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88498440سرويس اجتماعي

 عدم امكان حذف س�ابقه تأمين اجتماعي 
و نيز بازگرداندن حق بيم�ه دريافتي در طرح 

بيمه زنان خانه دار 
»بيمه زنان خانه دار« ذيل طرح بيمه فراگير 
خانواده ايراني، امكان دريافت مس��تمري 
بازنشستگي و ازكارافتادگي را براي زنان 
غيرشاغل فراهم مي آورد، اما آيا در صورت 
انصراف از اين طرح، امكان دريافت مبالغ پرداختي به 

سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد؟
مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي 
درباره بازپرداخت مبالغ دريافتي توس��ط س��ازمان 
تأمي��ن اجتماعي در ط��رح بيمه زنان خان��ه دار به 
ايرنا گفت: امكان حذف س��ابقه تأمي��ن اجتماعي 
و نيز بازگردان��دن حق بيمه دريافت��ي در اين طرح 

وجود ندارد. 
مهدي ش��كوري توضيح داد: در اين طرح، س��وابق 
بيمه اي نزد سازمان تأمين اجتماعي محفوظ است 
و در صورت رسيدن به شرايط بازنشستگي يا احراز 
س��اير ش��رايط قانوني براي دريافت خدمات از اين 

سازمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
وي يادآور شد: در حقيقت سوابق بيمه زنان خانه دار 
همچون ساير سوابق بيمه پردازي تأمين اجتماعي 
است و به محض اشتغال به كار و پرداخت حق بيمه 
از سوي كارفرما، سوابق بيمه زنان خانه دار به سابقه 

جديد بيمه نيز اضافه مي شود. 
مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي 
پيش از اين نيز گفته بود: زن��ان خانه دار در صورت 
اش��تغال و دريافت )برقراري( بيمه تأمين اجتماعي 
نمي توانند بيمه زنان خانه دار را نيز با هدف دريافت 

دو مستمري در دوران بازنشستگي ادامه دهند. 
نداشتن پوشش بيمه و بازنشستگي يكي از شرايط 
استفاده از بيمه زنان خانه دار است و بانوان شاغل در 
كارگاه هاي مش��مول قانون تأمين اجتماعي تحت 
پوشش بيمه اجباري بوده و بايد حق بيمه آنها توسط 
كارفرماي مربوط )مطابق با قانون تأمين اجتماعي( 

به سازمان پرداخت شود. 
حق  بيم��ه زنان خان��ه دار در س��ه ن��رخ ۱۲درصد 
)برخورداري از حمايت هاي بازنشستگي(، ۱۴درصد 
)بازنشس��تگي و ف��وت، پرداخ��ت مس��تمري ب��ه 
بازماندگان واجد شرايط( و ۱۸درصد )بازنشستگي، 
فوت و ازكارافتادگي( ارائه شده و تمامي زنان ۱۸ تا 
۵۰سال در سراسر كش��ور مي توانند از حمايت هاي 
مقرر در قانون بيمه صاحبان حرف و مش��اغل آزاد 
بهره مند ش��وند.  در مورد زنان بيش از ۵۰سال نيز 
ميزان سابقه بيمه پردازي قبلي به حداكثر سن مورد 
نظر اضافه مي شود و زناني كه حداقل داراي ۱۰سال 
سابقه پرداخت حق بيمه قبلي باشند، از اعمال سقف 

سني مقرر معاف مي شوند. 
--------------------------------------
  پيش�روي كش�ور ب�ه س�مت زنانه ش�دن 

