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بنابر اخبار، در هفتهتگ شته تهتگ 

دو تن از فعالين شروه فمن  در يك 

برنامتگ تتيتييتىيتينتى ورز تى در 

آلتتمتتا  يتتك عتترضتت  ا تتهتترا تتى 

سمبييك اجرا ضردند. اين ا هترا  

اينبار بگ بيحقيقى زنا  نبيد بتيت تگ  

بگ  رايط غير انسانى ضتارشترانتى 

بيد ضتگ  در قت تر در رابت تگ بتا 

ساخهن استهتاديتير در قت تر بترا  

ضتار متيت تنتنتد.  ٢٢٢٢جار جهانى 

فعالين فمن در عالي گ روی ستيتنتگ 

هايشا  تتي  فتيتتبتالتا  تگ از آ  

خي  ما چکيد را  نتقتا تا ضترده 

بيدند  و روی  کت   تا  نتي تهتگ 

 ده بيدند: "با عتقتيب بشتر بتازی 

نکنيد" و خياسهار ا مال فشار بتر 

دول  ق ر جتهت  بتهتبتيد  ترايتط 

ضار ضارشرا   دند.  ايتن عترضت  

ستتمتتبتتيتتيتتك تتتيجتتگ  عتتا تتريتتن در 

اسهيديي و بينندشا  و عهى ضستانتى  

ضگ از و عي  ضارشرا  در قت تر 

خبر ندا هند را بگ و عتيت  غتيتر 

 انسانى اين ضارشرا  جيب ضرد.

در طيل ي سال اخيتر، مترتتبتا 

اخبار ا هترا تاف فتعتالتيتن شتروه 

فتتمتتن بتتاتختت  ا تتهتترا   تتيتتيتتگ 

مههب و بيحقيقى زنا  در رستانتگ 

ها منع ت   تده انتد.  وقتهتى ايتن 

اخبار را در ذهتنت  مترور متيت تنت  

تصيير  ضگ از فتعتالتيتهتهتا   ايتن 

شروه  ميگيرر  اين اس : شروهتى 

از زنا ، بسيار هتدفتمتنتد و ادامتگ 

دار از بتد  بترهتنتگ ختيد ضتگ در 

مههب ممني گ ميبا تد بتگ  تنتيا  

پيسهر اسهفاده ضترده،  تعتارهتايتى 

در دفاع از عقيب انسانها و  تيتيتگ 

بردشى و اسارف را رو  بتدنشتا  

مينتييستنتد و دست  بتگ ا تهترا  

برهنگ متيتىنتنتد، زنتانتى ضتگ مترز  

نميشناسند و در همگ دنيا نتگ تتنتهتا 

صرفتا از عتقتيب زنتا  بتيت تگ از 

عقيب انسانهتا دفتاع متيت تنتنتد، در 

همگ جا ظاهر ميشتينتد، از ضتانتال 

تيييىيينى شترفتهتگ، تتا ضتيتيتستا  و 

مستت تتد و امتتاضتتن  تتمتتيمتتى در 

ضشتتيرهتتا  متتزتتيتتهتت  از جتتمتتيتتگ 

ضشيرهای تح  عاضمتيت  قتيانتيتن 

اسالمى، فعاليههايى ضگ بدو  هتيت  

 تعارفى مههب را بگ چالش مي شد.

طبعا اين اولين بار نيتست  ضتگ 

ا هرا  برهنگ صيرف ميگتيترد، 

در دهگ ها  اخير بارها زنتا  در 

ضشيرهای مزهي  بگ متنتاستبتهتهتا  

مزهي  و در ا هرا  بگ بيحقيقى 

و سه  ضشى بتگ ا تهترا  بترهتنتگ 

دس   زده انتد و بتگ ايتن وستيتيتگ 

تيجگ ميييينها نفر را بگ متي تيع 

ا تتهتترا  جتتيتتب ضتترده انتتد. امتتا  

ويتگشتى ا تهتترا تاف شتروه فتمتتن 

چيس ؟  اين شروه  بترای  اولتيتن 

بار در طيل دهگ هتا  اختيتر، در 

بعد   وسيع بگ صيرف ادامگ دار 

و ستازمتانتدهتى  تده ا تهترا تاف 

برهنگ  را نگ تنها بگ يتك متي تيع  

و در يتك ضشتير بتيت تگ بتگ نتقت  

عقيب انسانى در سراسر دنتيتا بتگ 

اجرا در آورده انتد  و مشتزتصتا 

مههب را در س ح وسيتعتى هتد  

قتترار داده استت .  بتتگ نتت تتر متتن 

خصيصگ  فتيب بتگ  ا تهترا تاف 

شروه فمن اهمي  خاصى ميبزشد. 

 الوه بر آ ، نتيع   تد متههتب 

بتتيد  ا تتهتترا تتاف شتتروه فتتمتتن 

ويگشى عتهتى بتيتشتهتر  بتگ شتروه 

متتيتتبتتزتتشتتد. فتتعتتالتتيتتن ز  فتتمتتن در 

ا هرا  بگ مههب و قيانتيتن  تد 

زنش، هي  تزفيفى قايل نشتده انتد. 

از سيزاند  بنر مههبى شترفتهتگ تتا 

ا هرا   ريا  در صحن ضتيتيتستا 

را بگ اجرا در آورده اند. بگ خاطر 

نسبي  فرهنگى ضيتاه نيامده انتد و 

بگ يك متعتنتى تتابتي  "اعتهترار بتگ 

 قايد مههبى" را   سهگ انتد چترا 

ضگ بتگ  تقتايتد  تد انستانتى نتبتايتد 

اعهرار شها   بايد بتگ ايتن  تقتايتد 

 ا هرا  ضرد. 

تزر بگ ذضر اس  تعتداد  ضتگ 

خيد را عهى متدافتع عتقتيب زنتا  

مينامنتد، اولتيتن نت تهتگ ا  ضتگ در 

راب گ با فعالتيتهتهتا  شتروه  فتمتن  

تيجگ  ا  را جيب متيت تنتد نت تاف 

بتتات نتتيتتستت ،  تتريتتا  بتتيد  بتتد  

فعالين ز  فمن اس .  در بترختى 

از ضشيرها مردها ه  برهتنتگ  تده 

بيدند اما اين افراد بگ مردها انهقتاد 

نمي ردند، بي گ تح  نار "استهتفتاده 

ضاتيى از بد  ز " بگ فعالتيتن ز  

انهقاد مي ردند. يعنى عق  زنى ضتگ 

خيدش، آشاهانگ و با وق  بر اين گ 

بد  برهنگ ز  ممني تگ است ، از 

بتتدنتتش بتتگ  تتنتتيا  يتتك پتتيستتهتتر 

ا تتهتترا تتى استتهتتفتتاده متتيتت تتنتتد و 

مينييسد:"بد  من ناميس هيچ ت  

نتتيتتستت " از نتت تتر ايتتن افتتراد بتتگ 

رسمي   ناخهگ نميشيد. آدر  واقعا 

از اين "مدافعين عقيب زنتا " بتگ 

عيرف ميايد!!  اما در  تيتن عتال  

ن راف اين افراد قابل درك است ، 

اينها ختياستهتگ و نتاختياستهتگ اشتر 

بسيار خيش ني  ه  با ند و عهتى 

اشتتر در ضشتتيرهتتايتتى بتتا قتتيانتتيتتن 

مدر  زنتدشتى ضتنتنتد تتحت  تتا تيتر 

فرهنگ، رسير، مههب و قتيانتيتن 

عاض  هسهنتد. از ختيدتتا  ست تيال 

ضنيد، تصيير  ضگ از بد  بترهتنتگ 

ز  بگ  ما در جامعگ داده متيتشتيد 

 چيس ؟

بتتد   تتريتتا  ز  در متتههتتب 

ممتنتي تگ است  و استهتفتاده از آ  

صرفا برا  مرد، اسهفتاده جتنتستى  

و تيليد مثتل متيتبتا تد. در متههتب 

يهيدي  عتهتى  تيهتر در هتنتگتار 

س ت  قترار نتيتست  بتد   تريتا  

زنش را بتبتيتنتد. بتد   تريتا  ز  

منشتا فستاد است ، تتحتريتك آمتيتى 

استت  و متترد را وادار متتيتت تتنتتد 

مرت ب شناه بشيد. اين خضعبالتى 

اس  ضگ مرتبا  نيده اي . عتهتى در 

جامعگ سرمايدرا  نيى اسهفتاده از 

بتتتد   تتتريتتتا  ز  بتتترا  ستتتيد 

آوريستتتت . در بستتتتيتتتتار  از 

ضشتتيرهتتا  بتتگ اصتت تتال  متتدر  

هنيز ز  نميهياند با سينتگ بترهتنتگ 

در خيابا  راه برود و تيسط پيي  

دستتهتتگتتيتتر متتيتتشتتيد. هتتنتتيز وقتتهتتى 

پيسهر  را با     يك ز  برهنگ 

ميبينيد رو  هر دو ستيتنتگ اش بتا 

 الم  پي انده  ده اس .  هتنتيز 

اشر بگ زنى ضگ دامن ضيتاه پي يتده 

و يتتا بتترهتتنتگ استت  تتت تاوز ضتتنتتنتتد 

ميگييند تقصير ز  و طرز لتبتاس 

پي يدنش اس  ضتگ بتگ او تت تاوز 

 ده اس .  پت  بتد  بترهتنتگ ز  

 هنيز يك تابي اس . 

