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 این جنبش حجاب برگیران است

 مینا احدی
این روزها در یک صفحه فیس بوکی، عکسهای زنان در ایراان را یری 

بینیم که یوهای خود را با باد سپاده و بدون حجاب عکس گرافر ره و یرا 

 حافهای دلشان را باای علنی شدن ارسال کاده اند. یکی یینویسد: 

یکی از بزرگ این آرزوهای ها دخر را ایراانری لرارس نروازی براد  ی 

 یوهاشه... ین این کار را کادم. 

دیگای از یادان ییخواهد که بی تفاوت نبوده و به یاری زنان بش ابند و 

سویی یینویسد با یادر و یادر بزرگم عکس بی حجاب گرافر ره و براای 

 شاا ارسال ییکنیم. 

این اس قبال گس اده از ایده علنی کادن عکسهای بی حجاب در صفحه " 

هرزار نرفرا عآرو آن  ٠٨آزادیهای یواشکی زنان" که ایاوز بریرا از 

صفحه  هس ند، در حقیقت گوشه ای از جنبا اع ااض عرلریره حرجراب و 

 جنبا حجاب باگیاان در ایاان است. 

جایعه ایاان صحنه زور آزیایی نهایی با یک جنبا ضد انسرانری و زن 

سال پیا کسانی به قدرت سیاسی دست یرافر رنرد  ٥٣س یز است. در ایاان 

که جایعه را به دوران قاون وسطی باز گادانده و هاه ایرن عرقرر گراد 

عظیم تاریخی را با زور و فشار و شکنجه و شالق و اعردام بره یرادیری 

 یدرن و آزاده تحایل کادند. 

یک ابزار یهم حاله جنبا اسالیی  به جایعه، در گام نخسرت حرارلره بره 

نیاه جایعه یعنی زنان بود. با این تفکا که اینهرا نریراره ضرعریر  جرایرعره 

هس ند و کسی از آنها دفاع نایکند. خاینی سا دس ه این جااعت در آغاز 

حکویت اسالیی سوت حاله به زنان را زد و ابزار تحایل بی حقوقی به 

زنان در ایاان هاین حجاب اسالیی و اجباری بود. با تحایل حرجراب بره 

زن گف ند که او را آدم و باابا با یاد به حسراب نراری آوردنرد و سراربرل 

 1ادامه در صفحه      
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 گنجد؟ آیا  حمایت از ریحانه جبارى در فرمول حمایت از حقوق زنان می

 شیوا محبوبی

ای كه هفت سال از برهر رایرن سرالرهراى  ساله ٦٢ریحانه جبارى زن جوان 

زندان گور یانند شهاری"  بره سرا براده عاای را به قول خودی در"

شناسنرد و برا رنر  و دردی آشرنرا  را  هزاران نفا در سااسا  ییاست  

هس ند. كسانى كه هاگز نام ریحانه را نشرنریرده برودنرد حرال برا نرگراانرى 

کنند. سكینه آش یانى یكبار قبالً توجه دنیرا را  وضعیت ریحانه را دنبال یی

شود جرلرر كراد و ایرن  به سوى ظلاى كه در با زنان در ایاان وارد یی

بار ریحانه جبارى یجدداً وضعیت و بی حقوقی زنان را به دنیا  یادآورى 

اید و یرن  کند. اح اا ً بسیارى از شاا در یورد ریحانه شنیده و خوانده یی

کرنرم، ایرا  نیز به اح اام وق  ان این جزئیات را اینجا دوبراره تركراار نراری

یایلم از شاا دعوت كنم تا با یك نگاه دیگا و با در نظا داش ن تصرویراى 

فااتا از صافاً وضعیت یك دخ ا جوان در زندان  و یا یك پاونده قر رل، 

 های ریحانه را بخوانید.  دوباره دل نوش ه

ریحانه دخ اى  بود كه  در ییان خانواده خودی یورد اح اام بود، به او 

کادنرد، بره او اجرازه داده برودنرد در   به چشم جنس فاودست نگاه نای

ها و اس عدادهایرا را رشرد بردهرد. بره قرول  بخواند و كار كند  و خالقیت

ای که با عشق بنا شده بود و هاچنان یحبت در آن یرو   در خانهخودی 

ای روحریرات و افركراری را در  زد، بزرگ شده بود. ریحانه در نایه یی

کرنرد:  یقطع دس گیایا در سن نوزده سرالرگرى ایرن چرنریرن تروصریر  یری

شرردم.  "سررای پررا شررور و دلرری یشرر رراق پرریررشررافررت داشرر ررم، خسرر رره نررارری

