
  2٨شماره  
۲۹دى ٠٣ -دوشنبه   

۹٣۰۲ژانويه  ۹٣ جنبش برای رهائی زن  -نشريه فتنه    

 زن آزاد زن آزاد

 

 

* 
 

 
 ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاهها در ايران بايد ملغى شود!

 برای همه!  استاديوم
  

مردم ايران عاشق فوتبالند. رژيم اسالمى مانع ورود زنان به استوديوم ها ميشود. تعدادى از زنان عالالمالدالنالد 

مالورد  ٬در مواردى با پوشيدن لباس مردانه وارد استوديوم ها ميشوند. اين زنالان ارالر لالو بالرونالد ٬به فوتبال

 آزار و اذيت ماموران حکومتى مرار ررفته و يا حتى دستگير و جريده ميشوند.
 

رئاليالف فاليالفالا سفالدراساليالون جالاالانالس فالوتالبالال  مسال اللاله   ٬بدليل اعتراضات رسترده در ايران عليه اين موضوع

 ها را با مقامات رژيم مطرح کرد. محروميت زنان از استاديوم
  

ما خواهان اسالتالاديالوم بالرا   ٬است ۴۱۰۲در آستانه مسابقات جام جاانى فوتبال در برزيل که در ماه ژوئن 

 هده هستيم.

 به سى و چهار سال ممنوعيت رژيم اسالمی  به ورود زنان به استاديوم های ورزشی بايد خاتمه داد!
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نالفالر از شالتالهاليالت هالاى  ۰٣۱امروز بيش از 

سرشناس ايرانالى و ياليالر ايالرانالى٬ از فالعالالاليالن 

نويسندران و هنرمنالدان٬ کالارزار    ٬حقوق زن

استاديوم براى هده  به منظور پايالان يالافالتالن باله 

سال مدنوعيت ورود زنان به استاديوم هاى  ٣۲

 ورزشى در ايران را٬ اعالم مى کنند.
 

 از جدله امضا کنندران اين کدپين عبارتند از: 

 ٬ مؤسالف و اولاليالن Alda Facioسالدا فيسيو، 

انجدن زنان برا  عدالالت جالنالساليالتالس در دادرالاه 

 Amel)س   ٬آمل  رلراملىجنايس بيالن الالداللاللالس   

Grami  ٬  پالالروفسالالور دانشالالگالالاه مالالانالالوبالالاى در

 ٬   ( ٬Amina Sbouiآمليلنلا سلابلويلىتونف  

 Asa )٬ آسلا هليلوسلرفعال زنان در تالونالف  

Dahlström Heuser ) ٬ رئالاليالالف سالالازمالالان

 ٬Fatou س فلاتلو سلوواومانيستااى سکوالر  

Sow ٬ مديرسازمان بين الالداللاللالى زنالان تالحالت  

 ٬  ٬Harold Walter Kroto  سهارولد والتر کروتو٬ خواننده وهنرمند  ( Fereydoon Farahi) ٬ فريدون فرهىموانين اسالمى  

 ٬ژان کلالود کل لر ٬ روزنامه نگار و مدير مس ول شالاالرونالد کالانالادا٬  Hassan Zerehiس ٬حسن زرهىبرنده جايزه نوبل در شيدى  

(Jean-Claude Pecker)  ٬ سالرنس کلراو ٬ ستاره شناس و مدير سابق رصدخانه نايفLawrence Krauss فاليالزيالکالدان و    ٬

)  ٬ملريلم نلملاز ٬ بنيانگذار سازمان سکوالريسم موضوع زنان اسالت  (   Marieme Helie Lucas) ٬ماريمه لوکا کياان شناس٬ 

Maryam Namazie،)  س  ٬مينا احد جنبش براى رهايى زن و يک مانون براى هده   -ستنگوى فتنهMina Ahadi ٬ ستنالگالوى 

س  ٬ريلالارد داوکليلنل ٬ فعال حالقالوق بشالرى  (Nazanin Afshin-Jam) ٬نازنين افشين جمکديته بين الدللى عليه اعدام و سنگسار  

(Richard Dawkins  ٬شلاد  صلدر٬ بنياد علالم و عالقالل(Shadi Sadr)   ٬شلهليلار رلنل لر ٬ وکاليالل حالقالوق بشالرى  (Shahyar 

Ghanbari)٬سي ا ش يبسرا٬ آهنگساز   ٬ شاعر٬ ترانه (Siba Shakib)  ٬سلتلفلان ويلن بلر ٬ نالويسالنالده و فالياللالدالسالاز(Steven 

Weinberg)   ٬ سجمعيت انقالبى زنان افلغلانسلتلان٬ فيزيکدان و برنده جايزه نوبل در فيزيکRAWA    .   لاليالسالت کالامالل فالراخالوان

 دهندران کارزار در زير آمده است.
 

در ايران تحت حاکديت حکومت اسالمس٬  زنان از ورود به ورزشگاهاا براى تداشاى مسابقات محرومند. اين يک نالدالوناله بالارز از 

تبعيض جنسيتى و تحقير و توهين به زنان است. مردم ايران اين آپارتايد جنسس را ندس پذيرند. بويژه سالاا است زنان در ايران علالياله 

اين محدوديت و تبعيض آشکار مبارزه ميکنند. هزاران امضا علياله مالدالنالوعاليالت ورود زنالان باله ورزشالگالاه در ايالران جالدالع شالده و 

 ميتينگاا  اعتراضس متعدد  در مقابل ورزشگاهاا در ايران برا  ورود زنان به ورزشگاهاا از سو  زنان برپا شده است. 
 

ما با اعالم اين کارزاراز مبارزات برحق  مردم در ايران دفاع کرده و خواهان لغو فور  مدنالوعاليالت ورود زنالان باله ورزشالگالاهالاالا 

 هستيم.
 
 ما خواهان "استاديوم برای همه" هستيم. ،برزي  که در ماه ژوئن برر ار مى شود ٨٠٢۴در آستانه مسابقات جام جهانى فوت ال  
 

 به سی و چهار سال ممنوعيت  ورود زنان به استاديوم های ورزشی در جمهور  اسالمى ايران بايد خاتمه داد!

 
 

 ما از همگان دعوت مي نيم  اين طومار اعتراضی  را  امضا کنند.  
https://secure.avaaz.org/en/petition/Islamic_Republic_of_Iran_End_Ban_on_Female_Fans_Stadiums_for_All/  

 

 جن ش برا  رهايى زن –فتنه 

 ۰٣٣۴دى  ۴١ -  ۴۱۰۲ژانويه  ۰١
 

 

اطالعيه اعالم کارزار "استاديوم برای همه"برا  لغو ممنلوعليلت ورود زنلان 

 به ورزشگاهها در ايران 
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 فتر مرکزى کودکان مقدمند  ٬  Afsaneh Vahdatافسانه وحدت٬ س -۰

  ٬ بسيرا براى حقوق بين الدللى زنان(Ahlam Akramاحالم اکرم٬ -۴

 ٬ استاد فلسفه و Alberto Hidalgo Tuñónآلبرتو هدالگو تونان٬س -٣

 انسانيت

 ٬ مالؤسالف و اولاليالن انالجالدالن زنالان بالرا  Alda Facioالدا فيسيو٬س -۲

 عدالت جنسيتس در دادراه جنايس بين الدللس  

  ٬ پروفسوردانشگاه مانوباى در تونف (Amel Gramiآمل ررامى٬ -۵

 ٬ فعال زنان در تونف (Amina Sboui)آمينا سوويى٬  -١

٬ هداهالنالک کالنالنالده جالنالبالش ضالد بالس (Angela Payne)آنجال پاين٬  -٧

 عدالتس  

 ٬ عضو انجدن علدى(Anissa Helie)آنيسا هيلى٬  -٨

٬ رئيف اتالحالادياله حالقالوق زنالان باليالن (Annie Sugier)آنى سووير٬  -٣

 الدلل 

٬ رئالاليالالف (Åsa Dahlström Heuser)آسالالا دالسالالتالالروم هالاليالالسالالر٬  -۰۱

