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ماه آوريل است.  روز  متيت ت تا و  تاريت   ترا   ۱٣امروز يکشنبه 

ريحانه جبار ! ريحانه را روز جيعه  ه محلت  آورهه و  ترا  آيتريتا 

 ار اجازه هاهند افراه  از يانواهه اش را مالقات کند  ماهر ريحانه  تعتد 

از ايا مالقات هر صفحه ف س  وکش نوش.: هي ر ساک. م شوه و آرام 

م   ره و ريحانه  ه او گفته  وه، ما فقط از  و هور مت تشتوم، فتکتر کتا 

 جاي  رفته ام، آرام و صبور  اش و هي ر کار  نکا  
 

ريحانه جبار  ک س.؟ هيتر جوان  که هر ي  واقعه هر مقا ل  تعتر  

و قصد  جاوز ي  مره هيسا پدرش و هر جتريتاد هفتاز از يتوه يت  

 ضر ه چاقو  ه کتف آد مره زهه و فرار م کند  
 

اين  يک  از پ چ ده  ريا پترونتده هتا هر ايتراد هر اتاا ا تيتام است.  

پرونده ا  که  ه ه چ مدرک و آثار جرم  هر متحتل و  ته هت تچ اتر  

متهم يعن  ريحانه و  ه ه چ ار  وکال  او  وجه  نکرهه انتد، پترونتده 

ا  که از قبل  صي م هر موره آد گرفته شده اس.  پترونتده ا  صتد هر 

 صد س اس  و هر ع ا ااا پرونده ا  صد هر صد ضد زد  
 

اينجا ايراد  ح. ااکي . جيهور  اسالم  اس.  هر ايتنتجتا  تجتاوز  ته 

زد جزو اصوا اول ه اکوم. اس.  هر اينجا  ه زد م  ويند ي  لتقتيته 

ناد    ر و  يک ا کا،  ه  جاوز  يک ا کا  اصال وظ فه  و  ا هاهد  ته 

 جاوز اس. و  و ي   که نعي. اله  هست ،  را   عر  و لذت  رهد 

و کامجوى  مرهاد و اگر  هر هل ل نتوانست  ي  متره را راضت  کتنت  

يدا  ايا مرهاد و اکوم. اسالم  ايتراد  ته آنتهتا اجتازه مت تدهتد هتر 

 رفتار   ا  و، جنس زد هاشته  اشند  
 

هر اينجا هاهگاه ي  زد جواد اس. که هس. رو  مره  لند کترهه است.  

هاهگاه  ه ريحانه م  ويد متکبر و از اوه راض  هست ،   ه او مت ت تويتد 

 قص ر يوهت  وه اگر مره  يواس.  ه  و  عر  کند و هاهگاه  ه ه تچ 

چ ز  وجه ني کند  ريحانه را  ه ا هام قتل عيد  ه اعدام محکوم م کتنتد و 

 ه رموره موضوز  جاوز سکوت مطلق م کند  
 

 ه س ستم قضاي  جيهور  اسالم  يوش آمديد  اينجا  ه کاندوم  که هر 

محل  وهه  ه قرص يواب آور هر هايل شر . ريتحتانته  ته هت تچ چت تز 

 وجه ني کنند، اينجا جعبه س اه ي  قتتتل را  تقتوا وکت تل ريتحتانته يتوه 

رژيي  ها نا وه م کنند  هر اينجا هاهگاه   شک ل شده اس. که هر متوره 

ي  قتل ار  م زند که پا   ري  از رژيتيت  هتا هر  ت تا است.  ايتا 

 جعبه س اه ايا پرونده اس.  
 

