سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا  2+2ماند

پنجشنبه  11آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3365

خبر مهم چند روز گذشته درباره تغییر سهمیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا تکذیب شد .با آنکه در روزهای اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه سهمیه ایران در رقابتهای
فصل جدید لیگ قهرمانان 3+1است ولی دیروز مشخص شد این اخبار صحت ندارد و سهمیه همان 2+2خواهد بود .به همین خاطر پرسپولیس و فوالد به ترتیب به دلیل قهرمانی در
لیگ و جام حذفی به صورت مستقیم در مرحله گروهی شرکت خواهند کرد و سپاهان شانس حضور در مرحله گروهی را از دست داد و باید به همراه استقالل در پلیآف شرکت کند.

ورزشی

اخبار

پاسخ فوتبالی به یک پرسش غیرفوتبالی؛ داربی هم مثل بقیه بازیها ۳امتیاز دارد؟

جودوکارپناهندهشدهبهایرانبازگشت

به ارزش یک جام

ملیپوش جودوی ای��ران که به جمهوری آذربایجان
پناهنده ش��ده بود ،به ایران بازگشت .آرش آقایی ،دارنده
چند مدال رنگارنگ در مسابقات قهرمانی کشور و مدال
برنز مسابقات جوانان قهرمانی آسیا ،بنا به دالیلی نزدیک
به  ۲سال برای تی م ملی جودوی آذربایجان مسابقه داد اما
سرانجام صبح چهارشنبه  10آذر با حضور در فدراسیون
جودو و دیداری که با آرش میراسماعیلی ،رئیس فدراسیون
جودو داشت ،تصمیم گرفت از این پس زیر پرچم کشورمان
و ب��رای تی م ملی جودو مس��ابقه ده��د .آرش آقایی در
گفتوگوی کوتاهی که با روابط عمومی فدراسیون جودو
داشت ،گفت :بنا به مشکالتی که برای من در آن مقطع
پیش آمده بود ،ناچار شدم به مدت  ۲سال برای تی م ملی
جودوی آذربایجان مبارزه کنم اما سرانجام تصمیم گرفتم
برای آینده خودم برنامهریزی دقیقتری کنم .امروز (دیروز
چهارش��نبه) صحبتهای خوبی با آرش میراسماعیلی،
رئیس فدراسیون جودو داشتم و توافقات خوبی نیز شکل
گرفت .وی در ادامه افزود :طبق توافقاتی که با ریاس��ت
محترم فدراسیون داشتیم ،از امروز در خدمت تی م ملی
جودوی کشورمان خواهم بود و در مسابقات بینالمللی با
لباس تی م ملی جودوی ایران و زیر پرچم  ۳رنگ کشور
عزیزمان مبارزه خواهم کرد.

الیک و کامنت جنجالی رونالدو
علیه مسی

پس از واکنشهای ش��دید ستارههای فوتبال نسبت
به گرفتن هفتمین توپ طالی مسی ،کریستیانو رونالدو
جنجالی تازه آفرید .دوش��نبه ش��ب در مراسم توپ طال،
مسی توانس��ت برای هفتمینبار این جایزه را از آن خود
کند و بهترین بازیکن س��ال  ۲۰۲۱ن��ام گیرد .البته این
جایزه مسی با واکنشهای بسیاری همراه شد و عده کثیری
معتقدند حق لواندوفسکی خورده شده است .بسیاری نیز
این جایزه مسی را «دزدی» خطاب کردند .کاسیاس ،تونی
کروس ،توماس مولر و بسیاری از فوتبالیستها نسبت به
این اتفاق واکنش نشان دادند اما این اوج ماجرا نبود .شب
گذشته در صفحه هواداری رونالدو ،مطلبی نوشته شد که
دال بر عدم لیاقت مس��ی برای این جایزه بود .این صفحه
هواداری به حمایت از رونالدو پرداخت و جایزه مس��ی را
ش��رمآور ،کثیف و دزدی لقب داد که این مطلب با الیک
و کامنت رونالدو روبهرو شد .کریستیانو زیر این پست واژه
«حقیقت» را کامنت کرد تا به سوژه بزرگ فضای مجازی
بدل ش��ود .بسیاری از هواداران رونالدو با انتشار این پیام،
ادعا داشتند خود کریس نیز نسبت به اتفاقات کنونی توپ
طال معترض است و بسیاری از هواداران مسی نیز رونالدو
را حقیر ،حسود و بیاخالق خطاب کردند .هواداران مسی
و برخی س��ایتها از این کار رونالدو ابراز تأس��ف کردند و
نوشتند او اخالق ورزشی را رعایت نکرده و نشان داده چقدر
عقده و حس��ادت به این موضوع دارد .عدم حضور رونالدو
نیز با واکنشهای زیادی همراه شد .پیش از آغاز مراسم،
سردبیر مجله فرانسفوتبال در اظهارنظری جنجالی اعالم
کرد رونالدو زمانی بازنشسته خواهد شد که تعداد توپهای
طالیش را به اندازه مسی برساند .رونالدو نیز بالفاصله پس
از این ادعا ،پستی در فضای مجازی منتشر کرد و بشدت
به انتقاد از فرانسفوتبال پرداخت .او نوش��ت سردبیر این
مجله قصد دارد با ادعاهای کذب ،نام خود را بر سر زبانها
بیندازد .حواش��ی توپ طال همچنان ادامه دارد و بسیاری
از اهالی فوتبال معتقدند مسی در سال  ۲۰۲۱لیاقت توپ
طال را نداشته است.

