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 جناب آقاى گراسا،

مطلع شديم که در نشست آتى شوراى ليگ جهانى که در ماه ژوئيه 

برگزار مى گردد در مورد ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاهها در 

 ايران براى تماشاى مسابقات واليبال صحبت خواهيد کرد. 

سازمان ما در رابطه با لغو ممنوعيت ورود زنان در جمهورى اسالمى 

با جمعى از مسئولين فيفا در شهر ژنو مالقاتى  ١٠٢۴در ماه ژانويه 

داشتند. مينا احدى سخنگوى سازمان ما  و طاهر جعفر زاده از کميته ندا 

دى، در اين نشست حضور پيدا کردند. مسئولين فيفا به ما قول داده بودند 

خواهند داشت، موضوع لغو  ١٠٢۴در نشستى که در روز هشت مارس 

 محدوديت ورود زنان به وزشگاهها را مطرح کنند. 

اين روزها در ايران مسابقات واليبال برگزار شد و همه شاهد بودند که  

مجددا زنان از حضور در ورزشگاه آزادى محروم شده و حتى به زنان 

حمله شد و تعدادى از آنها مورد ضرب و شتم  وحشيانه نيروهاى 

 انتظامى حکومت اسالمى قرار گرفته و يا دستگير شدند.

ما ضمن محکوم کردن اين رفتار سرکوبگرانه حکومت اسالمى ايران  

عليه زنان و ضمن محکوم کردن شديد آپارتايد آشکار و بيشرمانه 

جنسيتى عليه زنان،از فدراسيون جهانى واليبال انتظار برخورد فعاالنه 

 در اين مورد را داريم. 

ما يکبار ديگر موکدا از شما ميخواهيم که جمهورى اسالمى ايران را 

زير فشار گذاشته و خواهان لغو فورى اين ممنوعيت شويد. ما خواهان 

اقدامات تنبيهى شما در صورت عدم لغو اين ممنوعيت از سوى 

 جمهورى اسالمى ا يران هستيم. 

 با تشکر : 

 سخنگوى زن آزاد  -مينا احدى 

 هماهنگ کننده نهاد زن آزاد  -سيامک امجدى 

   ١٠٢۴ژوئن  ١١تاريخ 

 سیامک امجدی و مینا احدی
 “جنبش براى رهايى زن” از طرف زن آزاد 

  (FIVB) به آقاى آرى اس گراسا    رییس فدراسیون جهانی والیبال



 با نشریه زن آزاد
 همکارى کنید! 
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روحانى رئيس جمهور حکومتت استالمتى، رتاهترا ايتن روزهتا صتداى 

اعتراض زنان بته متمتنتوعتيتت ورود بته استتتاديتوم هتا را شتنتيتده و از 

 موالوردى معاون خود خواسته بود که در اين مورد تحقيق کند!!

در گير و دار تحقيقات اين خانم در مورد افتضاح سياسى کامل حکتومتت 

اسالمى و اعتراض مردم و تيم متلتى ايتتتالتيتا بته ايتن آپتارتتايتد کتامتل و 

بيشرمانه جنسيتى عليه زنان که صداى فيفا را نيز مدتتهتاستت در آورده، 

 يک زن نماينده مجلس به اسم فاطمه آليا گفت: 

 دیدن" کار زن، شوهرداری و تربیت فرزند است؛ نه والیبال " 

اين کنه ايدئولوژى حاکم در ايران است. يک حکومت که با حربه استالم 

و با مقدس کردن جنايت و رذالت بر ميليونها نفر مردم آزاده ومتدرن در 

قرن بيست و يک حاکميت ميکند. يک وسيله بسيتار متهتم ستاکتت کتردن 

جامعه و سرکوب مردم، از سوى اين حکومت ضد زن و کثيف اسالمى، 

آدم حساب نکردن زنان، امر و نهى کردن بر زنان و آنتهتا را عتمتال در 

رديف بردگان حساب کردن است. حکومت اسالمى ايران حکومتت ضتد 

زن است. وقتى آخوند و مامور نيروى انتظامى و سران اين حکومت بته 

خود حق ميدهند که در مورد زنان، بعنوان افراد صغير و بى عقل رجتز 

خوانى کنند، وقتى نماينده مجلس اين حکومت که از قضا يتک زن استت 

و خود در متجتلتس نشتستتته استت، متيتگتويتد ورتيتفته زن بت ته دارى و 

شوهردارى است و زن را چه به ورزش، و وقتى روزانه اين تتحتقتيتر و 

توهين ها تکرار و تکرار ميشود، باند حاکم بر جامعه ميتواند بتهتتترهتمته 

 مردم را بزند و بکشد و حاکميت کند! 

اما در مقابل اين حکومت زن ستيز، خودشان بهتر متيتدانتنتد کته جتامتعته 

ايران مقاومت کرده و يک فرهنگ و مناستبتات و روابتل آلتتترنتاتتيتو را 

 عمال شکل داده است. 