هر هيه  ررس  ها از ي  متره  ته 

اسم ش تىت  اتر  زهه مت تشتوه و 

وک ل قبل  ريحانه مصطفاي  معتقتد 

اس. ايا فتره، پتاستس  ست تار  از 

ستتوا ت را متت تتتتتوانستت.  تتدهتتد و 

 هاهگاه او را صدا ني زند  
 

 هر ااا رژيم م ىواهد ريحانته را 

 کشد و پرونده را متىتتتومته اعتالم 

 کند  

هر مقا ل ايا اکتم اعتدام، فتوفتاد 

هرو کرهند  هر ايراد و هر هن ا ايا 

هزار نفتر  تا کتنتود  ۱۱۱پرونده  وجه م ل ون   ىوه جلب کره    ش از 

فومار اعترا   ه ايا اکم را امضا کرهه اند، هر  س ار  از شهرها  

هن ا از جيله  ورنتو، استکهلم، يو بور ، فرانکفورت، هامبورگ، کت تل، 

اسلو، واشن تا و      ظاهرات انجام شده و يا ايا  ظاهرا ها اهامه هاره  

هنرمنداد زياه  فرايواد  ه لغو اتکتم اعتدام هاهه انتد، چترا کته متاهر 

ريحانه کارگرهاد  ئا ر اس. وهيکاراد او  س تار از ايتا کتيتدت تا هفتاز 

کرهه اند  فعال ا ايا کيد ا و فرايواد ههندگاد که شامل شبنم اسداللهت ، 

نازن ا افش ا جم، شاه  پاوه و م نا ااد  هستند، م  ويتنتد  تايتد  ته ايتا 

ارک. اهامه هاه  ا اعالم لغو اتکتم اعتدام ريتحتانته از ستو  اتکتومت. 

 اسالم   
 

از سو  ايا کيد ا، ش وا محبو   چنتد  تار  تا متقتامتات ا تحتاهيته اروپتا 

ار  زهه و ا حاهيه اروپا عل ه ايا اکم  ه اکوم. اسالم  ايراد  ذکر 

هاهه اس.  نازن ا افش ا جم  ا اايد شه د هر موره ريحانه جلسته هاشتتته 

و سازماد ملل  ه ايا امر اعترا  کرهه اس.  روز گذشته سازماد عفو 

  ا اليلل  ا ي    ان ه علن  از جيهور  اسالم   ايراد هريواس. کتره 

 اکم اعدام را لغو کند  
 

فعال ا ايا ارک. و از جيتلته چتهتره سترشتنتاا عتلت ته اعتدام  متهتوش 

عالسوند   تا هاهد فترايتواد و انتجتام چتنتديتا مصتااتبته و مت تتت تنت  

 اعتراض ،  ه ايا اکم اعترا  کرهه اس.  
 

ايا جنبش اهامه هاره  امتا گتفتتته شتده است. کته سته شتنتبته ريتحتانته را 

م ىواهند اعدام کنند  ما  ه اعتراضات يوهماد اهامه م ده تم و از هتيته 

 م ىواه م هر هر جاي  که هستند  ه ايا ارک. اعتراض   د وندند  *

 

 نبردى بزرگ با حکومتى جنايتکار و ضد زن!

 

 با نشريه زن آزاد
 همکارى کنيد! 
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 زنان و داستان های عشقی!  -١
 

آيوند اس ا ههنوی هرهيايش يانواهه موفق هر هراد گف.: "شيا  تاور 

هاريد که ما رواي. هاريم يانم ها سوره يوسف را نتىتوانتنتد؟ متی هانت تد 

چرا؟ چود هاستاد عشقتی است. ويتانتم هتا  تا يتوانتدد ستوره يتوستف 

  حري  می شوند "
 

 پس از   انات محکم! ايا آيوندک چن ا نت جه گ ری می شوه که:
 

الف( يانواهه موفق، يانواهه ای اس. که زد هايش هاستاد های عشتقتی 

 نىوانند!
 

ب( قرآد نىوانند واگرهم  صاهفا چشيشاد  ه قرآد افتتاه، ستراس ستوره 

 يوسف نروند که  حري  کننده اس.!
 

ج( زناد، زوه حري  می شوند! چود عالوه  ر ضعتف هتای فتراوانتی 

که هارند، ضعف جنسی هم هارند! زوه  تحتريت  شتدد يتوهش نتوعتی 

 ضعف اس. هي ر!
 