سالمندي
رئي��س مرك��ز تحقيقات س��المندي 
دانش��گاه علوم توانبخش��ي و سالمت 
اجتماعي از وجود ۹ميليون و ۳۰۰هزار 
سالمند در كش��ور خبر داد و گفت كه 
حدود ۳۰درصد سالمندان همس��ر خود را از دست 
داده اند.  احمد دلبري تأكيد ك��رد: با توجه به اينكه 
كشور به سمت زنانه شدن سالمندي پيش مي رود، 
نگران فقر، مس��ائل معيشتي و آس��يب پذيري زنان 
سالمند هستيم. آنها مشكالت و اختالالت روحي و 
رواني بيش��تري دارند و حدود ۳۰درصد سالمندان 
كشور همسر خود را از دست داده اند و زنان سالمند 
به دليل مسائل اجتماعي، فرهنگي و قومي اجازه فكر 

كردن به ازدواج مجدد را ندارند. 
--------------------------------------
 خزعل�ي: تخصي�ص اعتب�ار وي�ژه زن�ان 

در استان ها بي سابقه است
انس��يه خزعلي ب��ا ارائه گزارش��ي از 
عملكرد اين معاون��ت گفت: در يك 
سال گذشته در حوزه زنان قوي عمل 
شده است، از جمله اقدامات اين است 
كه ستاد ملي زن و خانواده ماهانه تشكيل و دو مصوبه 
داشته است.  وي ادامه داد: اعتبار خاصي كه ويژه زنان 
در استان هاي مختلف تخصيص داده شده، در هيچ 

دوره اي سابقه نداشته است. 
خزعلي درباره برنامه هاي عف��اف و حجاب توضيح 
داد كه ۳۲دستگاه متولي آن هستند،  معاونت زنان 
بخش ستادي را دارد و ديدگاه هاي مختلفي در بحث 
حجاب و عفاف بيان كرده ايم، نقدهاي جدي را هم 
در دست اجرا داريم كه اميدواريم در مصوبات بعدي 

مورد توجه قرار گيرد. 
--------------------------------------

 سختي بيشتر ديابت نوع يك در دخترها
يك بررس��ي جدي��د نش��ان مي دهد 
دختراني ك��ه ديابت نوع ي��ك دارند، 
ممكن است در مورد كنترل قند خون 
و ساير جنبه هاي حياتي سالمت شان 

بدتر از پسرها باشند. 
بررسي ۹۰ مطالعه منتشرش��ده توسط محققان در 
هلند، الگوهاي ثابتي را در تفاوت دختران و پسران 
مبتال ب��ه ديابت نوع يك نش��ان داد. ب��ه طور كلي، 
دختران س��طح قند خون باالتري داش��تند، بيشتر 
احتمال داشت اضافه وزن داشته باشند و به طور كلي 

كيفيت زندگي ضعيف تري را گزارش كردند. 
كارشناس��ان مي گويند داليل آن مشخص نيست، 
اما اين يافته ها توجه را به اين واقعيت جلب مي كند 
كه دختران مبتال به ديابت نوع يك ممكن اس��ت با 
چالش هاي خاصي روبه رو ش��وند كه ني��از به توجه 

بيشتري دارند. 

روي خط زنان

عش�ق ورزي�دن، ازدواج و م�ادر ش�دن زيباترين 
احساساتي است كه يك زن در طول عمر خود تجربه 
مي كند و از حقوق اوليه و مس�لم اوس�ت؛ حقوقي 
كه گروهك منافقين از زن�ان عضو خود مي گرفت! 
در طول تاريخ هرگاه ش�عار حمايت از حقوق زنان 
و برابري جنس�يتي به مي�ان آمده اس�ت، در لواي 
همين شعارهاي رنگارنگ باالترين ظلم ها به زنان را 
شاهد بوده ايم و تالش شده است با گرفتن زنانگي 
زنان، آنان را ابزاري براي پيش�برد اهداف و مطامع 
خود قرار دهند. حاال چه جنبش فمينيس�م باش�د 
و چه نحله منافقيني كه خودش�ان نام »مجاهدين 
خلق« را ب�راي خ�ود برگزيدند؛ گروهك�ي كه در 
ابتداي تشكيل هيچ زني را در ساختار تشكيالتي 
خود نمي پذيرفت اما بعدها براي پيش�برد كارهاي 
تشكيالتي شان و راه اندازي خانه هاي تيمي، زنان را 
هم وارد گروهك خود كردند. اين جذب و ساماندهي 
هر چند با شعارهاي برابري و حمايت از حقوق زنان 
بود اما گروه�ك منافقين پ�س از ج�ذب زنان در 
س�اختار خود، بيش از هر نظام ب�رده داري زنان را 
مورد استثمار قرار داد تا جايي كه در اين تشكيالت 
عالوه ب�ر گرفتن ح�ق ازدواج از زن�ان و طالق هاي 
اجباري و گرفتن فرزندان شان، با خارج كردن رحم 
زنان و عقيم س�ازي آنان، حداقل حقوق انساني را 
از زنان گرفتار در اين تش�كيالت سلب مي كردند. 