 سازمان اومانيستااى سکوالر

 ٬ نويسنده(Austin Dacey)آستين ديسى٬  -۰۰

٬ دبير اجرايس انالجالدالن خالاوران و (Babak Yazdi)بابک يزدى٬  -۰۴

 فعال سياسس

 ٬ فعال سياسى(Bahram Soroush)بارام سروش٬  -۰٣

 ٬ فعال سياسى(Behzad Varpushty)بازاد ورپوشى٬  -۰۲

 ٬ از مرکز کدلوپف(Bill Ligertwood)بيل ليجرت وود٬  -۰۵

 ٬ نويسنده(Caroline Fourest)کارولين فورست٬  – ۰١

 ٬ دباليالر انالجالدالن وکالالى Charlie Klendjianچارلى کلنديان٬ س -۰٧

 سکوالر

 ٬LSE SU دبير (Chris Moos)کريف موس٬  -۰٨

 ٬ فعال سياسى(Christopher Roche)کريتستوفر رووچ٬  -۰٣

 ٬ پروفسورو نويسنده (Daniel C. Dennett)دانيل دننت٬  -۴۱

 ٬ فيلدساز(Dario Picciau)داريو پيچياو٬  -۴۰

٬ عضو مجلالف حالزس سالبالز (Darren Johnson)دارن جانسون٬  -۴۴

 در لندن

٬ رئيف سازمان آتال اليالسالت (David Silverman)ديويد سيلورمن٬  -۴٣

 هاى آمريکا

 ٬ رئيف عدان تراست (Dilip Simeon)ديليپ سيدون٬  -۴۲

 ٬ وبالگ نويف(Edward von Roy)ادوارد ون رووى٬  -۴۵

٬ مالديالالر مسالال الول ائالتالالال  (Edwina Rogers)ادويالالنالا راجالرز٬  - ۴١

 سکوالرهاى امريکا 

 ٬ عضو انجدن علدى(Elham Manea)الاام مانيا٬  -۴٧

 ٬ فعال سياسى(Elia Tabesh)اليا تابش٬  -۴٨

٬ سالالتالالنالالگالالو  دفالالاع از (Esam Shoukry)عسالالام شالالوکالالرى٬  -۴٣

 حقوق مدنس در عراقسکوالريسم و 

 ٬ هنرمند(Fabio Patronelli)فابيو پاترونلى٬  -٣۱

٬ بالناليالانالگالذار (Faisal Saeed Al Mutar)فيسل سعيد ال موتار٬  -٣۰

 جنبش سراسرى اومانيست هاى  سکوالر 

٬ جامعه شناس و فالعالال حالقالوق (Farida Shaheed)فريدا شاهيد٬  -٣۴

 زنان

٬ مديرسازمان باليالن الالداللاللالى زنالان تالحالت (Fatou Sow)فاتو سو٬  -٣٣

 موانين اسالمى  

 ٬ فعال زنان(Fauzia Viqar)فوزيه ويقار٬  -٣۲

  ٬ خواننده و هنرمند Fereydoon Farahi)فريدون فرهى٬  -٣۵

 ٬ فعال زنان(Gabi Schmidt)رابى اشديت٬  -٣١

٬ وکاليالل (Ghulam Mustafa Lakho)يالالم مهالطالفالى الخالو٬  -٣٧

 مدافع در دادراه عالى پاکستان

 ٬ مدير مرکز فضايس سکوالر(Gita Sahgal)ريتى ساح رال٬  -٣٨

 ٬ نويسنده(Glenys Robinson)رلنيف رابينسون٬  -٣٣

 ٬ وبالگ نويف(Greta Christina)ررتا کريستينا٬  -۲۱

٬ بالرنالده جالايالزه (Harold Walter Kroto)هارولد والتر کروتو٬  -۲۰

 نوبل در رشته شيدى 

 ٬ نويسنده و پالژوهشالگالر  Hartmut Krauss)هارموت کراوس٬  -۲۴

 علوم اجتداعى

٬ مدير اجرايى شاروند کانادا و (Hassan Zerehi)حسن زرهى٬  -۲٣

 روزنامه نگار

 ٬ فعال زنان(Helen Nicholls)هلن نيکوالس٬  -۲۲

 ٬ فعال زنان (Horia Mosadiq)حوريا موصديق٬  -۲۵

٬ سالتالنالگالوى سالازمالان (Houzan Mahmoud)هوزان محدالود٬  -۲١

 آزادى زنان در عراق

٬ سازمانده موسلالداليالش در (Ibrahim Abdallah)ابراهيم عبدهللا٬  -۲٧

 نيويورک

٬ موسف و سالتالنالگالو  (Imad Iddine Habib)عدادالدين حبيب٬  -۲٨

 شورا  سابق مسلدانان از مراکش

 ٬ ستنگوى فدن(Inna Schevchenko)اينا شوچنکو٬  -۲٣

 ٬ رئيف انجدن خردررا از لاستان(Jacek Tabisz)جک تبيف٬  -۵۱

٬ مالوسالساله جالامالعاله آزاد (Jacques Rousseau)جاکوس روسو٬  -۵۰

 آفريقا  جنوبس

 ٬ فعال يک مانون براى هده(Jalil Jalili)جليل جليلى٬  -۵۴

 ٬ مترجم و فعال سياسى(Jamshid Hadian)جدشيد هاديان٬  -۵٣

٬ ستاره شناس و مديالر (Jean-Claude Pecker)ژان کالود پکر٬  -۵۲

 سابق رصدخانه نايف

٬ استاد دانشالگالاه ژان (Jérôme Maucourant)ژروم مکورانت٬  -۵۵

 مونت سنت اتين

 ٬ نقاش کارتونى  (Jesus and Mo)جيزز اند مو٬  -۵١

 ٬ رئيف حزس سکوالر استراليا(John Perkins)جان پرکينز٬  -۵٧

  ٬ فيلدبردار و تايه کننده Joseph Akrami)يوسف اکرمى٬  -۵٨

٬ وبالالالگ نالالويالالف (Kacem El Ghazzali)کالالا الالم ال يالالزالالالى٬  -۵٣

مراکشى و نداينده اتحاديه اومانيستااى جاان در سازمان ملل مالتالحالد در 

 ژنو

٬ موسف سالازمالان بالى خالدايالان (Karl Karnadi)کارل کارنادى٬  -١۱

 اندونزى

 ٬ از مرکزکدلوپف  (Kate Ligertwood)کيت ليجرت وود٬  -١۰

 ٬ کددين و فعال زنان(Kate Smurthwaite)کيت سدارت ويت٬  -١۴

٬ (Katie Hickman-Grayling)رالالرياللالاليالنالالک٬  -کالاليالت هاليالالکالدالالن -١٣

 نويسنده

 ٬ مجرى تلويزيون کانال جديد (Keyvan Javid)کيوان جاويد٬  -١۲

 ٬ مدير تلويزيون کانال جديد (Khalil Keyvan)خليل کيوان٬  -١۵

 ٬ مجله ماريا(Laura Guidetti)لورا رايدتى٬  -١١

٬ فاليالزيالکالدان و کاليالاالان (Lawrence Krauss)الرنف کالراوس٬  -١٧

 شناس 

  ٬ جنبش اسانى نيجريه(Leo Igweليو ايگوه ٬  -١٨

 ٬ استاد فلسفه در دانشگاه زاررس(Lino Veljak)لينو ولجاک٬  -١٣

 ليست کام  فراخوان دهندران کارزار "استاديوم برا  همه" 
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٬ اسالتالاد انسالان شالنالاسالس چالارلالز (Lionel Tiger)ليونل تايگالر٬  -٧۱

 داروين در دانشگاه راتگرز

  ٨ ٬ مديرتاتر دى وى  Lloyd Newson)لويد نيوسان٬  -٧۰

٬ هداهنک کننده شبکاله عاللالياله (Maria Hagberg)ماريا هابرگ٬  -٧۴

 خشونت هاى ناموسس 

 ٬ موسف سازمان  arieme Helie Lucasماريده هلى لوکاس٬ س -٧٣

 سکوالريسم موضوع زنان است

٬ عضالو تالررس دس فالدالدالف٬ (Mary Devery)مارى دورى٬  -٧۲

 رروه کار  در مورد  حقوق زنان و اديان  و ازدواج اجبار    

٬  سالتالنالگالوى يالک مالانالون (Maryam Namazie)مريم ندازى٬  -٧۵

 جنبش براى رهايى زن –براى هده و فتنه 

٬ نالالدالالايالالنالالده اتالالحالالاديالاله (Massimo Redaelli)مالالاسالاليالالدالالو ردالالالى٬  -٧١