صتتتحتتتبتتت  در ايتتتن رابتتت تتتگ 

طيتنيس  اما مايي  ني هگ ار را با 

يك ن هگ بگ پتايتا  بترستانت . اختيترا 

فيي  مسهند  از زندشى و فتعتالتيت  

شروه فمن درس   د ضتگ جتنت تال 

نسبها زيادی بگ پا ضرد. در اين فيي  

ضگ فعالين ز  فمن آشاهانگ تصمتيت  

شرفهگ بيدند در آ   رض  ضنند بتگ 

اين ا اره  ده بتيد ضتگ مترد  بتا 

خصتتيصتتيتتاف متتردستتاترنتتگ  ضتتگ 

برخيدهای ز هى با فعتالتيتن فتمتن 

مي ند مست تيل شتروه فتمتن است .  

ي ى از فعالين فتمتن در مصتاعتبتگ 

ا  اظتتتتهتتتتار دا تتتت  ضتتتتگ بتتتتگ 

برخيردها  اين مرد واق  هسهند 

و جه  افشتا او آشتاهتانتگ در ايتن 

فيي   رض  ضردند. وجيد يك مترد 

زورشتتي و متتردستتاتر در راس 

شروه فمتن  بترا  بستيتار  و از 

جميگ خيد من با ث تتعت تب بتيد. 

برختى  متيتگتفتهتنتد ضتگ ايتنتهتا چتگ 

مدافعين عقيب زنانى هسهند ضگ يك 

متتترد بتتتا ايتتتن خصتتتيصتتتيتتتاف  

مس تيلتيتهتش را بتگ  تهتده دارد و 

ي باره تمار فعاليهها و وجتيد فتمتن 

را زيتتر ستتيال بتتردنتتد و ايتتن را 

مسهمس ى بترا  عتمتيتگ بتگ شتروه 

فمن قترار دادنتد.  ستيال ايتنتست  

چرا برخى با ديتد  ايتن فتيتيت ، بتگ 

فمن عميگ ضرده  و تمار فعاليههايش 

 را زير سيال ميبرند؟

 شيوا محبوبى

  گروه فمن چه ويژگى دارد؟

 ٧ادامه در صفحه 
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بگ و عي  زنا  در من قتگ و 

در دنيا نگاه  نيد! هر روز فال ت  

بارتر از روز پيش ميشيد، نگاه بگ 

ز   زمز  تر متيتشتيد و تتحتقتيتر 

زنا  بگ دليل جنسيهتشتا  هتر روز 

 بيشهر ميشيد.

فقط بگ تيهتر اختبتار   افا اس 

روز جها  نگاه  نتيت   تگ از يت  

سال و اندی قبل  گ متاللتگ يتيست  

ای  گ بتگ دلتيتل  سالگ ۴۱ دخهر  زی

دفا ش از عتق آمتيزش دختهترا  

متتتيرد ستتتين قصتتتد نتتتيتتتروهتتتای 

تتروريست  استالمتتا در پتا ستهتتا  

قتترار شتترفتت  تتتا بتتگ امتتروز چتتگ 

ف ايعا  تيتيتگ زنتا  بتگ دلتيتل ز  

بيد  آنها رخ داده اس . چتنتد متاه 

پتت  از ايتتن واقتتعتتگ، شتتروهتتا از 

بتگ  مردا  در اتيبيستا در دهتيتا 

ي  دخهر دانش ي بگ  کيا ت اوز 

 ردند  گ پتيتکتر بتگ  تدف آستيتب 

اش پ  از انهقال بگ بيمارسها   ديده

مترشتش هتنتد را   خاميش  د. ولا

ت ا  داد. ا هرا  زنا  و متردا  

آزاديزياه را آنچنا  برانگيز   تگ 

هند يکپتارچتگ ا تهترا   تد و تتا 

 گ دول  هند ا الر نکرد  تگ   وقها

قيانين را بازنگری خياهد  ترد و 

سز  شيری بيتشتهتری در قتيانتيتن 

ا مال خياهد  د، جامعگ هنتد آرار 

نگرف . و باتخره مردی ضگ هفتهتگ 

پيش در افغتانستهتا  بتا ختينستردی 

 تتامتتل لتتب و دمتتار هتتمتتستترش را 

اين واقتعتگ  ها نفر در پا  بريد، صد

در  هر هراف تت تمتع ا تهترا تا 

دا هند و ابعاد خشين   ييتگ زنتا  

ها را در  چند روزی تيهر روزنامگ

اقصا نقاط دنيا بگ خيد اخهصتا  

  داد.

نار متينتا التهتهتاوی را يتادتتا  

از  يکا  ميايد؟ فعال عقيب زنا  و 

بسيار زنانا  گ در جريا  انتقتال  

مصر ميرد ت اوز شتروهتا قترار 

متتارس هتتمتتا  وقتت   ۸ شتترفتت ؟

ت اهتراف زنتا  بترای بترشتىاری 

ز   تتگ بتتگ متتيتتدا    روز جتتهتتانتتا

الهحتريتر آمتده بتيدنتد، بتا وا تنتش 

 تتتديتتتد و خشتتتن متتتههتتتبتتتيتتتي  و 

های اسالما مياجتگ  تد  تروريس 

 گ ميزياسهتنتد زنتا  را بتگ ختانتگ 

 برشردانند. 

هتتا بتتا وجتتيد  تتتمتتار ايتتن  شتتير

متتبتتارزاف بتتا وقتتفتتگ متتردر بتترای 

بتتتتهتتتتهتتتتر، متتتتنتتتتىلتتتت  و  زنتتتتدشتتتتا

تتتتيستتتط نتتتيتتتروهتتتای  متتتعتتتيتتتشتتت ،

دسهزيش  قبگرد تاريزا  اسالما

    دند.   يما

 تتبتتدالتت تتيتتيتتل رهتتبتتر   در لتتيتتبتتا

 يرای ميقت  انتقتالبتا لتيتبتا در 

اولين سزنرانا خيد پ  از سقتيط 

قهافا ا الر  ترد  تگ از ايتن پت  

تماما قيانين متغتايتر بتا  تريتعت  

اسالمتا لتغتي  تده و قتانتي  چتنتد 

 گ در قيانين سابق عه    همسری

دوباره اعيتا متا  و ممنيع  ده بيد

 شردد.

های انقتالبتاف ستالتهتای  رويداد

اخير درس بىرشتا بتگ انتقتالبتيتي  

من قگ و بگ طير مشز  بگ زنتا  

 تتگ در جتتريتتا   هتتايتتا داد. رويتتداد

طيفا  انقال  مشزتصتا مصتر بتگ 

بتگ  شتاهتا و ي  ديده نميتشتد، ولتا

شيش ميرسيد. ت اوز بگ زنتا  در 

متتحتتل ا تتهتترا  و در متتيتتدا  

الهتحتريتر. دست  انتدازی، آزار و 

اذي  زنا  با وجيد در خفا بيدنش 

بگ جرايد درز پيدا  رد. اين پيتامتا 

تتتريتتن و  بتتيد از طتتر  ستتيتتاه 

ترين بتزتش بتيرزوازی  ارت ا يا

جريا  سياه و دس  راسهتا استالر 

سياسا. پيار اسالميي  اين بتيد  تگ 

نقش تي در الهحرير نيس . تي نبايد 

ا تهترا   تنتتا. تتتي نتبتتايتد رهتبتتر 

. جای تتي در ختانتگ است  و  با ا

 ار تتي ختدمتاف ستکتستا و بتچتگ 

داری و اطا  . صتدايت  در آيتد 

ت اوز و تحقير، اذيت  و آزار در 

ارز ا.   مين  نشسهگ اس . تي با

خيدف را آدر بگ عسا  نيتاور. تتي 

  در اسارف مايا.

اما اين پيار را  گ مرتتبتا زنتا  

های مزهتيت  و از  دارند در  شير

هتتای نتتيتتروهتتای متتزتتهتتيتت   تتتريتتبتتي 

وعشتتا استتالمتتا متتيتتشتتنتتينتتد، چتتگ 

چگ  سا بايد  بايد جيا  دهد؟  سا

اين نيروی سياه را سر جتای ختيد 

  بنشاند؟

ي  چي  بر ستر زنتا  زد  

زد  ي  په  بر سر جامعتگ.  يعنا

نتتابتترابتتری زنتتتا  ادامتتگ هتتمتتتا  

ها در جتامتعتگ است . ز   نابرابری

 نند و او را بتا مترد  را تحقير ما

نتابتترابتتر نتتگتتاه متتيتتدارنتتد تتتا از آ  

بهيانند بهره برداری  نند. سرمتايتگ 

چگ در  کل  راواتا چگ در  کل 

 مامگ بگ دنبال سيد بيشهر اس  تتا 

بتتتهتتتشتتت  ختتتيدش را تضتتتمتتتيتتتن 

هتا بتيتن  انستا   جنستا تبعي   ند.

ز  و مرد  امل مهما اس  تتا از 

زنا  بگ  نيا  نيروی  تار ارزا  

در وق  متبتادا استهتفتاده  تنتنتد. از 

 تتتتار  و  طتتتتريتتتتق  تتتتار زنتتتتا 

های هتنتگتفت   سرمايگ سيد  يد ا 

از  غيتر قتابتل بتاور دا تهتگ است .