تاسیدم. شوق یادگیای تاام وجودم را پا کاده بود. به شانس اعر رقراد  نای

سازد و راهرا را  کادم انسان ها چیزی را خود یی نداش م و تصور یی

کند. هراریرشره در رویراهرایرم خرود را صراحرر یرک  به سوی آینده باز یی

ام کار کننرد. یرن  چاپخانه ییدیدم. دوست داش م دخ اان زیادی در چاپخانه

ریحانه نوزده ساله عاشق تکنولوژی بودم. هایرشره از ایرنرکره در قرانری 

کادم که بشایت در او  ترکرنرولروژی و یردرنریر ره اسرت لر ت  زندگی یی

بادم. یوسیقی یدرن را دوست داش م و درک کافی از یوسیقی سرنر ری  یی

ایا تحت قوانین رژیم اسالیى، این آرزوها و رویاهاى ریرحرانره نداش م."  

شرود، یرگرا قراار  یانوعه است. به رسایت شناخ ه نایشود و تحقیا یری

 است تحت چنین قوانینى زن بلندپاواز و یس قل باشد؟ 

هرای ریرحرانره را خروانردم برا خروانردن جرزئریرات  اولین بار كه دل نوشر ره

ای، باها بار یخ زدن ذهنا، فرایراد بردون صردایرا، و بره قرول  شکنجه

رقص یاگ با با ى سای، کبودی، فایر، ریاکاری، دسیسه، خودی "

" ین نیز احسا  كادم بدنم و ذهنم یرخ زده اسرت. یردترى ک ک و دردی

طول كشید تا ب وانم خودم را از كابوسى كه با سا ریحانه آیده است جدا 

تروانریرم درد یركردیرگرا را  كنم. طبعاً  قدرت یا انسانها در این است كه یری

تای در ین داشت.  دوبراره دل  احسا  كنیم ایا داس ان ریحانه تأثیا قوی

هایا را خواندم  تا بیش ا به احسرا  قروى كره در یرن بره وجرود  نوش ه

ییاورد پى ببام. وق ى جزئیات بالهایى كه با سای آیده است را یرجردداً 
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ام، دیگا فاد ریحانه را  خواندم، احسا  كادم داس انا را قبالً خوانده یی

