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ی  ترس از سرنگونی و نابودی در وجود حکومت اسالمی، با دیدن  مدردارز 

های زنا  و اعتصدابدا   مردم در فضای مجازی و دنیای واقعی، عصیا  گری

شود و رویارویی با نسلی که رادیکال و شجاعدانده در  روز بیشتر می که روزبه

ترین اعمال و  مقابل حکومت ایستاد  است، سرب شن تا این روزها وحشیانه

ها را در پاسخ به این مرارزا  به اوج خود برسداندند در شدو   العمل عکس

گنا  و مدعدصدوم  اسینپاشی به دخترا  و زنا  و حتی چنن مورد کود  بی

بودیم که قصاص اسالمی کار خودش را کرد و دختر جوانی را بعن از چننین 

ی زنا ، شاین  خواهانه اش گرفتد جنرش آزادی سال زجر و شکنجه از خانواد 

ای کده ایدن  که این روزها زخمی بر دلش نشسته است؛ اما خشم و اراد 

کدارا   جنرش را بازهم به جلو میرانن، از هر سالحی برای نابودی این جنایت

ی  تر استد در ادامه مروری خواهیم داشت بدر هدفدتده عاطفه، خطرنا  بی

 سختی که مردم پشت سر گذاشتنند

اصفها ، تهرا ، رشت، ترریز، کرمانشا ، مشهن، شاهرود، شیراز، کرج و اهواز، 

آبادا  و دیگر شهرهای ایرا  و در اکثر کشورهای اروپایی بعن از شدندیدن  

ها آمنندند فضدای  خرر اسینپاشی برای اعتراض علیه این جنایت به خیابا 

توجدهدی مدنارس  اصفها  حالت شنیناً اعتراضی به خود گرفتد تعناد قابل

دخترانه به حالت تعطیل درآمند دانشجویا  نیز دست به اعتصاب زدنن و از 

ها  ها و اکثر مغاز  ها خودداری کردنند در شهرکرد نیز دانشگا  رفتن به کالس

به حالت تعطیل درآمننند از طرفی، چهارد  نفر از زندناندیدا  سدیداسدی 

گوهردشت در همنردی با قربانیا  اسینپاشی، دست به اعتصاب غذا زدنن و 

هاست توسد  حدکدومدت  ها فرستادنن: زنا  قهرما  سال پیامی را برای آ 

شونند نناشدتدن اسدتدقدالل  صور  مستقیم، عریا  و خشن سرکوب می به

اجتماعی و حجاب اجراری، محرومین از دروس دانشگاهی خواصددد و الرتده 

صنها محرومیت دیگر در قانو  اساسی تنها بخش کوچدکدی از اقدنامدا  

صدور   هداسدت بده شن  علیه زندا  اسدت کده سدال آمیز اعمال خشونت

 شودد سیستماتیک و کامالً کانالیز  شن  علیه زنا  اعمال می

ی پارس جنوبی هم در حمدایدت از قدربداندیدا   جمعی از کارگرا  منطقه

 اسینپاشی و اعتراضا  علیه آ  پیامی را منتشر کردنند

مردم سنننج هم به دنرال فراخوا  علیه اسینپاشی و در حمایت از زنانی که 

کارانه شننن، باوجود فضای امنیتی شنین دریکی از  قربانی این عمل جنایت

ها شهر دست به تجمع زدنند در تهرا  نیز مردم در مدقدابدل وزار   مینا 

کشور دست به تجمع زدنن که با برخورد شنین پدلدیدس روبدرو شدند در 

اسینپاشی قطع نشه، ایرا  قدیدامدت ” اعتراضا ، این شعارها سر داد  شن: 

