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ﺑﻨﯿﺎد آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،و ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺪارد .آرﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪاری
اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان .ﺑﻨﯿﺎد آرﻣﺎنﺷﻬﺮ در ﺟﻬﺖ
ﺗﺒﺎدل اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﻗﻠﺐ آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺻﻠﺢ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ .ﺑﻨﯿﺎد آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ) (FIDHاﺳﺖ  .وﺑﺴﺎﯾﺖ آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎcontact@openasia.org :

درﮔﺬﺷﺖ وﯾﺪا ﺣﺎﺟﺒﯽﺗﺒﺮﯾﺰی؛ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﺑﺪن زﻧﺎن
ﻣﯿﺪان ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﭘﻮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان رواج دارد.
دوﻟﺖ ﻫﻨﻮز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻊ ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎﯾﺸﺎن درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﻣﺪه .ﻓﻘﻂ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ روزﻫﺎ و ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،آن ﻟﺤﻈﻪ را ﯾﺎدﺷﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن ،ﺑﻪ داﯾﻪﺷﺎن ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آﻧﭽﻪ ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﺷﺪ ،درد ﺑﻮد و درد.
ﺑﻪ ﻫﻮش ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪن! اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،از اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات دارﻧﺪ .ﻋﺪهای اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و دﺳﺖ دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻗﺼﻪ ﺗﻠﺦ ،ﭘﺎﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزان ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز راه درازی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.
"ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  ٨درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ"
ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ٨.۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ١٣٩۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،آﻣﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل  ۵۵٧۵ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵١٣٢ﻣﻮرد ﺑﻮد .از ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺶ از  ١۵٠٠ﻣﻮرد آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﯿﺶ از
 ٣۶٠ﻣﻮرد آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ١٨٠٠آن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ و رواﻧﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ١١٠٠ﻣﻮرد آن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وبﮔﺮدی زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻧﺎﻣﻪای از ﺑﺎزداﺷﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ زن
ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﻪ ﺑﻨﺪ زﻧﺎن زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮ زدن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﺪ زﻧﺎن زﻧﺪان اوﯾﻦ
ﭼﻬﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دو زن در ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ
رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ از اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ دو زن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد .ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو زن ﺑﺎردار ﺑﻮده اﺳﺖ« .ﺟﻠﯿﻞ زﺑﯿﺪی ٬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪر »ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ« ،روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ١٨ ،اﺳﻔﻨﺪ،
ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ »دو زن در ﭘﺎرک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ« اﯾﻦ ﺷﻬﺮ »ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
درﺳﻬﺎﯾﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن در دوران ﺟﻨﮓ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎز زﻧﺎن ﺳﻮری ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻫﺮ ﻧﻮع روﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﻼﺷﻬﺎی اﻧﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻮی
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی "ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺎﻻی زﻧﺎن" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺿﺪ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﻣﻦ دﯾﮕﺮ از ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ .ﻣﻦ ﯾﮏ زن ازاد ﻫﺴﺘﻢ «.ﭼﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
دوﻟﺖ و ﭼﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ "ﺣﻘﻮق زﻧﺎن" ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺤﺮان ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﻔﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روی ﺷﺨﺼﯿﺖ "ﻏﺮﺑﯽ" و "رﻫﺎی" اﺳﻤﺎ اﺳﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ و
ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰدی زﻧﯽ ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،زﻧﺎن ﮐﺮد ﻣﺒﺎرز ﻧﯿﺰ ﺳﻮژه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﺪای زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫﺰاران زن ﻓﻌﺎل ﺳﻮری،
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﻋﻘﺐ ﮔﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
دﯾﺪه ﺑﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺸﺮ زﯾﺪ رﻋﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺬاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ﮔﻔﺖ» :ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻮﻗﺎ ﻟﻌﺎده ای را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن اورده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ُﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد اورده اﺳﺖ .در ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺷﺎﻫﺪ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻟﯿﺒﺮال ﻏﺮﺑﯽ
 Counter Informationدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ درﺑﺎره
"ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺎن" ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ "ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن" اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از
زﻧﺎن در ﻏﺮب ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻟﯿﺒﺮال ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻧﻪ ای . -اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻏﺮب ﺑﺮای ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﻬﺎی
ﺳﻨﯽ و ﭼﭗ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻫﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از
ﺑﻨﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن
ﺳﻮﭘﺮ اﺳﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪوﻧﺎ و  ...ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ »ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ اﯾﻦ زﻧﺎن در ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻬﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﻪ ای –

ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ -اﯾﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ« .اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ :ﮔﺰارش در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ راه را ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،اﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﻮﺗﺮش ،در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ و
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ  ،ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺟﻮآن ﻣﺎرﯾﻨﺮ ﮔﻔﺖ" :دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﻮﺗﺮش
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﯽ
رﺣﻤﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻟﮑﻪ دار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﻼش ﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﺎل ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
داده اﻧﺪ ،روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﯿﺎت ﺟﻨﺴﯿّﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان در ﺟﻬﺎﻧﯽ آﮐﻨﺪه از ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﺎب ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ )ﭼﻪ در ﻟﻔﻆ و ﭼﻪ در ﻋﻤﻞ( ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﺳﯿﺎﺳﯿﺎت ﻓﺎرغ ﻧﺒﻮده ،ﻫﺸﺪار ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ "ﻓﺮﻫﻨﮓ" در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و در اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺮ ﻣﻘﺎلۀ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﻼسﻫﺎی درس ،وﻟﻮلۀ ﻧﺼﺎﯾﺢ در ﺑﺎب
ﻟﺰوم ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر )و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ( ﺷﺪت ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﺘﻈﺮهای ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻨﺒﺶ »ﺻﺎﻋﻘﻪزده« زﻧﺎن اﯾﺮان  -ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ آﺳﯿﻪ اﻣﯿﻨﯽ
رادﯾﻮ ﻓﺮدا »در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم و ﯾﮏ واژه را ﺑﻪ ﺿﺪارزش
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺿﺪ ارزش ﯾﮏ ارزش درﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﮐﻠﻤﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ در ادﺑﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﯾﮏ ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﺮﻋﮑﺲ از آن ﯾﮏ ﺿﺪ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺧﯿﻠﯽ زﻣﺎن ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﭙﺬﯾﺮم ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺰه ﺷﺪه
ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ«.
آﻣﻮزﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ
اﯾﺮان واﯾﺮ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و آﻣﻮزﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ »ﮐﻨﺘﺮل اس« ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس  ٢٠١٧در وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺿﺮورت داﻧﺴﺘﻦ و آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﺮان ،ﺳﻌﯽ دارد ﻫﻤﻪﮔﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد
آﮔﺎه ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ،
در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه» ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ«،
»ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ« و »ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس »ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ« ،داﻧﺶﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ :ﻣﻘﺎوﻣﺖ ارام ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻟﺒﻨﺎن
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎز زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد راﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺎدی ﺳﺎزی اوﺿﺎع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ  250ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻟﺒﻨﺎن وﺟﻮد
دارد .اﻣﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﯽ داﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از  5ﮐﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﻧﭙﺎل،
اﺗﯿﻮﭘﯽ و ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺧﯿﺮا ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﯿﺎ و ﺑﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻼ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺑﺎره ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎده  7ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻟﺒﻨﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ را از ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ از اﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻨﺠﺎل ﺷﺪ
ﮔﺎردﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ در اوﻫﺎﯾﻮ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن زﻧﺎن داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ را در
ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ واﮐﻨﺶ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪای ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ؛ از وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ دادهﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮﺳﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .زﻧﺎن در آﯾﻨﻪی آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ.
آرﻣﺎنﺷﻬﺮ
ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪی آﻧﻼﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آرﻣﺎنﺷﻬﺮ
ﻫﺪف از راهاﻧﺪازی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را در ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮد آورﯾﻢ .اﺳﻨﺎد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد را از وﺑﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺸﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ذﮐﺮ و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ
زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد«.
اﻧﺘﺸﺎرات آرﻣﺎنﺷﻬﺮ /ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺟﺰوهﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آرﻣﺎنﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
»ﻫﻔﺖروز ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« )ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و زﻧﺎن( در ﺧﺪﻣﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻂ ﻣﺸﯽ آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره :رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ ،دﯾﺪهﺑﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺸﺮ ،ﮔﺎردﯾﻦ ،اﯾﺮان واﯾﺮ ،وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎز ،رادﯾﻮ ﻓﺮدا ،ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ،ﻣﯿﺪان ،ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﺗﻮCounter Information ،