حریفاناستقاللوپرسپولیس
درجامحذفیمشخصشدند

قرعهکشی مرحله یکش��انزدهم نهایی جام حذفی
فوتبال کش��ورمان دیروز برگزار شد .قرعهکشی مرحله
یکش��انزدهم نهایی جام حذفی از س��اعت  14دیروز با
حضور حمیدرضا بابایی ،دروازهبان سابق تیمهای استقالل
و استقالل اهواز و همچنین نیما نکیسا ،دروازهبان پیشین
پرسپولیس و تی م ملی برگزار شد .در این مرحله  16تیم
صعود کرده از مرحله سوم جام حذفی به همراه  16تیم
لیگ برتری حضور دارند.
نتیجه قرعهکشی به شرح زیر است (تیمهایی که نامشان
اول آمده میزبان هستند):

ی بوشهر -نفت مسجدسلیمان
شاهین شهردار 
پیکان -قشقایی شیراز
تراکتور -مس رفسنجان
آرمانگهر سیرجان -نساجی
سپاهان -ستارگان شهید اورکی اسالمشهر
پدیده -استقالل مالثانی
ذوب آهن -رایکای بابل
استقالل -نود ارومیه
فوالد خوزستان -شهرداری نوشهر
گلگهر سیرجان -شهرداری آستارا
آلومینیوم اراک -فجرسپاسی
نفت آبادان  -شمس آذر قزوین
ماشینسازی تبریز -مس کرمان
هوادار تهران -خلیجفارس مهرشهر
پرسپولیس-ویستاتوربین
خیبر خرمآباد  -مس شهر بابک

زمان نشست خبری سرمربیان
استقالل و پرسپولیس اعالم شد

زمان نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان  ۲تیم
استقالل و پرسپولیس اعالم شد .نشست خبری پیش از
مس��ابقه سرمربیان  ۲تیم استقالل و پرسپولیس جمعه
 ۱۲آذر در س��الن روابط عمومی س��ازمان لیگ به شرح
زیر برگزار میشود:
ساعت ۱۲:۳۰یحیی گلمحمدی ،سرمربی پرسپولیس
ساعت  ۱۳فرهاد مجیدی ،سرمربی استقالل
مس��ابقه  ۲تیم روز ش��نبه  ۱۳آذرماه در ورزشگاه
آزادی برگزار میشود .این اعالم زمان از سوی سازمان
لیگ در حالی اس��ت که باش��گاه استقالل اعالم کرده
به عن��وان میزبان خودش میخواهد این نشس��ت را
برگزار کند.