طتتتريتتتق ستتتر تتتي  زنتتتا  و يتتتا 

جداسازی جنسيها  کا   تمتيتقتا 

در ميتا  طتبتقتگ متىدبتگتيتر ايت تاد 

و زندشا عقيرانگ ای را بتگ  ميکنند

همگ آنها تحميل ميکنند. محروميت  

و  در رفاه و آميزش بگ خترافتاف 

و تعصباف  هنگ و پيسيده ه  دامن 

ميىند و امکا  اسهثمار و مر تي  

  نگاهدا هن جامعگ بيشهر ميشيد. 

بتتايتتد بتتپتتاختتاستت . بتتردشتتا را 

نپهيرف . نشا  دهي   گ تحتقتيتر را 

نميپهيتريت . نتابتيدی چتنتد نستل را 

نميپهيري . نشا  دهيت   تگ متيتدانتيت  

ای با  جريا  از چگ قرار اس .  ده

اوباش سر يبگر ا  و بتا طتنتا  

تتريتن  تيتيه هتا  دار و با ظتالتمتانتگ

ميزتياهتنتد قتدرتتمتنتد تتر  تينتد و 

هتای  هايشا  پر پيل تر. سفتره جيب

خالا مردر و  عسا  هتای بتانت تا 

متتتيتتتيتتتيتتتاردی عتتتکتتتيمتتتهتتتگتتترا  و 

مفهزيرا  اين داسها  اين ستيتستهت  

اسالر سياسا از هتر زمتا   اس .

ديگر منفيرتر و  کننده تتر است  

و در  ين عتال خت ترنتا تهتر  تده 

اس . بايد با تمار نتيترو  تيتيتگ اش 

متتا زنتتا  ايتتن بتتار  متتهتتشتتکتتل  تتد.

بايسها در ص  متقتد ر بتا تيت . در 

ص  مقدر سازماندهتا متردر، در 

صتت  متتقتتدر هتتر ا تتهتترا  عتتق 

طيبتانتگ ای، در صت  متقتدر آشتاه 

نتتيت تتتيتتى   تتد  و آشتتاهتتا داد .

عميگ د من در وهيگ اول متا زنتا  

هسهي . در نيت تيى انتقتال   تيتيتگ 

اين ن    نيتع و  تد ز  و  تد 

بشر نيى ما بايد بتا تيت . هتمتراه بتا 

نتيتتروهتتای ستتيستتيتتالتيتتستت  و هتتمتتگ 

انسانهای آزاديزياه، همراه با هتمتگ 

انسانهائا  گ اين ن   را نپتهيترفتهتگ 

اند. ما بسياري . ما  ل جامتعتگ ايت . 

ما ميهياني . بگ نتيتروی ختيد بتاور 

   ني .

 زنان و صف مقدم مبارزه

* 

 افسانه وحدت

 

 با نشریه زن آزاد همكارى کنيد!
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چهره ضيس  و چگ تا يتری بتر 

اف ار و آرا ديتگترا  متا شتهارد؟ 

برای رو ن تر  د  بحتث بتيتائتيتد 

خييا شهرا سری بگ سينما بىنيت  و 

چند چهره مشز  را نتار بتبتريت . 

مثال آن يينا جيلا، جيليتا رابترف، 

سيزا  سراندا ،  ي  پين، بتراف 

پي ، رابيرف دينيرو يا آلتپتاچتيتنتي. 

اشر اين افراد را نما  تنتاختهتيت  يتا 

اين افراد از پشت  راديتي و بتدو  

اس  و رس  معين با متا در ارتتبتاط  

قرار ما شرفهنتد، چتگ تتا تيتری از 

قدرف بازيگری و قدرف ضالمشتا  

ما شرفهي ؟ نقش و تا ير چهره هتا 

بتتگ ستتادشتتا هتتمتتيتتن استت  ضتتگ ايتتن 

 بازيگرا  بگ ما منهقل ما ضنند.

در  ال  سياس  نيى همينت تير 

اس . چهره های معرو  سياسا، 

صتتر  نتت تتر از ايتتنتت تتگ بتتگ ضتتدار 

جنبش يتا عتى  ستيتاستا متهتعتيتق 

با ند، همين گ برای ما چهره هتای 

پشتت  پتترده و دور از دستتهتترس 

نيسهند، قابل فه  تر و قتابتل لتمت  

تراند. تاريخ جها  از اين افراد ضت  

ندارد. چگ شيرا، شتانتدی، هتيتهتيتر، 

جمال  بدل الناصر، يا لنتيتن و ... 

افرادی را ما  ناسي   تگ فتقتط بتا 

ديد  تصيير  تا  متا دانتيت  چتا 

متا شتييتنتد و در  ت تای متبتارزه 

سياسا جتای متا شتيترنتد. بتعتضتا 

قدرف  المشتا  متا را جته  متا 

 ند و ي  راب گ ويگه انسانا بتيتن 

دو طر  اي اد ما شردد.  بعنتيا  

 سا  گ سالهای مهمادی از طريتق 

برنامگ های زنده تيييىيي  رو در 

رو با مردر ستزتن شتفتهتگ و عتر  

های آنها را  نيده و آنها عترفت  را 

 نيده اند، با ت ربگ  تزتصتا نتيتى 

متا شتييتت  ايتن رابت تگ دو طترفتتگ 

چگينگ با ث اسهحکار سياسا بيتن 

افراد و اعىا  سياسا با مردر ما 

   يد.
 

 سياسيون و بی چهرگان سياسی 
بزش وسيعا از مردر استامتا 

ا زا  سياسا ای را  تنتيتده انتد 

اما هرشتى غتيتر از نتامشتا  چتيتى 

بيشهری از آنها نما دانند. سازما  

ها و نهادی هتائتا هت  هستهتنتد  تگ 

مدار با اس  سازما  و تشکيالتشتا  

با مردر سزن ما شيينتد. ستازمتا  

اين را ما شييد و تشکيالف آ  را 

ما شييد. جنبش و تتفت تر چتريت تا 

در ايرا  پر اس  از اين اسامتا و 

ا زا  ضگ در هالگ تاري ا بتيد  

برايشا  مقتدس  تده است . بتقتيل 

معرو  آنقدر در تاري ا مانده انتد 

ضگ ديگر نما تيانند رو بتگ آفتهتا  

ظاهر  يند.  ايد ذضر نار تنا چنتد 

بد نبا د. ا ر  دهتقتانتا يت تا از 

ا ضای سازما  چريك های فدائا 

ختتيتتق ضتتگ زمتتا   تتاه از زنتتدا  

شريز  و عتات بتعتنتيا  متزتالت  

عتت تتيمتت  استتالمتتا در ختتار  از 

ايرا  بسر ما بترد، هتنتيز  تمتهتر 

 سا   سا از او ديده اس . عها 

آن ا ضتگ رو بتگ متردر عتر  متا 

زند، تصييری نيس .  باس تيضل 

ي ا ديگر از هتمتيتن افتراد است . 

ايشتتا   ضتتي رهتتبتتری ستتازمتتا  

اقيي  است .  -چري های فدائا خيق

چند ماه پيش در نشس  نيرو هتای 

چپ در سيئد او  نتيتى جتىو جتمتع 

سزنرانا  بيد. همگ افراد رهتبتری 

سازما  هائا ضگ برای ستزتنترانتا 

د يف  ده بيدند،  ينا بيده و در 

برابر دوربين قرار شترفتهتنتد. آقتای 

تيضل اما ترجيح دادند در عضتير 

نفر از عضار در ايتن  ٢٢٢تقريبا 

نشس  در برابر دوربين فييمبردار 

قرار نگيرند. آيا ايتن دور انتديشتا 

امتتنتتيتتهتتا و دور متتانتتد  از شتتىنتتد 

نيروهای تروريس  اسالما اس ؟ 

بن ر من اين ير نيس . اشر ايشا  

ف ر ما ضنند ضگ با پش  ضترد  بتگ 

دوربين، مزفا خياهند متانتد فتقتط 

يتك ست تحتا نتگتری است . چتتي  

نتفتر  ٢٢٢ضافا اس  يت تا از آ  

ريگا بگ ضفش دا تهتگ بتا تد و از 

ايشا      بگيرد و بتگ متقتامتاف 

امنيها رزي  تتحتييتل بتدهتد. آنتگتاه 

آقای تيضل ديگر  ينا نيستهتنتد. بتگ 

اين دليل اين يك سبك زندشا و يتك 

فيگير و يك  ادف سيتاستا است . 

آنقدر مزفا مانده و از اين متزتفتا 

ماند  فضتيتيت  ستاختهتگ است  ضتگ 

ديگر نما تتيانتد بتا چتهتره بتاز و 

تمار قد در برابر مردر ظاهر  يد. 