 سراسرى بى خدايان و ارنوستيک ها 

 ٬ فعال سياسى(Mehrdad Amiri)مارداد اميرى٬  -٧٧

٬ مالديالر اجالرايالس مالرکالز (Melody Hensley)ملودى هنالساللالى٬  -٧٨

 تحقيق واشينگتن 

٬ کاررردان امريکايى٬ سمالرکالز (Meredith Tax)مرديف تکف٬  -٧٣

 براى سکوالرهاى فضايى 

٬ ستنگوى ايران تريبونال (Mersedeh Ghaedi)مرسده مائدى٬  -٨۱

 در لندن

٬ ستنگوى کديته بين الالداللاللالى عاللالياله (Mina Ahadi)مينا احدى٬  -٨۰

 اعدام و سنگسار  

٬ مدير مرکز مالطالالالعالات (Mohamed Mahmoud)دمحم محدود٬  -٨۴

 انتقاد  از دين و مذهب  

٬ مسال الول کالداليالتالاله (Mohsen Ebrahimi)مالحالسالن ابالراهاليالدالى٬  -٨٣

 آذربايجان حزس کدونيست کارررى ايران

 ٬ سردبير مجله ماريا(Monica Lanfranco)مونيکا لنفرانکو٬  -٨۲

٬ نالويسالنالده مالارکساليالسالت و (Mostafa Saber)مهطفى صابر٬  -٨۵

 فعال سياسى

٬ ستنگوى شوراى اکف مساللالم (Mostafa Saber)نحال محدود٬  -٨١

 در انگلستان

 ٬ روزنامه نگار و فعال زنان(Mostafa Saber)نسرين الداسى٬  -٨٧

 ٬ فعال حقوق بشرى(Nazanin Afshinنازنين افشين جم٬س - ٨٨

٬ مسال الول شالوراى (Nazanin Boroumand)نازنين بالرومالنالد٬  -٨٣

 اکف مسلم در آلدان

٬ سازمان ابتکار عدل فدنيستااى (Nina Sankari)نينا سنکارى٬  -٣۱

 اروپايى در لاستان

 ٬ نويسنده(Ophelia Benson)اوفيليا بنسون٬  -٣۰

٬ ستنالگالوى هالدالبالسالتالگالى بالا (Patty Debonitas)پتى دبونيتاس٬  -٣۴

 ايران 

 ٬ مدير موسسه پيتر تاچر (Peter Tatchell)پيتر تاچر٬  -٣٣

٬ مس ول خواهران ساليالاهالپالوسالت در (Pragna Patel)پرارنا پتل٬  -٣۲

 ساوت هال

 ٬ فعال سياسى(Rafiq Mahmood)رفيق محدود٬  -٣۵

٬ رئاليالف شالوراى مساللالدالانالان در (Raheel Raza)راحل رضا٬  -٣١

 مواجاه با فردا 

 ٬ نويسنده(Rahila Gupta)راحيال روپتا٬  -٣٧

 ٬ فعال سياسى (Reem Abdel-Razek)ريم عبدالرزاق٬  -٣٨

 (RAWA)جدعيت انقالبى زنان افغانستان  -٣٣

 ٬ فعال سياسى (Reza Moradi)رضا مرادى٬  -۰۱۱

 ٬ بنياد علم و عقل (Richard Dawkins)ريچارد داوکينز٬  -۰۱۰

 ٬ نويسنده(Roberto Malini)روبرتو مالينى٬  -۰۱۴

 ٬ فعال اجتداعى (Rohini Hensman)روحيينى هنسدن٬  -۰۱٣

 ٬ عضو انجدن علدى(Rumy Hassan)رامى حسن٬  -۰۱۲

 ٬ فيلسو  و نويسنده(Russell Blackford)راسل بالک فورد٬  -۰۱۵

٬Les Insoumis موسف سازمان (Safia Lebdi)سفيا لبدى٬  -۰۱١

-es   

٬ مس ول کديته براى لغالو اعالدام (Samir Noory)سدير نورى٬  -۰۱٧

 در عراق

 ٬وکيل حقوق بشرى Shadi Sadr)شادى صدر٬س -۰۱٨

جالنالبالش   –٬ فالعالال فالتالناله (Shahla Daneshfar)شاال دانشفر٬  -۰۱٣

 براى رهايى زن

سالرا٬  ٬ شالاعالر٬ تالراناله( Shahyar Ghanbari)شايار منبرى٬  -۰۰۱

 آهنگساز

 ٬ خواننده و هنرمند(Shirin Mehrbod)شيرين ماربود٬  -۰۰۰

 ٬ سازمان جوانان کدونيست(Shirin Shams)شيرين شدف٬  -۰۰۴

٬ فعال زنالان و سالتالنالگالوى (Shiva Mahbobi)شيوا محبوبى٬  -۰۰٣

 کدپين براى آزادى زندانيان سياسى در ايران

٬ سالردباليالر زن آزاد و (Siamak Amjadi)سيامک امالجالدى٬  -۰۰۲

 جنبش براى رهايى زن -هداهنک کننده فعاليتااى فتنه 

  ٬ فعال سياسى Siamak Bahari)سيامک باارى٬  -۰۰۵

 ٬ نويسنده(Siavash Modarresi)سياوش مدرسى٬  -۰۰١

 ٬ سالازمالالان جالالوانالالان  Siavash Shahabi)سالاليالاوش شالالاالابالالى٬  -۰۰٧

 کدونيست

 ٬ نويسنده و فيلدساز(Siba Shakib)سيبا شکيب٬  -۰۰٨

٬ رئيف انجدالن بالرابالر  (Soad Baba Aissa)سوود بابا ايسا٬  -۰۰٣

 جنسيتس و سکوالريسم در الجزاير  

  ٬ فعال زنان (Sohaila Sharifiسايال شريفى٬ -۰۴۱

 ٬ نويسنده و فعال زنان(Soraya L. Chemaly)ثريا چدالى٬  -۰۴۰

٬ موسف و هالدالاهالنالک زنالان (Stasa Zajovic)ستاسا زاوويچ٬  -۰۴۴

 سياهپوش 

 ٬ نويسنده(Steed Gamero)ستيد ريديرو٬  -۰۴٣

٬ فيزيکالدان و بالرنالده ( Steven Weinberg)ستفان وين برگ٬  -۰۴۲

 جايزه نوبل در فيزيک 

٬ رئاليالف اتالحالاد باليالن (Stuart Bechman)استوارت باليالچالدالن٬  -۰۴۵

 الدللى بى خدايان

٬ رئيف انالجالدالن روز (Taher Djafarizad)طاهر دجافريزاد٬  -۰۴١

 ندا  

 ٬ نويسنده و فعال زنان(Tanjir Sugar)تانجر شورر٬  -۰۴٧

 ٬ نويسنده(Taslima Nasrin)تسليده نسرين٬  -۰۴٨

 ٬ انجدن ملى سکوالرها(Terry Sanderson)ترى ساندرسن٬  -۰۴٣

٬ وبالالگ نالويالالف (Waleed Al Husseini)والالد الالحالسالاليالنالالى٬  -۰٣۱

 فلسطينى 

٬ (Yasmin Alibhai-Brown)بالراون٬  -ياسدين على بالاالايالى -۰٣۰

 روزنامه نگار

 زرى اصلى٬ موسف سازمان دوستان زنان در خاورميانه -۰٣۴
 

برا  کسب اطالعات بيشتر در مورد "کارزار استاديلوم بلرا  هلمله" 

مى توانيد با مينا احد ، سيامک امجد  و يا مريلم نلملاز  از طلريل  

 جن ش برا  رهايى زن تما  بگيريد.  –فتنه 

Email: fitnah.movement@gmail.com      

 Email: fitnah.movement2@gmail.com  

BM Box 1919, London WC1N 3XX, UK 
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مالالدالالنالالوعالاليالالت ورود زنالالان بالاله 

استاديومااى ورزشى در ايران آناالم 

در مرن بيست و يکم براى خيلالى از 

مردم جاان باور نکردنى و تالعالجالب 

آور است. اين در حالى است که هر 

روزه هالالزاران مسالالابالالقالاله فالالوتالالبالالال٬ 

بسکتبال٬ هاکى و ييره در سالراسالر 

جاان بررزار مى شود و عالمدنالدان 

به اين ورزش ها اعم از زن و مالرد 

در ورزشگالاهالاالا حضالور پاليالدا مالى 

کنند و در کنار هم و باهم به تداشاى 

مسابقات مالى پالردازنالد و تاليالم هالاى 

مورد عالالماله خالود را تشالويالق مالى 

کنند. اما هالداليالن حالق ابالتالدايالى و باله 

سالال اسالت  ٣۲ اهر پيش پا افتاده٬ 

 اززنان ايرانى سلب شده است. 

حکومت اسالمى از ورود زنان به استاديومااى ورزشى مالدالانالعالت 

مى کند٬ به هدان دليل که آزادى پوشش و حجاس را از زنالان  رالرفالتاله 

است  به هدان دليل که جدايى هاى جنسيتى در دانشالگالاهالاالا٬ در مالحالل 

کار و دراماکن عدومى را به زنان تحديل کرده است  به هدان دليل کاله 

محدوديتااى تحهيلى و کارى براى زنان ايجاد کرده اسالت  باله هالدالان 

دليل که حق طالق و حق حضانت بچه اى که خود زنان بدنيا آورده انالد  

را از آنان ررفته است  و ....٬ چرا که فلسفه وجودى اسالم و جداورى 

اسالمى ضد زن است٬ تبعيض آميز است و زن ستيالز اسالت. و زن از 

ديدراه آنان کسى است که هويت اجتداعى براى شان بى معالنالى اسالت و 

بايد در کنج خانه باشد تا بچه بزايد٬ بچه بزرگ کند٬ خالاناله دارى کالنالد٬ 

شوهر دارى کند٬ اسباس رضايت شوهر را فالراهالم کالنالد و ارالر هالم تالو 

سرش زدند بايد اعتراض و شکايت نکند٬ چراکه تالنالبالياله زن از احالکالام 

 الاى و براى به تدکين در آوردن زنان جايز است . 

