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 بی حجابی آشکار، نقطه عطفی در جنبش رهائی زن!

 مصاحبه با حميد تقوائى در مورد جنبش جاری عليه حجاب اجباری

اخیرا يک حرکت و جنبشى علیه حجاب اجبارى تحتحت عحنح ان زن آزاد: 

"آزادى هاى ي اشکى" در فضاى مجازى فحاحاتحیحت خح دش را شحرو  

کرده است که با استقبال زيادى چه در ايران و چه در سطح بین اتملحلحى 

م اجه شده است. نظر شما در رابطه با اين حرکت چحیح حت و کحن ايحن 

 حرکت را چگ نه ارزيابى مى کنید؟

به نظر من این یک جنبش اجتماعی علیه حجاب است. این حمید تق ائی: 

حرکت با استفاده از فضای مجازی و تحتحت نحاز دزادیحیحای یحپا ح حی  حا 

گرفته است ولی نه یپا  ی است و نه مجازی. زنان در خیابانیا و اماکن 

عمپمی، از جمله زیر تابلپی "حجاب نامپس زن است" و کنحار محا حیحن 

گشت ار اد حجاب از سر بر میدارنحد و عح حنحشحان را در فحیح  بحپ  

جلپی چشم همگان قرار میدهند. اسم با منمی تر این جنبش هحمحان اسحت 

که اماز جمعه تیران دو هفته قبل ب ار بحرد  "بحی ححجحابحی کحامحل". ایحن 

جنبش بی حجابی کامل است که در ایران سر بلند کرده است. این حرکت 

 به نظر من یک گاز بلند به جلپ در جنبش رهایى زن در ایران است. 

باضی ماتقدند عن ان يح اشحکحی از وااحاحیحاا عحقح  اسحت و زن آزاد: 

جنبش علیه حجاب را که يک حرکت تارضی است تضایف میکند. نحظحر 

 شما چی ت؟ 

همانطپر که ا اره کردز در این حرکت هیچ چیز یپا  ی حمید تق ائی: 

ای وجحپد نحدارد. مضحمحپن ایححن ححرکحت نح حطحه مح حابحل عحنحپان دننححت. 

"دزادییای یپا  ی" عمال به بی حجابی یک چیحره عحلحنحی و  حریح  و 

رودررو با جمیپری اسالمی بخشیده است. این حرکت نحه تحنحیحا جحنحبحش 

علیه حجاب را تضعیف نمی ند بل ه خپد  یک حرکت تعرضی بحیحنحابح حه 

 علیه حجاب است. 

میدانید که جنبش علحیحه ححجحاب امحر تحازه ای نحیحنحت. "بحد ححجحابحی" و 

کحه سحیحاسحت یحا "روسحری یحا  ۵٧اعتراض علیه حجاب از همحان سحا  

تپسری" از طرف ارتجاع تازه ب درت رسیده اعحالز  حد، یحک عحر حه 

همیشگی نبرد جنبش رهائی زن بپده است. دنچه تازه است قد علم کحردن 

علنی این جنبش است. دیگر محپضحپع بحر سحر بحد ححجحابحی و بحا بحردن 

روسری ها و درگیری متلی زنان با گشحت ار حاد و فحاطحی کحمحانحدوهحا 

نینت، همه چیز علنی و رو در رو است. زنان حجابیا را بحرمحیحدارنحد و 

ع نشان را منتشر می نند و علیه حجاب در مدیای اجتماعی مینپینند و 

کامنت میدهند! این او  "بدحجابی" نینت، بی حجابی کامل اسحت، احانحیحا 

مخفیانه و دور از انظار ) مثال در مجال  خصپ ی و یا در اتپمبحیحل و 

یا در گلگشتیا و امثالیم(  پرت نمیگیرد، در خیابانیا و اماکن عحمحپمحی 

است و هر جا با د تصپیرش را علنی و د  ار منتشحر محیح حنحد و احانحیحا 

مپضپعی متلی و متدود نینت، سحراسحری و جحیحانحی اسحت!  امحروز 



 1صفحه                                       6۱3۲مه  62/  3131خرداد  5  جنبش برای رهایی زن    -نشریه هفتگی فتنه زن آزاد                            

مپضپع اعتراض به حجاب به یک گفتمان رسانه های بین المللی تحبحدیحل 

 ده است. رسانه ای مثل بی بی سی تیتر میزند که  "زنان ایران حجابیحا 

را برمیدارند"  و رسانه های مختلف در مپرد حجاب تتلیحل و بحررسحی 

چاپ  می نند و همه  رسی می نند و غحیحره . محنحظحپر و نحیحت  حاحح  

 فته فی  بپکی دزدییای یپا  ی هر چحه بحپده و یحا هحر چحه هنحت، 

امروز عمال این  فته به تریبپن و  التفرز جحنحبحش بحى ححجحابحی کحامحل 

تبدیل  ده است.  اگر چنین نبپد م امات ح پمتی اینطپر بحه دسحت و  حا 

 نمی افتادند.  

اخیرا يانى حدود دو هحتحتحه احبحآ از آرحاز ححرکحت آزاديح حا  زن آزاد: 

ي اشکی، حزب کم نی ت کارگرى ايران فراخ انی تتت عن ان "حجاب 

اجبارى را عمن اتغا کنیم" منتشر کرد. آيا به نظر شما  رابطه ا  بحیحن 

 اين حرکت و فراخ ان حزب وج د دارد؟ 

بین  این دو نه یک رابطه منت یم  و علت و معلپلی  بلح حه  حمید تق ائی: 

اجتماعی وجپد  دارد. همان   رایط  و فضحا و جحپ  -یک رابطه سیاسی

اعتراضی  در جامعه  که مپج  انتشار فراخپان حزب  حد، زمحیحنحه  حا 

گرفتن حرکت اخیر را نیز بپجپد دورده اسحت. در فحراخحپان ححزب از 

با گرفتن اعتراضات علیه حجاب حتی در میان نیروهائی که قبال حجاب 

را امری حا یه ای و غیر میم قلمداد می ردند، از تضعیف حح حپمحت و 

اسالز سیاسی، از جنبش اعحتحراض عحریحان و از فحاز تحازه مح حاومحت و 

مبارزه علیه حجاب  تبت  ده و بر این مبنا اعالز  ده است که در این 

 رایط لغپ عملی حجاب کامال مم ن است. حرکت اخیر نحه تحنحیحا عحمحال 

حجاب را عمال لغپ می ند بل ه با استفاده از  ب ه اینترنت این لغپ عملی 

را تبلیغ می ند، در مپردش حرف میزند، از دن دفاع می ند و ب یه را هحم 

به این کار تشپیق می ند و فحرا محیحخحپانحد. محیحتحپان گحفحت کحه ححزب بحا 

فراخپان خپد به  یشپاز جنبش بی حجابی کامل رفت و جامعه با حرکت 

 اعتراضی خپد بر سیاست حزب  ته گذا ت. 