علی کلهری :تیمهای اس��تقالل و پرس��پولیس روز شنبه از
س��اعت  16:00در ورزش��گاه آزادی به مص��اف هم میروند
ت��ا نودوهفتمین بازی این  ۲تیم در تاریخ ثبت ش��ود .یکی
از قاب��ل بحثترین جریانهای فک��ری در فرهنگ هواداری
فوتبال ایران مربوط به قضیه داربی اس��ت ،البته از آن جا که
در فوتبال ما تنها بازی بین  ۲تیم اس��تقالل و پرسپولیس از
حساس��یتهای باالیی برخوردار اس��ت ،واژه داربی را غالبا با
این تقابل میشناسیم و این جریان فکری هم الزاما مربوط به
همین یک بازی است ،چرا که در داربیهای دیگری همچون
داربی اصفهان حساس��یت به حدی باال نیس��ت که پیروزی
در آن روی سیاس��تهای باش��گاه در تصمیمات بعدی تاثیر
بگذارد یا عملکرد یک مربی با برد و باخت در آن س��نجیده
شود؛ به بیان دیگر با صرف همشهری بودن ،نمیتوانیم روی
یک بازی برچسب داربی بزنیم .در مجموع فصلهایی که در
لیگ خلیجفارس  ۲تیم اس��تقالل و پرسپولیس به قهرمانی
رس��یدهاند ،تنها در  ۲فصل تیم قهرمان در داربی شکست را
تجرب��ه کرده و در بقیه فصلها تیم قهرم��ان یا در داربی به
پیروزی رس��یده یا مس��اوی کرده است ۲ .فصلی هم که تیم
قهرمان در داربی شکس��ت را تجربه کرده ،به لیگ شانزدهم
و هفدهم بازمیگردد که س��رخها  ۲داربی دور برگشت را به
استقالل واگذار کردند .البته پرسپولیسیها داربی رفت لیگ
هفدهم را برده بودند و نتایج داربی در آن فصل در ش��رایط
برابری قرار داشت .پس پیروزی در داربی رابطه مستقیمی با
موفقیتهای یک تیم در طول یک فصل دارد و این  ۲مورد
از هم جدا نیس��تند که این قضیه هم ارزش داربی را نش��ان

میدهد .وقتی تیم شما در داربی پیروز میشود ،حداقل برای
چند هفته از فش��ارهای رسانهای و حواشی دور میماند و در
آرامش کامل و روحیه بیشتر به دنبال پیروزیهای دیگر است
و مجموع��ا یک مقطع زمان��ی از فصل را به لطف پیروزی در
داربی به س�لامت میگذراند .برای مثال اگر همین استقالل
فصل گذش��ته میتوانست داربی رفت را با پیروزی پشت سر
بگذارد ،اینقدر زود وارد این حواشی نمیشد و دست به تغییر
سرمربی نمیزد ،البته همانقدر که پیروزی در داربی فضای
خوبی برای تیم به وجود میآورد ،شکست در آن هم کشنده
است و میتواند باعث فروپاشی یک تیم شود که در سالهای
اخیر هم نمونهاش را کم نداشتهایم.
حاال با این مقدمه به یک پرسش اساسی میرسیم :آیا داربی
مثل بقیه بازیها  3امتیاز دارد؟ بیایید خودمان را گول نزنیم
و به این پرس��ش ،پاس��خ منفی بدهیم .یکی از جذابیتهای
فوتبال این است که از هیچ فرمول خاصی پیروی نمیکند و
مثل بسیاری از پدیدههای این جهان در حصار ریاضیات اسیر
نش��ده است .اصال خود فوتبال و ماهیت این ورزش یک نوع
ساختارشکنی است؛ پدیدهای که در بند هیچ قانون مشخصی
نیست و هیچ موفقیتی در آن تضمین نشده است .پس لطفا
برای جواب دادن به این پرس��ش که آیا داربی هم مثل بقیه
بازیها  ۳امتیاز دارد ،پاسخی از جنس فوتبال بدهید.
داربی جایگاهی برای تقابل تضادهاست .از تقابل مکاتب
فکری مختلف گرفته تا تقابل ایدئولوژیهای حاکم بر فرهنگ
هواداری یک باشگاه ،همه و همه این تضادها در یک مسابقه
به هم میرس��ند ،پس توقع نداشته باش��ید روی این بازی

