن عامل خشونت  

 .                یعنی مرد از خانه 
 
ـ به رسميت شناختن خشونت روانی به عنوان جرم  2
. 

 
 .ج اجباری ـ پيش بينی طرح مجازات در مورد ازدوا 3
 
ـ به کار گيری سيستم های حفاظتی الکترونيکی و  4

 .اطالع رسانی برای پسشگيری از تکرار جرم 
 
ـ آموزش قربانی برای مقابله وبهبود شرایط کمک  5

 . رسانی
 

اما به خوبی آشکار است که این اقدامات و قوانين دولتی تنها 
هر . در صورت به رسميت شناختن برابری امکان پذیر است

چند تالش های انجمن های غير دولتی برای کمک به 
قربانيان را نمی توان نا دیده گرفت  اما در نهایت  کمک 

راه حل واقعی واساسی را .چندانی به حل مسئله نمی کند 
می توان با  یک جنبش قوی ونيرومند زنان ومبارزه بی امان 

 .برای برابرحقوقی وبرابری در عمل به پيش برد
 

ه  کالم آنکه هيچ سنت، فرهنگ ، مذهبی نباید بهانه خالص
ای برای پایمال کردن و از بين بردن حقوق انسان به عنوان 

حق زندگی حق هر شهر وند . یک انسان آزاد و کامل باشد 
 .   بدون توجه به جنسيت است
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   !تجاوز، جرمی بدون مجازات       
  
  
  

 یتتوانم شکا یم یاواقعا؟ آ:"پرسد یکند و م یم ینگاه یدزن با ترد
سئوال استاندارد  یک" کند؟ یحرف مرا باور م یکنم؟ آخر چه کس

 .کنند یمورد تجاوز قرار گرفته اند، همواره طرح مکه  یکه اکثر زنان
هم  ییدهند، دادگاه ها و مراکز قضا یمشاورزنان گزارش م مراکز 

 یکه مورد تجاوز قرار گرفته اند، ب یچنان مانند گذشته به زنان
جهت  ينبه هم. يرندگ ینم یآنان را جد یتکرده و شکا یتوجه
 . زنان است ینمشکل ا ینمهم تر یتشکا يریگ یدر ارائه و پ یدترد

دهد در سال  یآمار نشان م. يستن يلدل یب یدیترد ينچن وجود
 یکاما تنها . کرده اند یتبه دادگاه شکا یدهزن تجاوز د 7292، 2008
 ياریبس. کرده است یافتمجرم در يهعل یحکم یات،شکا ینهفتم ا

 یبارتق. رسند یاصال به مرحله دادگاه و ارائه حکم نم یاتشکا یناز ا
 یاز دستور خارج م یقبل از هر بررس ایاتشک ینسه چهارم از ا
که از زن  ینپرونده بدون ا يلبعد از تشک يزن يزانم ینشوند و نصف ا

آن . گردند یشود، مختومه اعالم م يدهپرس یاصال سئوال یدهتجاوز د
سال  2ماه تا  6 يزانرسند، غالبا به م یکه به مرحله دادگاه م ییها
جز رنج و عذاب  يزیزن چ یبرا وسهپر ینظر بمانند و تمام امنت یدبا
 . يستن

 يزانم یندارند که کشور آلمان در اروپا کمتر یناز ا یتحکا آمارها
که از هر  یدر حال. تجاوز را به خود اختصاص داده است يهعل یتشکا

سوءاستفاده  یاتجاوز  یقربان یسالگ 16نفر از سن  یکزن،  7
. کنند یمراجعه م يسدرصد آنان به پل 8فقط  اما. شده است یجنس
 یطور کامل پشت پرده مانده و افشا نم به يندرصد مجرم 92 یعنی
مجرم را  یرا که در دادگاه حکم آزاد ییپرونده ها يزانو اگر م. شوند
 يندرصد مجرم 100به  یکدر واقع نزد يم،کنند، حساب کن یصادر م

توان  یم يبترت ینبه ا. اعمال خود هستند یآزادانه مشغول اجرا
 !ست بدون مجازات رمیادعا کرد، انجام تجاوز در کشور آلمان، ج

 
بردن تناقض  ينکه هم چنان مورد بحث است، از ب ییاز تم ها یکی

 يهآمدن صدور حکم عل یينو پا یاتشکا يزانباال رفتن م يانموجود م
مثال از  یابر. برود يناز ب یدخالء ناعادالنه که با یک. باشد یمجرم م

چهارم  یک يزاننسبت به تجاوز به م یاتشکا 2003تا  2000سال 
 يهکه دادگاه ها عل یاما بالعکس تعداد احکام. تاس یافته یشافزا

که  یدر حال. کرد يدادوم کاهش پ یک يزانمجرم صادر کرده اند، به م
همواره  ینسبت ينچن يره،و غ یتجنا ی،مانند دزد یگردر مورد جرائم د

رشد  يزاننامتناسب بودن م یلاز دال یکی. دل رشد کرده استمتعا
رو به کاهش احکام صادره  يزانبا م آندر مورد تجاوز و نسبت  یاتشکا
ست که نه تنها بر اذهان همگان، بلکه بر  یا" يشهکل"مجرم،  يهعل
 . حاکم است يزصادره در دادگاه ها ن یآرا
 

ز پشت درخت ها به نصف شب ا يگانه،ب یمرد یعنیتجاوز،  کليشه
کند، با  یکه به شدت از خود دفاع م یزن حمله کرده و زن را در حال