از آفها  دوری متا شتىيتنتد چتي  

هميشگ در سايگ مانده است . متردر 

با اين افراد اعساس نىديت تا نتمتا 

ضنند. اينها عها اشر نماينده عقيتقت  

م يق ه  با ند، بتاز نتمتا تتيانتنتد 

رهبر مبارزاف مردر با ند. خفقا  

آريامهری و عتات ديت تهتاتتيری و 

سرضي  اسالما در  ين عتال ضتگ 

مي يع قابل بحثا اس  اما هتمتگ 

دليل برای دور از دسهرس اجهماع 

بيد  نما تتيانتد ايتن بتا تد. قترار 

نيس  فعالين  رصگ های مزتهتيت  

جنبش هتای اجتهتمتا تا از جتمتيتگ 

فعالين عقيب ضيدك، عتقتيب زنتا  

يا فعالين جنبش ضارشری عتهتا در 

دل اين  رايط مزفا بتمتانتنتد. ايتن 

مزفا متانتد  ضتمت تا بترای عتفت  

امتتنتتيتت   تتا  نتتيتتستت ، بتتر تت تت  

ع يم  اسالما راع  تتر چتهتره 

های شمنار و غير  يتنتا را متيرد 

تعر  قرار ما دهد و از صحتنتگ 

 عضير اجهما ا خار  ما ضند. 
 

 مخفی بودن يك وسيله حفظ جان
بتتيتتشتت  در ايتترا  امتتروز و 

تتتحتت  عتتا تتمتتيتت  رزيتت  استتالمتتا 

انه ار اين نيس   گ فعالين سياسا 

هييت  ستازمتانتا ختيد را  تيتنتا 

 نند. ا ضا و فعالين سازما  ها و 

اعىا  سرنتگتينتا طتيتب در ايتن 

تياز  قيا بين ارت تاع استالمتا و 

 مبارزاف مردر بايد مزفتا بتا تنتد.

ما انقالبيي  و ستيتاستيتي  متزتالت  

ع يم  استالمتا ايتن را بتزتيبتا 

ميداني . بسياری از ما برای ايتنت تگ 

از در تيغ عت تيمت  استالمتا جتا  

بدر بتريت ، مت تبتير  تديت  استامتا 

سياسا برای خيد انتهتزتا  ضتنتيت . 

منصير ع م  و عميد تقتيائتا از 

جميگ اساما آ نائا برای بستيتاری 

از مبارزين ستيتاستا و متزتالتفتيتن 

جمهيری اسالما هسهند. اما همين 

افراد بدرسها ميدانسهند ضگ استامتا 

مسهعار فقط بترای عتفت  جتا  در 

يك مقع ع معتيتن است  و بتگ ايتن 

معنا تحمييا اس . اين مزفا بيد  

برای دوره ای نفع اش را بگ هتمتگ 

رسانتده است  امتا از ايتن متزتفتا 

بيد  نبايد فضيي  سياسا ستاخت  

و آ  را ابدی و ازلا ستاخت . ايتن 

مزفا بيد  يك محدودي  تحمتيتيتا 

اس  و در اولين فترصت  بتايتد از 

 ر اين محدودي  خال   د. امتا 

ايتنت تتا صتحتتبت  بتر ستتر فتعتتالتيتت  

اجهما ا اس . اين ا ديگر بتاز بتگ 

عک  ميقعي  بين عکيم  اسالما 

و مبارزاف متردر، رزيت  استالمتا 

دسهش برای ستر تي  و تتعتر  

همگ جانبگ فعالين اجهمتا تا تتمتامتا 

باز نيس  و تعر  بگ اين فعتالتيتن 

برای رزي  در س ح داخيا و بتيتن 

  الميا شرا  تمار ما  يد.
 

چهره های علنینی در ينك جنامن نه 
 خفقان زده

در ايترا  بتحتث  تيتنتا بتيد  

فعالين اجهما ا مدف هتا است  از 

ستتيی يتتك عتتى  ستتيتتاستتا متتعتتيتتن 

م ر   ده اس . عى  ضمينيست  

ضارشری ايترا  پتيتش ضستيف ايتن 

بحث اس  و هتمتيتن بتحتث بتا تث 

 ده اس  تاقل بتزتش متعتيتنتا از 

فعالين جنبتش ضتارشتری بتا چتهتره 

هتتای  تتيتتنتتا ختتيد وارد ضتتارزار 

مبارزه  يند. هتمتيتن چتهتره هتای 

آ نا در جنتبتش ضتارشتری را بتيتاد 

بياوريد ضگ در صيرف بتا چتهتره  

بيد   چقدر ض  تا ير تر ما بيدند. 

نگ تيده ضارشرا  و نگ مردر ب تير 

اليعمير  و نگ هي  فرد ديتگتری در 

س ح بين المييا هي   تنتاختهتا از 

ايتتن فتتعتتالتتيتتن نتتدا تتهتتنتتد. امتتروز 

و تتعتتيتت  جتتنتتبتتش ضتتارشتتری در 

متتقتتايستتگ بتتا ديتتگتتر جتتنتتبتتش هتتای 

اجتتهتتمتتا تتا در ايتترا  بتتگ متتراتتتب 

مهفاوف اس . بزش قابل تيجگ ای 

از رهبرا  جنبش ضارشری فعالي  

و مبارزه  ينا متا ضتنتنتد و هتمتگ 

نتيتتروهتتای ستترضتتي  نتيتتى بتتا آنتتهتتا 

آ نائا دارند. مهمهريتن فتاضتهتيری 

ضگ با ث  تده است  عت تيمت  بتگ 

راعها نهياند بگ آنها تعتر  ضتنتد، 

 ناخهگ  ده بيد  آنها و محبيبتيت  

آنها در س ح ايرا  و جها  است . 

اين ا  ينا بيد  در ختدمت  عتفت  

امنيت  ايتن فتعتالتيتن قترار شترفتهتگ 

 اس .
 

مداف ين قانون اساسنی و مسنهنلنه 

 زن در ايران

بحث بر سر  ينا  د  فعاليتن 
راديکتال در جتنتبتش زنتا  است . 
مشکل هميشگ بترای  ستانتا است  
 گ خال  جريا   نا متا  تنتنتد و 
و ع ميجيد را نما پهيرند و در 
مقابل اين آپتارتتايتد جتنتستا بتهتيت  
 نيا   يتاه نما آيند. ديکهتاتتيری 
و سر تي  ستيتاستا هتمتيتشتگ ايتن 

بتتتتزتتتتش از 

 نقش و جايگاه چهره های علیی
 در جیبش زنان 

 کيوان جاويد

 ۵ادامه در صفحه 
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اين روزها بگ ل   اينهرن  و 

ساتالي  و امکا  متقتايستگ زنتدشتا 

در دنيای متهتمتد  غتيتراستالمتا و 

متتبتتارزه  تتمتتينتتيتتستت  هتتا، هتتمتتگ 

انستتانتتهتتای رو تتن و متتنتتصتت  بتتگ 

ايتتنتتکتتگ ز  در استتالر بتتا عتتق و 

عقيب اس  و جايگاهش از ابتىار 

جتتنتتستتا، وستتيتتيتتگ تتتيلتتيتتد بتتچتتگ و 

خدمهکاری مرد و ختانتياده بتاتتتر 

نما رود آشاه و بگ ا کال مزتهتيت  

معهر  اند. البهگ وقهتا بتحتث بتر 

سر عق ز  و اسالر و عتکتيمتهتش 

ما  يد، دول  روعتانتا و ختيتل 

ميا اسالميي  )نر و ماده( را بتايتد 

از تيده وسيع مردر  تريت   تنتار 

 بگهاري ! 

متتنتتشتتير عتتقتتيب  تتهتترونتتدی 

روعانا بزيبا افکار و ايدآل ايتن 

طي   د ز  را فرميلگ ما  تنتد. 

آيا عامتيتا  روعتانتا و عتکتيمت  

اسالما جايگاه ز  را در عکيم  

تبعي  جنسا نتمتا دانستهتنتد؟ آيتا 

امتتيتتد دا تتهتتنتتد  تتگ و تتع ز  در 

جامعگ تغيير  ند؟ آيا نما دانستهتنتد 

هيرا  شيد  برای روعانا هتمتا  

هتمتگ متا …  لبي  بگ امار است ؟ 

دانستتهتتنتتد و آشتتاهتتانتتگ بتترای عتتفتت  

عکيمهشا  قدر بردا هنتد. امتا ايتن 

فقط ي  انهزا  ستيتاستا نتيتست ، 

همين آقايا  ميا اسالمتا بتگ فتکتر 

"عق و عقيب" در زندشا  زصا 

ختيد تتا  هتت  هستتهتنتتد! مستتيتتمتتا از 

اينکگ ز  از عقيب مدر  و بترابتر 

برخيردار بتا تد وعشت  زده انتد 

چرا گ مسهزدر و وستيتيتگ ار تای 

جنسا خيد را از دست  ختياهتنتد 

داد. در همتيتن ست تح، زنتا  متيتا 

استتالمتتا هتت  تبتتد عتتب استتالر را 

قيرف داده اند و وجيد خيد را در 

همين آميز های استالر درت متا 

 نند  گ در منشير روعانا با دق  

 و با تعار  فرميلگ  ده اس . 

در ايتن متنتشتير ز  هتمتانتا  

اس   گ اسالر و قرآ  تعري  متا 

 ند. اين ا از تکرار  نيع تتعتريت  

ز  در اسالر پرهيى ما  تنت  ولتا 

از ستتيتتاستت  و  تتمتتل جتتمتتهتتيری 

اسالما و دولهش برای هتر انستا  

متنتصتفتا  تيتا  استت   تگ ز  را 

چيىی جتى وستيتيتگ ای  تگ تتاريتخ 

مصر  دارد و بتايتد از آ  فتقتط 

برای بازدها بهتهتر عتمتايت   ترد 

بسنده ما  ن ؛ بزيانيد و ختيدتتا  

 قضاوف  نيد. 