دیردم. داسر ران  کشی زنان را یی دیدم، داس ان رن  و س م صافاً در آن نای

زجا كشیدن  یایم ایوبى، كباى رحاان پور، افسانه نروروزى، سركریرنره 

آش یانى، د را دارابى، نرازنریرن فراترحرى و بسریرارى از زنران دیرگرا را 

 دیدم.  یی

رود، داس ان ق ل جسم و  داس ان ریحانه  از داس ان ق ل یك فاد  فااتا یی

روان و آرزوهاى یك زن است. زنى كه به هیچ قانون و یاجرعرى جرهرت 

تواند یااجعه كند، چاا كه اگا این کار را انرجرام دهرد  گاف ن حاایت نای

اندازنرد.  چال یی قبل از ها چیز خود زن را به عنوان ی هم اصلى به سیاه

از درد و  یك بانایه ترلرویرزیرونرىافسانه نوروزى در صحب ا با ین در 

کاد كه به او  در یدت هشت سال زندانا تحراریرل  ای صحبت یی شکنجه

حرال سركروت نركرادنرا در  های شكنجه و درعریرن شده بود، از پس لازه

کاد. افسانه بااى ریحانه گایره  یقابل ظلاى كه به او شده بود صحبت یی

بار دیگا داس ان زندگرى خرود را ایرن برار از زبران  کاد چاا كه یک یی

شنید. داس ان زنانى كه در با  اشاره كادم داس انى آشرنراسرت.  ریحانه یی

تواند براشرد.  بره دورو براتران نرگراهرى  این داس ان ها زنى در ایاان یی

بیندازید، به بی حقوقی خواها، یادر، عاه، یادربزرگ ان و یا زنرانرى را 

شناسید نگاهى بیندازید. چند نرفرا از آنرهرا  كه  دور و باتان در ایاان  یی

اند؟ چند بار در  شان را ان خاب کاده به اخ یار و خواس ه خود نوع زندگی

اند؟ با خالف ییلشان از ترحرصریرل و  شان یورد تحقیا قاار گاف ه زندگی

نظا كنند و تن بره یرك زنردگرى  اند صاف كار و آرزوهایشان  یجبور شده

ها را برا  کنند، لحظه ها را زندگى نای بدهند كه در آن هیچى نیس ند، لحظه

گ ارند. تن به یك رابطه بادگى و ح ى تجاوز تحرت  حسات پشت سا یی

نام ازدوا  بدهند؟ كجا قاار است شكایت كنند؟ به چه قانون و دادگراهرى 

باید یااجعه كنند؟ یگا نه اینكه قانون رژیم اسالیى تجاوز به زن را یرك 

پندارند كره یرادان هرا زیران  داند و زن را كش زارى  یی ایا عادى یی

خواس ند به آن تجاوز كنند؟ یگا نه اینكه در قانرون اسرالم اگرا بره زنرى 

انرد شرهرادت بردهرنرد ترا  تجاوز شود باید چهار یاد كه شاهرد ترجراوز بروده

تروانرنرد بره  ادعاى زن یورد قبول واقرع شرود؟  هرا زنرى در ایراان یری

وضعیت ریحانه دچار شوند چاا كه تاام قوانین  رژیرم در ایراان عرلریره 

 زنان است.

زبران یردافرع حرقروق  در این یدت از روى كنجكاوى به سای هاى فرارسری 

کادم، یطالر یخ لفشان را یاور كاده و دنربرال ایرن برودم   زنان نگاه یی

اند. ایا هیچ یطلبى كه بره  ببینم آیا این سای ها در یورد ریحانه سخنى گف ه

وضعیت ریحانه و ربط آن به س م با زنان باشد ندیدم،  انگرار وضرعریرت 

ریحانه در فرایرول دفراع از حرقروق زنران ایرن "یردافرعران حرقروق زن" 

گنجد. آنجایى هم كه سخنى ییگویند، عاق جرنرایرت عرلریره زنران  را  نای

کنند و با  در  اخالق دادن و اینكه یواظر باشید به خانواده  فاایوی یی

کنند و یا در به این حرالرت  یق ول فشار نیاورید به شعور یادم توهین یی

 دهند.  وضعیت ریحانه را به یك پاونده ق ل صاف تنزل یی

داس ان زندگى ریحانه داس ان بی حقوقی زنان در ایاان است و به هاریرن 

دلیل حاایت وسیع از ریحانه جبارى یفهویى فرااترا از حرارایرت از یرك 

زندانى است، حاایت از هزاران زنى است كره یرانرنرد ریرحرانره قرابرانرى 

 قوانین زن س یز رژیم اسالیى در ایاان قاارگاف ه و خواهند گافت.* 

بادگی جنسی و بی حقوقی یطلق اسالیی را بره سرای یریرکرنرنرد و ایرن 

عالیت و داغ ننگ را باید هاواره با خود حال کند.  اگا از این دسر رور 

تخطی کند کاری به شالق و زندان و جایاه ییکشد و ایرن سریراسرت را 

سالهای سال اجاا کادند. حجاب ابزاری بود که به هاه نشران یریرداد کره 

حکویت با زندگی ییلیونها زن و هاچنین ییلیونها نرفرا در آن  جرایرعره 

 فایاناوایی ییکند. 

زنان در ایاان از هاان اولین روز فایاد یا روسای یرا تروسرای، پراسرخ 

یحکای به این فایان خاینی جالد دادنرد. نره روسرای نره تروسرای، یرا 

 خواهان حقوق انسانی خود هس یم حقوق جهانشاول زنان!

طبعا در آن روزها یا اندک بودیم. ایا ایاوز اوضاع عوض شرده اسرت. 

ایاوز چادر سیاه با سا کنندگان حکوی ی،  با تعدادی انگشت شارار در 

یقابل یجلس تجاع ییکنند و فایاد وااسالیا سا ییدهند و علیه یریرلریرونرهرا 

زن در ایاان که حجاب را زیا پا ییگ ارند، شعار ییدهند.  ایرن عرکرس 

از تهاان در روز پن  شنبه این هف ه است. زنان " بد حجاب" از زنرانری 

که با چادر سیاه تظاهاات ییکنند، عکس یادگاری ییگریرانرد و بره ریرا 

سازیان دهندگان این حاکت یسخاه یی خندند. هاین یک عرکرس اثربرات 

 ییکند این حکویت رف نی است! 