ه( مرهاد می  وانند هاستاد های عشقی  ىوانند چود زوه  حري  نتيتی 

 شوند! *
 

 دستمال کاغذی و زنان! -٢
 

هري   رنامه زنده  لويزيونی ايراد که ي  آيوند مانند است تا ههتنتوی 

  عنواد کارشناا! مذهبی هرآد شرک. کرهه  وه گف.:
 

" هراسالم  ه پوش دد کفش زره رن  سفارش شتده  ايتا رنت  عتالوه 

 رايا که هارای مزايای هي ری هم هس.، شايد کيت  متی کتنتد کته هر 

شب ها رانندگاد عا راد را  ب نند  رن  هايی که  ت تره هستتتنتد هترچتنتد 

سن  ا هستند و وقار ياصی می ههند مثال اگر کستی چتاهر مشتکتی  ته 

سر کند که ي لی مطلوب هم هس.، اگر هستياا کامذی هر هس.   ت تره 

 هرشب،  وسط رانندگاد  هتر هيده می شوند! "
 

ايا آيوند کارشناا! هرچه  ه مغزش فشارآوره نتوانست.  ترای رنت  

زره و ثوا ش! آيه ای ازقرآد   اوره لذا از "روايت." استتتفتاهه کترهه و 

رانندگی يو ی  ته زنتاد هاهه کته هرشتب چت تونته   –راهکار راهنيايی 

ارک. کنند  ا رانندگاد آد ها را  ب نند! او هيچن ا فوايد رنت  زره را 

  اد فرموهند چود اگر ايا کتار را نتيتی کترهنتد اصتال مترهم چته متی 

 هانستند که رن  زره چ س. و  ه چه هرهی می يوره؟! *
 

 زن و فندق و پسته! -٩
 

شهرهاری  هراد  ا  ىشی ازپولی که ازمرهم چداوا کرهه، پوستتترهتا و 

 نرهايی را  ه ه و هر سطح شهر  هراد آويزاد کرهه اس.  تا  تلتکته  ته 

ايا فريق، اجاب و ثواب آد را  ه افالز مرهم  ترستانتد   تاکتنتود سته 

نيونه پوستر هرايا زم نه و ا متتا هتا و  صتاويتر گتونتاگتود و جتديتد! 

 هر هراد هيده شده اس.  
 

الف( هري  پوستر عکس ي  صندلی را چاپ کرهه که ي  پايه ی آد 

شکسته و افتاهه اس. وايا پ تام زيترش نتوشتتته شتده است.: "زد  تدود 

 اجاب هيچود صندلی اس.  ا سه پايه !" 
 

ب( هرپوستر هي ری ي  آب نبات چو ی  دود هسته و دود متحتافتا را 

نشاد هاهه اند که م س ها هورش را گرفته اند و هرکتنتارآد، آب نتبتات 

هي ری که پوسته و محافا هاره و ه چ اشره و م سی مزااتيتش نشتده 

اس.  هرايا پوستر، زد  ی اجاب را  ه شکو  ی  تی متحتافتا  شتبت ته 

 کرهه اند!
 

ج( و يالصه هر پوستر آير، مقداری آج ل و  تنتقتالت را  ته  صتويتر 

کش ده اند که نوشته ای هرزير عکس آمده که متی گتويتد: "هيتتترم! ايتا 

 ي  قانود اس.، چ زهای  ا ارزش  ر پوشش محکم  ری هارند!"
 

ا زاران اری زناد هر   نش آيوندها ايجاب می کند که آد ها هر بل تغتات 

اجاب، زناد را  ااد کا  وآد هم کا هتای مصترفتی! پتايت تا  ت تاورنتد  

  وه ا  ه زد از هر و هيوار اکوم. می  اره  *
 

 دروغ سال  -۴
 

آيوند دمحم قی رهبر اهعاکرهه که: "مرهم هوس. هارند گرانی   شتترشتوه 

 ولی  ی اجا ی کم  ر شوه!"
 

 را رکشفی که ايا آيوند  عيل آورهه مرهم هوس. هارند که س ب زم نی 

 تومتاد  ۱٣٣٣ وماد رست تده  ته  ٣٠٣٣که اآلد هر ازارهای  هراد  ه 

 رسد ولی زناد پوشش هلىواه شاد را نداشته  اشند  مرهم هوس. هارنتد 

م ل ود  وماد  رسد ولی يت   تارمتوی زنتاد  ٢اجاره يانه هر هراد  ه 

پ دا نباشد! چرا که همدمه ی اصلی مرهم هرااا ااضر، اتجتاب زنتاد 

 اس.!*

به اميد روزى که جنسيت، معيار 

 ارزش گذارى انسان نباشد!       