اما عليريم تدام محدوديتااى حقومى و مانونى که جداورى اسالمى 

در طول تدام اين سالاا بر سالر راه زنالان مالرار داده اسالت٬ ايالن رژيالم 

نتوانسته است زنان را خانه نشين و مرعوس وحشس رر  خود کنالد. از 

جدله مى شود به  تالش و مبارزه زنان براى لغو مدالنالوعاليالت ورود باله 

 استاديومااى ورزشى اشاره کرد.

اعتراضات پالراکالنالده و ياليالر سالازمالاناليالافالتاله زنالان بالراى ورود باله 

استاديوماا از هدان سالااى اول بعد از سر کار آمدن جداورى اسالمى 

وجود داشته است. اما اعتراضات سازمانيافته آنان برمى رردد باله سالال 

هالا  دور مالقالدمالاتالس جالام جالاالانالس  و هدزمان با بررزارى بالاز  ۰٣٨٣

۴۱۱١  . 

فعاليتااى  کدپين روسرى سفيدها  که با هد   دفاع از حق ورود 

ها  شروع شده بود٬ اولين تالش متشکل فالعالالاليالن زن  زنان به ورزشگاه

ايرانى در اين مقطع و براى بدست آوردن حق ورود باله ورزشالگالاهالاالا 

بود. يکى از شيوه هاى اعتالراضالى فالعالالاليالن کالدالپاليالن روسالرى سالفاليالدهالا 

حضور مداوم در مقابل درس استاديوم آزادى و پيش از هر بالازى بالود. 

نالفالر از آنالان مالوفالق شالدنالد  ٣۱که باالخره اعتراضات آنان نتيجه داد و 

براى اولين بار در تاريخ جداورى اسالمى براى تداشاى بازى ايران و 

 بحرين وارد استاديوم آزادى شوند. 

جالب آن است که کدپين روسرى سالفاليالدهالا در هالدالان مالدت کالوتالاه 

فعاليت خود توانسته بود توجه هاى زيادى را به طر  خود جلب کند و 

 حتى سوژه يک فيلم سيندايى هم بشود. 

فيلم  آفسايد ٬ ساخته جعفر پناهس درباره دخالتالرانالس کاله بالا پالوشالش 

کالنالنالد٬ تالالش داشالت  پسرانه برا  ورود به ورزشگاه آزاد  تالالش مالس

عالمدندى زنان براى حضور در استاديوماا را و موانع و مشکالتى که 

آنان در اين راه با آن مواجه هستند را به تهوير بکشد.  در فيلم آفسالايالد 

دهد که با پوشاليالدن لالبالاس  مند به فوتبال را نشان مس دختر عالمه ۵تالش 

پسرانه٬ سعى دارند وارد ورزشگاه آزاد  شوند اما از سو  ناليالروهالا  

 .شوند پليف حاضر در ورزشگاه شناسايس شده و بازداشت مس

بعد ازاين مسابقه مجددا درس هاى ورزشگاهاا به روى زنان بسالتاله 

شدند٬ اما مبارزه زنان و مردان برابرى طلب براى رفالع ايالن تالبالعاليالض 

 هدچنان ادامه داشت.

هالا بالا حضالور زنالان در  هالا و مالوافالقالت ها و مالتالالالفالت کش و موس

ورزشگاهاا از آن به بعد مس له سران جداورى اسالمى بالود تالا ايالنالکاله 

احددى نژاد در دوره اول رياست جداورى خود زير ايالن فشالار خالورد 

کننده اجتداعس٬ از سازمان تربيت بدنى خواست که شرايال  الزم بالراى 

 حضور زنان در استاديوماا را فراهم کند. 

امکان باز شدن درس ورزشگاهاا به روى زنان پاليالروزى بالزررالى 

محسوس مى شد. اما آيت هللا هاى ريز و درشالت و مالرتالجالع حالکالومالت 

اسالمى که ارکان اسالم و حکومتشان را در خطر مى ديدند٬ بى درنک 

دست بکار شدند و فتوا پشت فتوا هوا کردند و داد و فغان راه انالداخالتالنالد 

تا دولت را از اجراى اين امر بر حذر داشته و خواستار لغو آن دسالتالور 

 شدند.    

رلپايگانس از مراجع تقليد در اين باره  رفت که حضور زنان در اين 

ها خال  شرع و تنازل  اهر از مالواضالع اسالالمالس اسالت.  رونه برنامه

فاضل لنكرانى حضور زنان را حتى در جايگاه خاص٬ جايالز نالدانسالت. 

مکارم شيرزاى هم استاديومااى ورزشى را براى زنان نا امالن دانسالت 

و به زنان توصيه کرد که در خانه هايشان و از طريق تلويزيون فوتبال 

را تداشا کنند. عشرت شايق٬ نداينده اصولگرايان در مجلف هالفالتالم ناليالز 

تالشااى زنان براى لغو ورود به استاديوماا را ناشالى از شالكالم ساليالرى 

دانست و رفت مشكل زنان ايرانى تداشاى فالوتالبالال ناليالسالت. و بالاالخالره 

االسالم عليپور  دبيرهيأت رسيدرس به تتلفات فوتبال در ايالران   حجت

هم جلورير  از ورود زنان باله ورزشالگالاهالاالا را مسالائالل و مشالکالالت 

زيرساختى و هدچنين حالفالک کالرامالت و ارزش زنالان دانسالت. افالرادى 

ديگرى از ايالن طاليالف هالم صالراحالتالا رالفالتالنالد مالتالالالف ورود زنالان باله 

استاديومااى ورزشى هستند چونکه مى ترسالنالد زنالان در اسالتالاديالومالاالا 

 حجاس از سر بردارند و ييره.

زنان ايرانالس تالا باله امالروز چالنالديالن بالار تالا يالک مالدمالس ورود باله  

انالد کاله هالربالار باله دلاليالل مالتالالالفالتالاالاى  ها  ورزشس پيش رفالتاله استاديوم

حکومتس موفق به برداشتن اين مانع از سر راه خود نشده و هنوز پشالت 

 اند.  ها  ورزشگاه مانده در

کارزار استاديوم براى هده در ادامه اين اعتراضات و عليه تبعيض 

جنسيتى در حکومت جداورى اسالم ايران و براى رالرفالتالن حالق ورود 

 ٢٠ادامه در صفحه  زنان به استاديوم هاى ورزشى شروع شده است.  

 سيامک امجد  

ش ستن تابو  حضور زنان در استاديومها امر ماست!     
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 نمی رذاريم زنی تک خوانی کند

 علس جنتس وزير ارشاد حكومت اسالمس:

ما مرامب اين موضوع هستيم و اجازه نالتالواهاليالم داد کاله در ايالن  

مورد کار خال  شرع و مفسده انگيز  انجام شود. ندالس رالذاريالم زنالس 

 تك خوانس كند.
 * * * * * 

 
 و زمين همانان به دور خورشيد می رردد

ميالد  در ايالتالالاليالا   ۰۰۱۱از روز  كه جوردانو برونو در سال 

سالال  ۲۰۲توس  دادراه تفتيش عقايد كليسا به جرم الحاد سوزانده شالد٬ 

 مس رذرد. ...

 مس رويد: ۰۰٣٣... و راليله در دادراه تفتيش عقايد سال  

ام و در  در هفتادمين سال زندرس در مقالابالل شالدالا باله زانالو درآمالده

کالنالم  حالس که کتاس مقدس را پيش چشم دارم و با دستاا  خود لدف مس

کنم و آنرا منفالور  کنم و ادعا  واهس حرکت زمين را انکار مس توبه مس

ندايم. هدين اعترا  باعث ررديد راليله نيز در آتش خشالم  و مطرود مس

 كليسا به خاكستر تبديل نشود.

سالال امالروز هالدالان رالوركالنالان تالاريالخ  ۲۱۱بعد از رذشت بيش از 

بشر ٬ با توسل به مذهب و باز هم دميقا برا  حفک منالافالع مالاد  خالود 

در برابر جامعه انسانس٬ احكامس به هدان درجه ضد انسانس صادر مس 

كنند.  جلو  تك خوانس زنان را مس ريريم . اما حتس بر خال  رالالياللاله 

اين زنان ايران اند كه در برابر بربريت اسالمس شالدالا كالوتالاه ناليالامالدنالد. 

پژواك آواز آنان تا پشت پنجره رهبرتان شنيده مس شود. مانون زنالدرالس 

 مس رويد زمين به دور خورشيد مس رردد. 
 