زن مجروح شده و . دهد یخشونت هر چه تمام تر مورد تجاوز قرار م
 !آورد یبه عمل م یتشکا یاطالع داده و از مرد وحش يسفورا به پل

 
تنها  ید،گو یآمار م. رود ینم يشپ يشهکل ینبر اساس ا يتواقع اما
از هر دو تجاوز . يرندگ یقرار م يگانهب یهفتم زنان مورد تجاوز مرد یک

همسر سابق انجام  یاتوسط همسر، دوست پسر و  یکی ی،جنس
. باشد یم یههمسا یاآشنا و  یفرد یکیمتجاوز،  5از هر . يردگ یم

 69. يردگ یصورت م يلفام یتوسط اعضا یکی ز،مورد تجاو 10از هر 
و جراحات . يوندندپ یزن به وقوع م یخانه مسکون درصد تجاوزها در

است که اکثرا توسط  يصسوم موارد قابل تشخ یکتنها در  يزیکیف
 . شود یپارتنر سابق زن اعمال م

 يسدهد که رئ یموارد نشان م ياریجلسات دادگاه ها در بس صورت 
از زنان همسر خود را به تجاوز  یبرخ: "مانند یدادگاه با عبارات

مشترک  یخواهند انتقام شکست زندگ یم یراکنند، ز یممنسوب 
منظور  یزنان از برخورد ب یبرخ" یا، ...."يرندشان را از همسر خود بگ

و ....." سازند یم یتجاوز جنس یکهمسرشان هنگام سکس 
حکم را به نفع متجاوز  یارا قطع کرده و  یتشکا ی، پروسه بررس.......

 . صادر کرده است
" نه"شده، زن به طور وضوح به مرد  یتدر موارد شکاکه  یوجود با

نشان داده و   ینسبت به شاک يشتریب یدگفته است، اما دادگاه ترد
به عنوان همکار با مجرم محکوم نموده  یازن را مقصر اعالم کرده  و 

تجاوز  يشهکنند که کل یثابت م يستند،که کم ن یموارد ينچن. است
امر  ینا. کند یم یدادگاه ها بازدر صدور احکام  یچه نقش بزرگ

در سطح قضات، دادستان ها و  یتم ينکند که آموزش چن یثابت م
 یشاخص ها یستبا یبه عالوه م. باشد یم یوکال تا چه حد ضرور
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. آموزش داده شوند يزدر مدارس ن یجنس یتجاوز و سوء استفاده ها
روزمره  یدر زندگ وزتجا یگرفتن و شناخت و افشا یاد یگاه برا يچه

 .يستزود ن
از تجاوز، معتقد  یمیکهنه و قد یفتعر یکباور اشتباه بر اساس  این

است که زن به شدت از خود دفاع کرده  یواقع یتجاوز وقت یکاست 
به  یلعدم دفاع زن از خود با وجود اعالم واضحانه عدم تما. باشد

با  یتشکا یاست که پروسه بررس یانجام سکس، عامل بزرگ
به زن گفته  یبه سادگ یموارد يندر چن. شود یه مشکست مواج

 !یشود، خودت مقصر بود یم
 یکی. يستن یتشکا یبرا يلیدل يچگفتن زن ه" نه"دادگاه تنها  برای

با . اتفاق افتاد 2006برجسته بود، در سال  يارکه بس یاز موارد
که مرد  یکه زن واضحا به انجام سکس نه گفته بود و با وجود یوجود

 ینکدام از ا يچو به زن تجاوز کرده بود، اما ه یدهن را از هم درلباس ز
 يچه"دادگاه با جمله  يسنبوده و رئ یکاف دادگاه یها برا

پاره "و " خشونت صورت نگرفته است یقاز طر یسوءاستفاده جنس
، پرونده را مختومه "باشد یبر اثبات امر تجاوز نم يلیشدن لباس دل

 . گذارد یم اعالم کرده و مجرم را آزاد
 

کند که عدم  یم یکتهاز جانب دادگاه به زنان د يمیتصم ينچن درواقع
با اعمال خشونت نشان  یدخود نسبت به انجام سکس را با یلتما

. خواهند سکس داشته باشند یدهند تا اثبات شود که واقعا نم
از زنان به   ياریندارند که بس يزرا ن یآگاه ینا یقضات دادگاه حت

قرار گرفته اند، هنگام  یمورد تجاوز جنس شتهکه در گذ ییهاآن  یژهو
دچار شده و از اعمال )  Freezing یزدگ یخ" (یخشک زدگ"تجاوز به 

پرونده  یدادگاه يچمتأسفانه ه. شوند یعاجز م یهرگونه اقدام
موجود اصال امکان دفاع از  یطکه زن به علت شرا یهزاو ینتجاوز را از ا

و  يرگیکه در لحظه تجاوز دچار خ ینا یا خود را نداشته است و
تجاوز همواره بر  يشهکل. نکرده است یشده ، بررس یخشک زدگ

 . صدور احکام دادگاه ها حاکم بوده است
ساله در  18دختر  یکدر مورد تجاوز به  یکه به تازگ یا پرونده

بارها مورد تجاوز قرار گرفته  يزکه در گذشته ن ی،روان يمارانخوابگاه ب
ضعف بزرگ است  يناز هم یو مختومه اعالم شد، حاک یده، بررسبو