 

 خبر و نظر
 آزاده دربندى

 

حجابى “ بد”تبليغات ضد زن جمهورى اسالمى عليه زنان و   
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 شهال دانشفر

جان اد اسالمی از هاهد يسارت کامل  ه يتانتواهه هتای قتر تانت تاد آ تش 

سوزی هر ه ستاد ش ا آ اه پ رانشهر  ح. عنواد ايتنتکته آنتهتا "هيتتتر" 

هستند، سر از می زند  پدر يکی از هانش آموزاد آس ب هيده هر گتفتتت تو 

م ل ود  وماد  ه عنتواد يستارت  ته  ٣٤٣ ا رسانه ها م  ويد   يه  ايد  

فرزند آس ب هيده ام پرهاي. کند، اما  ه ما اعالم کرهه اند که چتود ايتا 

 م ل ود  وماد اس.   ۱٣١کوهکاد هيتر هستند، "هيه" آنها 
 

ايا يبر  ه روشنی ا عاه جنايتتتبتار آپتار تايتد جتنتستی و قتانتود استالمتی 

ار جاعی "هيه" را نشاد م دهد  ايا يبر هيچن ا ا عتاه فتاجتعته  تار  تی 

 ام نی اجتياعی کل جامعته و فترزنتداد متا هر متدارا را  ته نتيتايتش 

 م  ذاره  
 

هانتش  ٢١هر مدرسه ش ا آ تاه پت ترانشتهتر  ١۱آذر  ۱٣هو ساا قبل هر 

آموز هيتر فعيه اريق شدند  س راد ي انه و ستاريتنتا رستوا زاهه هو 

آموزی هستند که هر ايا ا فاق فاجعه  تار جتاد ستدترهنتد  "آمتنته"،  هانش

آمتوزاد هستتتنتد کته  تا  "ناهيه" و "اسيعه"، سه  ا هيت تر از ايتا هانتش

هرصد آس ب  س اری هيدند و از جيله ان شتتتاد  ٤٣و  ٣٣های  سويت ی

آنها  ه هل ل شدت سويت ی و عدم قبوا پ وند قطع شتده است. هتيتچتنت تا 

هتای  "ناهيه" يکی هي ر از ايتا هيتتتراد آست تب هيتده است. کته گتوشت.

ههتد،   ر از اد معتيتوا نشتاد متی اضافی روي ده  ر صور ش او را چاق

اما ان شتاد هستش هيچود کوهکی چهار ساله،  متر، نتحت تف و کتو تاه 

شاد زيتر   اقی مانده اس.  اينها کوهکانی هستند که چهره  زيبای کوهکانه

هاس آ ش، چروک ده و مچاله شده اس. و  عضا از ايتا مت ت تويتنتد کته از 

ن اه کرهد  ه يوه هر آينه هراا هارند  کوهکانی که آس ب های جتبتراد 

 ناپذير روای و روانی هيده اند  
 

ايا کوهکاد و يانواهه هايشاد قر ان اد سوهجويی رژيم اسالمی و عتدم  

ايتصاص  وهجه  زم  ه امن . و از جيتلته ست تستتتم گترمتايتش متدارا 

هستند  اگر چه ايا اول ا  ار نبوه که شاهد چتنت تا جتنتايتتتی هر متدارا 

 وهيم و پاياد هم پ دا نکرهه اس. و هي ا امروز سىا از ايتا است. کته 

ي  و ن م م ل ود کتوهک هر متدارستی هرا مت تىتوانتنتد کته هر يتطتر 

سويتا هر آ ش  سر م برند   اينها هيه جناي. آشکاری اس. که  ايتد  ته 

 يافر آد سراد ايا اکوم. و هس. اندرکارش  ه محاکيه کش ده شوند  

نکته قا ل  وجه اينس. که امروز  عد از هو ساا از ا فاق فاجعه  ار آ ش 

سوزی هر مدرسه ش ا آ تاه پت ترانشتهتر متقتامتات جتنتايتتتکتار اتکتومت. 

اسالمی،  ه جای  ام ا استاندارههای  زم پزشکی راي اد  رای هرمتاد 

ايا کوهکاد و پرهاي. يسارت  ه يانواهه های آناد،   شرمانه هارند از 

 "هيه" ايا قانود کث ف اسالمی سىا م  ويند  
 

هر قوان ا ار جاعی اسالمی  ه جای مسئول. هولت. هر قتبتاا رفتاه کتل 

جامعه،  ه سبب کشتا انساد يا نقص عضو  ه کسی که صدمه هيده اس. 