 چرا در بين کيام ران زن وجود ندارد؟!
آملس  در پاسخ به سوالس پاليالرامالون فاللالسالفاله وجالود  هللا جواد   آيت

 نداشتن زنان در ميان پيامبران الاس٬ راز اين مساله را تشريح کرد.

معهوم يک نفالر زن  ۰١هزار پيامبر و  ۰۴١س وال: چرا در بين 

 است؟

هستند برا  اين است که   هزار پيامبر هده مرد  ۰۴١که  جواس: اين

جسالدالس   نبّوت و رسالت٬ کارها  اجرايس دارد و خهوصيات بدنالس و 

ا  است که کارها  اجرايس و يفه مردهاست. از طر   مردها به رونه

 پشتوانه نبوت و رسالت٬ مقام واليت است.  ديگر 

 * * * * * 

 کيام ران نر
شنيده بوديم رياست رله ميدوناا را به دليل نيرو  بدنس نرها يشالان 

بر عاده دارند. در دنيا  حيوانات البته مدرت بدنس نالرهالا بالرا  حالفالک 

بقا  رله تعيين كننده و حياتس است. در جالوامالع بشالر  فالقال  بالايالد يالك 

مرتجع عقب مانده عهر دميانوس باشس تالا هالنالوز فالكالر كالنالس مسال الول 

اجرائيات جامعه بايد مرد باشد.  مرد به جنک مس رود و شدالشاليالر مالس 

زند و طناس كشس مس كند و در كشالتالس بالادبالانالس پالارو مالس زنالد. آمالا  

جواد  آملس نقش رهبر اجرائس و رالدياتور را اشتباهس رالرفالتاله اسالت. 

از آنجا كه سرش ررم خواندن مرآن كريم و توضيح الدسالائالل آمالا اسالت 

فرصت ندس كند سرش را بچرخاند و زنان مدرتدند جالاالان را مشالاهالده 

 كند.

با اين وجود كار هده پيامبران ريز و درشت سر كيسه كردن مردم 

و حكم ارتداد دادن و سوزاندن متفكرين در آتش الاس بوده اسالت. جالا  

 خوشحالس دارد الامل زنان در اينجا شريك جنايت آناا نبوده اند.
 

 خط ه های زنانه
هالا  نالدالاز جالدالعاله  معهومه ابتکار٬ اولين زنس که پيش از خالطالباله

 ستنرانس مس کند.

* * * * * 

حاال مرار بود خانم ابتكار چه بالگالويالد؟ بالرا  كسالانالس كاله خالود را 

اصالح طلب حكومتس مس دانند٬ يا مثل خانم شيرين عبالاد  يالا بالس بالس 

سس بتش فارسس طرفدار آشتس دادن اسالم بالا زنالدرالس بشالر  هسالتالنالد 

شايد جلوس معهومه جان ابتكار در پشت تريبون نداز جالدالعاله نالوعالس 

پيروز  باشد. اينكه با چه جنسيتس پرچم جنايت اسالمس را باله اهالتالزاز 

در مس آورند برا  ما مردم اهديتس ندارد. ارتكاس باله جالنالايالت در هالر 

پوششس جنايت است. با ايالن وجالود حالكالومالت اسالالمالس مالرتالجالع تالر و 

درمانده تر از آن است كه حتس هدين شريك جنايالت خالود را در پشالت 

 تريبون نداز جدعه تحدل كند.
 

 نصب ردياب برای کنترل زنان در عربستان
اين سيستم مرار است به زود  اجبار  شود٬ خهوصا برا  زنان 

شوهردار که مالورد کالنالتالرل شالوهالرانشالان مالرار راليالرنالد. ايالن ساليالسالتالم 

الکترونيکس مومعيت شتص ومحل او را نشان مس دهد. عده زياد  از 

مردم عربستان با اين امر موافقند وآنرا امر  مثبالت در جالاالت تالأماليالن 

 امنيت وکنترل زنان و دختران مس دانند.

 * * * * * 

 زن مجرم است
در اروپا  يربس بسيار اتفاق مس افتد تا اثبات اتاام به پالا  مالجالرم 

دستگاه ردياس نهب مس كنند و فرد مورد اتاام حق ندارد از مالحالدوده 

 ا  پا فرار تر بگذارد٬ يا در ساعت معينس بايد در خانه باشد.

هدچنس اتفاق مالس افالتالد مالجالرمالانالس كاله بالتالش مالعاليالنالس از دوران 

محكوميت شان را رذرانده اند با نهب هدين دستگاه رد ياس خالارج از 

زندان بسر ببرند٬ حتس مس توانند سر كار حاضر باشند و هدين سيسالتالم 

به ماموران دولتس و پليف اجازه مس دهد فرد مورد نظر تحالت كالنالتالرل 

باشد. اينكه چقدر هدين سيستم مورد تائيد ما هست يا نه مورد بحالث مالا 

اسالالمالس در  -نيست. موضوع اين است كه حكالومالت مالرتالجالع مالذهالبالس

عربستان از اين تكنولوژ  استفاده مس كند و زنان را دميقا به جالرم زن 

بودن كنترل مس كند. دست مذهب از زندرالس زنالان كالوتالاه. ايالن فالور  

ترين و مام ترين خواست جامعه انسانس علالياله دولالت هالا و جالريالانالات 

 اسالمس است. *

 کيوان جاويد
  خ ر و  نظر 
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طرح جالامالع جالدالعاليالت و تالعالالالس 

خانواده که هم اکنالون در کالداليالساليالون 

مجلف رژيم اسالمالى تالحالت بالررسالى 

است ادعا ميکند کاله بالرا  بالاالبالردن 

کيفيت و کالداليالت جالدالعاليالت ايالران در 

سالاا  آينده طراحس شده اسالت. ايالن 

مالالاده مالاليالالبالالاشالالد کالاله  ۵۱طالالرح دارا  

هدفش حذ  علنس زنان از اشالتالغالال٬ 

دشالالوار تالالر کالالردن بالالازار کالالار بالالرا  

دخالالتالالران مالالجالالالرد٬ مالالحالالالدوديالالت در 

امکانات جلورير  از باردار  زنالان 

و سالالقالال  جالالنالاليالالن و بالاله مالالنالالظالالور تالالک 

جنسيتس کردن بازار کالار تالاالياله شالده 

 است.

در اين طرح که يک بينش و ديدراه مرد ساالرانه و مستبدانه بالر آن 

حاکم است٬ و ايفس را بعاده سيستم مضائس٬ باداشتى٬ کار و تالباللاليالغالاتالى 

از وکال ررفته تا ارراناا  دينس مالثالل حالوزه هالا  عاللالدالياله و طالالس و 

ارراناا  تبليغاتس مثل صدا و سيدا  و بازيستى و ييره رالذاشالتاله اسالت 

که هدچون اختاپوسس از طريق هالدالکالار  باليالن خالود بالتالوانالنالد افالزايالش 

جدعيت را با ايجاد موانع٬ بتالشالنالاماله هالا و مالواناليالن کالار  و تالباللاليالغالات 

 ارتجاعس و عقبگرا کنترل کنند.

سوال اين است که ارر آمار ذکر شده در مورد رشد نزولس جدالعاليالت 

هم درست باشد چرا راه حل نبايد يک راه حل درست٬ منطقس و با اتکالاه 

 به دخالتگر  مردم و مطابق با فام و شعور مردم باشد؟

سال است کاله بالا وضالع و تهالويالب و  ٣۲جداور  اسالمس حدود 

طرح موانين ضد زن سعس در ايجاد يک جامعه   تک جنسيتس که زنان 

در آن کاره ا  نباشند٬ دارد. طرحاا و موانين و اعدال سرکالوبالگالراناله و 

ضد زن جداور  اسالمس هدواره تالش داشته است تا تفکيک جنساليالتالس 

و مومعيت پائين تر زنان را در تدامس عرصه ها  جامعه٬ تثالباليالت کالنالد. 

اما هم اکنون با بردن اين طرح به مجلف بالار ديالگالر باله بالاالاناله افالزايالش 

جديعت و جلورير  از پاليالر شالدن جالامالعاله ماليالتالواهالد يالک عالقالبالگالرد  

 باورنکردنس را به زنان تحديل کند. 

باله روشالنالس حالق  ۰۱و ٣در مواد  از اين طرح  بتهوص مالواد 

اشتغال و استقالل مالس زنان را مورد حدله مرار ميگيرد. اشتغالال بالرا  

زنان مجرد بسيار محدود و کار شبانه و اشتغال برا   زنان فالرزنالد دار 

دشوار تر ميشود. زنان مجرد که بطور کلس شالانالف کالار رالرفالتالن را از 

دست ميدهند و هديشه در ته صف مرار خواهند ررفت. اينبار رالرگ در 

پوست ميش ميرود مرخهس هالا  بالدون حالقالوق و بالازنشالسالتالگالس هالا  

زودرس را برا  زنان بچه دار پيشنااد و سال تر کند. ايالن خالود سالوق 

دادن زنان به روشه خانه و از دست دادن امکان بررشت به شالغالل مالباللالس 

 است. 