 یطیو شرا يتو چه از نظر موقع یکه دختر چه از نظر سالمت روان
به انجام  یلداشته، با وجود اعالم عدم تما ودکه در آن لحظه وج

 . عنوان توان دفاع فعال از خود را نداشته است يچسکس، به ه
تواند  یدارد، نم یطشرا ينبر هممجازات که نظر  177قانون  حتی
 ينقوان. تجاوز را در صورت عدم دفاع فعال، محق اعالم کند یقربان

متجاوز همانا اثبات مقابله  يهصدور حکم عل یحاکم بر دادگاه ها برا
بر سر گسترش  یادیز یبحث ها. انجام تجاوز است ينفعال ح

 یاده جنسسوءاستف"که  ینبر ا یمبن ارد،وجود د 177مفهوم قانون 
مختلف قابل مجازات  یط، در شرا"اش  يلشخص بر خالف م یکاز 

 . نداده است یمثبت يجهبحث تاکنون نت ینا. باشد
زن هنگام تجاز  یکاثبات کرده اند که درواقع دفاع فعال  محققين

 یو خشک زدگ يرگیقاعده اساسا بر خ. استثناء است یک يشترب
شته مورد تجاوز قرار گرفته که در گذ ییآن ها یژهاست که زن به و

 ینزن در ا. کامال نرمال است یواکنش ينچن. شوند یاند، دچارش م
را از دست  یو امکان هر واکنش دهش یشوک روح یکلحظات دچار 

موارد عمل کرده  ياریتنها واکنش هنگام تجاوز که در بس. دهد یم
است، جداکردن و دور کردن  روح و روان خود از آن لحظات طاقت 

از  ياریبس ی،هنگام بازپرس يلدل ينبه هم  يقافرسا است و دق
شود تا دادگاه  یکه باعث م یامر. شوند یبه خاطر آورده نم ياتجزئ

در  یاز جانب قضات آلمان یواکنش ينچن. اظهارات زن را باور نکند
 یگرفته شده و به عنوان دفاع از خود محسوب نم یدهدادگاه ها ناد

 یاصال درباره اثرات ناگوار مابعد شوک روح از قضات ياریبس. شود
 یتکان روح يندانند که چن یو مطالعه نکرده اند و نم يدهنشن يزیچ

و چگونه  يستداشته و مشخصات آن چ ییها یژگیچه و مدتدر دراز
که بر اثر ارتکاب تجاوز  یروان یکه شوک ها یدر حال. کند یعمل م

 يارشود، بس ینا اعمال مآش یفرد یژهاز جانب انسان بر انسان به و
 یاست که در تصادفات و  ییدارتر و دردناک تر از شوک ها یشهر

 یحالت اعتماد قربان یندر ا. آید یبر انسان وارد م يعیحوادث طب
 ینا یسلب شده و بازساز يزروابط و مردم ن يان،نسبت به اطراف

خسارات و  یتجاوز جنس. دارد يازدرمان دراز مدت ن یکاعتماد به 
 یم یحاد و بلند مدت بر انسان بر جا ياربس یروان -یضربات روح
 .يردشناخته شده و مورد آموزش قرار گ یستبا یگذارد که م

 
قرار  یکه مورد تجاوز جنس یدهد که از هر دو فرد یآمار نشان م
. باشد یبلند مدت م یدچار تکان و شوک روح یکیگرفته اند، 

که تجربه تصادف داشته اند،  ینسبت در مورد افراد ینکه ا یدرحال
 .است 13به  یک

ست  ییاز بهبودها یکیمتخصص کنار زن در دادگاه،  یکبودن  همراه
توانند از آن به نفع خود  یم یدهکه در قانون صورت گرفته و زنان تجاوزد

وارد  یبازپرس یکه به فوت و فن ها یدر واقع فرد. یندسود جو
اه همراه زن خواهد بود و او را و دادگ یتاست، در تمام پروسه شکا

. در دادگاه خواهد کرد یاحتمال یآماده سئواالت ممکنه و برخوردها
که در دادگاه،  یجاست، تجربه نشان داده است، هر زن یناما جالب ا

دادگاه برخورد  يساز جانب رئ يشتریب يتهمراه دارد، با شدت و عصب
 . شود یم
 
 يهباالخره خشونت عل 1973 یآن زمان که جنبش زنان در سال ها از

تم  یکآورده و آن را به  يرونب یکتار یزنان را از پشت پرده ها
اما . اتفاق افتاده است يارینمود، تاکنون حوادث بس یلتبد یاجتماع

قابل مجازات شده  1997تازه از سال  یزناشوئ یتجاوز در زندگ
 تمام صحبت و بحث انجام گرفت تا سال 25تم،  ینحول ا. است

دستگاه  ينهم چن. يدرس یبرابطه به تصو یندر ا یباالخره قانون
کننده  يينتع یگاهجا یقانون یمورد آموزش قرار گرفت و پزشک يسپل

امکان را  ینا یدهزنان تجاوزد. یافتو مجازات مجرم  يبخود را در تعق
اعالم کرده تا در  رابه طور ناشناس مشخصات مجرم و جرم  یافتند،

گرفتند، بتوانند از مدارک  یتبر شکا يمو تصم یافتندت اگر جرئ یندهآ
تمام  یستبا یم یقانون یپزشک. یندموجود در دادگاه استفاده نما