يا  ه  ازماندگاد او "هيته" پترهايت. 

شوه   نا  ر هي ا قتوانت تا عصتر  می

جاهل .  ه جتای هرمتاد رايت تاد و 

ايتصاص امکانات پزشکی  زم  ته 

کوهکتاد آست تب هيتده  تحتر  تر ستر 

پرهاي. يتود  تهتا و "هيته" است.  

کث ف  ر اينکه  نا  ر هتيت تا قتوانت تا  

که اساسش  ر آپار ايد جنتستی نتهتاهه 

شتده "هيته" زد نصتف "هيته" متتره 

اس.   ته ايتا  تر ت تب جتنتايتتتکتاراد 

اسالمی که يوه مسبب جاد  ايتا هو کوهک هر ايا ا تفتاق  تراژيت  و 

آس ب هيدد ههها کوهک هستند،  ا   شرمی  يام ايا کتوهکتاد و يتانتواهه 

هايشاد را  ه ايا قوان ا عصر اجری اسالمی و ضد انسانی يوه اواله 

م دهند   هر کنار ايا يانواهه ها  ايستت تم و متدافتع اتقتوق ايتا کتوهکتاد 

 اش م  عل ه قانود عهد عت قی و جنايتکارانه "هيته" استالمتی  تايستتت تم و 

يواستار کو اه شدد هس. قوان ا اسالمی از زندگی زناد و کتل جتامتعته 

  شويم 
 

ااهثه فاجعه  ار آ ش سوزی هر مدرسه ش ا آ اه انعتکتاا وست تعتی هر  

سطح جامعه و از جيله هر شهر پ رانشهر هاش. و هر آد هتنت تام مترهم 

ايا شهر هر اال. شوک و نتا تاوری هر کتنتار يتانتواهه هتای کتوهکتاد 

قر انی ايا ا فاق ناگوار ايستاهه و هس.  ه  جيع و اعتترا  زهنتد   هر 

انجا مرهم  يواستار استعفای وزير آموزش و پرورش شدنتد  اعتتترا  

 ه ا فاق  کاندهنده ای که روی هاهه  وه  ا يواس. هرماد فوری کوهکاد 

آس ب هيده اهامه ياف.    ان ه های اعتراضی مىتلفی از سوی  ىش هتای 

مىتلف جامعته و از جتيتلته کتارگتراد هر اتيتايت. از ايتا کتوهکتاد و 

يواستهای يانواهه هايشاد انتشار ياف.  فی  ايا هو ستاا نت تز يتانتواهه 

های ايا هانش آموزاد  ارها و  تارهتا  تحتصتا کترهه و پت ت ت تر وضتع 

 کوهکانشاد شدند  
 

ا عاه ايا اعتراضات اتی فرا ر از ا فاق ش ا آ اه،  وه و هر جتريتاد آد 

پرونده ا فاقات نظ ر آد که هر سالهای گتذشتتته هر هيت تر متدارا روی 

هزار کالا هرا که ادوه ي  و نت تم  ۱٣٣هاهه  وه و يطر اريق هر 

م ل ود کوهک را هر  ر م   ره  ه موضوز  تحتر هاس هر مت تاد مترهم 

 بديل شد  زير فشار ايا اعتراضات هول. ناگزير  ه اعتالم ايتتتصتاص 

 وهجه ای  رای رس دگی  ته وضتع کتوهکتاد آست تب هيتده هر ايتا آ تش 

سوزی شد و هر ساا گذشته يبر از ايتصاص ي  م ل اره  وماد  ترای 

رس دگی  ه هرماد کوهکاد ش ا آ اه هاهه شد  اتی کار  ته جتايتی کشت تده 

شد که   ا   زنجانی هيدس. سع د مر ضوی جنايتکار هر هزهی هتای 

 ام ا اجتياعی هم  از  ر عهده گرفتا هزينه هرماد ايا کوهکاد زه   امتا  

هيه اينها را گفتند  ا زماد   ذره و امروز هارند از پترهايت. "هيته" و 

اينکه ايا کوهکاد هيتر هستند و "هيه" آنها نصف "هيته" پستراد است.، 

ار  م زنند  شرم  ر جنايتکاراد اکومت. استالمتی و قتوانت تا کتثت تف 

