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میکردم. ساعت کار 16-15 روزي گاه که بودم ایران د ر -
در بگذرانم، خانوادهام با  که  این  جاي به را هفتهها آخر
این به زنان، پردهي قربانیسازي پشت حقایق جستجوي

بازداشتگاه می رفتم. آن و زندان این آن شهر، و شهر

مبارزه و به زندگی خودش "یک اتفاق" به قول را امینی آسیه
حیات حق از اعدام و سنگسار کابوس با که کشید زنانی براي

بود. "عاطفه" اتفاق آن میشدند. محروم

اتهام به که بود سالهاي  16 دختر سهاله رجبی عاطفه
رضایی حاج قاضی توسط  عمومی» عفت کرد ن «جریجه دار
او اعدام حکم  شد . محکوم اعد ام به نکا) داد گستري  (رییس
قاضی حاج شد . تایید هفته  یک کشور در توسط دیوان عالی
میدان در را او و اند اخت گرد ن وي خود به را دار طناب رضایی

آویخت. بدار نکا شهر

نوشت: عاطفه چنین مورد امینی در آسیه

شد. عاطفه اعد ام نکا شهرستان در 83 سال د ر «عاطفه سهاله
به بودن مبتال علت به که بود کرده  کتبا درخواست اینکه  با 
در مشهد، بیمارستانی د ر بستري شدن حتا و اد واري جنون
گزارشی از بدون اینکه بگیرد، قرار تحت بررسی پزشکی قانونی
(د وماه کوتاهی مدت شود، د ر دید ه پروند ه او در پزشکی قانونی
خصوصی شاکی او شد. اعدام دستگیري از پس ده روز!) و
فحشا جرمش نبود . کار  د ر خصوصی  حق  و قصاص  نداشت.
خورد ن. در جواز حد بار سه بعد  از زنا به اعالم شد و اعترافش
است. بوده سال 22 سنش که شد  اعالم  رسانهها در  و  دفن 
او را شناسنامه نکا سفرم به نخستین د ر اینجانب که در حالی
او حکم پاي اجراي داشت.د ر 16 سالگی اش نشان از که یافتم
بود. شد ه داد ه اطالع خانوادهاش به نه و د اشت حضور نه وکیلی
با بسته که است بزرگی ي ”چرا” فت ر دختر براین همه آنچه و

کنند ه اجرا و کننده صاد ر قاضی پدرش از شکایت پرونده شد ن
است.» مانده بیپاسخ همچنان حکم

امینی که آسیه بود مواردي د یگر از یکی دارابی دالرا پروند هي
د الرا کرد. بسیج نجاتش براي را  عمومی افکار و پیگیري آنرا 
پدرش، دستگیر و دختر عموي ثروتمند قتل به اتهام 17 ساله
شد. آسیه، زندگی اعدام قانونی، محکوم به علی رغم نبود شواهد
به و نظاره کرد و جنسیتیاش د وستانه انسان نگاه را با دالرام
دالرا پروند هي حول  کارياش  تحقیق سیر  در  کشید . تصویر
یاري دوستان به توانست و شد مواجه دیگري مشابه موارد  با
علنی روایت به تنها و جهان، نه د اخل زنان جنبش در دیگرش
به خبررسانی  با بلکه  بنشیند شده،  فراموش زنان  این زند گی
برخی قربانی شدن از کمپینهاي گوناگون راه اندازي و موقع

کند. جلوگیري آنان از

حرفه ایم اتفاقی کار کاملن برنامهریزي و بد ون اینکه با -
که میکنم فکر  اما خورد  گره بشر  حقوق مسئلهي  به
یک عنوان به را  برخورد منصفانهترین و عاقالنهترین 
و درگیر و د ریافتم، کردم آنچه د یدم با زن  روزنامه نگار

شاید  شدم. سنگسار با مخالفت و زنان حقوق از د فاع
نمیشود. نوشته تاریخ مقالهنویسی با که میدانستم چون
که ماست آگاهانهي فعالیتهاي نتیجهي و ما کارهاي