ما همیشه بر اين تاکیحد کحرده ايحم کحه  ححجحاب شحیحشحه عحمحر زن آزاد: 

جم  رى اسنمى است.  آيا فکر نمى کنید تا زمانیکه جم  رى اسنمى  

سر کار است تص ر اين که زن بدون حجاب بت اند سحر کحار بحرود، در 

خیابان ادم بزند و کن در اماکن عم مى ظاهر ش د انتزاعى و بحدور از 

 وااایت است؟

نه تنیا بی حجابی بل ه حل بنیاری از منائلی که در حا  حمید تق ائی:  

حاضر جنبشیای اعتراضی علیه دنیا در جریان است با ب حای جحمحیحپری 

اسالمی در تناقض است. بعنپان نمحپنحه لحغحپمحجحازات اعحداز و افحزایحش 

حداقل دستمزدها به دو میلیپن و دزادی زندانیان سیاسی نیز تا زمحانحیح حه 

جمیپر اسالمی بر سر کار است عملی نینت. اما از این تناقض نبحایحد و 

نمیشپد نتیجه گرفت که مبارزه در این عر ه ها بییپده است. برعح ح  

باید به این نتیجه رسید که میتپان و باید جمیپری اسالمی را زیحر فشحار 

این اعتراضات خرد کرد. تپده مردز برای خپاستیای بر حق و اننحانحی 

خپد ان مبارزه می نند و خپاهان تت ق دن هنتند.  اگر این با مپجپدیت 

رژیم تناقض دارد این تناقض تنیا با بزیر کشیدن رژیم حل خپاهد  حد و 

 نه با انصراف مردز از مبارزه!  

مبارزه بر ای سرنگپنی جمیپری اسالمی در خال اتفاق نمی افتد.  یحک  

رکن ع   راندن و نیایتا به زیر کشیدن ح پمت دامن زدن و تح حپیحت و 

تعمیق مبارزه در عر ه هائی نظیر افزایش دستمزدها و لحغحپ اعحداز و  

لغپ حجاب و جدا سازی جننیتی و دزادی زنحدانحیحان سحیحاسحی و انحتحال  

سینتم قضائی اسالمی و دفاع از ح پق کپد  و م ابله با دلپدگی محتحیحط 

زینت و ده ها عر ه سیاسی و اجحتحمحاعحی دیحگحر اسحت.  اعحتحراض و 

مبارزه یک نیاز و ضرورت است و نه امری اختیاری. مردمی که تتحت 

فشار این منائل طاقتشات طاق  ده است نمیتپانند  منحتحظحر بحنحشحیحنحنحد تحا 

روزی  رایط برای ان الب دماده  پد و  بعد هحمحه بحا  حعحار سحرنحگحپن 

بخیابان بریزند.  ان الب خپد بر مبنای هحمحیحن اعحتحراضحات عحر حه ای 

  ل میگیرد. از یح حنحپ زنحانحی کحه بحرابحری محیحخحپاهحنحد، کحارگحران و 

مزدبگیرانی که رفاه و زندگی اننانی میخپاهنحد، جحپانحانحی کحه خحپاهحان 

یک زندگی  اد و محدرن هنحتحنحد، در د  محبحارزه بحرای خحپاسحتحیحا ی 

خپد ان و در یک تجربه اجتماعی در  می نند که مانع ا لحی بحر سحر 

مطالبات بر حق و اننانی دنیا وجپد جمیپری اسالمی است. و از سحپی 

دیگر رژیم تتت فشار این اعتراضات و مبارزات هر چه بیشتر تضعیف 

میشپد و در یک مپقعیت تدافعی ومتزلز  و ضربه  ذیر قرار محیحگحیحرد.  

جنبش جاری علیه حجاب نیز دقیق همین ن ش مپار علیه ح پمحت و بحه 

 نفع ان الب را ایفا می ند. 

بان ان آخرين سئ ال زنان در ايران چگ نه مى ت انحنحد بحراى زن آزاد: 

تغ  عملى حجاب  در دل شرايط م ج د مبارزه کنند؟ فراخ ان شحمحا در 

 اين رابطه چی ت؟

در فراخپان حزب گفته  ده که "بحایحد در سحطح  هحر چحه حمید تق ائی: 

وسیعتری در جامعه، در کپچه و خیابان و تجمات عمپمی، در مدرسه و 

دانشگاه، در کارخانه و ادارت و متل کار و در وسائل ن لیه عحمحپمحی و 

خصپ ی بدون حجاب ظاهر  د". و من اینجا اضافه می نحم   " و در 

مدیای اجتماعی ع نیای بی حجاب خپد را به همراه کحامحنحتحیحای کحپتحاه 

علیه حجاب منتشر کرد"!  تعداد این ع نیا و کامنتحیحا بحرروی  حفحتحه 

دزادییای یپا  ی و  دها سایت و  فته دیگحر در محدیحای اجحتحمحاعحی 

میتپاند به  دها هزار و میلیپنیا برسد. این کامحال عحمحلحی اسحت و بحایحد 

تالش کنیم که چنین بشپد. من اینجا همه اعضا و طرفداران حزب و همه 

فعالین جنبش رهائی زن را فحرا محیحخحپانحم کحه فحعحا نحه بحه ایحن ححرکحت 

 بپیپندند. 