گدذار حدمدایدت،   قداندو ” ، “ دادستا  حیا کن، صننلی تو رها کن” ، “ میشه

 “قوانین ضن ز  ملغی باین گرددد”، “اسینپاشی جنایت

در این میا  یک عکاس و یک مستننساز و تعنادی فعالین سدیداسدی هدم 

توس  پلیس بازداشت شننند اعتراضا  در نقاط مختلف ایرا  همچنا  ادامه 

 داردددد*

 

 زنان آزاده، کابوس حکومت اسالمی

 لیال یوسفی
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کننن با  دژخیما  جمهوری اسالمی، ریحانه جراری را اعنام کردنند خیال می

تواننن گریردا   به دار آویختن آرزوهای یک دختر جوا  و گرفتن جا  او می

خود را از موج فزاینن  خشم و اعتراض عمومی مردم خالص کدندندند ایدن 

شودد در  عکس خود ترنیل می شونن به جانیا  هر جرم و جنایتی مرتکب می

هما  روز اعنام، فضای التهابی در شهرهای مختلف ایرا  علیه اسینپاشی به 

زنا  باال رفته بودد مردما  بسیاری از این اعنام ابراز خشدم کدردندن و بدا 

ی وی ابراز همنردی کردنند ریحانه فق  به یک خداندواد  تدعدلد   خانواد 

ها انسا  که برای نجا  او،  جا داشتد در قلب میلیو  نناشتد او در دل همه

از تهرا  و اصفها  و شیراز گرفته تا نیویور  و استکهلم و فراندکدفدور  و 

لنن  و سیننی و توکیو و تورنتو و خالصه در همه جای دنیدا بده حدرکدت 

 درآمننند

درهرحال جمهوری اسالمی بازنن  این نررد استد درست است که ریدحدانده 

عزیز دیگر در میا  ما نیستد ولی مقاومت و ایستادگی این ز  شدجداد در 

مقابل دژخیما  زبانزد همگا  استد پایناری او در برابر بی حقوقی و دفاد او 

بخش همه ماستد در هما  حال صف قاتال  او رسدواتدر و  از حقیقت الهام

 آبروتر شن  استد بی

جمهوری اسالمی همیشه یک رژیم ضن ز  و متجاوزگر بود  است؛ امدا بدا 

المدلدلدی  طلرانه ریحانه هر چه بیشتر در انظار بین فریاد مظلوم خواهی و ح 

روشن شن که این رژیم در مقابل قربانیا  تجاوز جنسی از متجاوزین حمایت 

حال ایستادگدی  کنند این ز  به سمرل بی حقوقی زنا  در ایرا  و درعین می

 در مقابل این بی حقوقی ترنیل شند

گنا  و قتل و  دستگا  قضایی جمهوری اسالمی دستگا  قصابی کرد  مردم بی

شمار در ایرا  بود  استد در جریا  کمپین نجا  ریدحدانده  های بی جنایت

برجهانیا  روشن شن که این دستگا  قضایی چقنر با استانناردهای محاکمه 

المللی نظام قضائی اسالمی را به زیر سؤال  عادالنه ضنیت داردد نهادهای بین

ماننگی سیستم قضدائدی اسدالمدی یدک  بردنند به مرکز توجه رانن  عقب

 دستاورد جنرش برای آزادی ریحانه بودد

مرارز  برای لغو حکم اعنام یک جنرش قوی در ایرا  بود  اسدتد ولدی بدا 