در مقابل اين زن ستيزى وقيح اسالمى، زنان در ايتران صتف کشتيتده و 

عمال پاسخ اين بى حرمتى را داده اند. فاطمه آليا اگر جترات متيتکتنتد از 

صحن مجلس بيرون آمده و بدون اسلحه و قداره بند، در ميان يتک جتمتع 

از زنان از اين ايده کثيف و رذيالنه خود دفاع کند، تا ببيند کته حتکتومتت 

 اشان روى چه آتشفشانى نشسته است. 

آلترناتيو اين حکومت زن ستيز، حکتومتتتى استت کته در آيتنتده بتر امتر 

برابرى زن و مرد تاکيد کند، در قوانين اساسى اش برابرى متطتلتق بتيتن 

زن و مرد به رسميت شناخته شود و هتمته قتوانتيتن گتنتديتده و ضتد زن 

اسالمى را به سطل اشغال بياندازد و نه فقل اين، بلکه بايتد متنتاستبتات و 

امکاناتى ايجاد کند که در عمل و در زندگى روزمره عليه زن ستيتزى و 

فرهنگ تحقير و توهين به زنان ايستاده و جامعه ايران را بستوى روابتل 

انسانى و برابر در عمل پيش ببرد. اين امکان پذير است چرا که جتامتعته 

ايران و جنبش برابرى طلبانه زنان در ايران ررفيتت بتااليتى از روابتل 

انسانى و برابر بين زن و مرد را در خود نهفته و فشرده کرده است. پس 

زنده باد جنبش برابرى طلبانه زنان و زنده باد جنبتش عتلتيته متمتنتوعتيتت 

ورود زنان به ورزشگاه ها ، جنبشى که در سطح بتيتن التمتلتلتى آبترويتى 

براى نظام اسالمى نگذاشته و ميرود کته ايتن متمتنتوعتيتت را بته هتمتت 

  اعتراضات و همبستگى بين المللى عمال لغو کند.*

 به سئوال روحانى پاسخ داده شد!  

 “ديدن کار زن شوهرداری و تربیت فرزند است؛ نه والیبال”

 مینا احدی زنان، زن ستیز



 وپا زدن آخوندها بحران حجاب؛ دست   
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از زمانى که جمهورى اسالمى سر کار آمده است زنان، نيمى از جامعه، 

از حق و حقوق برابر و انستانتى شتان متحتروم شتده انتد. بتى حتقتوقتى، 

در عترصته هتاى “  قتانتونتا” نابرابرى، جدا سازى و تبعتيتج جتنتستيتتتى 

مختلف اجتماعى از طرف حاکميت اعمتال شتده  و تتالش هتاى زيتادى 

 انجام گرفته که در مجموع جلو حضور اجتماعى زنان ايرانى سد شود.  

عرصه ورزش و خصوصا حضور زنان در استاديومهاى ورزشى يکتى 

از عبور ممنوع هاى است که حکومت اسالمى براى زنان بوجود آورده 

است. اين درحالى است که حضور در ورزشگاهها و تماشاى مستابتقتات 

ورزشى يک حق ابتدايى هر فرد صرفنظر از جنسيت  آنها مى باشد. اما 

در جمهورى اسالمتى ايتن امتر بته رتاهتر کتوچتک و پتيتش پتا افتتتاده، 

سالهاست ناديده گرفته شده و حتتى زنتان متعتتترض بته ايتن تتبتعتيتج و 

ناعدالتى، مورد اذيت و آزار و ضرب و شتم و بتى حترمتتتى قترار متى 

 گيرند.

نمونه اين اعتراض در روزهاى گذشته و در جتريتان بتازيتهتان جتهتانت  

واليبال درمقابل استاديوم آزادى در تهران اتفاق افتتاد. زنتان ايترانتى کته 

خواستار ورود به محل بترگتزارن مستابتقتات بتودنتد نته تتنتهتا بته داختل 

ورزشگاه راه داده نشدند بلکه در بيرون درهتاى بستتته بته شتدت متورد 

 ضرب و شتم  قرار گرفته و تعدادى از آنها دستگير شدند.

اين در حال  است که بر طبق قوانين جهان  فيبا جتلتوگتيترن از حضتور 

زنان در مسابقات جهان  حت  بران کشتورهتان استالمت  قتيتر قتانتونت  

است. جمهورن اسالم  نيز بران توجيه کردن ايتن قضتيته و دور زدن  

قانون فيبا از ورود زنان با مليتهاى ديگر بران تماشان مسابقات والتيتبتال 

ممانعت به عمل نياورد.  زنان ايران  نيز با تجمع اعتراض  ختود پشتت 

درهان بسته ن ورزشگاه  در روز مسابقه مانع از عمل  شدن نتقتشته ن 

پليدانه ن  مقامات جمهورن اسالم  که سع  در قبوالندن اين مطلب کته  

 .زنان ايران  خود تمايل به حضور در ورزشگاه ها را ندارند، شدند

نارر فدراسيون جهان  واليبال در اعتراض به اين حترتتت گتفتتته استت: 

"حيف است که اجازه  ورود به زنان ايران  داده نميشود و جان آنها بين 

تماشاگران خال  است." از سون ديگر زنان نماينده ان  که وريتفته شتان 

در مجلس "احقاق" خواسته هان زنان است، در مورد تماشان مستابتقتات 

ورزش  گفته اند: "کار زن ب ه دار شدن و تربيت فرزند و شتوهتردارن 

است نه ديدن مسابقه. هيچ لزوم  ندارد که خانم ها به ورزشگاه بترونتد. 