 ممن ن از اينکه در اين مصاحبه شرکت کرديد. *زن آزاد: 
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هحا  فحرهحنحگحی  وزير فرهنگ و ارشاد گحتحت: "جحامحاحه محا از آسحیح 

برد و آنچه نیاز داريم ارائه اتگح هحا  محنحاسح  بحرا   ب یار  رنج می

سبک زندگی ايرانی اسنمی است. اينکه بگ يند ايران بزرگترين وارد 

آيا با سبک زندگی اسنمی و فرهنحگ  کننده ت ازم آرايشی در دنیاست، 

 رض   همخ انی دارد؟!"

* * * * * 

از طرفی همه سران ریز و در ت حكپمت یاد ان نمی رود وقحتحی در 

باره زنان بدحجاب و بی حجاب و "غربحزده"  ححرف محی زنحنحد فحپرا 

در حد كحل  ۵تاكید كنند كه نیایتا این بخش از جامعه چیزی كحمحتحر از 

مردز ایران را تشكیل میدهند. به حناب دیحگحر در تحبحلحیحغحات ححكحپمحت 

اسالمی، نكته اى که به هزار طریق تكرار می گردد ایننتكه ایحران یح  

جامعه اسالمی و  یرو دین دمحمی است و مردز داوطلبانه از فرامین دینی 

 یروی می كنند. اما در  بالی همین ده و ناله كردن ها اعحتحراف سحران 

ایران بزرگترین وارد كننده لپازز دریشی در حكپمت تما ائی می  پد. 

همین اعتراف وزیحر ار حاد دولحت "محعحتحد " یحعحنحی ایحنحكحه  دنیا است.

سكپ رینم و دزاد اندیشى و دور انداختن مذه  از زندگی اجتمحاعحی و 

خصپ ی در میان مردز ایران، ریشه بنیار عمی ی دوانحده اسحت. درد 

حكپمت اسالمی و بن بنت حكپمت در م ابله با مردز از همینجا نحا حی 

می  پد. مردز با اسالز و ع   ماندگی فرهنگی و سیاسی اسحالمحی، بحا 

تماز تپان دست به م ابله زده اند. درعین اینكه خنحده بحر لح  دارنحد امحا 

یاد ان نمی رود که در م ابله با د من، باید مشحت هحایشحان گحره كحرده 

 با د.*

 

امامی کاشانی امام جماه ت ران: "مرد و زنی کحه بحرا  قحنش جشحن 

انـد. او گتت اوتین سح د عحتحا  و ححجحاب در تحمحدن  گیرند شیطانی می

رود. و ...  از هحم احاشحیحدگحی و  اسنمی به جی  دختران جحامحاحه محی

هرزگی در زندگی و خان اده به تمدن متتضتانه ررب مرب ق اسحت و 

ا  کحه در آن  تر از خحانحه ا  در ایشگاه خداوند متب ب اينكه هیچ خانه

ا   دهحد، نحیح حت و در قحر  محقحابحآ نحیحز هحیحچ خحانحه ازدواج رخ محی

 ش د، نی ت."  ا  که در آن قنش وااع می تر از خانه مبغ ض

* * * * * 

تمدن اسالمی وجپد ندارد. هر چه هنت تپحش اسالمحی اسحت. در یح  

جامعه دزاد اندیش، در جامعه ای كه مذه  به حا یه رانده  ده اسحت و 

ن ش تعیین كننده ای در فعل و انفعا ت اجتماعی و فرهنگی بازی نحمحی 

كند، ازدواج و طالق امری بنیار طبیعی و ت ریبا می تپان گحفحت سحاده 

است. در ی  جامعه باز و دزاد، طالق امری مضمپز نیحنحت. وقحتحی دو 

نفر دگاهانه و از روی میل با هم ازدواج می كنند به همحان تحرتحیح  اگحر 

مایل نبا ند زندگی مشترك دا ته با ند، از هم جدا می گردند.  در اانحی 

بخش بنیار وسیع و گنترده ای از مردز در دنحیحا بحدون ازدواج بحا هحم 

زندگی مشترك دارند و بچه دار می  پند و نه جامعه و نه دولحت و نحه 

قپانین و البته نه مذه  حق دخالت در زندگی خصپ ی دنیا را نحدارد. 

 یطان هم بازارش در این جپامع كناد است و به هحمحیحن دلحیحل سحر از 

كشپر هائی در دورده است كه حاكمین و دستجات اسالمی بازار ان بحه 

 زور سركپب و ترور و ددمكشی داغ است.

دقای كا انی حراسش اما از همنایگی  یطحان بحا ایشحان نحیحنحت، خحپد 

میداند اینیا برای ترساندن كپدكان دبنتانی هم بكار نمی اید. منئلحه ایحن 

است كه قرار است در فرهنگ اسالمی زن برده و اسیر و فرمانبر مرد 

در خانه با د و هر بالئی كه بر سرش می دید تحتحمحل كحنحد و سحرویح  

جننی بدهد و كار خانگی بكند تا "كانپن خانپاده اسالمی" گحرز بحمحانحد. 

زن در این فرهنگ هیزز بخاری مرد است تا با سپختنش كا حنحه گحرمحا 

بگیرد. وقتی طالق در ایران دارد بطپر سحعحپدی بحا  محی رود ایشحان 

نگران این می  پند كه اسالز دارد از دست می رود. ترسشان از اینحجحا 

 است.*
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ت ریبا كمتر كنی هنت كه اظیار نظر های م امات ار د حكپمت اسحالمحی را در امحپر محربحپط بحه زنحان و 

فرهنگ عمپمی جامعه بخپاند یا بشنپد و سیر نخندد. بعضا ددز از یاد می برد همه ى این فرامین اسالمی برای 

سركپب و تعرض به جامعه بیان می  پند. در عین اینكه از  دت خنده، ا كی بر گپ ه چشحم اننحان نشحنحتحه 

است، اما از یاد نمی برد كه مشت هایش علیه این حكپمت نابكار باید گره كرده با حد. هحمحچحپن د حمحنحانحی كحه 

 یاد ان نمی رود باید در برابر هم، دست به ما ه با ند.

 خبرهای این هفته در ستیز با زنان از این قرارند، با هم بخپانیم. 