تری به خود گدرفدتد  کمپین نجا  ریحانه جنرش علیه اعنام ابعاد گسترد 

گیرد و بدا  ماجرای دردنا  یک دختر جوا  که مورد تعرض جسمی قرار می

تنها یک  شود، نه به مرگ می کنن و سپس محکوم ضربه چاقو از خود دفاد می

جامعه بلکه دنیا را درگیر این مسئله کردد از دخترا  دبیرستانی گرفدتده تدا 

هنرمننا  کشور همه نسرت به این پرونن  از خود واکدندش نشدا  دادندند 

مردما  بیشتری پی بردنن که اعنام قتل عمن دولتی است و باین ملغی شودد 

در متن تالش برای لغو حکم اعنام، اعتراض علیه نظام غیرعادالنه قضدایدی 

جمهوری اسالمی نیز باال گرفت و برقراری یک دادگستری مستقل و تأمیدن 

 عنالت قضایی برای همه به یک گفتما  جنی ترنیل شند

هایی که ذکر آ  رفت، جمهوری اسالمی بازنن  بود و جنردش  در همه جرهه

خواهی و دل  آزادیخواهی مردم به جلو آمند ایستادگی ریحانه و صنای ح 

دلیدل ندیدسدت کده  های بسیاری را گرم و روشن کردد بی های او دل نوشته

ریزندن و  بسیاری از مردما  شریف ایرا  و جها  در سوگ نرود او اشک می

شونند این ز  بینادگری اسالمی را  مملو از نفر  علیه جمهوری اسالمی می

به چالش کشیند خودش متأسفانه در این نررد از پای درآمن ولدی مدندردع 

الهامی است برای همه که در مرارز  برای ح  و حقیقت بدایدن ایسدتداد و 

 مقاومت کردد

برای جلوگیری از اعنام، بی حقوقی زنا  و هزار و یک مشقت دیگدر بدایدن 

باقنر  اتحاد بیشتری به مینا  آمند مجازا  اعنام باین لغو شودد سیدسدتدم 

طور کامل منحل شودد هدمده  کارانه جمهوری اسالمی باین به قضائی جنایت

تدریدن  قوانین ضن ز  باین ملغی گردنند دین از دولت باین جنا شودد عادالنده

قینوشرط ز  و  موازین قضایی در کشور باین تضمین شودد برابری کامل و بی

مرد در حقوق مننی و فردی باین فوراً اعالم شودد ح  حیا  و مصدوندیدت 

ها در کنار ح   جسمی و روحی افراد از هر نود تعرض باین تضمین شودد این

قینوشرط بیدا  و  معاش، ح  آموزش، ح  فراغت، ح  سالمتی، آزادی بی

ها  ترین حقوقی هستنن که مردم باین از آ  ای عقین  و اجتماعا  و غیر  پایه

 برخوردار باشنند

ها  متعهن شویم که با مرارز  جانانه علیه جمهوری اسالمی پرچم این خواست

ها را بده  و شعارها را به دست بگیریم و با سرنگونی رژیم اسالمی این خواست

 ها را عملی کنیمد * قانو  کشور ترنیل کرد  و آ 

 با نشريه زن آزاد
 همکارى کنيد! 

 

 

 ریحانه!

 حسن صالحی

 جنبش رهایی زن و مبارزه علیه اعدام با قدرت ادامه دارد!
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 شنبه خونین