هر چند تمامي اف��رادي كه اغوا ش��دند و به گروهك 
منافقين پيوستند با سرنوشتي تلخ و تأمل برانگيز مواجه 
ش��دند اما اين گروهك كه بيشتر به يك فرقه انحرافي 
شباهت دارد تا يك س��اختار تش��كيالتي و سياسي، 
بيشترين آسيب را به زنان زد و اين رفتارهاي ظالمانه و 

اغواگري ها همچنان ادامه دارد. 
شعارهاي اغواكننده و فعاليت هاي به ظاهر ايدئولوژيك 
خط مشي آغازين سازمان مجاهدين خلق بود و تحت 
پوشش همين شعارها در دوران مبارزات ستم شاهي، 
اين گروهك هم به عنوان يك��ي از گروه هاي مبارزه با 
رژيم پهلوي توانست برخي از جوانان را به خود جذب 
كند. در ادامه اما رفته رفته انحرافات اين فرقه خودنمايي 
كرد و اين گروهك در مقاب��ل انقالب و نظام جمهوري 
اسالمي قرار گرفت و بدترين جنايت ها را در طول تاريخ 

كشورمان عليه مردم ايران رقم زدند. 
   از تشكيل تا تقابل با نظام 

 س��ازمان مجاهدين خلق كه در س��ال۱۳۴۴ با هدف 
براندازي حكومت پهلوي تشكيل شد، بعد از پيروزي 
انقالب اس��المي عماًل مقابل انقالب ايس��تاد. در سال 
۱۳6۰ به دنبال س��ه س��ال درگيري، باالخره مش��ي 
مسلحانه را بر ضد نظام جمهوري اسالمي و به منظور 
سرنگوني سريع آن برگزيد. در پي ترورهاي گسترده اين 
فرقه، سران سازمان به فرانسه و سپس در زمان جنگ، 
به عراق پناهنده شدند و در راستاي سياست هاي دولت 
متخاصم عراق و بر ضد منافع مردم ايران قرار گرفتند. 
به دنب��ال شكس��ت هاي پي  درپي در اس��تراتژي هاي 
اعالم شده، بحث هاي جديدي به نام انقالب ايدئولوژيك 
به راه افتاد كه سرآغاز آن ازدواج مسعود رجوي و مريم 
قجر عضدانلو همس��ر مهدي ابريش��مچي بود. از سال 
۱۳6۴ به بعد اين سازمان سياسي- نظامي عماًل به يك 
فرقه تروريستي تبديل شد و تاكنون حدود ۱6هزار نفر 
در ايران قرباني اه�داف تروريستي آنان شده   اند؛ فرقه اي 
كه اكثر فرماندهان آن زن هستند. سازمان منافقين در 
سال۱۳6۸ به طور محرمانه و گسترده، اعضاي خود را 
مجبور به طالق هاي ايدئولوژيك كرد، به اين معنا كه 
همه اعضا بايد براي هميشه حق ازدواج را از خود سلب 
كنند و در صورت داشتن همس��ر، با نهايت تنفر از هم 
جدا ش��وند، اما ماجراي ازدواج ها و طالق هاي اجباري 

تنها برش��ي كوتاه از ظلم و تعدي گروهك منافقين به 
زنان است. 