 کيوان جاوید
 خنده بر لب با مشت های گره كرده

 شیطان و طالق

 

 فرهنگ اسالمی و واردات لوازم آرایشی
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ف یمه فرهمندا ر، مشاور وزير کش ر در امح ر زنحان و خحانح اده در 

درصد جاماه دچحار بحدححجحابحی  ۵دوتت "تدبیر و امید"، گتته است: "

شديد ه تند و اينكه بايد با اين انج درصد به ق ر جد  مقابله کحرد و 

بايد از س   ا ه مجريه و به ق ر خاص نیرو  انتظامی برخ ردها  

جد  با گروه ها  سازمان يافته و شبکه ها  اجتماعی که بحا ححجحاب 

 ".مقابله می کنند، ص را گیرد و نبايد در اين اضیه ک تاهی کرد

* * * * * 

این  نج در د را از طرف این خانم جدی نگیرید، خحپد حان هحم جحدی 

نمی گیرند. اینطپر می گپید تا  پرت خپد را با سیلی سرخ نگیحدارد. 

بعد این همه جنایت سازمان یافته و این همه بگیر و بحبحنحد و جحریحمحه و 

تذكر و تیدید و نیروهای انتظامی و نظامی را به جحان زنحان انحداخحتحن، 

تازه به ن طه سر خط رسیده اند. تازه یاد ان دمده است كه بحگحپیحنحد قحپه 

مجریه و نیروهای انتظامی باید با جحدیحت محداخحلحه كحنحنحد. ایشحان خحپب 

میداند منئله بر سر جدیت قپه مجریه و نیروی انتظامی نیحنحت. هحمحیحن 

نیروی انتظامی و نظامی با این ابعاد دخالت در زندگی زنان، به انحدازه 

لشكر كشی به چند كشپر نیرو بنیحج كحرده و ححمحلحه كحرده و خنحارت 

اننانی ببار دورده، اما از جامعه و زنحان  حكحنحت خحپرده اسحت. كحار 

حكپمت اسالمی از این تیدیدات گذ ته است. این خانم اگر سرش را از 

دخپر اسالمی با  بگیرد خپاهد دید سیل تیاجم به فرهحنحگ اسحالمحی بحا 

قدرت به طپیله اسالمی ایشان می رسد. خپب اسحت  حنحاهحگحاهحی بحرای 

 خپد جنتجپ كند.*
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 مشاور امور زنان وزارت كشور

گح يحد   سرتیپ احمدرضا رادان، جحانشحیحن فحرمحانحده احلحیحم ايحران، محی

 ت اند قرح امنیت اخنای را تاطیآ کند. هیچکم نمی

ت اند تا زمانحی کحه  سرتیپ احمدرضا رادان گتته است: "هیچکم نمی

وضایت حجاب در کش ر مطل ب شح د، قحرح امحنحیحت اخحناحی را بحا 

فرمان يا دست ر تاطیآ کند." او تاکید کرده است: "زمان اايان اجرا  

 اين قرح هنگامی است که وضایت حجاب در کش ر مطل ب ش د."

* * * * * 

ظاهرا دقای رادان امر فرمپده اند كه می مانیم و می زنیم و مشحكحل بحد 

حجابی و بی حجابی و هجمه به اسالز عزیز را حل می كنیم. قحائحدتحا بحا 

این خط نشانی كه ایشان كشیده اند جامعه و خصپ ا زنحان بحایحد فحپرا 

بحا چحادر  -ببخشید  –حناب دستشان دمده با د و از فردا با عبا و عمامه 

سیاه و روبنده در خیابانیا ظاهر  پند. انگار در ی  كشپر گحپرسحتحانحی 

اعالز  پد كپدتا  ده است و ارتش كنحتحر  اوضحاع را بحدسحت گحرفحتحه 

امحا ایحنحجحا یح  .  است و مردز از سایه خپد ان هم وحشت دا ته بحا حنحد

مشكل كپچ  وجپد دارد كه امیدواریم سحران سحه قحپا بحا  حا درمحیحانحی 

رهبر حكپمت  ما بتپانند راه حلی برای دن  یدا كنند. سیل بدحجاب هحا 

و اخیر بی حجاب ها دارد از راه می رسحد. عحجح  غحرش سحیحمحنحاكحی 

دارد. می  نپید؟ فكر می كنید نیروی انتظامی و خپاهحران زیحنح  تحان 

كفاف می دهد در برابر این طپفان فرهنگی، سد ایجاد كنحنحد؟ سحه ننحل 

از زنان ایران در همراهی كامل با مرادان دارند بناط حماقت اسحالمحی 

تان را جارو می كنند. برای سالمتی خپدتان هم  ده، راهی برای فرار 

بجپئید. این نصتیت اننانی را از ما بپذیریحد. بحرای دیحنحده  حمحا خحپب 

 است. *

 امنیت اخالقی تعطیل بردار نیست

با نزديک شدن انتخاباا مجلم خبرگان رهحبحر ، بحتح  بحر سحر حح  

ورود زنان به اين مجلم نیز باال گرفته است. ح ن ممحدوححی، عضح  

جاماه مدرسین ح زه علمیه ام و از اعضا  فاحلحی محجحلحم خحبحرگحان 

رهبر  گتت: "اصن همچین چیز  امکان ندارد و بحه تحتحاظ احانح نحی 

 زنان نمی ت انند در مجلم خبرگان حض ر داشته باشند."