 سروناز سینایی

حال تجربه کرد  بدودیدمد  ای بود که تابه ترین شنره ای که گذشت، تلخ شنره

اول محرم بود و طر  قوانین قضایی جمهوری اسالمی ایرا  گرفتن جدا  و 

ریختن خو  و صنمه واردکرد  به انسا  حرام بود، اما جمهوری جنایتکار و 

خوار اسالمی حتی ارزشی برای قوانین خود نیز قائل ندیدسدت و اگدر  خو 

اکدتدردر  ۵۲کنند شنرده  قنرتش درخطر باشن، به آ  قوانین هم پشت می

شنره خونیدن ندام  ۰۲۳۱مصادف با اول محرم  ۰۳۳۳آبا   ۳برابر با  ۵۱۰۲

المللی علیده اعدنام و  ساله کمیته بین های یک گرفت، چراکه علیرغم تالش

هدای آزادیدخدوا  و  نهادهای علیه اعنام در سراسر جها  و تمامی انسدا 

شن  این کمپین، ریحانه جراری اعنام شن و حکومت اسالمی با ایدن  جهانی

حرکت ضن انسانی، همه را در غم و شوکی عظیم فروبرد و چشدمدا  یدک 

کس خوب نیست و گدویدی  جها  را غرق در اشک کردد این روزها حال هیچ

انند اول محرم جمهوری اسالمی ایرا  بدا ایدن  همه در بهتی عمی  فرورفته

جنایت آغاز شن و در طول روز هم ادامه داشتد به جوانانی که در شهرهدای 

ایرا  برای اعتراض به اسینپاشی تجمع کرد  بودنن، حمله کرد و با باطوم و 

ندفدر  ۵۱کم  ح  جوانا  را در ایرا  دادد دست آور پاسخ اعتراض به گاز اشک

هدای  هدا و خشدوندت در این اعتراضا  دستگیر شننن، بسیاری براثر کتک

خوارا  جمهوری اسالمی مصنوم شننن و فضای امنیتی سراسر ایرا  را  جیر 

شدن  لدرزیدن و  فراگرفته استد در شنره خونین تنه جمهوری اسالمی بده

های زیادی در سراسر دنیا با قلدردی  فهمین که گور خود را کنن  استد انسا 

شکسته به اعتراض دست زدنن و در کنار اعتراض به اسینپاشی یک دقیدقده 

ها نسردت  سکو  به احترام به قتل رسین  ریحانه اعالم کردنند خشم انسا 

 به جمهوری اسالمی بسیار جنی و رادیکالیز  استد

ها خواستدار  ها انسا  قابل توجیه نیست و آ  دار میلیو  اما احساسا  خنشه

سرنگونی جمهوری ضن انسانی اسالمی هستنن و چنا  خشمگین هستنن که 

هیچ نیروی سرکوبی قادر به خاموش کرد  این خشم حتی با تدوسدل بده 

هاست تا از این خشم و غم  ایجاد رعب و وحشت نیستد این وظیفه ما انسا 

عظیم درونی خود در راستای براننازی جمهوری اسالمی ایرا  استفاد  کنیم 

خدوار فشدار  ازپیش به این حکومت فاسن و خدو  و در داخل و خارج بیش

 بیاوریمد

المللی علیه اعنام با  عنوا  کسی که از طری  کمیته بین چنن کلمه با شما: به

خانواد  و کیس ریحانه در ارتراط نزدیک بودم، قلرم شکست و هنوز قادر بده 

دهم باور نکنم، چراکه صنای پنر ریحانه  در  این واقعه نیستم و ترجیح می

در گوشم استد زمانی که سایت مزدور سپا  )تسنیم( خرر اعنام را منتدشدر 

هدا  کرد و ما به همرا  مینا احنی عزیز با پنر ریحانه صحرت کدردیدم و آ 

ساعت بود کده  ۲۴دانستنن، چقنر لحظه دردناکی بودد  خرر بودنن و نمی بی

کنام از ما نخوابین  بودیم و هرلحظه در انتظار رضایت جالل سربدندنی  هیچ

هایما  شکست و چه ناباورانه ریحانه از بین ما رفتد چده  بودیم چه تلخ قلب

های زیدادی بدا  گذرانیمد ریحانه رفت، سهیال جورکش روزهای تلخی را می

کشنن و دیدگدر تدوا   پاشین  بر تخت بیمارستا  درد می هایی ازهم صور 

های پاییزی را ننارنن؛ و جوانانی که برای اعتراض به ایدن  دین  منظر  برگ

شنویم  های زننا  هستنند چگونه این اخرار را می اعمال وحشیانه پشت میله

ترکن؟ من آبستن دردی عظیم هستم و تنها بدا سدرندگدوندی  و قلرما  نمی

جمهوری فاشیستی اسالمی ایرا  و بازگردانن  امنیت و آزادی به زندا  در 

ایرا  آرام خواهم شند همه دردها را در کنار هم تحمل خواهیم کدرد و تدا 

بودنم مرارز  برای  آخرین لحظه زننگی خود خواهیم جنگیند تنها انگیز  زنن 

 هایی است که امنیت و آزادی برایشا  یک آرزوستد* انسا 

 به امین سرنگونی جمهوری اسالمی

 ها در ایرا   به امین بازگشت آرامش به زننگی انسا 
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کندم روی یدک مدندطدقده  عنوا  یک شهروننی اصفهانی احساس می به” 