رامینویسد. تاریخ

روزنامهنگار یک تنها د یگر امینی  آسیه که جاست این از
مهري با که فعال جنبش اجتماعی است نیست. او حقیقت یاب
موضوع درگیر آزاد يخواه،  انسانی حس مسئولیت  و خواهرانه
او روزنامهنگارياش کار روش واقع در میشود. تحقیقاش مورد

مورد خبردر بازتاب به تنها که دانست نگارانی روزنامه زمره ي در میتوان را امینی آسیه
عمومی افکار واقعه، عمق در تحقیق و ریشه یابی با او است. نکرد ه بسنده زنان علیه خشونت
را به نابرابري اعتراض انگیزهي مقاالتش با میبرد و رخداد پیشینهي و زمینه به خود را با
کند، درگیر را خوانند هاش آنکه از پیش بارها حرفهاییاش کار طول در میکند. بازتولید
کردم. گفتگو او با استکهلم شهر در دیداري در است. شد ه تحقیقش موضوع درگیر خود

ایرانی شعله

فریاد! نه! سکوت؟
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فریاد! نه! سکوت؟

نوجوانان و زنان وضعیت مورد در عمقی تحقیق و پیگیري به را
در بیشتر اشراف و اعدام کشاند. آگاهی و سنگسار به محکوم
فعالیت عرصهي به او را هر چه بیشتر بررسی اش مورد زمینه
خواست و زنان این حقوق از زمینه ي دفاع در برنامه با و آگاهانه
همواره او کشاند. جنسیتی تبعیض با مخالفت و قانون تغییر
این که دهد نشان که کرده تالش گفتههایش نوشتهها و در 
سنتی و پدرساالري فرهنگ و حاکم اقتصادي و نظام سیاسی
به بن بستی به و را قربانی هم زنان دست د ست در است که
همچون خانوادگی مجازات هاي حتا  یا سنگسار یا اعدام نام

می کشاند. ناموسی قتلهاي

چنین شد، چاپ  87 سال  زنان نشریه در  که گزارشی  در
نوشت:

بهعنوان بلکه قضایی،  حکم یک بهعنوان فقط  نه «سنگسار
در است. اجتماعی ناهنجاریهاي از یکی پرخشونت سرانجام
بهاتفاق اکثر قریب که دریافتم و چندماههام سال یک تحقیق
مختلفی تجربههاي مورد) ده  از مورد  یک (بجز محکوم زنان
اقتصاد ي توان از آنها بسیاري زندگی داشتهاند. در از خشونت
از هریک نداشتهاند. را خود از تعیینی) وکیل (با حقوقی دفاع
و از سوي بهاجبار برخی، رسیده اند ، و حتی پایان راهی به این
د فاع توان اینکه بهدلیل اما میشدند،  فروخته قانونی، همسر 
محکوم به سنگسار محصنه، جرم زناي به خود را نداشتند، از

شد ند .»

بیسنگسار» قانون «کمپین تشکیل

ابزاري شد و بهانه بیسنگسار، قانون کمپین امینی، براي آسیه
پدرساالري ریشهدار فرهنگ و زنستیز قوانین با مبارزه براي

از تن چند و آسیه  که بود  ابزار  این  با  زنان. سازي  قربانی و
عرصهي به را ایران در سنگسار اخبار توانستند دیگر زن فعاالن

بینالمللی بکشانند.