* * * * * 

واقعا اعتراف می كنم این بامزه ترین خبری بپد كه طی سالیای گذ تحه 

از سپی سران حكپمت روی دنتن خبری قرار گرفته است. هیچ كمدیحن 

معروف ایرانی و جیانی هم نمی تپاننت چنین جپك بامزه ای بگپید و 

همه را یكجا از خنده بتركاند. تصپرش را بكنیحد، در بحرابحر چحنحد  حد 

دخپند سفید و سیاه  نرینه كه از سر بی حالحی در ححا  چحرت زدن در 

 تن مجل  خبرگان اند، یكی دو خپاهر مجتید با چادر و چاخچپر و 

با ریش و سبیل نترا یده در حا  چرخاندن دفتابحه لحگحن و  حذیحرائحی از 

دقایان خبره مجل  اسالمی اند. این منع قانپنی را  اید باید به فحا  نحیح  

گرفت. زنان در خدمت حكپمت اسالمی در این عحر حه از تحیحاجحم بحه 

مردز  ری  جنایت حكپمت نینتند. اما قحانحپن اسحاسحی ای كحه بحعحد از 

جارو كردن این وحپش بر مملكت حاكم می  پد، قانپنی برابر و دزاد 

و اننانی بین همه احاد جامعه خپاهد بپد. قانپنی كحه تصحدی بحر هحمحه 

 نت های دولتی و قضائی و اداری بدون در نظر گرفتن جننیت افحراد 

 دزاد خپاهد بپد. *

 زنان حق ورود به مجلس خبرگان را ندارند
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 اسالم سیاسى  از ایران تا نیجریه علیه زندگی، علیه بشریت

 افسانه وحدت

دختر دانش دمحپز  ۰۳۲های ترورینت بپکپ حراز  چندی  یش اسالمینت

را در  ما   رقی کشپر نیجریه ربپدند، مدرسه را به دتحش کشحیحدنحد و 

ها را طبق دستپر خدا خپاهند فروخت چرا که دنیحا  دختر اعالز کردند که

. دبیتر بپد به جای مدرسه رفتن  حپهحر داری و خحانحه داری محیح حردن

ابپب ر  ی او، رهبر این گروه    از ربپدن دانحش دمحپزان،  در یحک 

 یاز ویدیپیی ظاهر  ده واعالز کرد که این دختران را بحه عحنحپان بحرده 

معامله خپاهد کرد و یا به زور به ازدواج محردان درخحپاهحد دورد. وی 

همچنین در این ویدئپ گفته است که خپدش نیز با دو تن از این دخحتحران، 

 .ساله ازدواج خپاهد کرد ۲۰ساله و دیگری  ۹ی ی 

حمله به خپابحگحاه دانشح حده   های مداوز بپکپ حراز نمپنه دیگری از ترور

ای در  ما   رقی نیجریه بپد که در دن  نجاه دانشجپ را در ححالحی کحه 

ای کپچ ی از جحنحایحات  در خپاب بپدند قتل عاز کردند. واینیا ف ط گپ ه

 و ف نا ذیر دنیاست.

 دیا کافینت؟  وقپع این فاجعه با مت پمیت بین المللی روبرو  د ولی

ف ط مربپط به نیجریه نینت.  این گروه بحه جحنحبحشحی بپکپ حراز مش ل  

سا  است که با جنایات وحشیانه و به دور از تصحپر،  ۳۵تعلق دارد که 

رع  و وحشت بر جیان حاکم کرده است. جنبشی که د منیش در ابحعحاد 

وسیع با اننانیت، دمپزش،  یشرفت، دزادی و برابری و جحنحایحات و ددز 

محیحدارد. از  ااش، مردز جیان را بحه بحیحت و ححیحرت و کشی هر روزه 

ح پقی مطلق زنان، حاکم کردن خحرافحات   خصایص دیگر این جنبش، بی

مردز، ساختن جینمی برای کپدکان و در هم کپبیحدن   و جیالت بر زندگی

این جنبش با به قحتحل هاست.  هر تش ل مترقی و تت یر تماز و کما  اننان

ها هزار نفحر  رساندن هر  دای مخالفی تا کنپن باعث مرگ بیش از  د

از جمله در حمالت ترورینتی در جاهای مختلف دنیا  حده اسحت. بحپکحپ 

حراز در نیجریه فجایع میآفریند، طالبان در افغاننتان و  اکنتان محدارس 

کحنحنحد، در  را به دتش می شند وهردنچه بپی اننانیحت دارد را نحابحپد محی

ساله کالس نیم که در  حفحتحه فحیحنحبحپکحش از  ۲۵اربیل عراق نپجپان 

دینی   نجه و در دادگاه متاکمه کنند  را به اتیاز بی اسالز انت اد کرده را 

بحرد  و ح پمت اسالمی در ایران همان رویه را علیه مردز از  حیحش محی

های دیحگحر دوران  وبه همراه ب یه نیروهای جنبش سیاه اسالمی در کشپر

 ترین ادوار تاریخ بشر تبدیل کرده اند. از سیاه  کنپنی را به ی ی

ها را طپری در بیت، رع  و وحشحت   یاز این جنبش این است که اننان

نگاه دارد که از تغییر   ل کنپنی کامالً نحاامحیحد  حپنحد و تحمحامح  تنحلحیحم 

های دنیا  پند. که مردز را تخطئه کنند و به تم حیحن وادارنحد.  وحشیگری

ساله خف ان و ننل کشی در ایحران، سحرکحپب جحامحعحه عحلحم و  ۳۵تاریخ 
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هحا هحزار  حرمت کردن دزادیحخحپاهحان و ده  ادب، تع ی  نپینندگان و بی

ان البی و رو نف ر گپاه این مناله است. این جینم در ایران  حروع  حد 

و در ایران هم خاتمه میابد. در ایران خاتمه میابد چرا که خپاستند همحیحن 

احناس را به مردز ح نه کنند که هر ک  خالف قپانین  حریحعحت رفحتحار 

کند سنگنار،  الق،   نجه و اعداز در انتظار ان است و مپفق نشدند. 