  اگر هم خيل  مشتاق ديدن مسابقه هستند، در خانه و از تلويزيون مستابتقته

ها را ببينند. رفتن خانم ها به ورزشگاه نته صتحتيتح استت و نته واجتب. 

اصال رفتن خانم ها به ورزشگاه به چه دردن از اجتماع م  خورد و چه 

بارن از دوش کشور بر م  دارد؟ حال خود اين خانم هاى مجلس نشتيتن 

حضورشان در مجلس به چه دردن از اجتماع ميختورد و چته بتارن از 

دوش جامعه ى زنان بر ميدارد، نمى دانم؟ آيا بهتر نيتستت ايتن ختانتم هتا 

بجاى  نسخه پي يدن براى زنان ديگر ختود کترستى متجتلتس را بته نتفتع 

رها کنند وبه خانه  بروند و بته شتوهتر دارن و بت ته “  جنس برترشان”

 دارن شان بپردازند.

ما زنتان ايترانتى ختواهتان لتغتو هترچته ستريتعتتتر متحتدوديتت ورود بته 

ورزشگاهها هستيم و تا فرونريختن اين ديوار تتبتعتيتج و نتابترابترى بته 

  اعتراضمان ادامه مى دهيم.*

 سارا هدایت تماشاى مسابقات ورزشى در ورزشگاه، حق ما زنان است!  

  سوت پایان حاکمیت جمهوری اسالمی توسط زنان!

جمعه موقت تهران گفت: رضاخان باوجود تمام تالش  خالود بالرای  امام

کشف حجاب نتوانست کاری از پیش ببالرد و امالروز هالر بالرخالا افالراد 

تالوانال الد بالا اسالتالفالاد  از  های اسالشمالا نالمالا ها و حرمت مخالف باارز 

بوک دررسیدن به اهداف خود کاری ک  د.  ها و فیس ابزاری چون سایت

معروف و نها  توجها به اشاعه فره گ حجاب و عفاف، امربه وی با

از م کر را در نوع خود آسیب جدی برای جامعه دانست و گفت: بالایالد 

جالمالعاله  در جامعه اسشما به این موضوعات بیشتر پرداخته شود. امالام

هالای  موقت تهران همچ ین از مسئوالن دولتا خواست تا از سخال الرانالا

 .برانگیز اجت اب ک  د چالش

احمد خاتم  هم بران عقب نماندن از قافله سران نظام، بته ارتهتارنتظتر 

توجه در اين سخنتان، پتيتش از  درباره حجاب پرداخته است. نکته جالب

هتا  کتنتد و از آن ان استت کته بته مستئتوالن دولتتت  مت  هر چيز توصيه

کته  باوجود اين .برانگيز اجتناب کنند هان چالش خواهد تا از سخنران  م 

دار مشهور استت و  خود ون به ارهارنظرها و افاضات کودکانه و خنده

هتان ختود  پتالتکت  بارها سوژه خنده و تفريتح متردم شتده، از ديتگتر هتم

ها کنند و بتيتش  تر از اين نوع درفشان  خواهد که در مورد حجاب کم م 

از اين مايه آبروريزن نظامشان نشوند. از طرف  مقايسه کشف حتجتاب 

رضاخان  با حرکت کامالً آگاهانه و داوطلبانه جوانان ايران بتران لتغتو 

کم  از ديگر نظرات ارتجاع  ندارد. خاتتمت  کشتف  حجاب، خود دست

بوک مقايسه کرده و هر دو را تتوطتئته  حجاب را با تأثير "مخرب" فيس

بوک و محتوان آن از کتره متريتخ  که فيس خواند. درصورت  خارج  م 

هتان متردم هتمتيتن جتامتعته استت.  نيست بلکه نتيجته نتظترات و حترف

ً متورداستتتفتاده  هان اجتماع  به دليل ماهيت خود نم  شبکه توانند صرفتا

تبليغات  گروه خاصت  قترار بتگتيترنتد. آنت ته امتروزه متحتتتوان عتمتده 

دهد، نظرات و نوع نگاه مردم و جتوانتان ايتران  بوک را تشکيل م  فيس

بوک علت مبارزات مردم نيست، معلول آن است؛ اما آقتايتان  است. فيس

ان چتنتگ  توجه به همه اين حقايق و بديهيات، به هر تتختتته شتکتستتته ب 

زنند تا جنبش اصيل و عظيم جوانان ايتران عتلتيته حتجتاب را، تتنتهتا  م 

توجته بته  تحت تأثير توطئه و فرهنگ قرب  قلمداد کنند. واقعيت اما، ب 

 رود.*  اين مزخرفات راه خود را م 
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 معروف نمايندگان مجلس ايران به دنبال قانونی کردن طرح امر به    

 !محجبه ها با نمايش حجاب در معابرعبادت کنند   

 يک زن جوان پاکستانی بعد از تجاوز و شکنجه به قتل رسید     

 
ظر

و ن
ر 

خب
 

عی
 راب

یالد
م

 