 “روم گذاری را  می مین

این روزها شهر فرهنگ و هنر اصفها  ترنیل به شهر رعب و وحشت بدرای 

زنا  اصفهانی شن ، در چنن روز گذشته منام شاهن خررهای اسینپاشی بدر 

 روی زنا  در اصفها  بودم، چرا و به چه دلیلی؟

 کننن؟ ها حمایت می ها را چه کسانی گماشته و چه کسانی از آ  اسینپاش

طر  آخرین خررها که در دنیای مجازی منتشدرشدن  اسدت قدربداندیدا  

نفر رسین  است و یک نفر از قربانیا  در مدحدل  ۰۲اسینپاشی به بیش از 

حجابی  ها بر این عقین  هستنن که علت این کار بی حادثه درگذشتد خانواد 

دهنن و دستوردهندن   است و این پروژ  را به خود جمهوری اسالمی رب  می

داننند؛ اما فرمانن  نیروی انتظدامدی  جمعه اصفها  می این کار را شخص امام

جمهوری اسالمی احمنی مقنم، در جمع خررنگارا  داخلی خالف ایدن را 

آور است، شاین قدتدل  اسینپاشی عملی زشت، شنیع و چننشاظهار داشت: 

کارانه و بسیار وقدیدح اسدت، در  تر باشن، ولی این عمل جنایت پذیرش قابل

هایی در ایدن مدورد  مورد اسینپاشی داشتیم که سرنخ ۴یا  ۷های اخیر  ما 

شن  است ولی انگیدز   آمن  است و تعنادی فرد مظنو  نیز شناسایی دست به

فرد یا افراد هنوز مشخص نیستد او تأکین کرد: تاکندو  اندگدیدز  عدامدل 

های خارجی و مدغدرضدیدن  اسینپاشی مشخص نشن  است، ولی بعضاً رسانه

سعی دارنن این موضود را به حجاب و عفاف رب  دهنن که این واقعیت ننارد 

بسا دسدتداندی  های مؤمن و مقینی هستنن، چه و خانواد  قربانیا  از خانواد 

بخواهنن به این موضود دامن زد  و این حادثه را به موضود حجاب و عفداف، 

فساد و فحشا رب  دهنن، اما نیروی انتظامی در پیگیری این موضود مصمدم 

 است و دستگا  قضایی شنینترین برخوردها را خواهن داشتد

معروف و نداهدیدا  از  وی همچنین با اشار  به قانو  حمایت از آمرا  امربه

اصل این قانو  بسیار خوب است چراکه مسائل مربوط منکر خاطرنشا  کرد: 

 کنند منن می معروف و نهی از منکر را ضابطه به امربه

جمهور ایدرا ، گدفدت:  زاد ، معاو  حقوقی حسن روحانی، رئیس الهام امین

مسئله اسینپاشی اصفها  بر مرنای رواب  شخصی بود  و ارتدرداطدی بدا ” 