یا بارها گف ه ایم که  حجاب نه یک پوشا و نه یک یدل لبا  و نه یرک 

تکه پارچه، بلکه ابزار تحایل بی حقوقی و به بند کشیردن زنران در یرک 

 جایعه اسالم زده بوده و هست. 

دقیقا بهاین دلیل دولت و ولی فقیه و سپاه پاسداران و وزارت اطرالعرات 

و آخوند و گزیه و زندانبان و هاه و هاه یک شغل یرهرم اشران دقرت در 

با  و پایین رف ن حجاب زنان و رنگ این زندان انفاادی بوده  که به زن 

 در آن جایعه تحایل کاده اند. 

 

 

 این جنبش حجاب برگیران است

 مینا احدی

 ادامه در صفحه بعد

 

 3از صفحه      

 

https://www.youtube.com/watch?v=qWzJQgTaNwQ&list=UU-AhNQt62FaZHv3qQlwOw6A
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بهاین دلیل هم زنان در ایاان  وق ی دست به حجاب ییباند و آنراا 

جابجا ییکنند، حجابشان را  کای عقر تا  براده و یرا رنرگرا را 

عوض ییکنند، یس قیاا با حکویت درگیا شده و به اینها ییرگرویرنرد 

 قبولشان ندارند. 

اینک بعد از سی و پن  سال نباد، سی و پن  سال نباد فاهنگری و 

یبارزه جانانه در خیابان و در یحیط کار و دانشرگراه و کرارخرانره، 

زنان عزم جزم کاده اند که حجاب یعنی این یظها بی حرقروقری و 

 س م با زنان را یکساه دور بیاندازند. 

آزادی یواشکی یعنی تااین با انداخ ن حجابهرا در هراره جرا. ایرن 

یک واقعه یهم است. یا زنان در ایاان با حجاب باگیاان در خانه 

و خیابان و یدرسه و دانشگاه و کارخانه عاال اعرالم یریرکرنریرم کره 

حکویت اسالیی نایخواهیرم. کره انسرانریرم و بره خرودیران احر راام 

ییگ اریم و اعالم ییکنیم که دیگا به اراجی  یشر ری آخرونرد و از 

 گور باخاس ه اسالیی و  ولی فقیه اینها خاینه ای وقعی نای نهیم. 

جنبا حجاب باگیاان جنبا نه به اسالم سیاسی، نه بره حرکرویرت 

 اسالیی و جنبا دفاع از حقوق و حایت زنان است. 

فاخنده باد این جنبا و گس اده باد جرنربرا حرجراب براگریراان در 

 ایاان 

 
 از صفحه قبل این جنبش حجاب برگیران است
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سیاست های جدیدی که دولت ضد زن اسالیی در ایاان پیا گاف ه بی 