جمعه بج ورد و رئیس شورای فره گ عموما  ابوالقاسر یعقوبا، امام

توان د نیت کال ال الد کاله روزی یال   خراسان شمالا: دختران باحجاب ما

وی به  .ها قدم بزن د و این قدم زدن آنان عبادت است ساعت در خیابان

هالا در  "دختران جوان محجبه" تالویالیاله کالرد کاله نالگالدارنالد بالدحالجالاب

ها جوالن ده د و دیگران گمان ک  د که جامعه را فساد فراگرفته  خیابان

ایالن  .انالد و "دختران و زنالان مالنمالن، عالفالیالفاله و بالاحالجالاب" کالر شالد 

االسشم در بخش دیگری از سالخال الانالش، ا عالان کالرد  اسالت کاله  حجت

 ها و معابر به تسخیر زنان بدحجاب درآمد  است."  اک ون "خیابان هر

چرخان ، صدان علما و فضالي  را  اين روزها به هر طرف که سر م 

کتنتد. هتمتگت   شنون که از دست "بدحجابان" گوش فلک را کتر مت  م 

دانند که ارهارنظرن بکنند بلکه گوش شنواي   شرعاً خود را مورف م 

جمعه بجنورد عمتق استتتيتصتال نتظتام را  پيدا شود. در اين ميان اما امام

جاي  رسيده است که حتجتاب کته قترار  خوب  بيان کرده است. کار به به

بود از واجبات باشد و هر زن مسلمان  داوطلبانه آن را رعتايتت کتنتد، 

تبديل به عبادت شده است. از فرط کمبود زنان محجبه، داشتتتن حتجتاب 

هتم فتقتل روزن يتک  شتده استت. آن در معابر مساون با عبادت عتنتوان

دارد که اگر  اند. ون اذعان م  ساعت. حت  به اين اندازه هم راض  شده

اند، به ايتن دلتيتل استت کته  بدحجاب  زياد شده و زنان محجبه ناياب شده

کامتانتدو  همه خواهر زينب و فاط  نشينند. ايشان اين ها م  ها کنج خانه آن

ترين مشتاقتل را در دستت دارنتد و ستهتمتيته بتهتتتريتن  را که اتفاقا مهم

ها نيست، بلتکته  نشين بودن آن بيند. مشکل در خانه ها هستند، نم  دانشگاه

ها در مقابل سيل عظيم زنتان  شمار و اقليت بودن آن بر سر تعداد انگشت

آزاد و مدرن است. ون مزورانه به "دختران جوان متحتجتبته" تتوصتيته 

هتا جتوالن دهتنتد و آنتان را  هتا در ختيتابتان کند که نگذارند بدحجاب م 

کتنتد متردم را بته  ها" را بگيرند. سع  مت  خواند جلون "بدحجاب فرام 

جان هم بيندازد. ون قافل است که فانتزن "دختران جوان محجبه" جتز 

هان متحجر مانند خودش، وجود خارجت  نتدارد.  هللا در ذهن پوسيده آيت

چنين  واضح است که اين جماعت به  از هر حرف و ارهارنظرهان اين

تنها در تحميل حجاب، بلکه در تحميل فرهنتگ  ضعف و شکست خود نه

ً پت  بترده اسالم  به وار شتمتشتيتر  انتد و دنتکتيتشتوت طتورکتلت ، عتمتيتقتا

 خوانند.* چرخانند و رجز م  م 

بر اسالا  اعالشم مالقالامالات اسالتالان پال الجالاب پالاکسالتالان، جسالد یال  زن 

ساله که مورد تجاوز و شک جه قرارگرفته بود، زیر یال  درخالت  بیست

پیداشد  است. پزش  قانونا شک جه و تجالاوز باله ایالن زن جالوان را 

تأیید کرد  است. به گفته خبرنگاران در اکثر موارد پلیس پاکسالتالان در 

ک الد و باله دلالیالو نالبالودن شالواهالد کالافالا  مورد تجاوز ج سا تحقیق نما

 دهد. ای برای آن تشکیو نما پروند 

ً در کشتورهتان  تقريباً هرچند وقت، شاهد اخبار تجاوز و قتل خصتوصتا

جهان سوم هستيم، مدت  قبل خبر قتل و تتجتاوز گتروهت  بته دو دختتتر 

تتر بته ايتن  نوجوان در هند و اکنون نيز در پاکستان. با يک نتگتاه دقتيتق