هر روز از روز  یش وحشی تر و درنده تر به مردز حمله کردند و تعداد 

بیشتری را به قتل رساندند، و نتپاننتند جلپ مپج رو نگری و امحیحد بحه 

بحا  در ایحن بحازار وحشحت  دینده را از جپانان بگیرند. گپاهش زنانحی کحه

حجاب خپد را به همه دنحیحا   های بی چیره و ذکر متل اقامت خپد ع  

کنند و ح پمت را به چالش بزرگی کشحیحده انحد. ایحن محبحارزه  مخابره می

هحای  زیبا که  شتیبانی میلیپنیا نفر را در دنحیحا جحلح  کحرده و در رسحانحه

متعدد از چین تا برزیل، از اس اندیناوی تا دلمان، فراننه انگلی ، ترکیه 

کنند متحپقحف نحخحپاهحد  حد.  های دیگر از دن  تبت می و بنیاری کشپر

این  روعی است که نمیتپاند متپقّف  پد. این   ل جدیدی از محبحارزه 

رود که ح پمت اسالمی را دچحمحز  است که زنان ایران مبت ر دنند و می

کند. "مجرمی" وجپد ندارد. تعداد دن در زیاد است و  حجحاعحت تحتحنحیحن 

ها مانده اند چ ار کحنحنحد. فحریحاد محیحزنحنحد کحه هحنحپز  برانگیز که ح پمتی

حجابحی  حا بحرجحاسحت و محجحرز را بحه سحزای اعحمحالحش   قپانین علیه بی

میرسانیم ولی "مجرمحیحن" دنح حدر زیحاد و بحه  حیحنحای ایحران هنحتحنحد کحه 

ناتپانشان کرده اند.  یامد این مپج ضبط ویدئپ کلیپ هپی بپد که در دنحیحا 

محجحبحپر    دا کرد. به جرز  ادی کردن و رقصیدن دستگیر  حدنحد ولحی

  . دند ازاد ان کنند

این   ل مبارزه هم که از ایران  روع  د الگپی زنان دیگر در دیحگحر 

جدید، مدرن و گحپیحاسحت. کحم  های اسالز زده قرار خپاهد گرفت.  کشپر

 خطر است و بنیار مپار.

سرنگپنی جمیپری اسالمی ضربه مت می برای بپکپ ححراز و دار و  

دسته اسالز سیاسی در همه جا خپاهد بپد. در ایران خاتمه میابد چرا کحه 

مردز به  تنه دمده اند. جنبش علیه قصحا  و اعحداز گنحتحرش محیحابحد، 

حح حپقحی   زنان به جلپ  تنه دمده اند و مبارزه دنان علحیحه ححجحاب و بحی

ها کپد  عر ه را  سرعت گرفته است. چپن ف ر گنترده و کار میلیپن

ها در ایران تنگ کحرده اسحت. چحرا کحه محردز دیحگحر  بر اکثریت خانپاده

 چیزی به جز بردگی خپد ندارند که از دست بدهند.

دهه است که ترمز مت می در جحیحت  حیحشحرفحت  ۳جنبش اسالز سیاسی 

هحای غحربحی  مردز و جامعه است. مت پز کردن این جنایات تپسط دولحت

  محیحشحپد کحافحی  که برای حفظ سینتم در جاهائی منافعشان بحا دنحیحا یح حی

نینت. این مردز هنتند که با اتتاد، ابت ار و تش ل میتپاند این تحرمحز را 

 .*اننانیا بازگردانند  ببرند و حرمت، منزلت و خپ بختی را به زندگی

 

 زنان پایه های رژیم را به لرزه در آورده اند!

 حسن صالحی

حجابی و یا "بد حجابحی"  داد و فغان جمیپری اسالمی از هر سپ علیه بی

زنان بلند است. از منبر نماز جمعه گرفته تا  تن محجحلح  اسحالمحی، از 

های رسمی و نیمه رسمحی حح حپمحتحی، از  حپزه علمیه قم گرفته تا رسانه

سپاه و گشت ار اد گرفته تا نیروهای فا نژ حزب اللیی، همحه دارنحد از 

گپینحد. کحاظحم  حدیح حی در  حجابی در بین زنان کشپر سخن می رواج بی

حجابی کامل در برخی ن اط  یر" حرف  دخرین خطبه نماز جمعه از "بی

زده است. ی ی از قلم به دستان اوباش حرب هللا بحنحاز هحادی  حریحفحی در 

ححجحاب زنحان در فحیح  بحپ  درسحایحت  های بحی واکنش به انتشار ع  

خبرگزاری "تننیم" وابنته به سپاه  حاسحداران دهحان کحف کحرده  حدور 

احمدرضا رادان، حجاب را داده است.  مجپز و فرمان تجاوز به زنان بی

جانشین فرمانده  لی  رژیم اسالمی از وضحع نحامحطحلحپب ححجحاب زنحان 

حرف زده است و گفته است که " تا زمانی که وضعیت حجاب در کشپر 

مطلپب نشپد، طرح امنیت اخالقی ادامه خپاهد یافت" و حزب اللیی هحا 

هحای  هایی بدون رونق به خیحابحانحیحا دمحدانحد تحا بحر سحر نحگحرانحی در  ف

فرهنگی "رهبر"، به خامنه ایی "لبیک" گحفحتحه  و "غحیحرت محردان" را 

 حجابی زنان به کمک بگیرند. برای م ابله با بی

کنید تصپیر یک  ف   نت خحپرده را  وقتی که به این  ف نگاه می 

می بینید. این  ف از حجاب برگیران زنحان و زیحر حا گحذا حتحن قحپانحیحن 

مربپط به حجاب اجباری و دیگر تحتحمحیحالت محذهحبحی چحنحان  حریشحان و 

داند چه ب ند. به جان هم افتاده انحد. یح حدیحگحر  مضطرب  ده است که نمی
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کنند.  رئی  دولت می گپید " بحه زور  را متیم  به قصپر و کپتاهی می

ها برانگیخته  حده   پد مردز را به بیشت برد". خشم دیت هللا و  الق نمی

است. "احناساتشان" جریته دار  ده است. "نگحرانحی هحا" بحا  گحرفحتحه 

است. حق دارند که خپد را ناتحپان و محغحلحپب بحیحابحنحد. امحا "قصحپری" 

 پرتی نگرفته است. این   نت حا ل  یشروی جنبش دزادیخپاهی و 

برابری طلبی زنان کشپر است. این را باید ابت کرد و بحا  حدای بحلحنحد 

گفت. این حا ل مبارزه قیرمانانه زنانی است که در این سحالحیحا مح حابحل 

تتمیالت مذهبی اینتادند، قربانی دادند، زخم زیادی بر جنم و روانشحان 

سحا  دزگحار اسحت کحه  ۳۵وارد دمد ولی از حق خحپد کحپتحاه نحیحامحدنحد. 