 اسالمی شاد  نبايد   ذاريم که کوهکاد ش ا آ اه فراموش شوند 
 

قوان ا ار جاعی اسالمی، قوان نی ضد انساد و ضد زد اس.   ر استاا 

ايا قوان ا  ح. عنواد "هيه" اتی  رای يود انسانهتا نت تز  تهتا  تعت ت تا 

م شوه که  های جتاد زد،  نصتف  تهتای جتاد متره است.  جتيتهتوری 

اسالمی را  ايد  ا قوان ا ار جاعی اسالمی اش  ه ز اله هاد  اريس سدره  

کو اه شدد هس. مذهب از جامعه، و لغو کل ه قوان ا ار جاعتی استالمتی 

 ي  رکا مهم رهايی انساد و زد هر جامعه اس.  *

قانون اسالمی ارتجاعی " ديه " و دختران دانش آموزی کهه 

 در شين آباد در آتش سوختند
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س دعلی فتح م ردمحمی مديرکل فرهن ی و اجتياعی استانداری که  لتويته 

و  ويراايد  ر لزوم رعاي. شئونات اسالمی هر اهاره ها، سازماد ها و 

نهاه ها  اک د کره و گف.: رعاي. اجاب و عفا  از مواره متهتم قتانتود 

او  اك د كره كه:  شويق و  نب ه کارکناد  ااجاب  .اقوق شهروندی اس.

 و  د اجاب، از مواره مهم اقوق شهرونداد اس. 
 

* * * * * 

 وه  هنوز   اه هارم  مد ها  ا ياه آد يافتره متش متش متی  ۱٣۱۱ساا 

ينديديم  مرهی روستائی  ا لباا مىصوص هامدارهای نتوااتی هيتلتيتاد 

اشاره ای  ه يواهر ج ا پوشم كره و گف.  امام زماد وقتی ظتهتور متی 

 كند كه زناد شلوار مرهانه و مرهاد هاما  دا كنند 
 

 ه ساهگی ايا مره شريف س ر ينديدم  اينكه يك انساد چقتدر متی  توانتد 

از هن ا  ی يبر  اشد  آير هر گ الد آد سالها كيتر زنی  تا اتجتاب  توه  

 يك استاد  وريستی و از نظر فرهن ی آزاه  
 

آد روزها كسی فكر نيی كره هي ا  فتكتر عتيت تقتا ستاهه ه نته و  تدوی 

روزی  ه قانود يك كشور  تبتديتل شتوه  يصتوصتا  ترای امتثتاا متا و 

يواهرم و  ىش وس عی از جيع . يك استتتاد مت تر متذهتبتی  ته قتدرت 

رس دد چن ا فرهن ی اتی كيتر از  رنده شدد هر  ل ط  تىت. آزمتائتی، 

 م ر ميكا می نيوه  

ايا ا فاق افتاه  يط و نشاد كش دد اج. ا ستالم ست تد عتلتی فتتتح مت تر 

دمحمی،  ه قدرت رس دد هياد  فكر عقب مانده و ار جاعی اس.  منتها نه 

 ه ايا هل ل كه مرهمی   سواه و  ی فرهن   ا روی  تاز  ته ايتا عتقتب 

ماندگی فرهن ی  ا هاهه و آد را  ا آموش  از پذيترفتتتنتد   ترای قتانتونتی 

شدد ايا كا وا اسالمی، اكوم. اسالمی از روی نتعتش ههتهتا هتزار 

زندانی س اسی  گذر كرهه و زندگی ههها م ل ود نفر را  ه زور زنداد و 

 شالق و شكنجه  باه كرهه اس. كه امروز چن ا فرام نی صاهر كند 
 

اما قسي. يوش هاستاد زندگی ما ايتا است. كته اتكتومت. استالمتی  تا 

 زرگتريا مقاوم. و مبارزه  اريس معاصر هر ايراد و هن ا عل ه متذهتب 

رو رو شده اس.  جامعه ايا  فكر ضد  شری را هرگز ندذيرفته است. و 

 رای يالصی از آد چه آشكار و چه پنتهتاد متدام متبتارزه كترهه است.  