آسیه، به گفته کمپین، این فعالیتهاي او و از ثمره گوشهایی
هراسانگیز گذرگاه از که است بوده انسان هایی جان نجات اول
بخش کرد ن دوم درگیر به زندگی برگشتهاند و سنگ! اعدام با
بینالملل جامعه بلکه ایرانی جامعه فقط نه – جامعه از عمدهاي
اجرا ولی شده فراموش موضوعی که سنگسار موضوع با نیز-
او است. بود ه  ایران کشور اسالمی مجازات قانون در شونده
که می برد نام کسانی  و پریسا  و مکرمه  و کبري  و حاجیه از
"سنگ ین" حکم یک تجربه میکنند  بعد  از دارند تالش اینک
میکند یاد  کسانی خالی از جاي البته  و برگردند. زندگی  به
حکم دادگاهها در که دیگرانی و جعفر و محبوبه و عباس مثل
ماموران جمهوري اسالمی توسط حکمشان و سنگسار گرفتند 

شد. اجرا
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پرسیدم. سنگسار با مقابله کمپین شکلگیري از

شکل واقع د ر ادامه ي فعالیتهایی سنگسار» در «کمپین -
و در بودم شروع کرده قبلش چند سال از من گرفت که
مختلفی عوامل واقع در تعریف میشد.  زنان اعدام حوزه
آن از رهایی که در گود الی بیفتند زنان که میشد باعث
بود. قانون  آنها از یکی بود. ممکن حادثه وقوع از  قبل
خانوادگی نظام سوم و نابرابر اجتماعی ساختارهاي دیگري
باالخره خو دارد و که جاي هم پدرساالر، مسائل اقتصاد ي

غیرعادالنه. و غیرمنصفانه قضایی رویه هاي

که شد م زندان ها با خبر محکومانی د ر مد تی از از بعد  -
وکیلی د وست از  انها مورد  در د اشتند.  سنگسار  حکم
در شاهرودي آقاي دستور دلیل  به گفت او و پرسیدم
نگران قد ر آن آنها موقعیت سنگسار، احکام نشد ن اجرا
نگران کننده اند. بیشتر اعدامیها واقع و در نیست کننده
خبر مشهد با د ر سنگسار دو وقوع از این فعالیت در گذر اما
شهر آن در بارهام چند  تحقیقات و با رفتم آنجا به شدم.
حکم این اعالم اجراي براي کافی اسناد و دالیل توانستم
در بود که بیاورم. از آن پس ایران را به دست د ر سنگین
راه اند ازي «کمپین به زن تصمیم از فعاالن تن چند با واقع
با گذر چالش از که کمپینی گرفتیم. بی سنگسار» قانون
و و اجتماعی قانونی نابرابري هاي از بسیاري قانون، به این
خشونت ترویج سویی با از و زنان میپرداخت علیه سیاسی

میکرد. مقابله

در ایران،  بر حاکم شرایط  در که سال هاست  امینی آسیه 
تشکلها با کند . می فعالیت زنان و بشري مسائل حقوق زمینهي
در بسیاري همیار  و داشته  همکاري  گوناگون  کمپینهاي  و
بارهي در او از است. بود ه تجمعهاي فعالین زن و گردهمآییها
در زنان حقوق اجتماعی و مسائل متشکل حول کار مشکالت

پرسیدم. فعلی شرایط

جامعه هدفمند با شاخص هاي گروهی است که کار معتقد آسیه
با عمل در هنوز ندارد و طوالنی  ما سابقهي مد نی، د ر کشور 

می شود. مواجه زیادي مشکالت

که کار می کنیم شرایطی د ر ما اول  وهلهي د ر ببینید -
جامعه افراد عنوان به هم خود ما و است حاکم استبداد
جاي د ر و نشد ه جد ا از ما آنیم. فرهنگ استبد اد   گرفتار 

میآید. سراغمان به کار، جاي

راه براي نیاز دارد . امکاناتی و ابزار کار گروهی به سویی از
دنیا جاي هر  مثل قاعد تن غیرد ولتی  تشکل یک  اندازي
ثبت از  حتی ما  ایران در رساند. ثبت به آنرا بتوان  باید 
مجوز ما به و هستیم محروم مستقل تشکل هاي قانونی
این گروهها انجام نام تحت که کاري بنابراین داده نمیشود .
محسوب نمی "قانونی" واقع در حکومت، نگاه از مید هیم
که تو کاري که میکنند  فکر مردم بسیاري از پس شود .