در مواد ديگر زنان از امکانا ت محدود فالعاللالس  بالاالداشالتالس رايالگالان 

برا  جلورير  از باردار ٬ سق  جنين تا حدود زياد   محروم ميشوند. 

به وکال دستور داده ميشود که از طالق جلورير  کنند و وکال  آزمالوده 

و تعليم ديده برا  پيشبرد اين طرح مس وليت رسيدرالس باله پالرونالده هالا  

طالق را خواهند داشت. وکال پاداش کامل خود را زمانس خواهند ررفالت 

که پرونده به طالق نکشد به هالداليالن خالاطالر طالالق رالرفالتالن بالرا  زنالان 

 دشوار تر از هديشه ميشود. 

نتيجتا بايد اينطور خالصه کنم که اين طرح در صورت تهويب در 

وحله اول ضربات ستالتالس باله اسالتالقالالل زنالان و بالتالهالوص مالومالعاليالت 

افتهاد  زنان وارد ميکند و تبعيض جنسيتس و تبعيض بيشتر به زن را 

در خانواده و جامعه ميشود عديق تر مى کند. و بطور کلى يک آيالنالده نالا 

روشن و يير امن برا  جوانان رمم مى زند.  بالوجالود آوردن فالرزنالدان 

ناخواسته٬ بيکار  بين جوانان٬ اعتياد و باالرفتن آمار خالودکشالس٬ سالقال  

جنين ها  متفيانه و يير باداشتس و ناايتا مرگ ومير مادران٬ افالزايالش 

جدعيت محروم از تحهيالل و مالدرت رالرفالتالن باليالشالتالر مالردان از نالظالر 

امتهاد  در خانواده و از دست دادن مومعيت امتهاد  زن در خالانالواده 

از عوامب دردناکس است که در صورت تهويب اين طرح رالريالبالانالگاليالر 

 مردم خواهد شد.

راه حل اين مشکل ارر هم آمارا درست باشد٬ اين نيست کاله ايالن را 

معضل خانواده ها بتهوص از طريق  زدن مدرت انتتاس در خالانالواده 

ها برا   زنان در امر بچه دار شدن بدانند. تا کالس ايالن رژيالم ضالد بشالر 

ميتواهد بفادد که زن فق  وسيله توليد مالثالل ناليالسالت و خالود بالايالد بالرا  

 مسائل خهوصس اش تهديم بگيرد.    

تهويب اين طرح عوامب بسيار دردناکس خواهد داشالت کاله پالرونالده 

سياه و ضد زن و کودک جداور  اسالمس را هر چه ضتيم تر و بينالش  

استبدادررانه و مردساالرانه جداور  اسالمالس را در هالر چاله عالدالقالتالر 

کردن يک آپارتايد جنيسس و تبعيضات جنسيتس به بااناله هالا   مالتالتاللالف 

 بروشنس نشان ميدهد.

من هدگان را به اعتراض و جلورير  از تهويب اين طرح تشويالق 

ميکنم و هشدار ميدهم که مس وليت عوامباا  وحشتناک ضد زن و ياليالر 

انسانس  بعد از تهويب اين طرح مستقيدا هالدالچالنالان٬ بالعالاالده جالدالاالور  

 اسالمس ميباشد. *

 مهين عليپور

رسد ... بری می“ باغ”هر دم از اين   
 در حاشيه طرح "جمعيت و تعالى خانواده" 
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بابك پارسالس٬ جالواس نالوشالتاله ام: 

 جالالامالالعالاله سالالوسالاليالالالالاليالالسالالتالالس و رهالالائالالس 

  را اينطور داده انالد:  ايالن ۰زن   س

جواس نيست. ارر در درجاله اول باله 

پرچم و مياندان اعتقاد داشالتاله بالاشاليالم 

 آزاد  مدكن خواهد بود . 

( i t s  n o t  t h e  a n s w e r . 

freedom is possible first if 

we believe in our Flag and 

our Land.) 

من بابك پارسس را ندالس شالنالاسالم. 

ايشان را در ايالداليالل لاليالسالتالم دارم كاله 

بعضا دريافت كننده نشالرياله زن آزاد 

مس باشند. اما مس شود تقريبالا نالزديالك 

به يقين مدعس شد ايشان از طرفدران احيا  نظام سلطنت در ايران بالايالد 

باشد. پرچم٬ ميان و تداميت ارضس شعار محور  ايناالا اسالت. فالعالالاليالن 

هر جنبشس را با نشانه هايس مس توان فورا باز شناخت. در ايران تقالريالبالا 

اكثريت مردم چپ ها و كدونيست ها را با تامين رفاه هدگالانالس٬ آمالوزش 

رايگان٬ بيده بيكار ٬ برابر  زن و مالرد٬ آزاديالتالواهالس و سالرنالگالونالس 

انقالبس حكومت اسالمس مس شناسند و راست ها و سلطنت طلب ها را با 

حفک تداميت ارضس و پرچم سه رنک شير و خورشيد نشالان و امالتالهالاد 

بازار آزاد و  ... باز مس شناسند. البته برا  شناخت حكومت اسالمس نيز 

نشانه ها واضح انالد. اسالالم نالاس دمحم  و امالام زمالان و آخالرت و چالاه 

 جدكران و حكومت فقر و عزا  عدومس و آپارتايد جنسس عليه زنان. ...

در ايران يك جدال ستت و سنگين عليه حكومت اسالمس در جالريالان 

است. جدال مردم برا  يك زندرس باتر. از جوان و پير تالا زن و مالرد٬ 

از كاررر صنعتس تا ميليون ها مردمس كه بيكار  و بس تامينس امتهالاد  

كابوس روز و شب شان است. مردمس كه آزاد  مس خواهند و بجا  آن 

انبوه اعدامس ها را مشاهده مس كنند. تا اينجا  داستان٬ تقالريالبالا در اكالثالر 

جاان  در بر هدين پاشنه مس چالرخالد .  کالار کالردن مالا خالوردن آنالاالا.  

داستان زندرس بشر تحت حاكديت و كنترل نظالام سالرمالاياله دار  هالداليالن 

است كه مس بينيم. جدال روزمره انسان ها  باليالشالدالار عاللالياله نالابالرابالر  

سياسس و امتهاد . اما در ايران يك مس له اصلس و محالور  ديالگالر هالم  

تداما در برابر ما مرار دارد. زن تحت حاكديت يالك حالكالومالت اسالالمالس. 

زن و آپارتايد جنسس. زن و تحديل حجاس٬ زن و بس حقومس امتهاد  و 

 سياسس و فرهنگس. زن و بربريت اسالمس.

ما ايناا را ميدانيم. هده ميدانند٬ احزاس و افراد ساليالاسالس بالايالد بالرا  

هده اين مهائبس كه زندرس مردم ايران را در چنگال بس رحم خالود مالس 

فشارد و له مس كند حرفالس بالزنالنالد و راه حالل نشالان بالدهالنالد. نالدالس شالود 

 شتهيت سياسس  باشس و هيچ حرفس برا  رفتن نداشالتاله بالاشالس. نالدالس 

شود حزس سياسس باشس و  برا  آينده مردم سكوت پيشه كنس. البته هداله 

جريانات سياسس دست راستس در سكوت كردن و وعده سرخالرمالن دادن 

استاد اند. چپ و جنبش آزاديالتالواهالس و بالرابالر  طاللالبالس٬ امالا٬ خالود را 

مو ف ميداند دائدا به جامعه و مردم افق روشن بدهد. مشالتالهالا حالزس 

كدونيست كاررر  ايران٬ تدام تالالش و مالبالارزه روزمالره اش بالر ايالن 

استوار است كه نه تناا پرچم سرنگونس انقالبس حكومت اسالمس را هالر 

چه بيشتر بر افراشته نگادارد٬ كه نداينده تدام خواسالتاله هالا  رفالاهالس و 

سياسس مردم ايران نيز باشد. با اين هد  در نوشته مالباللالس ام باله رهالائالس 

زن پرداختم.  من در نوشته ام نشان دادم چرا زن در اين عهر و با ايالن 

حد از رشد عظيم تكنولوژ  و پيشرفت علم و صالنالعالت و دانالش بشالر  

هنوز در بتش اعظم جاان در شراي  عهر هجر زندرس مالس كالنالد. راه 

 حل من روشن و شفا  و بقول معرو  بدون وعده سرخرمن بود. 

اين نوشته من به مذاق بابك پارسس خوش نيامد. زن و رهائس؟ زن و 

تامين اجتداعس و امتهاد ؟ زن و خانه ها  امن؟ زن و مالبالارزه هالداله 

جانبه با مردساالر  و موانين ضد زن از هدين امروز تا هديشه؟ زن و 

موانين حدايتس كه حافک جان او باشد؟ زن و بالرابالر  و زن و حالرمالت 

كامل انسانس؟ جواس هده ايناا را بابك پارسس در يك جدله كالوتالاه دادنالد. 