 .کرده و در صورت لزوم به دادگاه ارائه دهد یگانیمدارک موجود را با
 

رود،  یهم چنان باال م یاتشکا يزانکه م یناما، با وجود ا اکنون
 ییگو. یابد یم یشو به نفع مجرم افزا یباناحکام صادره به ضرر قر

 يریگ یپ یبرا یجرئت زنان قربان یشافزا يانم يممستق یرابطه ا
دادگاه ها و انکار شهادت  يتخود و حرص و عصبان یتشکا

 یدر حال. وجود دارد یقربان یادعا نبود يحروانشناسان در مورد صح
جانب زنان  از يقتخالف حق ینشان داده است که ادعا يقاتکه تحق

 یاساسا زنان. باشد یدرصد م 3در استثناء قرار دارد و در حد 
 .تجاوز شده اند یکنند که واقعا قربان یم يریگ یخود را پ یتشکا
توان رشد  یکه تم تجاوز در جامعه مورد بحث است و م یوجود با

رابطه شاهد بود، پروسه دادگاه ها و خارج کردن   ینرا در ا یآگاه
از دستور و مختومه اعالم کردن آن ها  یتشکا یپرونده هااز  ياریبس

 .رود یبه شمار م یآگاه ینا يدنرس يجهدر مقابل به نت یمانع بزرگ
 
: یدگو یتجاوز م ياندر مورد قربان یمتخصص شوک تراپ یک 

و  يزآم یدعمل به شدت تهد یک یزن به معنا یک یبرا یجنستجاوز
 ینکه زنان در ا یواکنش. رود یدر حد مرگ خطرناک به شمار م

از واکنش  یکی. دهند، کامال متفاوت است یلحظات از خود نشان م
 یخود و حادثه ا يکرخود را از پ یقربان. است" فرار از درون" یجرا یها

فرو  یکند و به حالت خشک زدگ یکه در حال رخ دادن است، جدا م
 يقدق تواند حادثه را به طور یعلت نم ينبه هم يقاو دق. رود یم

 یحالت ب یکرسد که زن با  یبه نظر م ينهم چن. کند یحتشر
 حالت یندر ا. کند یفاجعه صحبت م ینراجع به ا یو خونسرد یتفاوت
تواند  یبعد از تجاوز ندارد، م یاز واکنش ها یکه اطالع کاف یقاض

 یواکنش زن م یگراز طرف د. کند یابیارز یواقع يراظهارات زن را غ
 ینا یقاض يزحالت ن یندر ا. باشد یدو بانفرت شد ينانهتواند خشمگ
به  يرواقعیپندارد و باز حکم غ یبه انتقام زن از مرد م يلواکنش را م

 .دهد میآن 
تواند در دادگاه  یجاست که هر واکنش زن م ينهم يهقض پيچيدگی

پروسه دادگاه را  یآمده که قاض يشبارها پ. خود او به شمار رود يهعل
اظهارات زن از وسط قطع کرده  یابودن مدارک و  یبه علت ناکاف

رود و  یبه شمار م یقربان یحادثه برا ینبدتر یحالت ينچن. است
 يزن یکه قربان یگذارد، به طور یم یبر او به جا یدیشد یاثرات روان

آمده، تنها تا  يشپ یشکه برا یاحساسات خود را در برابر واقعه ا
 .کند يلو تحل یهتجزتواند  یلحظه قطع پروسه دادگاه م

در پروسه دادگاه با آن مواجه  یکه قربان یاز مشکالت یگرد یکی
است که او قبل از دادگاه با روانشناس و  ییها یاست، تراپ
 یمدع یحالت قاض یندر ا. داشته است یشوک تراپ ينمتخصص

 ياندوره معالجه و درمان ب يرشود که زن اظهارات خود را تحت تأث یم
. تجاوز از روانشناس آمده است یدهکه به طور کل ا ینا یاکند و  یم

 يلابتدا با وک یستبا یعلت زن مورد تجاوز قرار گرفته م ينبه هم
درست  یاصحبت کرده و روشن کند که آ يقاخود و مشاور زنان دق

 ينچن. يرخ یااست قبل از پروسه دادگاه به روانشناس مراجعه کند 
سال  4 یا 3در حد  یحت یه گاهکه پروسه دادگا یطیدر شرا یامر

به عالوه . مشکل زا خواهد بود يارشود، بس یبعد از واقعه انجام م
که  يستندن یطیتجاوز اصال قبل از درمان در شرا ياناز قربان ياریبس

 . کنند ياندر دادگاه شرکت کرده و اظهارات خود را ب
 
  

 است يانکمک به قربان ين،مجرم درمان
 

توان  یم یقست که از آن طر ییاز تالش ها یکی يزن ينمجرم تراپی
در واقع مجرم در وهله نخست فقط از . رساند یاریتجاوز  يانبه قربان

شود، ناراحت است و نه  یمجازات و زندان یدعمل خود با یکه برا ینا
تالش بر .  آورده است یگرانسان د یککه بر سر  یبه خاطر فاجعه ا

که انجام داده،  یا در قبال عملخود ر يتمسئول جرماست که م ینا
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عمل خود  ینبفهمد، ا یدمجرم با. بشناسد و خود را مقصر اعالم کند
اش از  یدر تمام زندگ یکند، اما قربان یزندان یمدت یبرا یداو را شا

خود دست بکشد و  یبرا یاز دل سوز یدمجرم با. آن رنج خواهد برد
 . ببرد یپآن مقصر بود،  قوعکه در و یبه ابعاد فاجعه ا