ارزی تا بودن زن را به وضوح نشان یی دهد. حکویت زن س یز 

ی حجا اسالیی تاام تالشا را یبنی با کنار گ اش ن زن از اج ااع، 

دانشگاه و ... انجام داد. قاآن زن را به یثابه کایل کننده یاد و وسیله ای 

باای ل ت یاد یعافی کاد، بهش ی را وعده داد تا اگا یادر شود زیا 

پایا خواهد گ اشت ایا حا  سیاس ی را دنبال یی کند که بیش این ظلم 

در جهان را شایل یی شود. فازند بیش ا بیاورید. از زنان یی خواهد تا 

دس گاه تولیدیثل شوند و بچه بزایند و خود را در خانه یحبو  کنند 

باای تابیت کودکان اسالیی. ینشا اصلی این سیاست عقر یانده که 

دنباله روی از خاینی است اسالم ناب یحادی است ایا چاا این سیاست 

دوباره در پیا گاف ه شده است؟ چاا اینهاه تبلیغ یی کنند و چاا با از 

ییان بادن ایکانات جلوگیای یادم را وادار به انجام این کار یی کنند؟ 

بسیار واضح است. این حکویت فسیل شده تنها باای ایجاد فقا بیش ا و 

یحاوم کادن زنان از سالیت جساانی، یحاوم کادن کودکان بیش ا از 

حق آیوزی و پاوری و بهداشت و یها ا از هاه یحو زنان از اج ااع 

دست به چنین سیاس ی زده است. اینکه یک دولت بخواهد به ها دلیلی 

جاعیت جایعه را زیاد کند اصال تعجبی ندارد و بسیاری از کشورها 

دست به این سیاست زده اند؟ ایا چگونه؟ با جاع کادن قاصهای 

ضدبارداری و یانوع کادن هاگونه پیشگیای؟ این حکویت کاری جز 

بچه یی خواهد ایا  ٦٨تا  ۵زور و اعاال دیک اتوری ندارد. از ها زن 

 ٦٢یی خواهد سزارین را یانوع کند. این به چه یعناست؟ یا در قان 

باگش ه ایم به زیان یادر یادربزرگهایاان؟ وق ی در دانشگاه و یدرسه 

دیگا آیوزشی وجود نداش ه باشد، وق ی در روس اها این قاصهای 

جلوگیای از دس ا  عاوم بدور باشد و یا با قیات با  فاوخ ه شود یی 

دانید چه فاجعه ای رخ یی دهد؟ هیچ کاری به آینده ایاان و اینکه چه 

بالیی با سا یادم آینده ایاان یی آید ندارم. بحث ین بحث زنی است که 

بخاطا نبود آیوزی و ایکانات باردار یی شود. تغ یه سالم ندارد. پولی 

باای یعاینات پیا از زایاان ندارد. هیچ ایکاناتی ندارد و بعد باید با 

درد زایاان طبیعی بچه را به دنیا بیاورد. بعد از زایاان بچه ای دیگا. 

 از این زن بعد از چند سال چه چیز باقی یی یاند؟ 

عاصه جدید یبارزات یا زنان بسیار جدی است و باید به ساعت 

اع ااض خود را با این سیاست ضد زن و ضد انسانی به جهان ابااز 

داریم. دیگا یبارزه با سا پوشا و اع قاد نیست، ا ن یبارزه باای 

جان زنانی است که ناخواس ه و تنها بخاطا نبود ایکانات دچار اتفاقاتی 

یی شوند که هاگز نای توان جباانا کاد. اآلن یبارزه یا زنان باای 

جاناان است. باای زنده بودن و نفس کشیدن. این دولت فاشیس ی ضد 

انسانی سیاس ی را در پیا گاف ه که دیگا جان و حیات ین و تو به آن 

بس ه است. یبارزات یا باید گس اده تا باشد و خود را یوظ  بدانیم با 

نبود این ایکانات اولیه جلوگیای یبارزه کنیم. تا جایی که یی توانیم و 

از ها طایقی آنها را در دس ا  زنان قاار دهیم. اطالع رسانی کنیم و 

اجازه ندهیم یا را تبدیل به ابزار تولید یثل کنند. یا زنان در این سالها 

ثابت کاده ایم که یی توانیم و اکنون هم ثابت خواهیم کاد که یا یاشین 

 جوجه کشی نیس یم که سالی دو بچه به بیت یعظم رهبای تقدیم کنیم.*

 یاگ با حکویت ضد زن جاهوری اسالیی

 ای دیگر برای زنان! فرزند کمتر، مبارزه

 سروناز سینائی
 

 



این باگه با این یح ویات در دانشگاه شرهراکراد 

پخا شده. نوش ه ها، جرارالت، کرلرارات و کرال 

لحن بکار رف ه در این باگه سااسرا ترحرقریرا و 

خوار کادن زنان در بخشی از جایرعره بره اسرم 

 .دانشگاه است

زنان در قانون نروشر ره و نرانروشر ره جرارهروری 

اسالیی یورد اح اام قاار نای گریرانرد، ارزی 

انسانی، هویت یس رقرل و آزاد نردارنرد. بره اسرم 

اسالم و ها تقد  دیگای و به بهانه اسرالیریرزه 

کادن گوشه گوشره جرایرعره یرقرابرل شردیردترایرن 

 .فاهنگ ضد زن و تحقیا زن قاار یری گریرانرد

حاکایت اسالیی یک حاکایرت ترارام عریرار زن 

  .س یز و عقر یانده است

آنقدر که زن در قانون اساسی و عاف و سرنرت 

حکویت اسالیی بی حایت و بی حرقروق اسرت 

در خانواده و بطن جرایرعره ایراان نریرسرت. ایرن 

تفاوت فاحا فاهنگی خود نشان از شکست این 

حکویت ینفرور در سراخر رن جرایرعره ای بردون 

 .حآور زنان است

و کررایررنررت یررنرر ررخرربرری کرره ایررن پسررت برره خررود 

 اخ صاص داد:

یهیار: یثال چادر سا کنن با تا یریران؟ یرنرکره 

چادری ییبینم در ییام یه طاف دیگره خریرابرون 

تهوع اورن برعردشرم هرا دخر رای لربرا  یرورد 

عالقشو ییپوشه که نایخواد دلربرای کرنره یرادا 

پساا که یه یشرت الرت سراگرادان نریرسر رن کره 

هاکیو ببینن دلشون باه دقیقا با عکس اونریرکره 

چرادریرایریرد کره یروی  انسان پنداش ه نایشه شارا

انسررانرر رراه و خرراصرریرر ررا برریررشرر رراه تررا شررارراهررا 

حسودی ون ییشه کسری یرحرل نراریر اره برهر رون 

یرریررخرروایررد ایررنررارم تررا سررطررح خررودتررون پررایرریررن 

بیاریدبعدشم ا ن اینا هاه لولو هسر رن دیرگره ؟! 

حقیقت اینه که شااها اینارو انسان نراریردونریرد و 

 لولو ییپندارید نه دیگاان
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 لیال یوسفی دلواپسی  پایان ناپذیر 

 !بله این روزها دلواپسی ها بیش ا و بیش ا شده است

چهارشنبه ی این هف ه اطااف یریردان فراطراری، اعر رااضری عرلریره 

"بدحجابی" صورت گافت و شعارهایی در جهت تحرقریرا زن سرا 

اع ااضى به قول خودشان خودساانه و بدون یرجروز کره داده شد. 

رعرایرت نرکرادن .  الب ه آسیبی هم ندید و بردون دردسرا! انرجرام شرد

حجاب ح ى به قیات دس گیای بخصوص در فصل تابس ان یرانرنرد 

تیای در قلر رژیم است. اگاچه رژیم با اجیا کادن تعدادی باای 

این راهپیاایی ساخ گی دارد در یقابل این یو  عظیم جنبا نه بره 

 حجاب دست و پای بیهوده یی زند.

یکی از شعارها از این قراار بروده اسرت: ای یراد غریراترت کرو، 

حجاب هاسات کو؟ در این تفکا یراد سرا ری و کرور و پرا از 

تعصر که تنها یادان را صاحرر زنران یریردانرد و آنرهرا را یرورد 

خطاب قاار ییدهد، غیات، کلاره ای یرن درآوردی کره ترنرهرا در 

ییان افکار س نی و قبیله ای پیدا یریرشرود. بره هریرچ زبرانری یرنرطرقرا 

تاجاه پ یا نیست. تنها باای اسیا کرادن زنران و از بریرن برادن 

هویت و شخصیت یس قلشان، باای باده سراخر رن آنرهرا برکرار یری 

رود. و ایا "غیات" به یعنای درسرت در وجرود یرک  یراد ایرن 

است که به هاسای به دیده ی اح اام و باابا نگاه یریرکرنرد. براای 

خواس ه های او ارزی قائل ییشود و آزادی هایا را بره رسراریرت 

ییشناسد. او با توسای زدن به زن ها خود را بزرگ نخواهرد دیرد. 

طاف دیگا یاجاا یبارزه ی بی وقفه ی زنان اسرت کره برا وجرود 

فشارها و تهدیدات و سوزاندن نسرل بره نسرل هرا روز درجرایران 

است. اینهاه اعاال زور و بیحای ی به زنران بری اثرا بروده سرت. 

آنها هاگز حجاب اجباری را نپ یاف ند و نخواهند پ یافت و هاگرز 

خود را کوچک حس نایکنند. آنها طالر رف راری یر رقرابرال انسرانری 

هس ند و هاگز از باز پس گاف ن حق خود کوتاه نریرایردنرد. در ایرن 

ییان دلواپسی پایان ناپ یای باای کسانی که ییخواهند زنان را بره 

زیا بکشند، هایشه وجود دارد. دلواپسی از تحقق آریان آزادی در 

 .*جایعه، آزادی یطلق

 

 زن = انسان

 از گوشه و کنار دنیاى وب در رابطه با مسائل زنان
 سروناز سینائی

 گرداورنده و تنظیم کننده:
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خیلی اخیاا سیدیحاد حسینی قزوینی، یدیا شبکه 

فازندی  ٢۱و یت جاهوری اسالیی گف ه: "عالیات 

را از هاین ایشر به عشق حآات زهاا و 

 ".اییاالاوینین کلید بزنید

خواهم یک تقاضایی از  ین یی”و ادایه داده: 