  ٣-۹۹میشور آقای روحانی  بید 
ب س  بگ عقي ال  ميظ   دو
با تيجگ بگ ف تماما جها   در نا ز
تماما و در ين قانينا  ازمي 
ي از مند هبهر در جميگ  ل، از  کا ا
 د ا  رمسا د بر   مينگها ز

دي و ما ب عقي   عيا و ا زصي   
درا ، و ما از عماي    ، در معني 
ردار  و با ه در دورا  بييگ 

از عماي   ا ، در ند زعضان  فر 
عماي  ، در باسرپرس     ا د ي 

صالح با ه شا در دادقضايا مهناسب 
اده، خاني   بقا   و عف   يا   هد 
  نا   و زشا هبيي   بيمگ خا در 
در نيى و باسرپرس  رده و سالزي

بگ ا  ند زقيميمي  فر ي   ا ا
جه  غب گ در  ايسهگ  درا  ما 
لا د  ونبي رف صي در نها  آ

  اي  نمايد.  ، را ر ر ا

* 

* 

جنبش را نشانگ ما رود. تنتهتا ايتن 
فشتتار تت تتيتت  اجتتهتتمتتا تتا استت   تتگ 
افرادی ه  پيدا ما  تينتد و نتقتش 
سپا  اطمينا  عفط و ع متيجتيد 
را بازی ما  نند. وقها از چتهتره 
های  ينا در جنبش زنا  صحبت  
ما  نتيت ،  تايتد ايتن استهتدتل در 
مقابل ما قرار بگيتيترد  تگ افترادی 
چي   يرين  بادی تمار قد و تتمتار 
رخ عر  از زنا  و عتقتيب آنتهتا 
ما زنند، پ  جنبتش زنتا  تتمتامتا 
با چهره نيس . اما مي يع فتقتط 
چهره  ينا بيد  نيس . ما چتهتره 
های انقالبتا و راديتکتال ختيد را 
متتا ختتياهتتيتت .  ستتانتتا  تتگ دنتتبتتال 
عقيب ز  يا عقيب بشر در قتانتي  
اساسا ارت ا ا عکيم  اسالمتا 
نگردند و بگ قصد ندا هگ با ند سر 
زنتتا  و متتردر  تتاله   تتر تتا و 
اسالما بگهارند. اتفاقتا هتر چتقتدر 
افرادی چي   يرين  بادی  تيتنتا 
تر و تيسط رسانتگ هتای  تمتيمتا 
بين اليميا بيتشتهتر مت تر   تينتد، 
جنبش راديکال و برابری طتيتبتانتگ 
زنا  بايد بيشهر و وسيع تتر تتالش 
 ند  تگ چتهتره هتا و ستزتنتگتييتا  
واقعا و برابری ختياه ختيدش را 
بگ ميدا  بتيتاورد تتا  تل ختياست  
انسانا زنا  تتيستط افترادی چتي  
 تبتادی بتگ ستمت  قتتانتي  استاستتا 
 عکيم  اسالما  اناليىه نشيد.  

 

جننیننبننش زنننان و عننلننیننی بننودن 
 پيشروان اين جیبش 

ي ا از قيی تتريتن و مت تر  
ترين و تا يتر شتهار تتريتن جتنتبتش 
های اجهما تا در ايترا ، جتنتبتش 
زنا  اس . جتنتبتشتا ضتگ در هتمتگ 
ابعاد زندشا م بير اس  در مقابل 
ع يم  اسالما بايسهتد. زنتا  در 
خيابا ، زنا  در محل ضتار، زنتا  
در خانگ، زنا  در انهزا  پي تش، 
زنتتتا  در ورزش و زنتتتا  در 
 رصگ درس و دانشگاه و ... هيت  
بزشا از جامعگ نيس  ضگ اينچنيتن 
در همگ ابعاد ضيچك و بتىر  در 
مقابل ع يم  قرار بگتيترد. عتفت  
هيي  و انساني  زنا  اي تا  متا 
ضند اينچتنتيتن در بترابتر عتکتيمت  
قرار بتگتيترنتد. زنتا  عتهتا بترای 
نتتفتت  ضشتتيتتد  بتترابتتر بتتا متتردا ، 
ع تيمت  را در متقتابتل ختيد متا 
بينند. جتنتگتا ضتگ هتمتيتشتگ وجتيد 
دا هگ اس  و  ميما آنچنتا  ابتعتاد 
وسيع بگ خيد شرفهگ اس  ضگ دائمتا 
هشداری اس  برای ضتل عت تيمت  

 اسالما.
جتتنتتبتتشتتا ضتتگ از ضتتيدضستتهتتا  
 روع ما  يد و همگ جتامتعتگ را 
فتترا متتا شتتيتترد. ز  در  شتتق و 
ستت تت  و ختتانتتياده و ... رزيتت  
اسالما با وستيتع تتريتن متقتاومت  
اجهما تا در ايتن زمتيتنتگ روبترو 
است . متتمتت تتن نتيتتستت  روزانتتگ از 
ستتتيی ستتترا  ريتتتى و در تتت  
عت تتيمتت  اظتتهتتار نتت تتری  تتيد و 
مس يگ ز  در ميا  نتبتا تد. جتنتگ 
بين ع يم  و عقيب زنا  ي ا از 
اسهراتگيك ترين نبردهای متيجتيد 
در ايتترا  استت . بتترای عتت تتيمتت  

اسالما  ييگ ز  بتيد ، غتيتر از 
ايتتنتت تتگ دفتتاع از ضتتيتتا  استتالر و 
ا تتهتتقتتاداف پتتيستتيتتده استتالمتتا اش 
اس ، همچنين ميدانند  قب نشيتنتا 
در برابر زنا  يعتنتا يتك  ت تست  
سنگين بگ ميجيد ي  ضل ع تيمت  
اسالما و  قب نشيتنتا در بترابتر 

 مبارزاف مردر.
با اين همگ اين جتنتبتش بتا ايتن 
طيل و  ر  و با اين ابعاد خيره 
ضتتنتتنتتده، فتتاقتتد رهتتبتترا   تتيتتنتتا و 
سزتنتگتييتا   تنتاختهتگ  تده است . 
جنبشا ضگ بترای عتق عتيتاف متا 
جتتنتتگتتد و نتتمتتا تتتيانتتد در بتترابتتر 
ع يم   قب بنشيند. ايتن جتنتبتش 
عها در متقتاطتع ای ضتگ فتعتالتيت  
 ينا ضرده اس  و بترای ختياست  
های انسانا خيد بتگ ختيتابتا  نتيتى 
آمتتتده استتت ، فتتتاقتتتد رهتتتبتتترا  و 
سزنگييا  ستراستری بتيده است . 
اين يك  ع  اساسا برای جنبتش 
زنتتا  استت . دنتتيتتا بتتايتتد رهتتبتترا  
رادي ال جنبتش بترای رهتائتا ز  
را بشناسد تا بگ فراخيا  های آنتهتا 
با آغيش بتاز تتری جتيا  متثتبت  
بدهد. رهبرانا ضگ ما تياننتد تتيده 
های وسيع زنا  را بستيتك ضتنتنتد و 
برای صدها عق پايمتال  تده  تا  
وارد ميدا  مبتارزه  تيتنتا  تينتد. 
اين رهبرا  فا التحتال متيجتيدنتد. 
اما بگ هر دلتيتل ستيتاستا و تتا تيتر 
سن  های غيط سياسا و اجهما ا 
عا ر نيسهند جييی صحنگ بتا تنتد 
و جنبش زنا  را در ابتعتاد وستيتع 
رهبری ضنند. رهبرا   ينا جنبتش 
زنا  ما تياند ره صد سالگ را يتك 

سالگ طا ضنتنتد و آنتچتنتا  جتنتبتش 
زنا  را بگ جيي سيب دهند ضگ دور 
از باور هتمتگ نتاظترا  ستيتاستا و 
اجهما ا با د.  ايد تزر بگ شتفتهتن 
نبتا تد ضتگ  تيتنتا بتيد  در ضتنتار 
رادي ال بيد  و هتمتگ عتق بترابتر 
زندشا را برای همگ زنا  خياسهن 
دو متيلتفتگ متهت  در امتر رهتبتتری 
جنبش زنا  اس . دو ميلفگ ای ضتگ 
بگ وفير در ايرا  ما تياند سترار 
 ۸۸شرف . اتفتاقتاف بتعتد از ستال 

يتت  درس مشتتزتت  نتتيتتى بتتگ متتا 
تتقتريتبتا  ۸۸ميدهتد. بتعتد از ستال 

عر   قابل تيجگ ای  تگ متهتر و 
نشا  جنبش زنا  را بگ خيد دا هگ 
با د مشاهده نتمتا  تنتيت . متنت تير 
عر اف خيد جيش يا مبارزه  ييگ 
عتت تتا  استتالمتتا يتتا تتتالش بتترای 
عضير در اسهاديير های ورز تا 
نيس . تت تمتعتاف و نشتست  هتا و 
بيانيگ ها  گ  متيمتا تتيستط بتزتش 
جييی صحنگ جنبش زنا  سازمتا  
داده متا  تيد  ت  رنتگ تتر  تده 
اس . در همين  رايط و ميقتعتيت  
اجتتهتتمتتا تتا و زيتتر تتتيتتغ هتتمتتيتتن 
عکيم ، ما بيني  جنبش  ارشری 
با قدرف بيشهر و عق بگ جانب تتر 
در برابر عتکتيمت  قترار شترفتهتگ 
اس . اين ا ديگر نقش رهتبترا  و 
پيش  سيتا  و افراد جييی صحنگ 

 اس   گ تعيين  ننده ما  يد. 
 