 يرند،گ یکه تحت درمان قرار م ينیروشن است تعداد مجرم البته
کنند،  یکه به مراکز درمان مراجعه م یکسان يزانم یراز. اندک است

 یينپا يارزنند، بس یکه دست به تجاوز م ينینسبت به انبوه مجرم
هستند  یکنند، کسان یمراکز مراجعه م ینکه به ا ییآن ها. است

ند و در واقع از عمل خود مبهوت بوده و از کار یآ یخود م يلبه م یاکه 
داند  یم يلچرا که وک یند،آ یم يلوک یبه تقاضا یا. يمانندخود پش

 يردادگاه تأث يجهتواند در نت یم یفرستادن مجرم به جلسات درمان
 .مثبت بگذارد

 
شود و اگر  ینشست آغاز م 5 یابتدا با برگزار یگونه تراپ این

را  يقتبوده و حق یمجرم جد یشود که مسئله برا داده يصتشخ
 یبه وضوح در رأ یحالت ينچن. شود یادامه داده م یتراپ ید،گو یم

 .گذارد یم يرتأث يزدادگاه ها ن
 

تماس حاصل  يززن  ن یتراپ يناست که با مسئول ینحالت ا بهترین
 یدبا. يردقرار گ یشاظهارات مجرم مورد آزما یشود تا صحت و چگونگ

 يزن ينکامل حادثه، گاها در مورد مجرم یادآوریجه شود که عدم تو
عمل  يحکند به نوشتن و توض یمجرم شروع م یگاه.  صادق است

توان  ینوشته ها م یناز ا. خود نظرات یحبه تشر ينخود و هم چن
اش  یدشمن یاداده است و  ييرکه مجرم تا چه حد خود را تغ یافتدر

رابطه به دادگاه  یندر ا یگزارش یتدر نها. با زنان تا چه اندازه است
و صدور حکم نقش خواهد  يریگ يمارائه خواهد شد که در تصم

 . داشت
شود،  یدرمان مجرم برداشته م یکه برا یمجموع هر گام در

 .یاز قربان يشتراست در جهت حفاظت ب یخدمت
 
  

 !وجود دارند که به اندازه شالق دردناکند کلماتی
 
مشترک داشته،  یسال تمام با او زندگ 17ش که در مورد همسر زن
ست مهربان، مؤدب  یاز خانه و ظاهر امر، مرد يروناو در ب: "یدگو یم

 يرهاشود، انواع و اقسام تحق یوارد خانه م یاما وقت. يتو با شخص
 یگرد یمرا با زن ها. کند یها را نسبت به من شروع م ينو توه
را، چه از نظر ظاهر و چه از م يتو خصوص یژگیکرده و هر و یسهمقا

 یمن م يتآوردن شخص یينبه سرزنش و پا یلنظر اخالق و رفتار تبد
 .".کند

خود را مقصر دانسته و اعتماد به نفس  یطیشرا ينزنان در چن اغلب
داند که همسرش با زن  یمثال زن م یبرا. دهند یخود را از دست م

 يدهاو خواب در بستر مشترک شان با یرابطه داشته و حت یگرید
مرد حاضر به صحبت  ید،گشا یزبان به اعتراض م یو وقت. است

 یاکند که گو یبرخورد م ینحو هشود و ب یکردن در آن مورد نم
 ينزنان در چن. عمل شده است ینزن باعث ا ینقائص و کمبودها

دانسته و تمام  یزناشوئ یخود را عامل شکست در زندگ یطیشرا
 یرندپذ یشوند، م یهمسر به آنان زده مرا که از جانب  یینسبت ها

 یکند به ب یمرد شروع م. دهند یو توان مقابله با آن را از دست م
کند  یبرعکس، زن تالش م. يشترب ينو توه يرو تحق يشترب ییاعتنا

 یم یقطر ینکند از ا یزن تصور م! يشتربه جلب محبت و توجه ب
 . یدنما یبه وفادارخود را نجات داده و مرد را وادار  یتواند زندگ

 
با . یاز زنان قربان ياریاست پروسه متناقض در مورد بس چنين
همسرشان هستند،  یروح یاو  يزیکیکه تحت خشونت ف یوجود

 يالشان بوده و خ یجهنم یاما هم چنان خواهان بازگشت به زندگ
 ییطال یشان را به روزها یتوانند مجددا رابطه زناشوئ یکنند م یم

 یکرده و دارا يلزنان تحص یناز ا ياریبس. اج برگردانندبعد از ازدو
اما به . دارند يزن یا یقو يتبوده و شخص یخوب یاجتماع يتموقع
به قدرت خود متوهم بوده و همواره درصدد  یزنان ينچن یژهو

خود  یزناشوئ یو ادامه زندگ يتبازگرداندن همسر خود به عقالن
 !اشتباه خطرناک یک. هستند
 یبه علت ترس به همسر خود وابسته م یطیشرا يندر چن زنان

 يمایحفاظت کرده و س یانو آشنا يلشوند و از او در مقابل فام
کنند خود  یدر مقابل تالش م. دهند یم یشنما يروناز او در ب یگرید

مواد  یرخود را فراموش کرده و گاها به الکل و سا یها يتو حساس
 . مخدر پناه  برند

 یقتواند از طر یقد است که انسان ممعت یروانشناس علم
نام داده  یقتل روان یپروسه ا ينبه چن. نابود شود یروح یفشارها