  روايت هايي از پادگان اشرف
پادگان اش��رف مقر اصل��ي منافقي��ن در ع��راق اگر 
مي توانس��ت دهان باز كند روايت هاي تكان دهنده اي 
را از جنايات منافقين علي��ه اعضاي خود نقل مي كرد. 
همچنان كه برخي از اعضاي جداشده اين سازمان كه 
توانس��ته بودند خود را از چنگال آنان نجات دهند هم 

برش هايي از واقعيت اين فرقه را روايت كرده اند. 
پ��س از تخليه اي��ن پ��ادگان در س��ال۹۲، دبير دوم 
س��فارت امريكا در بغداد طي گزارشي مستند، بخشي 
از جنايات س��ركرده گروه تروريس��تي مجاهدين در 
تسويه حساب هاي خونين و كشتار همكاران خود، تجاوز 
به زنان حاضر در پادگان اشرف، مسموم سازي و اعدام 
دهها تن از اعضاي بريده اين گروه پرده برداش��ت. در 
بخشي از اين گزارش آمده است: »رجوي روابط جن�سي 
گسترده اي با اف�راد ن�ظامي، س�ياسي و دف�ت�ري زن 
اين گروه داش��ته است و دستور ع��قيم س�ازي برخي 
از آنان را نيز صادر كرده بود. وي در اين گزارش يادآور 
مي ش��ود ك�ه خ�ود ش���اه�د دي��دن فيل�م هايي از 

اعترافات اين زن�ان ب�وده  است.«
  ورود زنان به سازمان منافقين

سازمان مجاهدين خلق تا س��ال ۱۳۴۸ يعني تا چهار 
س��ال بعد از اينكه توس��ط افرادي از نهض��ت آزادي 
ايجاد ش��د، اصاًل هيچ نيروي خانمي در آن عضو نبود 

و ساختاري كاماًل مردانه داشت. 
در س��ال هاي اوليه تأس��يس گروه، همه اعضا اعتقاد 
داش��تند زن اصاًل نمي  تواند در جريان مبارزات باشد 
تا اينكه »س��اواك« طرحي ب��راي مقابله ب��ا اقدامات 
مجاهدين خلق تهيه كرد. در اين طرح به همه بنگاه هاي 
معامالت امالك كشور دستور داده شد هر خانه اي به 
مرد مجرد اجاره مي  دهند، اطالع��ات آن را در اختيار 
ساواك قرار دهند. با اين ش��رايط نيروهاي مجاهدين 
خلق ديگر نمي  توانستند خانه تيمي اجاره كنند. اينجا 

بود كه پاي زنان هم به اين گروه باز شد. 
در اواخر دهه۴۰ و اوايل دهه۵۰، جذب زنان در سازمان 
شدت گرفت و زنان كم كم از حالت پوششي خارج  شدند 
و به مسائل چريك شهري و اسلحه در دست گرفتن هم 
ورود كردند. اين مرحله اي بود كه زنان كاماًل در تفكر 
سازمان مجاهدين خلق ذوب شدند و مورد سوءاستفاده 
قرار گرفتند. در مقطع بعد از انقالب اس��المي، جريان 
زنان در سازمان مجاهدين خلق خيلي عجيب  و غريب 
مي شود. زنان مسئوليت هاي سنگين تري مي پذيرند و 
جريان هاي دانش آموزي، دانشجويي، كارگري يا حتي 
كادرهاي مختلف پزش��كي براي جذب افرادي از اين 
اقشار به راه افتاد و در اواخر دهه۵۰ سازمان مجاهدين 
خلق اعالم مي  كند كه ما يك »ميليشيا« يا شاخه نظامي 

از جوانان دختر و پسر تشكيل داده ايم. 
بخشي از نشريه رسمي آنها يعني »نشريه مجاهد« 
هميش��ه به موضوع زنان اختصاص داشت. مسائل 
زنان، حقوق زن در جامعه، مسائلي مثل نسل سازي، 
مادري ك��ردن، نقش و جايگاه زن در دموكراس��ي، 
موضوع��ات اجتماعي و سياس��ي از مباحث ثابت و 

مفصل نشريه مجاهد بود. 