یک برچسب  ۳امتیازی ساده بزنیم و کسانی هم که در این
بی��ن قصد دارند این عمل را انج��ام دهند ،با اهداف و نیات
خ��اص که یکی از آنها میتواند به حاش��یه راندن فوتبال و
جذابیتهای آن باش��د به این سوال پاسخ مثبت میدهند.
از ایدئول��وژی ،مکتب و تض��اد در داربی صحبت کردیم ،در
حالی که این کلمات برای فوتبال ایران بس��یار ثقیل اس��ت
و اگر در ظاهر به تیمها نگاه کنید ،متوجه میش��وید هر ۲
زیرمجموعه یک وزارت هستند ،عزم جدیای وجود دارد که
هر  ۲یک اسپانسر و حتی یک لباس مشترک داشته باشند
و تنها تفاوت  ۲تیم در رنگ لباسهایش��ان است و خبری
از تضاد آنچنانی نیس��ت اما اگر وارد فضای هواداری فوتبال
اروپا یا حتی آمریکای جنوبی شوید ،تازه میتوانید به درک
درس��تی از تضاد مکتب ،ایدئولوژی و سیاس��ت بین  ۲تیم
همشهری برسید .در آرژانتین شاهد تقابل آریستوکراسی و
بورژوازی بین تیمهای بوکاجونیورز و ریورپالته خواهید بود،
در اسکاتلند تقابل پروتستانها و کاتولیکها را بین تیمهای
گالسکو رنجرز و س��لتیک مشاهده میکنید و دهها مثال و
نمونه دیگر وجود دارد که این تضادها را برای شما به نمایش
میگذارد .حاال مقایس��ه دیدار استقالل و پرسپولیس با این
بازیها ش��اید کمی خندهدار به نظر بیاید اما این یک قاعده
کلی در جهان فوتبال اس��ت که حساب داربیهای واقعی از
بقیه بازیها سواس��ت (در ابتدای مطلب اشاره کردیم دیدار
 ۲تیم همشهری صرفا نمیتواند برچسب داربی واقعی بخورد
و یکی از مهمترین شرایط داربی بودن یک شهرآورد ،وجود
ریشههایی غیر فوتبال است که جمعی از تضادها را به وجود

نقشهای سیاسی در وین چطور توزیع شده است؟
یادداشت

ادامه از صفحه اول

اگ��ر ای��ران بداند ت��ا چه حد
میتواند به چین و روس��یه برای تقویت مواضعش اتکا
کند و یا اینکه تا چه حد میتواند به کارشکنی انگلیس
و رژیم صهیونیستی در این مذاکرات اعتقاد داشته باشد،
میتوان��د به تیم سیاس��ی مذاکرهکننده کمک کند که
مواضع دقیقتری در مقابل هر کدام از این دولتها داشته
ن حال با دانستن اهداف و منافع ملی
باشد .ایران در عی 
هر کدام از کشورهایی که قرار است با آنها بر سر یک میز
بنشیند ،میتواند از موضع قویتری در مذاکرات حضور
پیدا کند .تحلیل چیدمان و آرایش نیروهای سیاسی در
مذاکرات فعلی نشان میدهد ایران بهترین فرصت برای
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 40میلیونی
وروبرایفرانتورس

بیاورید) .رک و راست بگوییم سالها در کشور ما تالش شده
ای��ن تضادها را از بین ببرند و این بازی را یک بازی عادی و
معمولی جلوه دهند و نتیجهاش هم همانی ش��ده است که
در این سالها میبینید .این اقدام ضربه بزرگی به حساسیت
ای��ن بازی نزده اما نح��وه برخورد ما با داربی به هیچ عنوان،
برخورد رایج و معمولی نیست .رجوع به تاریخ نشان میدهد
تیمهای ما هم زمانی برای خود صاحب مکتب و ایدئولوژی
مش��خص بودهاند و توده خاصی از مردم به عنوان هواداران
این تیمها پا به استادیوم میگذاشتند و به خاطر همین ریشه
تاریخی هم که شده ما نمیتوانیم حساب داربی تهران را از
بقیه داربیها جدا کنیم و به احترام همین دالیل هم که شده
اجازه بدهید پاسخ منفیای به پرسش اصلیمان بدهیم؛ داربی
یک بازی معمولی نیس��ت که فقط  ۳امتیاز داشته باشد .به
عبارت دقیقتر داربی در جدول  ۳امتیاز دارد اما اعتباری که
به برنده میدهد و پوئنهایی که از بازنده میگیرد ،به مراتب
ارزشمندتر از آن  ۳امتیاز است.
در ه��ر صورت داربی همواره دارای ارزش و جایگاه واقعی
خود در فرهنگ فوتبالی هر کش��ور اس��ت و نباید این ارزش
در فوتبال ایران نادیده گرفته ش��ود .ع��دهای برای آنکه کار
خودشان راحت شود ،تالش کردند سطح این بازی را تا یک
دیدار معمولی پایین بکشند اما هواداران ،با ارزشی که به این
ب��ازی دادند ،همچنان جایگاه داربی را در فوتبال ایران حفظ
کردهاند .این بازی شاید به اندازه فتح یک جام برای هواداران
یک تیم اهمیت داشته باشد .اگر تردید دارید بروید خودتان
از تکتک آنها بپرسید آیا این حرف دور از واقعیت است؟
[م
وندودپورتیوو ]