التعتمتوم رعتايتت  يابيم در جوامع  کته حتقتوق زنتان عتلت  خبرها، درم 

ستيز حاکتم استت بتروز  شود و قوانين و فرهنگ مردساالرانه و زن نم 

ها ارزش   گونه اتفاقات شيوع بيشترن دارد. جوامع  که حکومت آن اين

گذارد،  بران حقوق زنان قائل نيست و هرروزه حقوق آنها را زير پا م 

ترين عامل بست و گسترش اين نوع نگاه به زنان در کل سطتح  خود مهم

جامعه است. حرمت و حيثيت زنان در چنتيتن جتوامتعت  وستيتعتا نتاديتده 

شود و حت  در صورت وقوع چنين جنايات ، دولتت بته دلتيتل  گرفته م 

ستيز خود، پاسخگو نيست. موقعيت فرودست زن در جتوامتع  ماهيت زن

ارزش قلمداد شدن جان زنان و عامتل  جهان سوم و اسالم زده موجب ب 

  دست است.* هاي  ازاين اصل  تجاوزات و قتل

شماری از نمای دگان مجاللالس ایالران بالا تالهالیاله دالرحالا قاالد دارنالد از 

معروف و نها از م کر "حمایت ویژ " ک  د. بر اسالا   مجریان امربه

کالرد ، هالیاله نالهالادی  درحا که کمیسیون فره گا مجلس ایالران تالهالیاله

اجاز  ندارد آمران به معروف را بازداشت یا مجازات کال الد. هالمالچال الیالن 

کال ال الدگالان از  ک  دگان به آمران به معروف و نهالا مجازاتا برای تعرض

 شد  است. م کر در نظر گرفته

هتاستت  هان رنگارنگ سرکوب، جمهورن اسالم  مدت در کنار دستگاه

معروف و نه  از منتکتر بتوده استت. ايتن  به دنبال تصويب طرح امربه

قدرن دلبخواه  و فراقانون  است که حت  ختود حتکتومتت هتم  طرح به

نتوانسته تعريف  از آن ارائه بدهد. در کتتتب استالمت  امتا ذکترشتده کته 

معروف و نه  از منکر وريفه همه مسلمانان در جامعه است، اما  امربه

حکومت در پ  تأسيس نهاد مشخص  بران اين منتظتور استت. اجتران 

اين طرح فوق ارتجاع  و ضد انسان  عواقب وحشتناک  را بته هتمتراه 

ان به عوامل و اوبتاش حتکتومتت  خواهد داشت. اين طرح مجوز قانون 

ان به حيثيت و جان مردم تتجتاوز  ان و کامالً سليقه دهد تا به هر بهانه م 

 ازپيش موردتعدن قرار دهند.  کنند و حريم خصوص  مردم را بيش

معروف و نه  از منکر برخالف وجهه راهرالصالح  کته  طرح امربه

ترين سرکوب و خفقتان  سع  دارند به آن بدهند، مبناي  بران ايجاد وسيع

اسالم  از نوع طالبان  آن خواهد بود. هر بترختورد و جتنتايتتت  را از 

معروف و نتهت  از متنتکتر  طرف هر شخص ، با توسل به قانون امربه

ترين زوايتان زنتدگت  متردم دختالتت  توجيه خواهند کرد، در خصوص 

هتان  تتريتن تتفتستيترهتا را از واژه ترين و دلبختواهت  کنند و ارتجاع  م 

ان  "معروف" و "منکر" خواهند کرد. اين طرح، اسم رمز و نسخه تازه

است بران سوق دادن هرچه بيشتر جامعته بته قتهتقتران جتهتنتم قتوانتيتن 

سابقه سترکتوب و کشتتتار متردم. پتس از شتکتستت  اسالم  و تشديد ب 

هان ارشاد در برخورد به "بدحجاب "، اين بار قترار استت  پروژه گشت

معروف و نه  از منکر، اين "جهاد مقتدس" را ادامته  با نام طرح امربه

کته زنتان ايتران ستوت پتايتان حتاکتمتيتت جتمتهتورن  بدهند. قافل از اين

 اند.* هاست که به صدا درآورده اسالم  را مدت
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ها و متديتان اجتتتمتاعت ، داعتش و  ها در همه جا در تمام رسانه اين روز