پننيننش بننه سننوی عننلننیننی شنندن 
رهبران و سخینگنوينان جنینبنش 

 برای رهائی زن!

روحانى“ میشور شهروندى”زنان و   

 رضا مرادى

 نقش و جايگاه چهره های.....
  ۱ادامگ از صفحگ 



 ٦صفحه                                                                                                                                            ٢۴زن آزد شماره     

 کودکان مادر! –۴
شتاهتتا بتعتتضتتا از متترا تتى و 

دواير دولها  گ دست   تا  تتيی 

آمار و ارقار اس  ، آمتارهتايتا را 

ا الر ما  نند  گ درعقيق  ، تت  

سرباتس  برای آ  ها و پترده از 

عياد ا هيلتنتات بترمتا دارد  تگ 

جمهيری اسالما، يا  امل مسهقي  

آ  اس  و يتا مشتيب ومتبتيتغ آ . 

اخيرا يکا از مست تيلتيتن ستازمتا  

 ب  اعيال ا الر  رده  گ درستال 

درايترا  تتحت  عتا تمتيت   ۴۹۳۴

 ۴٢جمهيری اسالما از تيد تا  

سالگ فرزنتدانتا بتدنتيتا آمتده  ۴۱تا 

اند. او آمار خيد را بگ ايتن  تکتل 

 دسهگ بندی  رده اس : 

ستالتگ ،  ۴٢مادر!  ۱از –ال  

  يدت. ۱

سالگ ،  ۴۴مادر!  ۴۱از  –  

  يدت. ۴۱

ستالتگ،  ۴٢مادر!  ۰٢از  –  

  يدت. ۰٢

سالگ ،  ۴۹مادر!  ٢۱۰از  –د 

  يدت. ٢۱۰

 ۴۱متتادر!  ۴٢۸۳و از   –ه 

  يدت بگ دنيا آمدند. ۴٢۸۳سالگ، 

اين آمار نشا  متا دهتد  تگ اوت: 

 يدت آزاری درايترا  استالمتىده 

بيداد ما  ند.  انيتا: ايتن، هتمتگ ی 

آمتتار  تتيدت آزاری تتتحتت  نتتار 

ازدوا  نتتيتتستت . چتترا  تتگ  تتمتتق 

فتتاجتتعتتگ بتتيتتشتتهتتراز ايتتنتتهتتا استت  و 

بستتيتتاری از ازدوا  هتتای! ايتتن 

چنينا درجايا  ب  نما  يد و از 

ايتتن هتتيلتتنتتات تتتر ايتتن استت   تتگ 

زايما  های زيادی از اين  يد ا  

بىور مادر  ده، ا الر نما  تيد. 

فاجعگ وقها چهره ی دردنا ش را 

نشا  ما دهد  گ در ن رآوري   گ 

ستتال  ۴٢نتيزاد بتا متادرش فتقتتط 

 فاصيگ ی سنا دارد.

پای جمهيری استالمتا ازايتن 

جه  دراين ف ايع در ار اس   گ 

و تعتيتت  اقتتهتصتتادی و متعتتيتشتت  

مردر را چنا  بگ شروشتا  شترفتهتگ 

 گ خانياده های فقتيتر مت تبتيرمتا 

 تتينتتد بتترای  تت   تترد  تتتعتتداد 

نتتانتتزتتير، دختتهتتربتتچتتگ هتتا را در 

 يد ا  يهر بدهتنتد. و از نت تر 

عقيقا ه  بگ دو دليل سنگينا بتار 

ايتتن جتتنتتايتت  بتتايتتد روی دوش 

جمهيری اسالمتا بتا تد. از يت  

 ۴۱طر  فقگ و سنت  ارتت تا تا 

قر  پيش را تبييغ متا  تنتد و بتر 

اساس اين ستنت  پتيستيتده و  تد 

انسانا اس   گ هي  قتبتحتا بترای 

ازدوا   يد تا  قتائتل نتيتستهتنتد و 

ازطر  ديگر برای جيتيشتيتری و 

ممنيع  د  اين  يدت آزاری هتا 

 هي  قدما بردا هگ نما  يد.

 

کننارشننهننیننی هننايننی بننرای   –٢

 کارکردن زنان 
قيانين  د ز  و سياس  های 

بگ عا يتگ رانتد  زنتا  درايترا ، 

فقط بگ اداراف دولها خالصگ نما 

 يد  گ با هىار بهتانتگ ستعتا متا 

 نند زنا ، اسهزدار نشتينتد. بتيتکتگ 

در ا هغال زنا  در بزش ختدمتاف 

و خصيصا نيى  تار تکتنتا متا 

 نند. درهتفتهتگ ی اختيتر ستازمتا  

امير صتنتفتا و بت تيرمشتزت ، 

اتحاديگ مشاورين امالت ) بتنتگتاه 

های ميکا ( بتگ نتقتل از دستهتگتاه 

مقنتنتگ ا تالر  ترد  تگ زنتا  عتق 

نتتدارنتتد دفتتهتتر مشتتاورامتتالت بتتاز 

 نند! بيکگ ما تتيانتنتد بتگ  تنتيا  

متنتشتا و دفتهتترنتييت  و  تارمتنتتد 

آزان  های مسکن فعالتيت   تنتنتد. 

ايتتن درعتتالتتا استت   تتگ  تتده ای 

خيش باور انه اردارنتد و تتبتيتيتغ 

ما  ردند  گ دول  روعانتا آمتده 

تا زنا  بگ عقيب اجتهتمتا تا ختيد 

 برسند و عها بهيانند وزير  يند! 

البهگ زنا  آشاه فرياد ما زدنتد 

 تتگ در جتتامتتعتتگ ای  تتگ ز  عتتق 

انهزا  پتي تش ختيد را نتدارد و 

اخيرا ه   بنا بگ اين مصيبگ، عتق 

ندارد مدير ي  بتنتگتاه متعتامتالتتا 

مسکن با د، چگينگ ما تتيانتد در 

متتديتتريتت   تتال  و ستتيتتاستتا ايتتن 

 عکيم  نقش دا هگ با د؟ 

 

ابتهار يک زن مسنهنود در   –٣

 اصطالح سازی!
معتصتيمتگ آبتاد ) يتا آبتادی ( 

 ضي  ميسيي  فرهنگتا  تيرای 

 هرتهرا  اس . او مانند هتمتگ ی 

دوستتهتتا  و  تتر تتای ستتيتتاستتا و 

اقهصادی اش شاه شاها دربتاره ی 

زنتا  و مشتکتتالف آنتا ، وراجتتا 

ما  ند. اين فاطا  تمتانتدو اختيترا 

در باره ی يديده ی زنتا  فتراری  

ازخيدش ابهکتار" در و ترد". او 

پ  از وراجتا هتای زيتاد عتهتا 

نهيانس  ي  جي صداقت  ازختيد 

نشا  دهتد و ريشتگ هتای مشتکتل 

فرار از خانگ و تن فرو ا را نتار 

ببرد. فقط بتگ جتای بتکتار بترد " 

دختتهتترا  فتتراری" از اصتت تتال  

"دخهرا  شريى ازختانتگ" استهتفتاده 

 رده اس . مسي  اس  وقتهتا يت  

نفر نهياند پديده ای را بتيتا   تنتد، 

دس  بگ معادل سازی و بتازی بتا 

 يماف ما پردازد تا چيتىی شتفتهتگ 

 با د . 

 

 زنان شیاسیامه دار – ۴
پيرو خى بالف معصيمگ آبتاد 

درمتتيرد زنتتا  و پتتديتتده ی تتتن 

فرو ا، اعمدی مقدر سر ترده ی 

نيروی سر ي  ه  بگ عر  آمتده 

"برای جمع آوری زننان و شف : 

 خيابانی، کمبودامهانات داريم.. " 

ايتتن چتتمتتاقتتدار بتترای زنتتا  و 

اصيت برای انستا ، فتعتل "جتمتع 

آوری" را بکارما بترد تتا  تمتق 

اهانت  بتگ زنتا  و  تات انتگتاری 

زنا  را نشا  بدهتد. او هتمتچتنتيتن 

 ارشرا  جنسا را  گ برا تر فتقتر 

و فال   م بير ده انتد تتن ختيد 

را بتتفتترو تتنتتد، بتتا  تتنتتيا  "زنتتا  

خيابانا" نار ما برد. ايتن متىدور 

عکيم  در ادامگ ی عر  هايتش 

اين ها ) به قنود او زننان شف : "

خنيننابننانننی   ازنننتننر مننا شننهننسنن  

خورده ی زندگی هستیند کنه عنده 

ای آمده و آن ها را اغنفناد کنرده 

. غافتل از آ   تگ ايتن زنتا  اند"

 کس  خيرده ی زندشا نتيتستهتنتد 

بتتيتتکتتگ قتتربتتانتتا نتت تتامتتا نتتابتترابتتر 

وسيدجي هسهند  گ اعمدی مقدر و 

اربابانش بگ وجيد آورده اند. غافل 

از آ   گ اين زنا ، اغفال نشده اند 

بيکگ فقر م بير ا   رده تا تن بگ 

اين  ار بدهند. فقری  گ نهيت تگ ی 

مسهقي  غتارف هتا و دزدی هتا و 

اخهالس های سرا  و  تارشتىارا  

آنها اس . آقای اعمدی مقدر، زنا  

 کس  خيرده ی زندشا نيستهتنتد، 

 ما و ع يمهها  اس  ضتگ زنتدشتا 

و خي بزها زنا  را فدای سيد و 

 منافع مادی خيد ضرده ايد. 