 “معروف و نهی از منکر نناشته استد موضود امربه

صور  گسدتدرد  پدخدش شدن و  ی عمومی که به مردم اصفها  در بیانیه

موردحمایت فعالین حقوق بشری، فعالین حقوق زنا  و ددد قرار گرفت اعدالم 

صرح تجمعی در مدقدابدل  ۰۱ساعت  ۰۳۳۳آبا   ۳۱کردنن روز چهارشنره 

کننن و خواستار رسینگی بده مداجدرای  دادگستری کل اصفها  تجمع می

اسینپاشی هستنن در این تجمع شعارهای سر داد  شن و مردم خدواسدتدار 

امنیت زنا  در اصفها  شننن که این تجمع به خشونت، ضرب و شدتدم از 

آبدا   ۳ها شن و روز شنرده  طرف مأمورین نیروی انتظامی و لراس شخصی

نیز به نشا  اعتراض تعطیلی عمومی و تجمع در سراسر ایرا  اعدالم  ۰۳۳۳

کنننگا  نیز قربانیا  پیشین اسینپاشی نیز همرا   انن، در میا  اعتراض کرد 

ی دیگر از ایرا  مردم تدهدرا  و  صنایی مردم اصفها  بودنن، در گوشه و هم

فعالین مننی، حقوق بشری و سیاسی نیز با مردم اصفها  همقنم شن  و به 

نشا  اعتراض در مقابل مجلس شورای اسالمی دست به تجمع و اعدتدراض 

زدنن که در میا  این تجمع معصومه عطایی که خود نیز قربانی اسینپداشدی 

توس  پنرشوهرش شن  بود، شرکت داشت و گفت: بدرای هدمدنردی بدا 

 امد های اصفهانی آمن  خانواد 

جمعه موقت اصفها  محمنتقی رهرر اعالم کرد  که ماجرای اسینپاشی  امام

ارتراطی با موضود حجاب ننارد و از دین قانو ، دین، مردود است و هدیدچ 

کنن ممکن از کار و  نظام و روحانیو  ننارد و گاهی انسا  حس می ربطی به

ترفنن بیگانگا  باشن برای مخنوش کرد  چهر  اسالم و انقالب با توجه بده 

اینکه بیگانگا  برای مخنوش کرد  چهر  دین، اسالم و انقالب هدر کداری 

 ها در هر جای دیگرددد کننن، مثل پرورانن  تروریست می

که امام اصفها  سین یوسف طراطرایی در خررگزاری مهر گدفدتده:  درصورتی

مسئله حجاب دیگر از حن تذکر گذشته است و برای مقابله با بنحجابی باین 

 تر را باال برد و از قو  قهریه استفاد  کردددد چوب

در ایرا  تاوا  بنحجابی الرته حجاب اجراری شالق است و این روزها جواب 

 کنننددد * حجاب اجراری را با اسین سرکوب می

 
 

به اميد روزى که جنسيت، معيار 

 ارزش گذارى انسان نباشد!

 

 سوزد! صورتم می

 شیوا گنجی
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داد  است؛ تا جدایدی  در جمهوری اسالمی اراد  فردی معنای خود را ازدست

 د شود که حتی ازدواج نیز با تصویب قانو  دارد به یک تحمیل ترنیل می

، “ طرح جامع جمعیت و تعالی خداندواد ” ای با عنوا   ماد ۲۱  در یک طرح 

 شن  استد علمی مطرح ممنوعیت عضویت مجردها در هیئت

االجرا شن  این قانو ، جدذب  سال پس از تاریخ الزم ۲بر اساس این طرح، 

ها و مؤسسا  آمدوزش  علمی در تمامی دانشگا  افراد مجرد به عضویت هیئت

عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمین منارس در مقاطع مدخدتدلدف 