بلکه بشري،  اجتماعی حقوق  کار نه انجام مید هی داري 
عالقهمند افراد شرایط این پس است. "سیاسی" کار یک
دوستان و افراد معتمد به که مجبور میکند را فعالیت به
هم با که مید انند  به د وستانی پیرامون خود تکیه کنند.
سالهاي این در حتی مشترك د ارند . ما آرمانهاي و عالئق
شخصی منازل در  هم را جلسات اکثر که مجبوریم  آخر
به ناخواسته  شکل به  ترتیب این  به و کنیم  برگزار خود 
شخصی، روابط به مرور هم وارد میشویم و خانوادگی حریم
جاي ما به روابط د وستانه و خانوادگی خصوصیات فردي،
ما روابط نحوهي و فعالیت و کار چارچوب قرارها، و ضوابط

میکند . تعیین را با هم

کمپین ضد با در رابطه شخصیاش از تجربیات استفاده آسیه با
که میگوید داشته آنها همکاري که با گروهایی دیگر و سنگسار
این هستند و فشار تحت جانب هر از غیردولتی فعالین گروههاي

میگذارد. مخربی تاثیر هم با آنها دورنی رابطهي بر فشارها

به د ائم نترسند ما  از اینکه براي باید  طرف یک  از –
سیاسی بد هیم که ما هر چند خواستهاي توضیح اطرافیان
کارمان شیوهي اما جامعه هستیم د ر تغییر خواستار و داریم
سیاسی نبوده قدرتیابی براي مبارزه معناي "سیاسی" به
د یگر طرف از سیاسی نیستیم. قد رت کسب دنبال است. ما
فراهم حکومت و دولت که هستیم مواجه مشکالتی با
انتقال بحث،  و  آموزش امکان دیگر جهت از  و میکند 
جوامع حتا یا دیگر نسلهاي  تجربه از  استفاده و تجربه

مشابه را هم که ند اریم.

جا در این ندیده ایم. آموزش گروهی کار زمینهي ما در -
مدرسه یاد از دوران بچهها که چطور شدم سوئد متوجه
برسانند ثمر  به را  کاري هم با در همکاري میگیرند که
فرهنگ ند اشته ایم. چنین فرهنگی ما کنند . کار تقسیم و
پدرساالري نظام  اساس بر قبیله ایی نوع جمعیگرایی 
یک یا بودهایم سلطان یک گرفتار یا همیشه داشته ایم.
پدساالرانه همان یا سلطانی نظام این درواقع سلطانی. نظام
بیتعارف به شده. ما از بخشی کرده. نفوذ هم ما در خود
بخشی که میبینم نگاه میکنم زنان که گروههاي از بسیاري
همین داشتن خاطر درون گروهیشان به درگیري هاي از
که شنیدم فعال زنان از یکی از روزي است. سلطه ادبیات
گروه از افراد از دیگر یکی  کرد ن بیرون خواستار مصرانه
ما به میتواند چه کسی او پرسید م که از بود. مشترکمان
حذف را دیگري بد هد که را فعال، این امتیاز یک عنوان به
نیستیم! که یا کارخانه یا مد رسه اد اره یک ما زیرا کنیم؟
مدعی که د ر گروههاي اجتماعی حتا میبینیم که بنابراین
نمیگویم – سلطه ادبیات هنوز هستند، افقی روابط داشتن

می شود. دید ه بلکه می گویم - رایج

و افقی بیشکل، گروههاي داشتن واقع در دیگر سوي از -
از برخی بین مشکل بروز مواقع در است ممکن غیرمتمرکز،
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بماند. و پایش بسته د ست گروه، اعضاي

دارم یعنی تجربه است! همهاش که میگویم اینها البته -
من براي شک بدون که میزنم حرف خودم تجربه هاي از
میگیریم یاد ما خواهد آمد. به کار دوستانم از بسیاري و
کنار در را جمعی هویت بیشکل گروههاي همین در که
یاد بدهیم. شکل گروه افراد "مار" به گذاشتن ارزش
به را ما که کنیم تدوین  اخالقی  منشورهاي می گیریم 