اولتیماتوم به دمبله

پی��ش بردن منطق خود در مذاکرات را در پیش دارد و
ب��ا توجه به اینکه قدرتهای جهانی هنوز روایت آمریکا
درباره خروج از برجام و دالیل آن را نپذیرفتهاند ،میتواند
منطق خود را در مذاکرات حاکم سازد؛ این اقدامی است
که شاید در چند سال آینده یا حتی در چند ماه آینده
سختتر شود ،زیرا دستگاه رسانهای و دیپلماتیک آمریکا
بشدت فعال است تا روایت خود را در کل دنیا جا بیندازد.
اگر تاکنون روایتهای طرفین در مذاکرات هستهای مهم
بود ،در مذاکرات وین ش��اهد «جنگ روایتها» هستیم
و ت��ا فرص��ت همچنان وج��ود دارد ،بای��د روایت ایران
درباره خ��روج آمریکا از برجام ب��ه روایت غالب تبدیل
شود.

روایت هزاران جنین بیگناهی که روزانه از زندگی محروم میشوند

من زندهام!

ادامه از صفحه 4

متاسفانه برخی اساتید ژنتیک و پزشکی کشور معتقدند
در صورت تردید بین جنین س��الم یا معلول ،باید به نفع
معلولی��ت حک��م داد و جنین را از بین ب��رد! این افراد از
انتشار علنی این نظر هولناک ابایی نداشتهاند .استاد ژنتیک
پزشکی با  50سال سابقه تدریس در ایران و آلمان ،در نقد
مواد  53و  56طرح تعالی خانواده که درباره س��اماندهی
غربالگری و سقطدرمانی است ،مینویسد« :اتفاقا در موارد
تردید (بین س��الم یا ناقص بودن جنین) باید رای به نفع
س��قط جنین بیروح داده ش��ود نه به نفع تولد یک نوزاد
معلول و سربار خانواده و جامعه!»
■■دلیل جنجالهای رسانهای علیه قانون جوانی جمعیت

«جوان��ی جمعیت و حمایت از خانواده» عنوان طرحی
اس��ت که در واپسین روزهای سال  99در مجلس شورای
اس�لامی تصویب شد و بعد از مدتی رفت و برگشت میان
ش��ورای نگهبان و کمیسیون مربوط و اصالح ایرادات آن
شورا ،باالخره تصویب و توسط رئیسجمهور به دستگاههای
اجرایی ابالغ شد .قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده،
قانون جامع و کاملی محسوب میشود و وظایف بسیاری
از ارگانها و س��ازمانها در آن مشخص شده است .عمده
 74م��اده این قانون ش��امل حمایتها و مش��وقهایی از
قبیل مس��کن ،تسهیالت اش��تغال زنان ،رشد امکانات در
حوزه بهداش��ت و درمان و پوشش بیمهای ناباروری است.

ارتقای سالمت مادر و کودک از طریق پوشش بیمهای برای
مادران و کودکان کمتر از  5سال و بستههای ویژه حمایتی
 تغذیهای جهت ارائه به مادران و کودکان شیرخوار و زنانباردار از  ۳دهک پایین جامعه از دیگر مواردی اس��ت که
در این طرح پیشبینی ش��ده است .از اتفاقات جالب این
قانون ،حمایت از مادران دانشجو به لحاظ مرخصی زایمان
و مرخصی ایام بارداری و عدم احتس��اب آن در س��نوات
تحصیلی اس��ت .عالوه بر تسهیالت فوقالعاده ،این قانون
وزارت بهداشت را ملزم میکند مراقبت از مادران باردار را
ارتقا داده و غربالگری جنین را استانداردسازی و ساماندهی
کند ،و همچنین اوال با فرهنگس��ازی و اطالعرسانی در
جامعه و ثانیا با تشدید نظارت و تعقیب مراکز سقط جنایی،
از آمار هولناک روزانه قتل هزار جنین در کشور بکاهد.
طی  10ماه گذشته جنجال مخالفان قانون تعالی موجب
شد این قانون به جای شناخته شدن با مزایا و تسهیالتش،
به حواشی مربوط به غربالگری و سقط جنین کشیده شود
و بدی��ن ترتیب باعث ش��د قانونی که ب��ه جرأت میتوان
گفت پرفایدهترین و جامعترین قانون به نفع خانوادهها و
رفاهشان است و میتواند به بازتولید امید و انگیزه و زندگی
در رگهای جامعه منجر شود ،پیش از ورود به بخشهای
اجرایی تضعیف و تخطئه شود.
جری��ان مخال��ف  -چه پیش از تصوی��ب طرح جوانی
جمعیت در مجلس ،چه در دوره بررس��ی آن در ش��ورای