 یعاطف -یاحساس ی،خشونت روح یکه قربان یزنان. شده است
شوند که  یمتوجه م یتراپ یپروسه طوالن یکهستند، کم کم در 

فشار و خشونت  یکبلکه تمام مدت تحت  يست،از آنان ن يرتقص

قرار داشته و اعتماد به نفس شان به طور مداوم و ذره ذره از  ینروا
 .آنان ربوده شده است

 
و غالبا با  يرندگ ینم یرا جد یخشونت روان يانقربان يزها ن دادگاه

 یبرخوردها یا يریزن، به او نسبت انتقام گ یادعا یرشعدم پذ
 یمزده و دادگاه را به نفع مجرم مختومه اعالم  يرهو غ يستریکه

غالبا دنباله  يزیکیروشن است، خشونت ف يارکه بس یدر حال. کنند
حادث  یبر قربان یزمان طوالن یکبوده که در  یخشونت روان يجهو نت
 . شود یم
 
از جانب پارتنر   یعاطف -یاعمال خشونت احساس 2010ژوئن  از

بر . مجازات اعالم شده است یمشترک، در فرانسه دارا یدرزندگ
تواند  یخشونت، مجرم م يان، حفاظت از قربان17اساس قانون 
که رفتار  یننظر به ا: " کند یگونه شروع م ینقانون بد. مجازات شود

 یاو  يردگ یرو حق و احترام او را ز دهش یگرید يرباعث تحق یکلمات یا
 یو روان یرفتار باعث به خطر افتادن سالمت روح ینکه، اگر ا ینا

 75و پرداخت  یسال زندان 3رم تا ، مج........"شود یگریشخص د
 .شود یمجازات م یوروهزار 

 
خشونت در آلمان اما، متأسفانه هنوز فاصله  يانحفاظت از قربان قانون

 !مصوبه در فرانسه دارد ينبا قوان یادیز
 
  

 زنان يهاز خشونت بر عل يریپزشکان در جلوگ نقش
 

پزشکان  یدر کنگره جهان یاصل یاز تم ها یکیزنان  يهعل خشونت
در مقابله با  یدخالت پزشک"پروژه  ياتکنگره جزئ یندر ا. زن بود

پروژه  ینبر اساس ا. شد یبه طور مشروح بررس" زنان يهخشونت عل
 20تا  15سال در سه شهر آلمان و در هر شهر  2تاکنون در عرض 

 ینشانه ها یستبا یپزشکان م. مطب تحت آموزش قرار گرفته اند
صحبت با فرد  یخود بشناسند و چگونگ یضخشونت را در مر

 یگزارش ماوقع را طور یدآن ها با. ينندرا آموزش بب یدهخشونت د
 .باشد یکنند که مدلل و در دادگاه اثبات شدن يهنوشته و ته

 
مورد نظر  یبه مطب ها یا یهو پا يهپروژه، آموزش اول ینا یاجرا طی

 يهکل ی،رت دائمو نظا یسال با همراه یک یارائه شد و بعد از آن ط
 یبه طور عمل یدگیدر امر مواجهه با موارد خشونت د يازنکات مورد ن

 . یدگرد یحتشر
 -یخشونت احساس. شود یمطرح م یادیرابطه سئواالت ز ینا در

آن چگونه  یانست و پا یشروع آن چه زمان يست؟چ یعاطف
به  یلهم چنان ما یدهزنان خشونت د یشود؟ وقت یمشخص م

 کرد؟ یدخود هستند، چه با یدگبازگشت به زن
 

اطالع بوده و اظهار  یپروژه ب یناز پزشکان ازمشخصات ا بسياری
که سال ها به مطب مراجعه کرده و  یضیمر. کردند یتعجب م

آن  یلاز دال يزداشته و پزشک ن یتهمواره از امراض نامشخص شکا
شود که  یمعلوم م يتشوضع یبعد از بررس یخبر بوده، و وقت یب
 يعتابرده ، طب یبه سر م یسال ها تحت فشار خشونت خانگ ضیمر

دهد  ینشان م  يقاتتحق. شود یبه شدت موجب تعجب پزشک م
از . خشونت همسر و پارتنر را تجربه کرده است یکیزن،  4که از هر 

اما اکثرا در . شده است يمارب یبه علت خشونت خانگ یکیزن،  5هر 
 . کنند یباره سکوت م ینا

شده  یاز جوامع پزشک ياریمسئله بس یم خشونت خانگت اکنون
پزشکان جراح  یمان،جامعه پزشکان متخصص زنان و زا يلاز قب. است

و دخالت فعال  یکه خشونت خانگ یحوادث، روانشناسان شوک تراپ
 ينهم چن. خود قرار داده اند یکنگره ها  یامر را جزو بحث ها یندر ا
 یبحث به طور جد یند به ادار قصد یپزشکان خانوادگ یهاتحاد
 .بپردازد

مربوط به  یدارد، وارد نمودن آموزش ها يتاهم يارکه بس یامر اما
و مقابله مؤثر با آن در مواد  یخشونت خانگ یشناخت نشانه ها

که  ییاضافه بر آن مشورت ها. باشد یم یپزشک يالتتحص یدرس
ره مشاو ینکه صرف ا یکند و زمان یم یدهپزشک با فرد خشونت د