چن  و هنداد نشاد هاهد اكوم.  ه مرهم هي ر كسی را نيتی  ترستانتد  

مبارزه قافع  ر و متشكل  ر عل ه اجاب  ايد  ه يك ركا اصلی متبتارزه 

 ما مرهم و يصوصا زناد هر ايراد  بديل شوه  * 

 

خبر این است: یک سوم زنانن اانر،ارس اا  از ایاناماخ از  ارخ ا  

 .زای نن اخ حق قننون  آنهنست بنز،شتندس از انر اخراج شده اند
 

هرصد كل جيع . ايراد را زناد  شك ل م دهتنتد  از كتل ايتا  ۱١ قريبا 

يتازهه  ۱٣۳١جيع . و  ا ااتساب كار زناد يانه هار، فبق آمتار ستاا 

هرصد زناد شامل  حساب می آيند   دود هر نظر گرفتا كار زناد يانه 

هار، اشتغاا زناد،  ا ی شش هرصد متحتاستبته شتده است.  سآمتار ستاا 

۳١ ) 
 

هي ا آمار زناد شامل هر ايراد يتوه گتويتای يتك آپتار تايتد و  تبتعت ت  

جنس تی  يام ع ار اس.  ايا يعنی نيونه هياد اكوم. آپتار تايتد نت اهی 

هر آفريقای جنو ی، يعنی نيونه هيه  ی عدالتی های اجتياعی و س تاستی 

هر فوا  اريس  شری  اينكه چرا زناد هر ايراد  ا ايا اد از نظر شغلی 

موره  بع   قرار می گ رند يك موضوز مهتم متبتارزه كتل جتامتعته  تا 

 اكوم. اسالمی اس. 
 

جنبه هي ر  بع  ، عل ه زناد كارگر اس.  آمار  ا ی ايراج كتاركتنتاد 

و كارگراد زد نشاد م دهد كه ايا  ىش از فبقه كارگر  ا چته كتا توا 

مداومی رو رو اس.  از هس. هاهد شغل يعنی يانه يرا ی   شتر  يعنی 

وا ست ی و عدم استقالا اقتصاهی   شتر  رای زناد  يعنی  هديد  ت تشتتتر 

 و ستم   شتر  ه زناد چه هر يانواهه و چه هر اجتياز 
 

يك راه ال عيومی يانواهه ها و يصوصا زنتاد شتامتل ايتا است. كته 

فرزند كيتری هاشته  اشند يا ادا مكاد  چه هار نشوند  اكوم. اسالمی 

موانع سىتی هر ايا  اره ن ز وضع كرهه اس.  از جتيتلته مت تر قتانتونتی 

كرهد سقط جن ا و محدوهي. های   شتر  رای جلوگت تری  تهتداشتتتی از 

 چه هار شدد  زناد هر من ه چند جانبه قرار گرفته انتد  هتم متحتدوهيت. 

های جدی  رای پ ش  ری و هم مواجه شدد  ا يطر ستقتط جتنت تا مت تر 

 هداشتی و م ر قانونی و هم فشار روانی و عاففی  رای از هست. هاهد 

جن ا  هيه اينها  ىشی از ستم س ستيا ت تك اتكتومت. استالمتی  تر زنتاد 

 اس. 
 

نبايد زناد شامل را هر مبارزه عل ه ستم جنتست تتتی  تنتهتا گتذاشت.  هفتاز 

جانانه و هم جانبه از زناد شامل و مقا له فوری  ا ايراج كتاركتنتاد زد 

 عد از زايياد  ايد از مهيتريا وظايف جنبش عل ه آپار ايد جنسی  تاشتد  

رهبراد و فعال ا جنبش كارگری ن ز ايا مطالبه انسانی و ات تا تی را  تا 

 اساس تی صد چنداد هنباا كنند *
 

 خبر و نظر

 از کيوان جاويد

 

 زننن شلوار اوش و ظهور ا نم ز نن

 

 يک سوم زنان پس از مرخصی زايمان اخراج می شوند
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 زن آزاد
جنبش  را  رهائ  زد  -نشريه هفت   فتنه   

 سردبير: سيامک امجدى

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

fitnahmovement2@gmail.com  

 

 

اکم اعدام ريحانه متاسفانه قطع  شده اس. و عل رمم  يام اعتتتراضتات 

هر ايراد و هر سراسر هن ا  ه ايا اکم، جيهور  اسالم  مصيتم است. 

