وﮐﺎﻟﺖ راﯾﮕﺎن  160زن زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺣﻘﻮقدان
ﺳﻮرا
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺳﻮرا ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﮐﻼی ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﮐﻼ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز و در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎل وﮐﺎﻟﺖ  160زن زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻣﺤﺒﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ وﮐﻼی ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺳﻮرا وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﺰهدﯾﺪه ،آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻮدکآزاری را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﮐﻼی ﻣﺎ ﻣﻮﮐﻼن ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻃﺮح دﻋﻮا در دادﮔﺎه رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن اداﻣﻪ داده و ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻓﻊ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از
اﻧﺠﺎم ﺑﺰه ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آزادی  38زن زﻧﺪاﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اداﻣﻪ داد :اﻏﻠﺐ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﺣﺒﺲﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ دو ﺳﺎل ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر ﺣﺒﺲ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺳﻮرا ﮔﻔﺖ :وﮐﻼی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﯽ زاﯾﺪاﻟﻮﺻﻒ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﺎت آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان
ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر زﻧﺪان ،ﺑﺰه و … از ﭘﯿﮑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺣﺬف ﺷﻮد.
ﻣﺤﺒﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺳﻮرا در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و اﯾﺜﺎر ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺸﮕﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺳﻮرا اداﻣﻪ داد :وﮐﯿﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﺧﺼﻪ اﺻﻠﯽ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﯿﻨﻪ وﮐﯿﻞ
آﻣﺎج رﻧﺞﻫﺎ و دردﻫﺎی ﻣﻮﮐﻼن اﺳﺖ ،او ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎه از رﻧﺞ و دردی ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﻨﺪد و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻣﺮوز ﻋﺪهای ﺑﻪ روﺷﻨﯽ درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺒﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻨﯽ از وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮی ،وﮐﻼ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪورزی و ﺧﺮدورزی ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ
ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ راه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﻧﺶاﻧﺪوزی ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺪان ﭘﺮﺗﻨﺶ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻼح داﻧﺶ از ﻏﻼف در ﻣﯽآﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻘﺘﻀﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻓﻖﻫﺎی
روﺷﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻔﺮ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺮدم از ﮔﺬرﮔﺎه آﮔﺎهﺳﺎزی ،اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
اﺳﺒﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮔﺬرد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺳﻮرا ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮم اﺟﺘﻤﺎع ،اﻗﺘﺪار ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻮاع
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﻨﺶ ﺗﮏﮔﻮﯾﺎﻧﻪ و آﻣﺮاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی رو در رو ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﻣﺤﺒﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی در ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎن ،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺴﮑﻦ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﻫﻢ و ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮون اﻓﺘﺎدن آﻧﺎن از ورﻃﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن ﺑﺎب ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی روﺑﺮو
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖوﮔﻮ را راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﺮاول ﻣﯿﺪان ﮐﻨﺶ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﺒﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺳﻮرا اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻦ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﮔﺎم اول ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎه ﮐﺮدن ﻣﺮدم و آوردن
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺨﻦ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
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