ها مردم  که حيران از ايتن هتمته  جناياتش در صدر خبر هاست. ميليون

حد و مرز دچار شوک و ستردرگتمت    قساوت، وحشيگرن و جنايات ب 

ها را دنبال ميکنند. التبتتته داعتش بتا تتمتام بت   هستند با نگران  تمام خبر

پردگ  و عريان  در قستاوت و رتلتم در حتقتيتقتت بتران متردم ايتران، 

که نتيترون ستيتاه استالم   هاي  افغانستان، نيجريه، پاکستان و ديگر کشور

هتا  سياس  را تجربه کرده اند آشناست. اگر حکومت اسالم  ايران گردن

ها را هتمت تون داعتش  را مثل داعش با شمشير جدا نکرد و پوست انسان

زنده زنده نکند، به جايش به دار کشتيتد، دستت و پتا قتطتع کترد، چشتم 

 ها و جنايات مشابه  انجام ميدهد. درآورد، سنگسارکرد و شکنجه

حتقتوق کتردن کتامتل آنتهتا بتا   حتد و حصتر بتا زنتان و بت   دشمن  ب 

وحشيگرن و خشونت نظام  يک نشتان واضتح و قتابتل مشتاهتده هتمته 

جريانات جنايتکار اسالميست. شباهت عملکرد نيروهان استالم ستيتاست  

توسل حکومت ايران ، طتالتبتان در افتغتانستتتان و پتاکستتتان، حتکتومتت 

عربستان و بوکو حرام در نتيتجتريته تتروريستت هتان داعتش، التنتصتر، 

 پوشيده نيست.  احرار شام، الشباب و القاعده عليه زنان بر کس 

هان در سوريه و عراق، قوانينت  وضتع  داعش پس از سلطه اش برشهر

عتدول از ايتن قتوانتيتن متوجتب  .کرد که بران مردم ايران هم  آشناستت

هان سنگين است. از جمله: پوشيدن شتلتوار جتيتن بتران زنتان،  مجازات

کوتاه کردن مو، نمايش لباس زنانه در ويترين و کتار کتردن متردان در 

هتان لتبتاس ختيتاطت   هان لباس زنانه، ورود متردان بته متغتازه فروشگاه

هان زنانه، مراجعه زنان به دکتر زنان و زايتمتان،  زنانه، تبليغ آرايشگاه

   ...، کشيدن سيگار و قليان، نشستن زنان بر صندل 

هتان  داعش به نيروهان خود در موصل دستور داده است تا هتمته کتتتاب

درس  را به دليل منافات متن آنها با تعاليم اسالم به آتش بکشند. )کته متا 

هتا بستتته شتد، متتتون  را به ياد "انقالب فترهتنتگت " کته در آن دانشتگتاه

هان درس  به اسالم  تغيير يافت، استادان و دانشجويان مترق  يتا  کتاب

  (.زندان شدند و يا به دار اويخته شدند ميندازد

هتا زنتان را استيتر کترده انتد و متطتابتق  اين گروه بعد از حمله به شهر 

دستورات دين  آنها را کنيز به حساب مياورند و جزو قنتأیيتم جتنتگت  بتا 

آنها رفتار ميکنند. رهبران داعش به شورشيان سوريه اجازه متيتدادنتد تتا 

با زنان ازدواج کوتاه و چند ساعته داشته باشند. بران زنتان شتوهتر دار 

هم منع  وجود ندارد. بدين وسيلته بتا ارضتان آقتايتان هتمته بته بتهتشتت 

ان در شهر موصل خواسته است تا همته  روند. داعش با صدور بيانيّه م 

زنان در جهاد نکاح شرکت کنند. اگر دختران قير متاهل خود را بتران 

شرکت در جهاد نکاح معرف  نکنند طبق شريعت و موازين استالمت  بتا 

بتوده فرامين استالم ستيتاست  بتران زنتان   آنها برخورد خواهد شد.اينها

.  قوانين  که عليه زنان و بران پست و حقير کتردن زنتان بتکتار وهست

 ميرود، بران به تمکين واداشتن ّکل جامعه است. 

سال نفس داعش را از طريتق حتکتومتت استالمت  حتس  ۵۳مردم ايران 

هان زيادن را نابود کترده   کرده اند. قوانين عصر حجرن اسالم  زندگ 

است. نسل کش  فقل مختص به سوريه و عراق نيستت. پتايته گتذار ايتن 

زادن زنتان جترم  هان ايران بوده اند که در قاموسشان آ جنايات آيت هللا

است، برابرن زن و مرد موجوديتشان را نابود ميتکتنتد. چتيتزن بته استم 

موقعيت زن در جامعه وجود خارج  ندارد. زن از نتظتر نتيترون ستيتاه 

اسالم  بايد پشت ديوار باشد و وسيله ان بران ارضان اميتال شتهتوانت  

 آقايان. زن برده جنسيشان است.

ول  تاخت و تاز اسالم سياس  ديرن نخواهد پائيد. نفرت مردم در هتمته 

هان اسالم زده و در دنيا بيشتر از آن استت کته اجتازه دهتنتد ايتن  کشور

ها بيشتر از اين نابود کنند. بيشتر از اين تخريب کننتد و هتر آنت ته  هيوال

 افسانه وحدت
 شناسیم! ما داعش را می
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و هر آن ه زيباست و واال به دست اين جانتوران از   هان انسان  دستاورد

هتا  بين برود. اسالم سياس  گور خود را با اين جنايات متيتکتنتد. در ختبتر

آمده که تعدادن از زنان براى حفظ امتنتيتت ختود، مستلتح شتده انتد و بته 

سربازان داعش که به آنها نزديک شوند، شليک ميکنند و اگر نتوانند آنها 

را بکشند به خودشان شليک کرده و خود کش  متى کتنتنتد. ايتن جتنتايتات 

 پاسخ نخواهد ماند.  داعش ب 

جنبش اسالم سياسى نيروي  است که مثل پرچم و لباس داعتش، ستيتاه و 

نابود کننده است. دشمن عشق و انستانتيتت استت و بتران نتابتودن هتمته 

شان کتمتر بستتته استت. شتمتا نتمتيتتتوانتيتد  با تمام  عظمت  مظاهر زيباي 

ان آزاد، خالق و خوشبخت را تصتور کتنتيتد کته در آن زنتان را  جامعه

کنند، قتانتونتاً  کنند، با زور و نيرون نظام  حجاب سرش م  سرکوب م 

و جسم  قرارش ميدهند و هر چته فستاد و   و شرعا مورد تجاوز روح 

 ويران  جامعه را به پان او بنويسند.