 او را اعدام کند  
 

 اورکرهد ايا موضوز  رای ما ي لی سى. اس. که چتطتور هستتت تاه 

قضاي  ي  هول. م   واند اکم اعدام هيتر  را صاهر کتنتد کته  تنتهتا 

گناهش ايا  وهه که اجازه نداهه اس.  ته او  تجتاوز کتنتنتد  شتىتصت   تا 

 رنامه ريز  از قبل، ريحانه را  ه محل کارش م   ره که  ه او  جتاوز 

کند، شواهد هم هاا  ر ايا اس.  اما هست اه قضاي  جتيتهتور  استالمت  

 دود هر نظر گرفتا  يام ايا شواهد و از جيله هارو  يواب آور  کته 

هر شر . او ريىته شده  وه، ريحانه را  ه قتتل عتيتد متحتکتوم و اتکتم 

 اعدام او را صاهر م  کند  
 

کار  را که ريحانه  را  هفاز از يوه انجام هاه، شايد کتار   تاشتد کته 

ما و ي ل  ها  هي ر هر شرايط مشا ه انجام  تدهت تم  التبتتته هيتتترهتا  

زياهی هم هستند  که  رای  دس. آورهد لقيه نان  شرافتيندانه، گترفتتتار 

هس. يتکتستری آهم هتا  زد آزار، 

مري  وهوسراد شده و يا  تعتنتاويتا 

متتىتتتتتلتتف متتوره اذيتت. و آزار و 

يشتتونتت. قتترارگتترفتتتتته انتتد، ولتتی 

متاسفانه  ه ه يل مىتلف و از جيتلته 

آ رو  يتانتواهگت ،  ترا و مت تره، 

سکوت ايت تار کترهه و هرهشتاد را 

ا راز ني  کرهه اند  البته اگر ريحانه 

 ه مانند ايا عده سکوت متی کتره و 

کار  انجام ني  هاه و اجازه م  هاه هر  الي  سرش   اورند، اتيا اآلد 

اعدام هر انتظارش ني   وه؟ اما قطعا آد  تجتر ته  ست تار  تلتس، هتيت تشته 

ريحانه را آزار م  هاه و چه  سا  را  يالص  از آد اتتت  قصتد جتاد 

 يوه را م  کره  
 

چرا زناد هر جيهور  اسالم  نتيت   توانتنتد امتا  تاشتنتد؟ چترا هر آد 

ميلک. زد مثل ي  کا   جنس  هيده م  شوه؟ چرا ارمت. و ارزش 

انسان  زد هر آنجا ناهيده گرفته م  شوه؟ چرا ايا هيه يشتونت. و  ت  

اقوق  عل ه زد هر آنجا اعياا م  شوه؟ ايا چه اکومت  است. کته  ته 

پاسدار، افالعا ی، آيوند و هر  ی سروپايتی چتراس ستبتزنشتاد هاهه  تا 

 عناويا مىتلف از زناد سوء استفاهه کنند! ايا چه اتکتومتتت  است. کته 

 بع   عل ه زناد، جز  ينف  قوان ا کشور اس.! ايتا چته اتکتومتتت  

اس. که اگر زد موره  جاوز قرار    ره، موره آزار و يشونت. قترار 

گ ره،  از مقصر اس. چرا که او زد اس.، چرا که او عتامتل  تحتريت  

 اس.!
 

ريحانه عزيز، م   وانم  فهيم که اآلد هر چه شرايط سىت  هستتت   امتا 

يواهش م  کنم هنوز از زندگ  قطع ام د نکا، هيه چ ز را  تيتام شتده 

فر  نکا! قلبها  مهر اد  س ار  هر سراسر هن ا  را  نتجتات جتانت. 

  الش م  کنند  *

 من هم ريحانه جباری هستم! 
 

 من هم، همان کاری را ميکردم که ريحانه برای دفاع از حيثيت خود کرد.

 بهار گلشه
 

 های مدنی مذهب، سکوالريزم وآزادی

 انفران  بین ال لل  دو روزه در لندن
 

 ۱۱۱۲ااتبر  ۱۱و  ۱۱

از طریق ای یل  لطفن برای درینفت اطالعنت بیشترس ثبت ننم  و ین خرید بلیط
 بن  ن ت ن  بگیرید: maryamnamazie@gmail.com آدر 

 دیدن کنید.  و یا از وب سایت کنفرانس

http://www.secularconference.com/ 

http://www.fitnah.org/
mailto:maryamnamazie@gmail.com
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