 »زنان« فرماندهان منافقين!
س��ازمان مجاهدي��ن خل��ق از ۱۴ارگان نظام��ي و 
۱7سازمان سياسي تشكيل ش��ده كه مسئوليت هر 
۱7سازمان سياسي به عهده بانوان است، البته شمار 

كل اين گروهك از ۲هزارو۸۰۰ نفر تجاوز نمي كند!
ابراهيم خدابنده يكي ديگر از اعضاي ج�داشده از اين 
فرقه در اي��ن مورد مي گويد: »يك��ي از داليل اعطاي 
مسئوليت بيش��تر به زنان در اين سازمان عدم  ايجاد 
خطر براي تنها رهبر م��رد اين گروه اس��ت. زنان در 
مقايسه با مردان روحيه استقالل طلبي كمتر و حس 

مسئوليت پذيري بيشتري دارند.«
هادي ش��مس حائري ه��م در اين باره مي نويس��د: 
»يكي از شگردهاي ديگر رجوي اين بود كه بدبيني 
و دشمني شديدي در ذهن زنان نسبت به مردان به  
وجود آورد. مرد عنصر نرينه وحش��ي است و بايد در 
اين انقالب اين تضاد حل شود. اين تبليغات در فضاي 
خانوادگي تأثير سوء به جاي گذاشته بود و زن نسبت 
به شوهرش بدبين شده و فضاي خانواده پر از سوءظن 
ش��ده بود. رجوي خ��ود را ناج��ي و آزادكننده زنان 
معرفي و بقيه مردان را دشمن زنان معرفي مي كرد، 
به همين جهت زنان بيش��تر از مردان در تشكيالت 
حل مي شوند و مورد سوءاستفاده قرار مي گرفتند، لذا 
مسئوليت هاي باالتري به آنها داده مي شد. زنان بيشتر 
از مردان باور داش��تند كه رجوي يك فرد بي مانند و 

افسانه  اي است.« 
  اضمحالل نهاد خانواده 

نگاه رئيس سازمان مجاهدين خلق نسبت به خانواده 
تابعي از منافع شخصي و تشكيالتي رهبري فرقه بود. 
در اوايل انقالب ايدئولوژيك در س��ال۱۳6۴ به همه 
اطمينان خاطر داده شد كه اين طالق و ازدواج فقط 
يك بار در عمر س��ازمان اتفاق افتاد و آن هم مختص 
رهبري است و كس��ي حق ندارد از آن تقليد كند، اما 
بعدها با پايين و باالرفتن رده هر يك از زنان يا شوهران، 
به خاطر اختالف سطح مسئوليت آنها، بايد زن از شوهر 

خود جدا مي ش��د و به م�ردي تعلق مي گرفت كه هم 
سطح رده و مسئوليت وي باشد. 