جمیپری اسالمی  با اعمحا  خشحپنحت و زور دولحتحی هحر چحه کحه محی 

تپاننته انجاز داده تا به زور، حجاب بر سر زنان نگه دارد. ولحی  زنحان 

با  عار " نه روسری و نه تپ سری" در م ابحل دن اینحتحاده انحد. امحروز 

دیگر نه  تبت از "بد حجابی" بل ه دنطپر که خپد ان می گپیند سخن 

از بی حجابی کامل است. زنان  جاع ایحران بحا انحتحشحار عح حنحیحای بحی 

حجاب خپد در اماکن عمپمی و م انیای مختلف به مصاف علنی رژیحم 

رفته اند.  یامشان به جمیپری اسالمی یک نه مت م به ححجحاب اجحبحاری 

است و در همان حا  به جیانیان اعالز می کنند که ححجحاب فحرهحنحگ محا 

نینت! یک تتمیل و اجبار دولتی است! این حا ل  یشروی زنانی است 

که مامپرین نیی از من ر را گپ مالی می دهند. ایحن ححا حل رادیح حا  

 دن جامعه ایی است که یک خپاست میم دن در قحطحعحنحامحه هحای روز 

جیانی کارگرش رفع هر گپنه تبعیض علیه زنان و لغپ د ارتحایحد جحنحنحی 

در ایران است. این  یشروی درد مشترکی است که از طرق یک  فتحه 

فی  بپکی از  یراز و ا فیان گرفته تا تیران و دیپارهای بلند محذهحبحی 

 یر قم و همچنین مشید و سنندج و همه جای ایران به هم دیحگحر و حل 

 ده اند و احناس قدرت بیشتر می کنند. کنانی که به جلپ دمده اند تحا بحه 

ستم به زنان و به حجاب اجباری خاتمه دهحنحد و نح حش خحپد را در ایحن 

 تاریخ  ر فراز و نشی  ابت کنند. 

مبارزه علیه حجاب اجباری فراز و نشیبیای خپد را دا تحه اسحت ولحی   

هیچگاه متپقف نشده است. برای اسالمیپن حاکم بر ایران ححجحاب ابحزار 

به ان یاد در دوردن زنان و بی ح پق نگاه دا تن دنیا بپده است. و بحرای 

جنبش دزادی زنان مبحارزه بحا ححجحاب بحخحش محیحمحی از محبحارزه بحرای 

دستیابی به دزادی و برابری و رفع تبعیض و د ارتاید جنینتی. این ت حابحل 

ف ط بر سر انتخاب  پ ش نینت. در    م ابله بحا ححجحاب اجحیحاری، دن 

ارز یای  پسیده به چالش کشیده می  پند که در این سالیا زنحان را بحه 

اسارت در دورده است. این ه زن جز مایملک مرد است و دنرا بحه محیحر 

می خرند و می فرو ند. این ه  زن بدون اجحازه  حپهحر ححق جحدا  حدن 

ندارد و در عپض مرد می تپاند زنش را بی هیچ دلیلی حتی غیابا طالق 

دهد.  این ه ِرئی  خانپاده مرد است. این ه زن نصف مرد بحه ار  محی 

برد و  یادتش یا اعتبار ندارد و یا ارز ش به اندازه نصف  یادت یحک 

مرد است. این ه زن به خاطر عشق ورزی باید سحنحگحنحار  حپد. ایحنح حه  

برای انجاز سفر باید اجازه مرد را دا ته با د. این ه فحرمحان کحتحک زدن 

زن به دلیل "نافرمانی" از سپی دین داده  ده است. این ه زن نحه اننحان 

بل ه تنیا مادر بچه های مرد است. اینح حه در اسحالز، ححاکحم  حرع محرد 

است، قاضی مرد است و زنان نمی تپانند قضاوت کنحنحد. ایحنح حه حح حپق 

اجتماعی زن در اسالز بیشتر به ح پق سفییان و متجپران و  حغحیحران 

  بیه است. این ه زن نه اننان بل ه نامپس و  رف مرد است و ...  

بدون  ک مبارزه با حجاب اجباری دریچحه محیحمحی را بحر روی هحمحه  

مطالبات برابری طلبانه جنبش زنان باز می کند. اما تا هحمحیحنحجحا جحنحبحش 

حجاب برگیران سنگرهایی را فت  کرده اسحت کحه غحیحر قحابحل بحازگشحت 

هنتند. دینده با حضپر وسیع و جنپرانه زنان و اعتماد به نفنی کحه ایحن 

جنبش در دوره اخیر بدست دورده است بنیار خپب و درخشحان خحپاهحد 

بپد. زنان از همین امروز میر و نشانه خپد را بر تتپ ت ان البی فحردا 

که باید به رهایی جامعه ایران از بختک جمحیحپری اسحالمحی بحیحانحجحامحد، 

  کپبیده اند. ان الب زنانه ایی در راه است.*
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 زن = انسان

 از گوشه و کنار دنياى وب در رابطه با مسائل زنان
 سروناز سينائی

 گرداورنده و تنظيم کننده:

 تشکر ریحانه طراوتى  

ریتانه طراوتی ی ی از افرادی کحه در اجحرای دهحنحگ هحپحی ) حاد( بحه فحراخحپان فحار  

ویلیمامز ن ش دا ت و تپسط نیروی انتظامی دسحتحگحیحر  حد،  ح  از دزادی در  حفحتحه 

ایننتاگرامش از فار  ویلیامز و ب یه افرادی که از وی و دوستانش حمایت کحردنحد تشح حر 

  ...کرد

 و کامنت ايی که اين خبر به خ د اختصاص داد:

 میشه روزی خپدمپن بپدن رو حنرت ن شیم ؟سبتان: 

 .باید ان الب رقص و  ادی تپ ایران راه انداختسیما: 

فرمانده نیرو انتظامی جپری گفت متیمان در دوساعت  ناسایی و دستگیحر  حدن ب روز: 

که انگار یه باند بزرگ مافیایی و قاچاق اننان و یا مفاسد بزرگ اقتصادی رو گرفحتحن ای 

کاش ی م به حرفیا و کارا پن ف ر کنن وقتی اینیمه جنایت اننانی و محالحی بحدون  حاسحخ 

میمپنه با چه رویی خبر دستگیری چند تا از جپانان  اد و سحاده و سحالحم کشحپرمحپن رو 

 این در میم و با ارزش قلمداد می نن مرگ بر فرهنگ اسالمیتپن

دفرین بر  رسنل غیپر نیروی انتظامی که در چند ساعت ی ی از مخپفترین باندهحای رزا: 