تتريتن نتوع خشتونتت متردم را آنتقتدر  داعش آمده است تا بتا وحشتتتنتاک

مرعوب کند که به طور کامل تمکين کنند و در اختيار لشتگتر کشت  هتا، 

ان را کته  هان آنها قرار گيرند. هر جنبتنتده ها و قدرت طلب   شهوت ران 

را   مثل خودشان نيست به نام کافر نابود ميکنند. ول  اين پيام ّضد انسان 

ن روشتنتايت  و   پس خواهند زد. اين يک جنتگ استت متيتا ١٢مردم قرن 

 ، مدرنيسم و عصر حجر، انسانيت و جنايت.  تاريک 

ان بتتران ختتيتتزش متتردم در عتتراق،  شتتايتتد چشتتم انتتداز امتتيتتدوار کتتنتتنتتده

گتور استالم   هان منطتقتهی نتبتاشتد ولت  عربستان، افغانستان و ديگر کشور

سياس  در ايران کنده شتده و بتا حضتور اعتتتراضت  متردم ايتران، کته 

حکومت اسالم  را نميخواهند و نارضايت  عميق  که در جامتعته وجتود 

حتجتاب" کته تتهتديتدن   دارد،عميق تر ميشود. اعتراض وسيع زنان "بت 

هللا بران جتمتهتورن استالمت  استت،  جدن است و مثل حکايت ّجن و بسم

اين گور را عميق تر ميکند و تا مرز سر نتگتونت  ختواهتد بترد. عتروج 

اسالم سياس  از ايران شروع شد و در ايران نابود ختواهتد شتد و بستاط 

 بران هميشه پايان خواهد داد.* جنايت و زن ستيزن اسالم 

 
 مینا احدی

 ندا، ترسشان از تو ابدى است!

در پنجمين سالگرد، جان باختن تو، اطراف مزارت را استلتحته بتدستتتان 

حکومتى قرق کردند و حتى چند نفر را دستگير کرده و بتا ختود بتردنتد. 

آنها نگهبانان سياهى و  تباهى اند که از اسم تو، عکس تو، خاطرات تتو، 

 و مهمتر از همه ايده ها و روش و منش زندگيت، وحشت داشتند. 

تو آلترناتيو اينها بودى! تو فعال سياسى نبودى، ولى سياستهاى ايتنتهتا را 

قبول نداشتى. تو يک زن بودى، يک زن آزاده، مدرن و با اعتماد بتنتفتس 

 وهمين کافى بود تا پايه هاى حکومت شان، به لرزه بيفتد. 

تو از زندگى، همه آنرا ميخواستى. تتو زن فترمتانتبتر و پتارستا نتبتودى. 

حضورت، نوع حرف زدنت، نوع تفکرت و حتى نوع لباس پتوشتيتدنتت، 

 يک نه بزرگ به آخوند و جهنمى بود که آنها در ايران ساخته بودند. 

تو شاد بودى، آنها دشمن شادى هستند. تو مى خنديدى، آنها دشمتن ختنتده 

هستند. تو انساندوست و عدالتخواه بتودى و ايتن بتراى آنتهتا ختطترنتاک 

بود... تو رنگ، شادى، خنده، زيبايى، مدرنيته و انسانيت را نتمتايتنتدگتى 

ميکردى. تو يک تکه از آينده بودى و آنها از تو و جوانانى هم ون تو و 

 از اين آينده، وحشت دارند.

مادرت اگر چه هي گاه در اين پنج سال اجازه برگزارن مراسم يادبتودت 

ام خرداد و در ساعتت شتش و  را در هيچ جا  نيافت، اما هر سال در س 

کتنتد. ايتنترا بتايتد در  ده دقيقه عصر، به ياد تو، گل سرخ  را پر پتر مت 

تاريخ ايران ثبت کرد. هر سال بايد ميليونها نفراز ما مردم، در روز سى 

خرداد، روزى که در تاريخ ايران با خون بهترين انسانهتا رنتگتيتن شتده، 

ساعت شش و ده دقيقه عصر، دسته هاى گل پرپر کنيم و ياد تتو و هتمته 

 جانباختگان را گرامى بداريم. 

تتريتن  روزنامه "تايم" لندن، از لحظه جان باختن  تو با عنوان "پتربتيتنتنتده

عالوه بر ايتنتهتا بتايتد   لحظه مرگ يک انسان درتاريخ بشريت" نام برد.

اضافه کنم، تو جايگاه ديگرى نيز دارى و آن سمتبتل عتدالتت ختواهتى و 

آرمانهاى انسانى يک نسل در ايران هستى. تو نداى انقالب متردم ايتران 

 و بيانگر آينده و آلترناتيى هستى که مردم به دنبال آن هستند. 