در ازدواج هاي درون  تشكيالتي زن يا دختر هيچ گونه 
حق انتخابي در رابطه با همس��ر، يعني كس��ي كه به 
عنوان شريك س��اليان زندگي خود انتخاب مي كرد، 
نداشت و بايد زن با مردي كه س��ازمان انتخاب كرده 
ب��ود، ازدواج م�ي ك��رد و در اين باره ح��ق هيچ گونه 
انتخابي نداشت. در واقع زنان وسيله باج دهي به مردان 
شده بودند. بسيار اتفاق مي  افتاد كه دختران جوان را 
به مردان مسن مي دادند. درست مانند اهداي خواهر 
۱6ساله موسي خياباني به مهدي ابريشمچي ۴۰ساله 
براي قدرداني از خدمات ابريشمچي كه به نفع رجوي 

از همسر خود گذشته بود!
اين فرق��ه در درون تش��كيالت خ��ود در ۲6مهر ماه 
س��ال۱۳6۸ طالق ه��اي ايدئولوژيك را ب��ه صورت 
اجباري مقرر ك��رد و همه اعضا متعهد ش��دند براي 
هميشه حق ازدواج را از خود سلب كنند و نقض اين 
تعهد هزينه سنگيني در پي داش��ت. در واقع انقالب 
ايدئولوژيك رجوي و مريم عضدانلو از ازدواج آغاز شد، 
اما انقالب ايدئولوژيك اعضای مجاهدين بايد از طالق 

ايدئولوژي�ك آغاز مي شد!
  نقص عضو ب�ا برداش�تن رحم؛ قل�ه آرماني 

منافقين براي زنان 
سازمان مجاهدين خلق تاكنون طي عمليات موسوم 
به قله آرماني حداقل ۱۵۰نفر از زنان عضو خود را عقيم 
كرده اس��ت. اين عمليات به عامليت نفيسه بادامچي 
يكي از پزشكان سازمان و به شكل خارج كردن رحم 

زنان سازمان اجرا مي شد. 
بتول سلطاني كه بعد از ۲۰سال از اين فرقه جدا شد و 
به خاطر اين فرقه خود را مطلقه و دو فرزندش را در يك 
كوچ جمعي به اروپا روانه كرد و با اين خدمت رؤيايي 
توانس��ت به رده باالي ش��وراي رهبري زنان برسد، 
درباره عقيم س��ازي اجباري زنان مي گويد: »مسعود 
رجوي در يكي از جلسات شوراي رهبري )جمع زنان( 
تصريح ك��رد كه مهم تري��ن و اولين وظيفه نفيس��ه 
بادامچي )دكتر و عضو شوراي رهبري( عقيم كردن 
زنان جوان )كمپ( اش��رف اس��ت و نفيسه بادامچي 
جنايتكار سا  ل ها به اين شغل ضدانساني مشغول بود 
و به بهانه هاي مختلف زن��ان را مجبور مي كرد به اين 
عمل تن بدهند و بابت اين خوش خدمتي از سركرده 

فرقه امتياز مي گرفت.«
برداش��تن رحم زنان به زور و تحت تعليمات فرقه اي 
نوعي نقص عضو است كه قابل درمان و جبران نيست. 
عقيم كردن زنان در تناقض با قوانين حقوق بش��ري 

است كه سالمت زنان را مورد تأكيد قرار مي دهد. 
اين نسل كش��ي و ناقص كردن زنان در حالي صورت 
مي گرف��ت كه طبق بن��د »ه« ماده ۱6كنوانس��يون 
حذف تمام��ی اش��كال تبعيض عليه زنان، داش��تن 
حقوق يكسان جهت تصميم گيري آزادانه و مسئوالنه 
در زمينه تع��داد فرزندان و فاصله زمان��ي بارداري و 
دستيابي به اطالعات، آموزش و وسايلي را كه آنها را 
براي اجراي اين حقوق قادر مي  سازد از حقوق زنان به 

رسميت شناخته است. 
همچنين بر اساس كنوانسيون جلوگيري از نسل كشي 
و مجازات مرتكبان »تحميل استانداردهايي به قصد 
جلوگيري از زاد و ول��د اعضاي گ��روه« مصداق بارز 

نسل كشي است. 
اينها تنه��ا بخش��ي از واقعي��ت ماهي��ت گروهگ 
تروريس��تي منافقين اس��ت و بخش هاي زيادي از 
حقيقت اين س��ازمان همچنان ناگفته باقي مانده؛ 
واقعيت هاي گروهي مخوف كه تنها اغراض سياسي 
موجب شده است ساير كش��ورهاي دنيا به اين گروه 

اجازه حيات دهند. 