شده و به آن  یتلق پزشکانجزو ساعت کار  یستبا یشود، م یم
مرتبط با  یشبکه ها یستبا یم ينهم چن. يرددستمزد تعلق گ

فعال هستند، سازمان  یکه در رابطه با خشونت خانگ یپزشکان
 یبه آن دست رس یشوند تا پزشکان بتوانند در موارد ضرور یده

 .طرح کنندرابطه م ینداشته و مشکالت شان را در ا
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

 ... اميدهای يک قربانی      
  
  

شهال درمبادرت به  يندم خواهان بخشش بود،اما قاتل ياءوازاول
حق بجانب  صورت  یآن را آگاهانه وهدفمند وباژست ی،قتل و
وناخواسته به  ديرعمغ یرا بتوان درزمره قتل ها یاگراول.دادند

 یدرزمره قتل ها یدتوان وبا یرا قطعا م یحساب آورد، دوم
 .به حساب آورد یاسالم یوخواسته شده جمهور یعمد

 
ازچند سو  یتهاجنا ینا یموحود به عنوان مسبب اصل نظام

 :را دارد ینقش اصل
 

 یحقوق ينبا تمسک به قوان يزبطورمستقيمازهرچ قبل
د، ازجمله  قانون  خو يانوسیوعهد دق يرانسانیغ

 یجرم خصوص يزازطریقون) یاعدام ومجازات اسالم(قصاص
. خود برجامعه يلیتحم یدانستن قتل درنظام قضائ

و دامن زدن به فقروفالکت وفرهنگ  يدبا تول يرمستقيموبطورغ
سرکوب مناسبات  یوبطورکل سيتیجن يضوتبع یمردساالر

اهداف  یدا باوباألخره عامل سوم ر.آزاد وداوطلبانه زن ومرد 
دامن زدن  ینوع اعدام ها برا یدایندرانجام  وتشد ياسیس

 یمچراکه رژ. درجامعه دانست یبه جورعب وخشونت دولت
 یالملل ينوب یداخل یازفشارها یدربرابررفتارخود باموج

به انواع واقسام ترفندها  یزازآنگز یروبروشده است که برا
 ينیاف و عقب نشاوهرگونه انعط. ورزد یومانورها مبادرت م

 ين،مخالف يشرویرا درحکم نشان دادن ضعف وعامل پ
توان به انواع  یترفندها م ینازجمله ا.داند یخطرناک م

به اعترافات  یوادارکردن قربان یفشارها برا
به ( قصاص گوناشکال گونا ينموردنظرحکومت،مانورب

 يطرفی، تظاهر به ژست ب...)سنگسار و یاو يدندارکش
صلح وسازش  یجادا یبرا یشیونما یصور یها يرتالشنظ
است که درپشت ماسک  یدرحال یندعوا،وا ينطرف ينب

 یچاقو يزکردنت یصلح وسازش به انواع شگردها برا یادعا
 .فشارد یم یپا  یاحکام فقه یانتقام واجرا

 
 یتجنا یکتراژ جنبه

 
دادن  یم،مشارکترژ یتهایگونه جنا ینا یکازوجوه تراژد یکی

کردن  یکه ازِ قبل خصوص. درانجام آنهاست ينولخانواده مقت
ومشارکت ) صاحبان خون(دم ياءجرم قتل ودرنظرگرفتن نظر اول
وجه  یتوتقو یککه جز تحر یامر.آنها درانجام مجازات است

 سح ینکردن خشونت ودامن زدن ا یودرون یناانسان
انتقام،وپنهان کردن  يردرفرهنگدرافرادناآگاه واس یناانسان

 .يستخود درپشت آن ن ينندستان خو
 
گونه  ینو نهفته دروجود ا یوجه ازخشونت درون ینشک ا یب 

را  یمناسب یطشرا ی،جوئ ينهفرهنگ انتقام وک یکافراد وتحر
 یقرون وسطائ یها یتگونه جنا ینبودن ا يدموجهبازتول یبرا
 یدرون یعنصر ينوجود چن.کند ینظام واپسگرا فراهم م یبرا

مقابله با  تيبتر ينترکرده وبهم يچيدهپ را يتشده،البته وضع
همزمان  یکردرو ینچند يبترک يازمندترشده و ن يزپيچيدهآن ن
 :است

 
وهمزمان مبارزه  یهم مبارزه با اصل اعدام به مثابه شعاراصل 

نظام  يانوسیعهده دق یناانسان یحقوق– یفقه ينبا قوان
متوسط فرهنگ جهان  يانگينفرسنگ ها ازم یکه حت یوالئ
عقب تراست،هم مبارزه  یدادهانوع رو یندربرخورد  باا  یمروزا

 ومناسباتآور،بافقروفالکت  یتباه يزوآم يضتبع یطبا شرا
 یسلطه وسرکوب وهم آموزه ها  یمبت یواجتماع یاقتصاد
واپسگرا و گنداب ها ورسوبات بازمانده ازگذشته و از  یفرهنگ
 یرو ازجمله فرهنگ مردساال یارتجاع یدوباورهایعقا
 یها ياستحاکم برجامعه و س یعموم یطشرا.یرآنونظا

  يماتیهرروزهزاران نفر را دربرابرتصم یم،حاکم بر رژ
پرخاش به هم نوعان ودرمعرض  یاو یخودکش يرازقبيلخط