بگ دنبال ن راف تيهتيتن آمتيتى 

اعتتمتتدی متتقتتدر بتتگ زنتتا ، يتتکتتا 

ديتتتگتتتراز جتتتانتتتيرهتتتای نتتتيتتتروی 

انه تامتا  تگ فترمتانتدهتا "پتيتيت  

امني  اختالقتا" را بتعتهتده دارد، 

" زننان خنينابناننی بن ودی شف : 

 شیاسیامه دار می شوند" 

واقعا  رر آوراست   تگ يت  

مقار اجرايا  گ خيدش  تهتده دار 

امتتنتتيتت  اختتالقتتا! جتتامتتعتتگ استت ، 

هتتنتترش ايتتن بتتا تتد  تتگ زنتتا  تتتن 

فروش ) اين  ارشرا  جنسا ( را 

صاعب سند و سابقگ و پترونتده ی 

 ناسايا نمايد. او با ايتن عترفتش، 

زنا  را بتا هتييت  متا دانتد. او 

زنا  را م رر و تح  تعقيتب متا 

دانتد. او زنتتا  را  تتامتل نتاامتتنتتا 

اختتالقتتا جتتامتتعتتگ متتا دانتتد. زيتترا 

هرشاه صحب  از امنتيت  اختالقتا 

ما  يد آ  ها فقط و فقط از زنا  

عر  ما زنند. زيرا ما ختياهتنتد 

افتتکتتار تتمتتيمتتا را از نتتا امتتنتتا 

اجهما ا و اقهصادی  گ ختيد تا  

بتترای متتردر ايتت تتاد  تترده انتتد، 

دور نند. اين جانتيتا  در عتقتيتقت  

دارند  کل متار را متا  شتنتد تتا 

ذهن مردر را ازخرابتکتاری هتا و 

فضاع  ها و جناياف چنديتن دهتگ 

ی خيد منحتر   تنتنتد. آمتارهتای 

رسما رزيت  نشتا  متا دهتد  تگ 

 ۰٢بتيتتش از 

 از ميان خبرها 

 ٧ادامه در صفحه 

 اخبار زنان درهفته ای که گذش  

 آزاده دربیدی
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درصتتد تتتن فتترو تتا  درايتترا ، 

 نيجيانا  هسهند.

 
دو کالم هم از آين    هنا   –  ۵

 بشیويد!
دراين هتيتر و بتيتر، متي تيع 

فهيای مکتارر  تيترازی در متيرد 

نگاه  ترد  بتگ زنتا  مستيتمتا  بتد 

ع ا  م ر  ما  يد. با هتمتگ ی 

ز ها  گ اين عر   مشم ى  نتنتده 

بتتگ هتتمتتراه دارد،  تتنتتيتتد  ايتتن 

مضحکگ ی عيزوی برای خنده ه  

  گ  ده، خالا از ل   نيس : 

با تنوجنه بنه اينن کنه سهواد: 

برخی از زنان و دختران مسلمان، 

حد پوشش را رعاي  نمی کیید آينا 

نگناه بنه قسنمن  هناينی کنه ننمنی 

 پوشانید، جاي  اس ؟

پاسخ: چیان چنه بنه ننهنی از 
میهر ديگران توجه نمی کنینیند بنا 
دو شرط می توان به آن هنا ننگناه 
کرد. نخس  آن کنه بنه ق ند  نذت 
نباشد و ديگر اين که خوف وقنو  
در گنیناه ننرود. بنه هنرحناد ننگناه 
نهردن جن  در منوارد ضنرورت، 

 او ی اس  . 
واقعا  گ فقط همين متانتده بتيد 

 تتگ بتترای نتتگتتاه  تترد  بتتگ زنتتا  

ازعضتراف آقتايتتا  اجتتازه شتترفتهتتگ 

  يد! 

س يال  ننده بتا آورد  صتفت  

مسيما  برای زنا  بتدعت تا ! در 

عقيق  قصد دارد ايتن طتير التقتان 

 ند  تگ از ديتد آ  هتا شتييتا نتگتاه 

 تتتترد  بتتتتگ زنتتتتا  بتتتتدعتتتت تتتتا  

غيرمسيما ، نگ تنها ا کالا نتدارد 

 بيکگ، م ازه  هس !

آي  الگ را ا متا  تينتد  تگ 

زنا  بگ نهتا از متنتکتر! تتيجتهتا 

نکنند. در اين صيرف متهتديتنتيتن و 

مردا  مسيما  ما تيانند بگ تارمتي 

و شيش و شرد  نيمتگ لتزت  زنتا  

نگاه  نند ) نگاه را درفرهنگ لغ  

مسيمانا   گ عهما ما دانيد چيتست  

؟!( امتتا بتتاز  تترط دارد. بتتبتتيتتنتتيتتد 

عضراف چقدر بگ فکر دين متردا  

مسيما  هسهند!  رط اول آ  است  

 گ مرد بترای لتهف بترد  بتگ ز  

بدع ا  نگاه نکند. بيکگ بگ قصد " 

قربها الا الگ " و برای  يا  نتگتاه 

  ند!

و  رط دور آ  است   تگ مترد 

عى  الها اشر متا تترستد  تگ بتا 

نگاه  رد  بتگ ز  وارد شتنتاه متا 

 يد ، نبايد نگاه  ند. آخر ايتن چتگ 

مردی اس   گ با نگاه  رد  بگ مي 

و روی ز ، آ  از لتب و لتيچتگ 

اش سرازيتر متا  تيد؟! ايتن چتگ 

دينا اس   گ ديندارانتش ايتن قتدر 

سس   نصتر و  تکتنتنتده انتد  تگ 

ديد  تار متيی زنتا آ  هتا را از 

 راه بدرما  ند؟!

در قستتمتت  آختتر ايتتن پتتاستتخ 

 شکا بگ ستيآل  شت  تتر ازآ ، 

آي  الگ  گ ما بيند جمالتا  تد و 

نقي  و بتا ستر وتتگ شتفتهتگ، متا 

شييد:  بگ جى در ميارد  روری! 

)آي  الگ تي يح نما دهند  گ  دار 

متتيارد  تتروری انتتد؟ !( متترد 

مستتيتتمتتا  بتتهتتهتتراستت   تتگ بتتگ ز  

مسيما  بدع ا ، نگاه نکند! بترود 

 بگ ز  غيرمسيما  نگاه  ند ...

تتمتتستتا  يتتىدی هت   تتگ شتتاهتتا 

بتتدو  ايتتن  تتگ ستتازی بتتىنتتنتتد متتا 

رقصتتد، در افتتا تتاتتتا رذيتتالنتتگ 

فرميدند: " زنا  با ع ا  بگ جتى 

اين دنيا ، در جهن  ه  فاعشگ انتد ! 

" 

ايتتن آيتت     تتگ تتت تتيريستتيتتن 

خشين  ه  هس ، متانتنتد بتقتيتگ ی 

جانيرا  عتيزه، هتر زنتا را  تگ 

ع ا  دلزياه او را ندا هتگ بتا تد، 

فاعشگ ما پندارد! .ايشا  همچنتيتن 

جتايتتگتتاه آ  دنتتيتايتتا ايتن زنتتا  را 

جهن ! تعيين  رده است . غتافتل از 

آ   گ زنتا  متا دانتنتد  تگ جتهتنت  

فرمايا ايشتا ، آ  روی ستکتگ ی 

بهش  فرو ا اس   تگ در قترو  

وس تا تتيستط ا تقتا  ايشتا  در 

 ييساهتا صتيرف متا شترفت   تگ 

دراندت مدتا لي رف . راسها اشر 

جهنما  گ آي  الگ و هت  فتکترانتش 

سالها اس  و ده متا دهتنتد چتنتا  

 يره ی آتشتا بتا تد  تگ  تيه هتا 

درآ  مها  ما  يند! ديگر جتايتا 

برای فتاعشتگتا بتاقتا نتمتا متانتد. 

دروغگي    عاف گ اس  و ايشتا  

فراميش  رده اند  گ خيد ا  شفهگ 

اند  گ زنا  مح بگ در بتهتشت  بتگ 

 کل عيری در متا آيتنتد  تگ هتر 

 دار در هر  بتانتگ روز بتا هتفتهتاد 

هىار مرد بتهتشتهتا هتمتبتستهتر متا 

 تينتتد ! عتات پتيتتدا  تنتتيتد پترتتتقتتال 

 * فروش را ....                                      

* 

اخبار رسيتده از  تربستهتا  

سعيدی عا تا از آ  است   تگ 

قا ا يکا از دادشتاه هتای ايتن 

ي  ز   ربسهانا بتنتار    شير،

"ستتيستتن ستتيتتيتت " را بتتگ اتتتهتتار 

عضير در دادشاه بدو  يکا از 

 تربتگ  ۹٢٢افراد محرر، بتگ  

 الب و ي  سال و نتيت  عتبت  

 محکير  رد.