ماجراي ورود زنان به ورزش�گاه ها و تماش�اي 
فوتبال م�ردان يكي از مناقش�ه برانگيز ترين 
موضوعاتي اس�ت ك�ه در ح�وزه بان�وان طي 
سال هاي اخير مطرح شده است. در طول هشت 
سال دولت های يازدهم و دوازدهم اين مسئله از 
سوي معاونت هاي زنان و خانواده رئيس جمهور 
به عنوان يكي از مسائل اصلي بانوان بازنمايي 
مي ش�د اما وقتي س�راغ قاطبه جامعه بانوان 
رفتيم، متوجه ش�ديم ماجراي حضور زنان در 
ورزش�گاه ها براي تش�ويق مس�ابقات مردان 
آنقدر ها هم براي زنان در اولوي�ت قرار ندارد. 

ماجراي حضور زنان در ورزشگاه ها باالخره در دولت 
سيزدهم محقق ش��د؛ ماجرايي كه حاشيه هم كم 
نداشت و همين حاش��يه ها نگراني هايي را در ميان  
برخي كارشناسان و صاحبنظران حوزه زنان در پي 
داشته است. حرف اين گروه آن است كه اگر حضور 
زنان در ورزشگاه ها به واسطه فشار فيفا بوده است، 
بايد بدانيم خواسته هاي اينگونه نهادها پاياني ندارد 
و ممكن اس��ت در مراحل بعدي دس��ت روي نقاط 
مهم تر و ارزش هاي جامعه ايراني اس��المي بگذارد 
و اين كوتاه آمدن در برابر خواس��ته هاي فيفا راه را 
براي مراحل بعدي خواسته هاي آنان باز مي گذارد 
و اگر اين ماجرا ربطی به خواس��ته فيف��ا ندارد چرا 

طي سال هاي گذشته درهاي ورزشگاه ها را به روي 
خانم ها بسته بوديم؟!

جامعه زنان با چالش هاي زيادي دس��ت و پنجه نرم 
مي كند؛ چالش هايي همچون بيم��ه زنان خانه دار، 
مشكالت مادران ش��اغل، چالش هاي بي شمار زنان 
سرپرس��ت خانوار، زنان بدسرپرس��تي كه همسري 
معتاد يا مجرم دارند، زنان زنداني و... آنقدر مس��ئله 

براي جامعه زنان ايجاد مي كند ك��ه حضور زنان در 
ورزشگاه ها در ميان آنها گم مي شود، اما برخي زنان 
و دختران جوان هم بدش��ان نمي آيد براي تماشاي 
مسابقات ورزشي تيم هاي محبوب شان در ورزشگاه ها 
حاضر شوند و همچون مردان شيپور در دست بگيرند 
و وقتي تيم محبوب ش��ان گل مي زند، فرياد شادي 

سر دهند. 

 حاشيه هاي دنباله دار
شايد كمتر موضوعي در حوزه زنان به اندازه ورود آنها 
به ورزشگاه ها براي تماشاي بازي فوتبال چالش برانگيز 
بوده باشد، حتي حاال كه اين ماجرا محقق شده است 
باز هم حرف و حديث ها و انتقادات پيرامون آن ادامه 
دارد. آنط��ور كه فرش��ته روح افزا، پژوهش��گر حوزه 
زنان در رابطه ب��ا اتفاقات پيرامون حض��ور زنان در 
ورزش��گاه ها صحبت مي كند، انگار فضا آنچنان هم 