در جواس رفتند٬ ايناا جواس نيست. اول ميان و پرچم بعد هالر چاله٬ كاله 

هر كه دوست دارد. مام اين است ميان ما سربلند و پرچم ما در اهالتالزاز 

 باشد. 

چه كسس اين وعده امثال بابك پارسس ها را مبول مس كنالد؟ كالدام زن 

مس پذيرد٬ مسير رهائس و خالصس از اين وضالعاليالت فالالكالتالبالار و ياليالر 

بشر  فعلس٬ در جاده ماليالاالن و پالرچالم سالنالگالفالرش شالود. مالا از تالاماليالن 

امتهاد  و حدايت هده جانبه سياسس و فالرهالنالگالس از زنالان حالر  مالس 

زنيم و مرد ساالر  را زير نقد بس رحدانه خود مس ريريم و هشدار مالس 

دهيم مومعيت جاندس زنان در حکومت اسالمس دليل ندس شود که به کالم 

رضايت بدهيم. ومتس از حقوق برابر و انسانس زنالان در جالامالعاله حالر  

مس زنيم٬ آخرين دست آوردها  جامعه بشر  را مد نظر داريم و با ايالن 

معيار سراغ حقوق زن مس رويم. بطور مثال ومتس نظام ارباس رعاليالتالس 

را به زير نقد مس کشيم هيچ کف مجاز نيست در دفالاع از نالظالام اربالاس 

رعيتس٬ مهائب انسان در نظام برده دار  را به رخ ما بکشد و بتواهالد 

به اين وسيله ساکتدان کند. درست به هدين دليل ومتس ما از يک جالامالعاله 

برابر و رهائس تدام عيار زنان در ايران حر  مس زنيم٬ هيچ کف مجاز 

نيست در مقابل بربريت حکومت اسالمس٬ بازرشت به هدان آزاد  هالا  

ابتدائس زنان در حکومت پالو  را به ما وعده بدهالد. در نالوشالتاله بالعالد  

سير پيشرو  حقوق زنان از ابتدا  مشروطيت تا انتاا  حکومت پالو  

را بررسس خواهم کرد و نشان خواهم داد چه ضرورتس باعث شده اسالت 

زن به آزاد  ها  نسبس طس آن دوران برسد. موانع حالکالومالتالس بالر سالر 

حقوق و آزاد  زنان را بر خواهيم شدرد و رالروه هالا  ياليالر دولالتالس و 

اپوزيسيون حکومت پالو  را که برا  حقوق زن مبارزه سازمان يافته٬ 

 کرده اند را معرفس خواهيم کرد. 

در پايان به اين بسنده کنم که شتهس چالون فالروغ فالرخالزاد هالررالز 

مقبول فرهنک و دولت حاکم بر ايران نبود. ناله در 

 کيوان جاويد

 "ميهن، کرچم" و رهائی زن
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 حقوق شهروندی و زنان  -۰
روز  نيست که درخبرها راجع به حقوق شاروند ٬ خبر  نالبالاشالد. 

اصال اين اليحه   حقوق شاروند  به يک تکيه کالم مسال الولاليالن تالبالديالل 

شده است که آنرا بعنوان يکس از وعده ها  دولت روحانس تو  بالوق و 

کرنا کرده اند. از روحانس ررفته تا برادران الريجانس٬ تالا وزيالران ٬ تالا 

معاون امور زنان رئيف جداور٬ تا رهبر٬ تا خطاليالبالان نالدالازجالدالعاله٬ تالا 

خبرنگاران و بقيه   آدم ها  ريز و درشت که اينجا و آنالجالا مالجالبالورنالد 

حر  بزنند٬ رريز  هم به اليحه   حالقالوق شالاالرونالد  هالم مالس زنالنالد. 

هرچند که هنوز اين اليحه نوشته نشده و هرکدام از آن آدم هالا بالرداشالت 

خودشان را ازاين اليحه دارند٬ اما جالب اسالت کاله فهاللالس ازآن را باله 

 حقوق زنان اختهاص مس دهند.

البد مس خواهند ازکارهايس که درشار تاران به نام زنان انجالام داده 

اند٬ نام ببرند ونبابت اين کارها برا  خودشان کف بزنند و هورا بکشنالد. 

مثال پارک متهوص زنان که چند ماه بر سر زبان ها  شان بود که کم 

کم از تک و تا افتاد و امروز ديگر حتس زنان هم به آن نگاهس ندس کنند. 

و يا بانکس که اختهاصا برا  امور مالس زنان افتالتالاح کالرده بالودنالد کاله 

يک ماه بيشتر دوام نياورد. يا تاکسس هايس که با تاباللالو    ويالژه زنالان  

درتاران راه انداخته بودند که با بس اعتنايس زنان مرارررفت و از رونق 

افتاد و درحال حاضر٬ راننده ها  مرد آناا را مس رانند. يا اداره ا  کاله 

فرماندار شارستان نوشار در مازندران درست کرده بود که کارکالنالانالش 

فق  زنان بودند و مورد مضحکه   مالردم وامالع شالد و بالس سالر وصالدا 

درش را تتته کردند. اما يک چيز را مبل از اين که اين مالنالشالور حالقالوق 

شاروند  تهويب و اعالم عدومس شود٬ مس توان حالدس زد و آن ايالن 

 است که از ديد اين آمايان زنان٬ شاروندان درجه   دوم بشدارمس آيند!
  
 کاهش سن زنان کارتن خواب  -٨

مبل ازاين از زبان فرماندهان نيرو  انتظامس شنيده بوديم که سن تن 

سال و  ۰۵فروشس درميان زنان٬ روز به روز کدتر مس شود و به مرز 

حتى کدتر رسيده است. اما اين روز ها از زبان مديران شالاالردار  مالس 

سال رسيده است. اما اين به  ٣۱شنويم که سن زنان کارتن خواس به زير 

اصطالح مديران شاردار ٬ ندس رويند که علت اين کارچيالسالت؟ يالعالنالس 

اجازه ندارند بگويند. اما هده مس دانند که خالود ايالن مالديالران دزد و بالس 

کفايت يکس از عالامالالن ايالن مهاليالبالت بشالدالارمالس آيالنالد. درراليالر  هالا  

خانوادرس٬ اعتياد٬ بس مانونس برا  زنان٬ نبودن خانه ها  امالن٬ نالبالودن 

ررمتانه ها درشار٬ و دريک جدله بس حقومس زن٬ اين پديده را بالوجالود 

مس آورد و به آن دامن مس زند. آيا آمار دادن و اعالالم کالردن مالوضالوع 

زنان کارتن خواس٬ لکه   ننگس برا  حکومالت و مالديالران شالاالر  آن 

نيست؟ درحکومتس که دزد  و اختالس و رشوه خوار  و پالولشالويالس و 

اخيرا هم اصالطالالح  ويالژه خالوار   از سالروکالول آن بالاال مالس رود٬ 

درحکومتس که زنان کم تريالن حالقالوق شالتالهالس واجالتالدالاعالس را دارنالد٬ 

درحالکالومالالتالس کالاله ارزش يالالک زن نهالالف باليالالضاله   يالک مالالرد اسالالت٬ 

رشته   دانشگاهس درس  ۰۱۱درحکومتس که زن حق ندارد در بيش از 

بتواند٬ درحکومتس که زن ندالس تالوانالد وارد اسالتالاديالوم ورزشالس شالود٬ 

درحکومتس که زن حق ندارد لباس دلتواه خود را بپوشد٬ وجود داشالتالن 

زنان معتاد و تن فروش و آواره و بس خاندان و کارتن خالواس٬ مالاياله   

 تعجب نيست.
 
 لغو سخنرانی ابت ار -٣

دريک تهديم ييرمنتظره٬ مرار شده بود به مناسبت هفته    هالوا  

 -رئاليالف سالازمالان حالفالا الت مالحاليال  زيسالت  -پاک ٬ معهومه ابتکالار 

  ۰٣٣۴دى  ۴٧ -درخطبه ها  پيش از ندازجدعه   تاران س جالدالعاله 

ستنرانس کند. اعالم اين خبر ٬ مند در دل فالدالناليالسالت هالا و رالروه هالا  

اصالح طلب ٬ توده ا  ها و اکثريتس ها آس کالرده بالود کاله: ديالديالد ايالن 

حکومت٬ اصالح پذير است٬ که ديديد روحانس با بقيه فرق مس کالنالد٬ کاله 

 ديديد حقوق شاروند  دارد اجرا مس شود!!!

اما ديروز يک نفر از خبررزار  فارس خبرداد که ايالن سالتالنالرانالس 

لغو شده است. درباره   علت لغو اين ستنرانس دو حدس زده مس شود . 