بگ شتىارش انصتا  نتيتيز، 

در پا انهشار خبر صدور چنيتن 

  عکما  ييگ اين ز   ربسهانتا،

فيرا ختبتر آ  در رستانتگ هتای 

سعيدی و فضتای مت تازی ايتن 

 شير منهشر  تد و متيجتا از 

ا هرا  افکار  ميما سعيدی 

 را بگ دنبال دا  .

منهقدا  اين عکت ، تصتمتيت   

اين قا ا  ربسهتانتا را " تد 

گاد پترستهتانتگ" و بتر  زنانگ"، "ن

اساس سيسه  فکری "وتي  بتا 

چي  و چرای مردا  بر زنتا " 

 تيصي   ردند.

در همين راسها تتعتدادی از  

مؤسساف عقتيب بشتری  تگ در 

زمينگ دفاع از عتقتيب بشتر در 

 ربسها  سعتيدی فتعتالتيت  متا 

بتا انتهتتشتار بتيتتانتيتتگ هتتای    تنتتنتد،

جداشانگ ای، صدور اين عک  را 

بگ  دف ميرد انهقاد قرار داده و 

خياسهار آزادی فيری "ستيستن 

سيي " و اب تال صتادر  تده در 

 عق او  دند. 

هتتر پتتديتتده ا  را متتيتتشتتيد از 

جيانب مزهي  بررسى ضرد،  نقاط 

 عفش را ديد و بگ آ  انهقاد دا   

اما بايد نقاط مثبهش را نيى ديد، در 

غير ايتنتصتيرف بتررستى متا يتك 

جانبگ و مغر انگ خياهتد بتيد. بتگ 

ن ر من اسهفاده ازاين فييت  مستهتنتد 

جه  زير سيال برد  فتعتالتيتهتهتا   

شروه فمن نشانتدهتنتده هتد  افتراد 

عميتگ ضتنتنتده است  ضتگ ايتنتبتار در 

فرمى ديگر ميزياهند ا تهترا تاف 

 برهنگ را زير سيال ببرند.

تصتتييتتر  ضتتگ در رابتت تتگ بتتا  

فعاليهها  شروه فمن در ابهدا  ايتن 

مقالگ ني ه  عهى پ  از ديد  فتيتيت  

مسهند آنها برا  من تغيير  ن ترده 

اس  و هنيز  از نت تر متن شتروه 

فمن با فعالي  سازمانتدهتى  تده و 

مداومشا  در ضتمتال  ت تا ت  بتگ 

قيب مههب عتمتيتگ ضترده انتد و از 

عقيب زنتا  و ضتل انستانتهتا دفتاع 

 مي نند. 

 گروه فمن
٢ادامگ از صفحگ    

 شالق بخاطر حضور در دادگاه بدون محرم
 در عربستان

 از ميان خبرها
 

* 

 

ميدانيد همگ دول اروپتائتا و  

دول آمري ا و ضانادا و استهترالتيتا 

بههرين راب گ را بتا ايتن  تيتيخ 

 قب مانتده استالمتا دارنتد؟ در 

ديد و باز ديد هتای رستمتا  تا  

زيتتر پتتای ايتتن هتتيتتيتهتتای از 

شيرسها  اسالما شريزهگ فترش 

قرمى پهن ما ضنند؟ زنا   وزيتر 

و   اه زادشا  ز  در ديدار تا  

از  ربسها  ع ا  اسالما ستر 

ما ضنند و بگ اين خيك های  د 

 ز  اعهرار ما شهارند؟ 

هتتتمتتتگ ايتتتن دولتتت  هتتتای 

"دم تراستا پترست " غتربتا بتا 

همين  دف از ع يم  آپتارتتايتد 

نتتگادی در آفتتريتتقتتای جتتنتتينتتا 

عتتمتتايتت  ضتترده بتتيدنتتد و ايتتن 

ع يم  آپارتايد نگادی را بترای 

دهگ های مهمادی سرپا نگهدا هگ 

سالا ضتگ  ٢۱بيدند؟  و در طيل 

ماندت در زنتدا  هتای عت تيمت  

آپارتايد نگادی بسر متا بترد، بتا 

تمتار وجتيد در ضتنتار عت تيمت  

قرار دا هند. ورب ضتگ بترششت  

ضاله بگ اعهرار ماندت از ستر بتر 

 ما دارند. 

ميدانيد تمار اين عماي  ها و 

چش  و شيش  و چشت  بستهتن هتا 

برای چيس ؟ منافع مالا  ت تيت  

و  تتريتتك ستتفتتره ايتتن جتتانتتيتتا  

اسالما  د  آ  رازی اس  ضتگ 

با ث ما  يد ع يم  هائا از 

نيع  تربستهتا  ستعتيدی بتا ايتن 

همگ جناي  ميرد عماي  جهانتا 

تيسط دول  های متيجتيد قترار 

بگيرند. تنها مردر  ري  جتهتا  

انتد ضتگ متا تتتيانتنتد جتتيتيی ايتتن 

جناي   ييتگ بشتريت  ستد ايت تاد 

ضنند. جای اين جتانتيتا  استالمتا 

 .در ا ماب شيرسها  تاريخ اس 
 

 زن آزاد

 www.fitnah.org از سایت فتنه دیدن کنيد
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 زن آزاد
جنبش برا  رهائى ز   -نشريگ هفهگى فهنگ   

keyvan.javid1@gmail.com  

 سردبير : کيوان  جاويد     همهار سردبير: سيامک امجدى

www.fitnah.org    : وب ساي www.facebook.fitnahmovement   فيس بوک www.fitnahmovement.blogspot.co.uk :وبالگ  

 با بدنیا آمدنت 

 تنها بند نافت نبود که بریدند و دور انداختند

 زبانت را بریدند و دور انداختند

 نیازهایت را بریدند و دور انداختند

 افاکرت را بریدند و دور انداختند

 مغزت را بریدند و دور انداختند

 لذت و شادیهایت را بریدند و دور انداختند

 استقاللت را بریدند و دور انداختند........

 

 تو زنده بگور نشده ای؟! 

siamakamjadi1@gmail.com  

و آن قنداق ناهید وفائی
 

که نوزادان را در آن می پیچیدند

 

تا بلکه آنان را رام کنند
 

همچنان پیچیده بر دست و پای توست

 

همچنان پیچیده بر دست و پای توست

 

 و جرم تو

بدنیا آمدن 
 

آن هم مثل جنس 
 !”غلط“

در دنیائی غلط
 

 

 ٢٢صتتبتتح روز جتتمتتعتتگ 

در مر ى  تهتر  تيتن  ،دسامبر

هي هى  امل جميتيتگ  ،در آلما  

متتهتتيتتن درويتتش  ،متتيتتر تتى 

اعمد رعمانى و مينتا  ،روعانى

اعد  با مس يليتن عتى  چتپ 

 در آلما  ديدار  ردند.

از جتتمتتيتتگ زنتتانتتى  تتگ در 

هي   اتحاديگ اروپتا در ايترا  

در هفهگ شه هگ ع ا  بتر ستر 

 رده و در مالقاتها با متقتامتاف 

جنايتهتکتار عتکتيمت  استالمتى 

نماينده پارلما   ،عضير دا  

از عى  چپ آلما   تيرنتيتيتيتا 

ارنستت  بتتيد. ايشتتا  نتتمتتايتتنتتده 

پارلما  اروپتا از فترا ستيتي  

چپها اس  و جىو هيت تهتى بتيد 

  گ در ايرا  بيدند.

ما در ا هرا  بگ عت تا  

بر سر  رد  ايتن زنتا  و در 

ا تتتهتتترا  بتتتگ ستتتکتتتيف و 

مما اف نتمتايتنتدشتا  پتارلتمتا  

اروپتتا در متتقتتابتتل جتتنتتايتتاف 

عتتکتتيمتت  استتالمتتى و بتتييتتگه 

در دفهتر ايتن عتى   ،ا دامها 

 عضير دا هي .

در اين نشست  يت  چتادر 

بگ مقاماف عى  چتپ تتحتييتل 

داده  د و بگ آنها شفهيت   تگ متا 

صدا  ا هترا  زنتا  ايترا  

هسهي . زنا  در ايترا  ستى و 

چهار ستال است   تگ بتا تتمتار 

وجتتيد  تتيتتيتتگ قتتانتتي  عتت تتا  

اجتتبتتار  و  تتيتتيتتگ آپتتارتتتايتتد 

جتتنتتستتيتتهتتى در ايتترا  متتبتتارزه 

 ميکنند.

يکتى از مست تيلتيتن عتى  

چتتپ در استتهتتا  نتتيرد رايتتن 

وسهفالن در ي  شفهگي  تيفنى 

با مينتا اعتد  در متحتل دفتهتر 

عى  چپ شف   گ آنها در اين 

متتيرد يتت  اطتتال تتيتتگ  تتيتتنتتى 

خياهتنتد داد و آنترا بترا  متا 

 ارسال خياهند  رد.
 

 فتیه "جیبش براى رهايى زن "
 ٢٢۴۹دسامبر  ٢٢

http://rowzane.com/

html/select-editor/5580-ma-

sedaye-eteraz-zanan-

hastim.html 

 اطال يگ فهنگ

 ما صدای اعتراض زنان ايران هستيم!
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