یاد  کند. پایبند مشترك انسانی  اصول حداقل د اشتن
در را آن و روبرو شویم سلطه با ادبیات چگونه می گیریم
و ....در کنیم واد ار دموکرات داشتن روابط زمان به گذر
که شاید است نقطه تجربههاي بسیاري سه این د ر واقع

است. گسترده تحقیق یک نیازمند

بیشتر مشکالت و موجود فضاي شدن روشن تر براي آسیه
براي حقوق گروهی  کار که می کند تعریف توضیح مید هد.
معدودي قرار عدهي دوش کنونی بر ایران در برابر اجتماعی
همهي و است فرسایشی کار  د لیل  همین به است. گرفته
خود خد مت در را فعالین خانوادگی و فردي  امکانات 

میگیرد.

آنچنان اما نظرند  هم ما با اگرچه مردم از  بسیاري -
فعالیت فرصت و توان روزمرهشان هستند که بقاي گرفتار
جسم ما فعالین و جان که می شود این اجتماعی ند ارند.
فشارها و نگرانیها و  کار حجم زیر  موجود گروههاي
خنده و گپ و تفریح حتی فرصت میشود . گاه فرسوده
دریغ خودمان از هم را خانواده و دوستان با معاشرت و
برسیم. کارها به نیروي موجود با این بتوانیم تا میکردیم
تشکل ها د رون به ایجاد مشکالت خودش فرسودگی این

می زند . د امن

مدت بلند ایران در مدنی جامعهي نوع از کار تجربهي -
رغم علی توانستیم این ده سال اخیر در ما شاید نیست.
شکلهاي زمینهي در بسیاري تجربیات مشکالت، همهي
این تجربیات نتایج کسب کنیم. شاید  کار گروهی موثر
به شکل گیري کمپینها که نسل بود یک شد ن پخته و
تجربه جمله از و زنان جنبش  در  بسیاري گروه هاي و
شکل آن و ملیون امضا یک کمپین من در دوستان خوب

انجامید. زنجیرهاي و گستردهاش سازمانیابی

استبداد  ادبیات گرفتار ما که میکنم اشاره هم باز  -
پیدا د رمانش و آن عوارض بیان براي باید راهی و هستیم
تحمیلی خارج مناسبات و روابطی مشکالت طرح کنیم.
از نبودن بهرهمند ساختارمند،  و  گروهی کار ضوابط از
مشکالت جامعهي غیردمکراتیک شفافیت، و بیان آزادي
ولی بگیرد. قرار گفتگو  و  بحث مورد  باید و هست
شده باعث  مشترك دشمن وجود و سرکوب شرایط 
د رمان و به ریشهیابی بنیادي به شکل ما نمی توانیم که

مشکالت بپرد ازیم.

آن آسیه ي
یگر د

داد ه؟ چه تو مبارزه به این سال هاي
هراس یافتم که دست ارامشی و تعادل به آرامش. راحتم. -

کرد ه. د ور من از رو

هستی؟ راضی نکردي سکوت که این از
زد م! سکوت نکرد م بلکه فریاد نه تنها -

داري؟ خود ت از تصویري چه
اینه که مسئله اما ببینم. شاعر یک رو خودم میخواد د لم -

من شاعرم! نمی دونن خیلیها حتی

داري؟ آرزویی چه
شاعر باشم. فقط من تا نباشه اعد ام -

کارهایت به میخواهی خارج از ایران در اقامتت مدت در
بدهی؟ ادامه

شرایط به بنا شاید فقط کرد. مبارزه میشه دنیا جاي هر -
به نمیتونم االن مید م. ادامه کارم رو کنه. تغییر شکلش
براي برنامه هایی  ولی کنم اشاره کار یک به د قیق طور
د ر و کرد م شروع رو بخشیاش دارم. فعالیتهایم اد امه ي
رو د یگر بخشی و بوده گذشتهام فعالیتهاي اد امه واقع

کنم. شروع بزودي امیدوارم