بینندگان عزیزیان در داخل و خار  داش ه باشم. در 

زیان شاه یک تبلیغاتی را انجام دادند، بعد از 

پیاوزی انقالب هم یدتی این تبلیغ کثی  و ننگ 

"او د کا ا، زندگی به ا" ادایه داشت. دیدید که 

یااجع یا و رهبای در یقابل این یوضع گاف ند. از 

هاین ایشر تصایم بگیاید از این فاهنگ شوم تک فازندی و دو 

فازندی خود را باهانید. به عشق حآات زهاا، به عشق 

اییاالاوینین بیایید حداقل پن  فازند به نام خاسه طیبه، یا هشت 

هللا علیه، یا دوازده فازند به نام  فازند به نام نایی حآات رضا سالم

دوازده ایام یا چهارده فازند به نام چهارده یعصوم به دنیا بیاورید. به 

حول و قوه الهی از هاین ایشر دست به کار شوید، یک "یا علی" و 

یک "یا زهاا" بگویید و عالیات پن  فازندی، هشت فازندی، دوازده 

 “یا چهارده فازندی را انشاءهللا کلید بزنید.

 و حا  کاینت هایی که دوس ان باای این پست گ اش ند:

کیژی: تصویا توهین به زن رو نشون ییده یی ونس ین از یه 

 عکس دیگه اس فاده کنین.زن واژه یقدسیه

انقالب زنانه: تصویا داره هاین رو نشون ییده که چطور 

 جاهوری اسالیی زنان رو ابزار قاار ییده

 شکوفه: تصویا کایال عاق فاجعه رو نشون ییده

 هایده: تولید گدا وفقیا در هاه ابعاد

 

شود به راح ی  است که یی رقص و شادی ان قایی

از حکویت اسالیی گافت. حکوی ی که خیلی 

دوست داشت غم و اندوه و گایه و زاری را 

فاهنگ یا کند، ولی یوفق نشد. یا از هیچ فاص ی 

کنیم.  باای شادی کادن و رقصیدن دریغ نای

فاهنگ یا، فاهنگ زندگی و شادی است و دوست 

 .داریم هایشه آن را داش ه باشیم

های تهاان به  این آدر  ویدئویی است که از بچه

 فااخوان جهانی فارل ویلیایز باای اجاای آهنگ

HAPPY یا هاان شاد و خوشحال ین شاشده. 

 ح اا ببینید و ل ت بباید.

https://www.youtube.com/watch?

v=noJd5VBSwRg 

https://www.youtube.com/watch?v=noJd5VBSwRg
https://www.youtube.com/watch?v=noJd5VBSwRg


 8صفحه                                 2۱3۲مه  32/  3131اردیبهشت  22 جنبش برای رهایی زن    -نشریه هفتگی فتنه زن آزاد                            

www.fitnahmovement.blogspot.co.uk  www.fitnah.org  https://www.facebook.com/fitnahmovement 

جنبش براى رهائى زن  -نشریه هفتگى فتنه   زن آزاد زن آزاد  

 سردبیر: سیامک امجدى
 همکاران سردبیر: سروناز سینائی  و  سهند مطلق

fitnahmovement2@gmail.com  

Sahand.motlagh@gmail.com 

 زنجیره انسانى براى بوسه و ایدز 

 .نفا در شها کپنهاگ داناارک، باای بوسیدن یکدیگا زنجیاه انسانی تشکیل دادند ٥۷۵

کنندگان خواست تا باای ایجاد یک زنجیاه انسانری و بروسریردن هرم جرارع   از شاکت“ یوروویژن”سازیان ایدز داناارک، در راس ای یسابقات آواز 

وی  آی وی، بیااری ایدز و این پریرام اسرت کره "بروسریردن یروجرر انر رقرال ویراو  اچ آی رسانی در یورد ویاو  اچ شوند. هدف این سازیان آگاهی

 ".شود نای

کرنرنرد ترارا   شوند. از جاله اینکه بسیاری فکا یری ها یواجه یی ها با تلخی و نایهابانی وی، در روابط خود با سایا انسان آی افااد یب ال به بیااری اچ

 .وی است آی سطح بدن یا بوسیدن افااد یب ال به ایدز از عوایل ان قال ویاو  اچ

sinai713@gmail.com 

http://www.fitnahmovement.blogspot.co.uk
http://www.fitnah.org
https://www.facebook.com/fitnahmovement