دهد  یقرارم ينکوروخشماگ یفوران انواع عکس العمل ها
همه  یومسبب واقع یآماج اصل يهرو دربطن مبارزه عل ینازا.
 یحال الزم است  با آن وجوه ينکبت ها ، درعن ینا

ازخشونت النه کردن دردرون جامعه وخودمان که بادرجات 
دهند ،به مبارزه همزمان  یخود را نشان م ناگونیاشکال گو

 یارتقاء آگاه یدترد یب.را ازآن معاف نکرد یشتنبرخاست وخو
ملموس وتجربه  یها يتدرواقع یواکاو یقازطر

شهال  یچون زندگ یهائ یدهدرپد ليدخ يرعواملشده،نظ
متقابل وبه مراتب خطرناک  یکاربردخشونت ها  یمنف یجونتا

درارتقاء فرهنگ مناسبات  یدرمقابله با آن نقش مهم یتردولت
نقش  ینکهنشان دادن ا یژهبو.وبدورازسلطه دارد  یانسان
و چگونه  يستآن چ يددربازتول یشها ياستوس يتحاکم

سنگرگرفته   یا یانهجوه واپسگراو يندرپشت دامن زدن چن
 .است يتدهد،حائزاهم یادامه م یشخو ينننگ ياتوبه ح

 
رسوبات  یروبیوال يتمقابله توأمان با حاکم یندرا یدترد بی
وحساس  یافکارعموم يریدرخود و درجامعه،شکل گ یدرون
 یبرا يوستهموثروپ یکارزارها یجادها وا یتنوع جنا ینبه ا

رت بررفتاروعملکردآن،درکنارمخاطب ونظا یممحکوم کردن رژ
 ينقراردادن جامعه ووجدان تک تک آن نسبت به خطر چن

کند،  یحاکم عمل م يانکه به عنوان متحد جان یرسوبات
عناصر واپسگراو  یفشاربررو.است یبسزائ يتاهم یدارا
شده وموجود درصفوف  جامعه وازجمله  یدرون
نفت  یختناب ازراجتن یدم برا يایمثبت اول یرفشارقراردادنز

 ينمهم چن یقآن را برافروخته،ازمصاد یمکه رژ یآتش یبه رو
تواند باانواع واشکال اقدامات  یکه م یفشار.تاس یکردیرو

چه بسا . سازنده همراه باشد یها یوآموزه ها وافشاگر
حساس  یافکارعموم  یازسو یفشارمثبت ينباگسترش چن

حاصل  یها یگاهو دراثرآ یاتجنا ینا يهشده عل يختهوبرانگ
وقاحت  ينوباچن یآسان یننتواند با یممستمر،رژ یها ينازکمپ

چرخدار شهال  یهچهارپا یرپاکشيدنازز يتمسئول یانی،پا یب
هم . يافکندجاهد را به دوش فرزند به جامانده ازمقتول ب

فعال وناظرچه بسا به تواند با  یچنانکه وجود افکارعموم
 یواقع ينا ومسببه یشهبه ر یتوجه عموم يختنبرانگ

 ينتسک یم،برایخانواده ها با رژ ینازهمراه شدن ا
کند،و  يریبدست  آنهاجلوگ یگرید یها یتخاطر،ازارتکاب جنا

 .قراردهد یرفشارمضاعفرا تنها گذاشته وز یمرژ
 

 لزوم دامن زدن به جنبش ضداعدام
 

 ينجنبش ضداعدام هم درداخل وهمه درسطح ب خوشبختانه
قوام واستمراروابعاد الزم را بخودنگرفته گرچه هنوز  یالملل

فعاالن   یتالش ها یمناست،اما جوانه زده ودرنوع خود،به 
 یجنبش.دارد یتازگ یوبرابر یمدافع آزاد يرایرانیوغ یرانیا

آن  قوعقبل ازو یها حت یتنوع جنا ینکه نسبت به وقوع ا
 یمبادرت م يشگيرانهگردد  وبه اقدامات پ یحساس م

بخصوص با  یمنبش ضداعدام با عملکرد رژشک ج یب.ورزد
ها درخود  یتگونه جنا ینا یددوره  به تشد ینکه درا يازین

 یازوجوه مهم جنبش سراسر یکیکند، یاحساس م
 یوبرابر یودموکراس یآزاد یومطالبه محور برا

به موقع ومبادرت به  يتوحساس امکه با اقد یجنبش.است
درصدداست  ضياعدام وتبع يعترمخالفانهرچه وس يجبس

گذاشته  ینگاه جهان ينب یرذرهرا ز یمکارانه رژ یتهراقدام جنا
 ینازا یتیکه هرجنا یکند به نحو ینهوارتکاب به آن را  پرهز

که با بحران  وِ اعمال انواع فشارها توسط  یدست نه به آسان
مدافع حقوق  یونهادها یمترق یوجنبش ها یافکارعموم

هم چون  یاتیارتکاب جنا همه ینبا ا. همراه شود یانسان
جنبش هنوزآن  ینقتل شهال جاهد نشان دهنده آن است که ا

را  یاتگونه جنا ینا یها ینهقدرتوانمندنشده است که کفه هز
 یرو راه ینازا. ترکند ينسنگ  یمرژ یآن برا" یایمزا"بر

ترشدن  ينجنبش مخالفت با اعدام تاسنگ منهجزگسترش دا
وجود  یگر،د یازپرپرشدن جان ها واجتناب یم،رژ یانکفه آن بز

 ندارد