يک رروه مس رويند که خانم ابتکار ٬ به علت سرماخوردرس سالتالنالرانالس 

اش را لغو کرده است و رروه ديگر هم مس رويد که ستاد سياسالتالگالزار  

ائده جدعه با حضور يک زن بعنوان ستنران ندازجدعه متالالالفالت کالرده 

است. درهر صورت اين لغو بايد خشم فدنيست ها و اصالالح طاللالبالان و 

طرفداران روحانس و معتقدين به اعتدال و تدبير را بالرانالگاليالزد کاله تالدالام 

 بافته ها  ذهنس آناا را رشته کرده است.

ما به خانم ابتکارپيشناادمس کنيم که اصال ناراحت نشالونالد و باله دل 

نگيرند. زيرا برادران او٬ آن مالدر هالا هالم کاله او انالتالظالار دارد٬ عالادل 

و به ميالدان  ٨٨ومنهف نيستند و حتس با وجود ديدن جنبش انقالبس سال 

آمدن پرشور زنان ٬ هنوز ندس خواهند برا  زنان حق برابالر بالا مالردان 

مائل شوند و اجازه بدهند که يک زن که اتفاما مس ول هم هسالت و مالورد 

تاييد آمايان هم هست٬ بيايد درتريبالون نالدالازجالدالعاله چالنالد کاللالداله درمالورد 

آلودرس هوا حر  بزند. پيشنااد مشتص ما ايالن اسالت کاله ومالتالس خالانالم 

ابتکار سرماخوردرس را پشت سررذاشتند٬ بروند بالا يالکالس از روزنالاماله 

ها  اصالح طلب مهاحبه کنند و شعاربالدهالنالد وآلالودرالس هالوا  تالاالران 

وشارها  بزرگ را به رردن جدعيت زياد اين شارها باليالنالدازنالد. اصالال 

سالالتالالنالالرانالالس ايشالالان دريالالک تالالريالالبالالون مالالردانالاله٬ خالالوبالاليالالت نالالدارد. امالالروز 

درندازجدعه ستنرانس مس کنند٬ فردا مس خواهند امام جدعه شالونالد. پالف 

فردا ادعا  مرجع تقليد و آيت هللا شدن مس کنالنالد و... ايالن از ايالن خالانالم 

اصالح طلب و آن هم از خانم ستنگو  وزارت خارجه که اخيرا هنگالام 

  اهر شدن جلو  خبرنگارها و دوربين ٬ لبتند هم مس زند !

 ساله پاکستانس به دست صاحبکارش ۰۱کشته شدن دختر  -۲

آيرام رمضان که برا  کدک به درآمد خانواده   فقير خود٬ مجبالور 

نالظالافالت   –شده بود در شار الهور دريک خانه به خدمتکار  س آشپالز  

و...  بپردازد٬ دراثر کالتالک خالوردن از دسالت زن 

 آزاده دربند 
 از ميان خ رها
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 زن آزاد
جنبش براى رهائى زن  -نشريه هفتگى فتنه   

 سردبير: سيامک امجد 

www.fitnah.org    :وب سايت www.facebook.fitnahmovement   فيس بوک www.fitnahmovement.blogspot.co.uk : وبال  

fitnahmovement2@gmail.com  

صاحبکارش بس هوش شد و به بيدارستان منتقالل شالد و در اثالر شالدت 

جراحات وارده٬ کشته شد. پزشکان رفته اند که رو  دست و بالدن ايالن 

کودک کار٬ رد طناس و کبود  ها  زياد  ديده مس شد. دربالازجالويالس 

ها  پليف از زن صاحبتانه٬ مشتص شد که او٬ آيرام را با لوله فلز  

 مورد ضرس و شتم مرارداده است .

کودکان کار فق  درکارراه ها و مزارع و خيالابالان هالا مالورد اذيالت 

وآزارمرارندس ريرند بلکه درحريم خانه ها و بعنوان کاررران خالانالگالس 

س کنيز و کلفت و نوکر  عالوه بر کارها  ستت و تالوانالفالرسالا و سالو  

استفاده ها  جنسس و تجالاوز٬ کالتالک مالس خالورنالد. زيالرشالکالنالجاله هالا  

اربابان وصاحبکاران خود جان مس دهند و چه بسا که بسيالار  از ايالن 

جنايات در چارديوار  ها پناان مس ماند واخبارش به بيرون درز پاليالدا 

ندس کند . وجود فقر و فالکت و بيکار  و ررانس ها  لجام رسيتتاله و 

بس عدالتس ها  دامنگير ازيک طر  و نبود مواناليالن انسالانالس و وجالود 

موانين  الدانه و باره کشانه ٬ کودکان کار را توليد وبازتوليد مس کند . 

خشونت از در و ديوار جوامع طبقاتس و ضالد زن و ضالد کالودک مالس 

بارد . بايد با اين خشونت افساررسيتته مبارزه کرد . دردرجاله   اول 

بايد با نظام سرمايه دار  و حکومت هالا  طالبالقالاتالس مالبالارزه کالرد کاله 

 عامل اصلس اين وضعيت هستند . *

 ٣ادامه از صفحه  از ميان خ ر ها..... 

راديو و تلويزيون حکومتس جائس داشت و نه در نشالريالات و روزنالاماله 

ها  دولتس. زيرا  فروغ سدبل زن آزاد و رها از ميد و بند هالا  سالنالتالس 

بود و چنين زنس نه تناا حکومت پالو  را ندايندرس ندس کرد که دشدالن 

 آن فرهنک رسدس و دولتس بود. 

اول و آخر خواست ما اين است. زن بايد آزاد و رها شالود. رهالا از 

سالنالتالس و مالردسالاالر. بالرابالر در  -ميد و بند ها  دست و پا رير مذهبس 

دست يابس به هده مواهب زنالدرالس و بالرخالوردار از هالداله آزاد  هالا  

اجتداعس و امتهاد . تهديم ريرنده درباره زندرس اجتداعس و شتهس 

خود. صاحب اختيار تن و صاحب اختيار هده زندرس خود. ندس شود بالا 

شعار اول ميان و پرچم باز هم زنان را اساليالر و دسالت و پالا بسالتاله در 

بارراه  نظام سرمايه دار  مربانس کرد. جنبش آزاديتواهالس و بالرابالر  

طلبس و جنبش برا  رهائس زن چنين اجالازه ا  باله هاليالچ کالف و هاليالج 

 جنبشس ندس دهد.

http://www.fitnah.org/fitnah_farsi_articles/

k_javidi_za25.html  
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شتهيت سرشناس از فعالين اجتداعس و ساليالاسالى تالا  ۰٣۱بيش از 

نويسنده٬ هنرمند و اساتيد دانشگاه  و پژوهشگران علدى٬ ايرانى و ييالر 

ايرانى و ديگر فعالين سياسس و اجتداعس ضدن اعتراض شالديالد باله ايالن 

تبعيض آشکار جنسيتى عليه زنان در ايران٬ خالواهالان لالغالو فالورى ايالن 

مدنوعيت شده اند و کديپن استاديوم براى هده را به هدين منظور اعالدام 

 کرده اند.

فعالين اين کدپين با فعاليتااى خود٬ از طالريالق مالديالاى اجالتالدالاعالى٬  

مهاحبه هاى راديو و تلويزيونى و آکسيوناالا و مالتاليالنالگالاالاى مالتالتاللالف٬ 

امضاى طومار و ييره مى خواهند توجه افکار عالدالومالى در جالاالان را 

برزيل نسبت باله  ۴۱۰۲خهوصا در آستانه مسابقات جام جاانى فوتبال 

بى حقومى و آپارتايد جنسى که از طالر  حالکالومالت اسالالمالى باله زنالان 

اعدال مى شود٬ جلب کرده و رژيم اسالمى را تحت فشار مرار دهند که 

 دست از سياستااى زن ستيزى خود بر دارد. 

طبق موانين فيالفالا و کالنالفالدراساليالون آساليالا٬ کشالورهالاى عضالو نالبالايالد 

هيچگونه تبعيض نسبت به بازيکنان و تداشاچيان اعدال کنند و ايالن در 

سالال اسالت زنالان را از ورود باله  ٣۲حالى است که جداورى اسالمى 

استاديوماا محروم کرده است. اين جنبه از کار هم از اولويتااى کدالپاليالن 

است که بايد جداورى اسالمى را از طريق فيفا و کنفدراسيون آسيا نيالز 

 تحت فشار مرار دهد.

حضور زنان در ورزشگاهاا به شکل يک تابو در آمالده اسالت. امالا 

شکستن اين تابو يير مدکن نيست ارر هده با هم متحد شويم و علالياله آن 

 متحدانه مبارزه کنيم. *

  ۵ادامه از صفحه  .....ش ستن تابو  ورود زنان
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