سالم نبوده است!
  نگراني از جو حاكم بر ورزشگاه ها

روح افزا با اشاره به برخي حاشيه هاي حضور زنان در 
ورزشگاه ها به »جوان« مي گويد: »پيش از اين اعالم 
مي شد به واسطه فشار فيفا و تفاهم نامه اي كه با اين 
سازمان نوش��ته شده اس��ت، بايد زنان در بازي هاي 
بين المللي حضور يابند، اما بايد اين را بدانيم كه اين 
مسائل و فشارهاي سازمان هاي بين المللي همچون 

فيفا حد يقف ندارد.« 
وي با طرح اين پرس��ش كه ش��ما بگوييد فيفا كجا 
راضي مي شود؟! مي افزايد: »در حال حاضر ما شاهد 
آن هستيم فيفا داوري زنان را براي مسابقات مردان 
مطرح مي كند و معلوم نيس��ت اين ماجرا قرار است 
تا كجا ادامه يابد؟ يا كميته ملي المپيك مي خواهد 
ايران را به واس��طه اينكه خانم ها در مس��ابقات شنا 
حضور پيدا نمي كنند، محروم كند! بنابراين بايد تمام 

آرمان هاي ديني و ارزش هاي مان را زير پا بگذاريم، 
اين در حالي است كه ما هشت سال جنگ تحميلي، 
ترور دانشمندان، تحريم ها و مس��ائلي از اين دست 
را تحمل كرده ايم ت��ا آرمان ه��ا و ارزش هاي مان را 
حفظ كنيم، حاال چرا بايد براي چنين مسئله اي در 
برابر فيفا كوتاه بياييم، از سوي ديگر اظهارات ضد و 
نقيضي در رابطه با اظهار نظرهاي مس��ئوالن امر در 

خصوص ورود زنان به ورزشگاه ها شاهد هستيم.«
روح افزا با اشاره به برخي تصاوير و فيلم هاي منتشرشده 
در ش��بكه هاي اجتماعي تأكيد مي كن��د: »در همه 
كشورهاي دنيا وقتي خانم ها در ورزشگاه ها حضور پيدا 
مي كنند كفش ورزشي و لباسي ساده دارند اما تصاوير 
منتشرشده از حضور خانم ها در ورزشگاه ها وضعيت 

چندان مناسبي را نشان نمي دهد.«
از نگاه اين كارشناس حوزه زنان، اتفاقات رخ داده در 
حاشيه حضور زنان در ورزشگاه ها حكايت از آن دارد 
كه برخالف وعده ها ش��رايط حضور زنان به صورت 
كنترل شده نبوده اس��ت و بعضاً با برخي حركت ها و 

رفتارهاي زننده اي مواجه بوده ايم. 
روح افزا تأكيد مي كند: »ما نبايد ورزش را براي گرفتن 
مدال به ابتذال بكشيم. ارزش هاي ما زنان دانشمند 
و تحصيلكرده و خانواده شهدا و ورزشكاران عفيف ما 
هستند و مدال هاي ورزشي به تنهايي براي ما ارزشي 

ندارد. فلسفه ورزش براي نشاط است.« 

مرگ زنانگي زنان زير يوغ منافقين 
واكاوي بخشي از جنايت هاي گروهك منافقين عليه زنان 

روح افزا: خواسته هاي نهادهاي بين المللي همچون فيفا حد يقف ندارد 
كبري فرشچي 
  گزارش2 

زهرا چيذري 
  گزارش یک

فرقه در درون تش�كيالت خود در 26مهر 
ماه سال1368 طالق هاي ايدئولوژيك را به 
صورت اجباري مقرر كرد و همه اعضا متعهد 
شدند براي هميش�ه حق ازدواج را از خود 
سلب كنند و نقض اين تعهد هزينه سنگيني 
در پي داشت. در واقع انقالب ايدئولوژيك 
رجوي و مريم عضدانلو از ازدواج آغاز شد، 
اما انقالب ايدئولوژي�ك اعضای مجاهدين 
بايد از ط�الق ايدئولوژي�ك آغاز مي ش�د!