رانت خپاری و اختالس و چپاو  و دزد را دستگیر کرد این گحروه در چحنحد سحالحه اخحیحر 

ممل ت رو به ذلت گدایی انداخته بپدن و یه ذره دبحرو هحم بحرای کشحپر ایحران نحگحذا حتحه 

بپدن !!! واقعا که وقاحت میخپاد برین خپدتپن رو دستگیر کنین نه چند تا جحپون  حاد و 

 سالم رو  ما ف ط جپونا رو  ای بناط  یشه و تریا  میخپاین

اگه ده هحزار تحا از ایحن ویحدیحپ هحا  . دقا من  یشنیاد می نم که همه جپونا یه کلیپ مشابه این از خپد پن درست کنند و بزارن رو یپتیپبمازيار: 

  . همه رو که نمی تپنن دستگیر کنن .درست بشه و  یر بشه چی ار پن میتپنن ب نن

 

 از لیال حاتمی“ اهلل خواهران حزب”شکایت 

 

هللا با  هللا" متعلق به تش لی با عنپان دانشجپیان حزب جمعی از "خپاهران حزب

ای به دادسرای فرهنگ و رسانه از لیال حاتمی بخاطر بپسیدن رئی   ارسا  نامه

 جشنپاره کن    ایت کردند.

 

 و کامنت ايی که اين خبر به خ د اختصاص داد:

 احمدی نژادز که رفت بغل مادر چاوز رو  الق زدن؟ت مینه: 
 

ی ی و بگید که  1یه ایران به  دا درمی دد... خپاهران حزب اللیی؟!!!متب به: 

 مردز بشناسنشپن ... مردز خیلی وقته که با این " دلپا نان " بیگانه اند.
 

دقا این ممل ت لیاقت هنرمند نداره لیاقت تتصیل کرده و دانشمند نداره لیاقت مینا: 

افتخار جیانی نداره!همین خپاهرای حزب هللا بنشپنه که در جیل خپد پن ابد 

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

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

 به امید روزى که جنسیت، 
 معیار ارزش گذارى انسان نباشد!

 سردبير: سيامک امجدى
 همکاران سردبير: سروناز سينائی  و  سهند مطلق

fitnahmovement2@gmail.com  

Sahand.motlagh@gmail.com 

sinai713@gmail.com 

 عدم رعایت حجاب برای من، 

 نه یک آزادی یواشکی، كه نوعی مبارزه است

 

 ار   حردینحان در کحنحار  حدرز و  ۲۳٧۳سیزده بدر 

 .همراه با بیش از بینت نفر از اعضای فامیل

زمانی که این ع   را گرفتم، عحدز رعحایحت ححجحاب 

برای من، نه یک دزادی یپا  ی، که نحپعحی محبحارزه 

بپد. ت ریبا اکثر ع   های من در تماز دوران بعد از 

ان الب در فضای بیرون، بدون حجاب اسحت و الحبحتحه 

  .در م ان های خلپت

 درز مذهبی بپد، نماز می خپاند و روزه محی گحرفحت 

و به حج رفته بپد، اما هیچگاه فرزندانش را محجحبحپر 

به خپاندن نماز یا گرفتن روزه ن حرد، چحه بحرسحد بحه 

  حجاب.

 اید چنین رفتاری از  در و مادرهای جپانان امحروز 

انتظار برود، اما او که در قرن  یش به دنیا دمده بحپد، 

تتصیل رده و "رو نف ر" نبپد، و از کحپدکحی تحنحیحا 

کار کردن را می  ناخت،    چگپنه تحپاننحتحه بحپد اححتحراز بحه حح حپق 

 .دیگری را در  و رعایت کند

ا ن می فیمم که اگر دی تاتپر بپد و مردسا ر، چه جینمی می تپاننحت 

 . برای من بنازد

 و کامنت ايی که اين ن شته به خ د اختصاص داد:

کامال مپاف م مبارزه برای دزادی حجاب یحک محبحارزه اسحت و   عصیان:

 .بدون اون هم مینر نمی  ه

حجاب یعنی چه ؟ دیا چادر بنر کردن و یا  پرت و گینپان را   اه را:

در کینه ای به ناز مح حنحعحه  حیحچحیحدن . نحجحابحت اسحت؟ ححجحاب در ذات 

 . اننانیاست نه در  پ اندن ظاهر

حجاب برایش مـصپنیت نشـد وقتی کـالس  نجم دبنحتحان سحپار  ابراهیم:

تاکـنی  ـد. در  ـندلی جلپ نشنت و دستی از ع   تنش را لحمح  محی 

حجاب برایش مـحصحپنحیحت ! کرد و حتی نمی تپاننت از ترس جیغ ب شد

نشد وقتی در  یر غری ، دانـشجپ بپد و هپا تاریک بـپد، از دانشحگحاه 

به خانه می رفـت و عده ای دوره اش کردند و اگـر جیغ و داد نمی کحرد 

حجاب برایش مصپنیت نشد وقتی  ...  معلپز نبپد چه اتفاقی که نمی افتاد

در دادگاه، قاضی برای دن ه کارش را راه بیندازد،  یشنیادی بی  رمانه 

حجاب برایش مصـپنیت نشد وقتی به  یشنیحاد ازدواج هحمح حالحسحی ! داد

 !. اش  اسـخ منفی داد و او  ـشـت سـرش او را "فاحشه" خطاب کرد

در تماز این سالیا حجاب برایش در کپچه و خیابان، در روز و   ، در 

 .... تیران و  یرستان مصپنیت نشد

احـناس می کنم متدودیتی را به ناز "مـصپنیت" بر تنش کردند و او در 

 ... سـرما و گرما تتملش کرد، بدون این ه ذره ای احـناس امنیت کند

 امنیت" چیزی نبپد که بتپانند دن را با " لباس او " در جامعه ایجاد کنند"

 حححححجححححاب بححححرای او چححححیححححزی جححححز "مححححتححححدودیححححت" نححححبححححپد،

 .... امـنیت را باید در جای دیگری جنت و جپ کرد

 

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