نگهبان و چه امروز که تبدیل به قانون شده  -آنقدر صدایش
را در دروغگویی و حاشیهسازی برای آن بلند کرد که دیگر
صدای واقعیات آن به گوش کسی نرسید.

■■گزارش دیدهبان حقوق بشر علیه قانون جوانی جمعیت

چن��د روز پس از ابالغ قانون جوانی جمعیت توس��ط
حجتاالس�لام رئیسی ،دیدهبان حقوق بشر قانون جوانی
جمعیت را ناقض حقوق زنان دانست و خواستار لغو فوری
آن شد .در گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده« :محرومیت
از دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی ،جان و سالمت
زن��ان و دختران را به خطر میاندازد» .در واقع این جمله
محل نزاع اصلی بسیاری از سروصداها علیه قانون جوانی
جمعی��ت در داخل کش��ور را برمال میکند؛ «تالش برای
لغ��و ممنوعیت قتل جنین» ،چراکه س��ایر نکاتی که در
این گزارش آمده مانند محدودیت دسترس��ی به وس��ایل
پیشگیری از بارداری و مخالفت با غربالگری مادران باردار
چیزی جز پروپاگاندای رس��انهای این گزارش نیس��ت و
آن بارها توس��ط بانیان قانون و رسانههای همسو
واقعیت 
پاسخ داده شده است.
این سازمان غیردولتی بینالمللی از جمله جوامع حقوق
بش��ری است که منع س��قط جنین را خشونت علیه زنان
میداند و معتقد اس��ت جرمانگاری س��قط جنین ،ناچار
زنان را به روشهای ناامن سوق میدهد و نیز حق آنان بر
تمامیت جسمانی و حق حریم خصوصی را نقض میکند.

بنا بر این اعتقاد ،آنان شخصیت حقوقی جنین را به طور
کلی انکار کرده و برای تغییر قوانین کش��ورها علیه سقط
جنین مبارزه میکنند و با واتیکان هم پیرامون این موضوع
درگیر شدهاند.
پس از ماهها جنجال رسانهای مخالفان قانون جمعیت،
حاال ورود مس��تقیم دیدهبان حقوق بش��ر به ماجرا نشان
میدهد اصل نزاع ،قضیه سقط جنین است که باید ایران
اس�لامی هم مانند باقی کشورها عقاید و نگاه انسانیاش
را در ای��ن موضوع کنار بگذارد و در نظام حقوقی دلخواه
لیبرالها هضم شود ،همان نظامی که در آن ما حق نداریم
بدون اجازه آمریکا انرژی هستهای و موشک داشته باشیم؛
نظام آموزشیمان باید طبق روال تعریفشده لیبرالی باشد؛
همجنسگرایی را باید مانند دیگر آیات نازله حقوق بش��ر
غربی بپذیریم؛ جان جنینهای بیگناه را باید جزو حقوق
مادر بر بدنش بدانیم و الی آخر.
جالب اینجاس��ت که موسسات حقوقی چون دیدهبان
حقوق بش��ر مجازات اعدام را غیرانسانی و برخالف حقوق
بش��ر قلمداد میکنند ولی ت�لاش دارند تحمیل مجازات
اعدام خودسرانه کودکان متولد نشده را قانونی و همهگیر
س��ازند .این چه تفاوتی با سنت ارتجاعی بردهداری دارد؟
ظلم و خشونت علیه زنان ریشه در جای دیگر دارد .با ظلم
و خشونت ریختن خون جنینهای بیگناه ،میخواهند به
خشونتها پایان دهد؟!