وحشت آنها از تو ابدى است. امتا متزدوران ايتن رژيتم و رهتبتران ايتن 

حکومت فاشيست و انسانکش از روحانى تا رفسنجانى و از ختاتتمتى تتا 

خامنه اى همه ميدانند که تو بازخواهى گشت در صتداى پتاى متيتلتيتونتهتا 

جوانى که روزى به خيابانها ريخته و کابوس هميشگى رژيم اسالمتى را 

به يک حقيقت تبديل خواهند کرد. تو در روز انتقتالب متردم عتلتيته ايتن 

حکومت  فاشيست، باز خواهى گشت، در روز سرنگون کردن اين بساط 

زور و رلم و جنايت و آدمکشى، تو با رنگ و شادى و آزادى و حرمتت 

ا نسانى در ايتران، جتاودانته ختواهتى شتد. در فترداى سترنتگتونتى ايتن 

حکومت، ميليونها نفر به ديدار مقبره تو خواهند آمد و ياد تو را هتمتواره 

در قلبهاى نسل اندر نسل مردم در ايران، زنده نگه خواهنتد داشتت. نتدا، 

تو تا ابد نداى آزاديخواهى مردم ايران خواهتى متانتد و وحشتت آنتهتا از 

 همين است!* 
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 زن آزاد زن آزاد
جنبش براى رهائى زن  -نشریه هفتگى   

 سردبیر: سیامک امجدى
 همکاران سردبیر: 

fitnahmovement2@gmail.com  

سروناز سینائی  و سهند مطلق  
Sahand.motlagh@gmail.com 

sinai713@gmail.com 

نفر را   ٢٢طالبان انگشت جوهرن شده   چندن پيش در خبرها آمده بود که

جمهورن افغانستان شرکت کرده بودنتد،   که در دور دوم انتخابات رياست

بريد. حال دختران شهر کابتل تصتويترن از انتگتشتتتان شتان را متنتتتشتر 

 ".اند: "ما پيروز هستيم اند و نوشته کرده

تحسين برانگيزن در اين عکس و جمله ن کوتاه، اما قون نتهتفتتته   قدرت 

است، تنها اگر بتوانيم براى لحظه ان زنتدگت  ستختت و سترشتار از بت  

عدالت  ان را که ناخواسته نصيب اين دختران شده را بشود تصتور کترد 

و هم نين گذران در جامعه ان که از شدت مرد ساالرن و استالم زدگت  

 دچار خشونت ب  سابقه ان است. 

زندگ  در کشورن که لحتظته بته لتحتظته اش بتا تتجتاوز و ستنتگتستار و 

خونريزن و تهديد سپرن ميشود. جاي  که حتى مردان هم در آن از گزنتد 

اين جنايات در امان نيستند. اين عکس و ديگر عکس هاي  که گاه بته گتاه 

در شبکه هان اجتماع  ديده ميشود. نشان از مردم  دارد که جتلتون ايتن 

خفقان هرگز سر خم نميکنند. عکس از ورزش بانوان و يا  تصتويترن از 

يک نوازنده به ما ميگويد: در قعر اين سياه چال مذهب  هم نان تالش ب  

وقفه ان بران باز پس گرفتن انسانيت و آزادن ادامته دارد. فتکترش هتم 

هولناک است که به جرم عاشق ، سنگسار بشون و يا هنگام  کته هتنتوز 

به آقوش مادرت نياز دارن، مردن که از دنيان تو فرسنتگ هتا فتاصتلته 

دارد، دست ات را بفشارد. بران نان شب خواهر و برادرانت، تن به هتر 

کارن بده . محتکتوم بشتون بته جترم راه رفتتتن در ختيتابتان، بته جترم 

 ..برگرفتن حجاب اجباريت، به جرم سرکشى ..

جدا از خشم و بغض  کته در وجتودت احستاس متيتکتنت ، متيتفتهتمت  کته 

همبستگ  اين انگشتاِن جوهرن و اميد به تغتيتيتر، چتقتدر متبتارزه ن ايتن 

زنان و دختران را با دستان خال ، ستايش برانگتيتز و قتهترمتانتانته جتلتوه 

 ميدهد. *  

اساس قانون جديد وضع شده در انگلستان، والدين  که فرزندانشتان را    بر

 .شوند  در اين کشور و در ولز  مجبور به ازدواج کنند مجرم شناخته م 

ها مهاجران    س ، ساالنه هزاران دختر و زن که اکثر آن   ب    به گزارش ب 

هان آسياي  مانند هند، پاکستان و بنگالدش هستند در انگلستتان تتن    کشور

 .دهند به ازدواج اجبارن م 

قتربتانت  ازدواج اجتبتارن، بتا مستئتوالن  ٢۵٠٠بيش از  ١٠٢۵در سال 

سال بودند  ٢۳دولت  تماس گرفتند. از اين تعداد حدود يک ششم آنها زير 

 .دادند درصد اين افراد را زنان و دختران تشکيل م  ۲١و 

مقامات کشور انگلستان از جمله وزير کشتور، فتعتاالن حتقتوق زنتان و 

 .مخالفان ازدواج اجبارن در انگلستان نيز از اين قانون استقبال کردند

هتان قتديتمت  دارد و در بترخت  اوقتات  ازدواج اجبارن ريشه در ستنتت

بداليل مشکالت اقتصادن والدين فرزندان ختود را متجتبتور بته ازدواج 

 .کنند م 

 ۷بنا بر قانون ممنوعيت ازدواج اجبارن، مجازات افراد محکوم حداکثر 

 سال در نظر گرفته شده است. *

 خبر از اپک تايمز

 

 ممنوعیت ازدواج اجبارى در انگلستان

 لیال یوسفی !ما پیروزيم
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