 باشند تحصیلی، ممنود می

در ابتنا باین بگویم که تصویب کرد  چنین طرحی از طرف رژیم مندحدوس 

نیست که آدم با دینندش “   خارج از ذهن”ای چنا   اسالمی موضود و مسئله

 انگیخت! دچار حیر  شود و اگر غیرازاین بود، موجرا  شگفتی را برمی

هدای دولدتدی و  ای در کلیده بدخدش ماد  ۲۱در راستای اجرای این طرح 

غیردولتی اولویت استخنام به تربیت با مردا  متأهل و دارای فرزنن و سپس 

جذب افراد مدجدرد بده  ۳باشند در ماد  شمار   زنا  متأهل دارای فرزنن می

علمی در تمامی دانشگاهی و مؤسسا  آمدوزشدی عدالدی و  عضویت هیئت

پژوهشی و معلمین منارس در مقاطع مختلف تحصیل ممنود شن  است! در 

ایرانی که بر مرنای رهنمدودهدای -این طرح از ترویج الگوی زننگی اسالمی 

رهرری توس  مراجع ذیصالح دینی و فرهنگی و اجتماعی تریین و تدرویدج 

های اجتماعی و تحصیلی و  شن  استد ترویج فعالیت شود، با صراحت بیا  می

گیردد گویا با حذف  های مخرب خانواد  قرار می اشتغال زنا  در لیست برنامه

های اجتماعی و اقتصادی، افزایش پایرننی به خانواد  را بده  زنا  از مناسرت

های فرهنگ و ارشداد  گرداننن! بر اساس این طرح کذایی وزار  زوجین برمی

وپدرورش و  اسالمی )بخوانین مزدورا  شرور و فاطی کماننوها( و آمدوزش

 شونند صناوسیماددد نهادهای مرتر  برای به اجرا درآمن  طرح برشمرد  می

با نگاهی گذرا به این طرح که بیشتر بر فرزنن آوری و زاد و ولدن مداندور 

شود که طرف حساب اصدلدی ایدن  دهن، خیلی زود خواننن  متوجه می می

سکه در ازای هر فرزندن  ۰های مضحک ) ها و بذل و بخشش مجادله و حرافی

تاز  متولنشن (، مستقیماً زنا  و جوانانی هستنن که اتفاقاً ترجیح و انتخابش 

کنند نسلی که در تمدامدی ایدن  را بر اساس استانناردهای جهانی تنظیم می

ها برای این جانیا  و تفکرا  ضن بشری تر  خورد نکرد  است؛ و حدال  سال

نشین کرد  و مدردنل  دست سعی در خانه هایی ازاین با قانونی کرد  طرح

ساختن زنا  به ماشین تولینمثل برای )انتقال ژ  نخره!( و نهایتاً سدرکدوب 

کرد  جنرش برابری طلری که تمامیت و کل نظام را نشانه گرفدتده اسدت، 

 داردد

ترین مناسرا  فردی اعم از سن ازدواج، تدعدناد  دخالت کرد  در خصوصی

شرط تأهل و دددهمه و همه این مسئلده را  فرزننا ، منوط کرد  استخنام به

در حمله به دستاوردهایدی سدت کده “  حفظ نظام” کنن که شرط  محرز می

داری حاکم در دنیا،  های فعال و دخیل، آ  را به هارترین نود سرمایه جنرش

تحمیل کرد  استد واقعیت این است تواز  قوا به ندفدع مدردم در ایدرا  

چرخین  استد امین آنکه با تقویت صف آزادیخواهی و برابری طدلدردی در 

 برپایی حکومتی شایسته انسا ، شریک باشیمد*

 

 نینا کریمی “طرح جمعیت و تعالی خانواده”نگاهی بر  
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 خبر و نظر 
 میالد رابعی
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سخنگوی نیروهای منافع کردستا  سوریه بابیا  اینکه عمر  “ رینور خلیل” 

هدای  ها در حمال  اخیر خود از سدالح داعش کوتا  است، گفت: تروریست

 انند ممنوعه استفاد  کرد 

*** 

شن   های جها  منعکس انناز  کافی از رسانه خرر جنایا  و کشتار داعش به

است و همه مردم با عم  توحش داعشیا  آشنا هستنن؛ اما ازآنجا که هدر 

رسن، این بار نیز باغ متعفن اسالم سیاسی که با خو   دم از این باغ بری می

ای داد  استد منتی است که از گوشه و  شود، میو  تاز  ها آبیاری می انسا 

های میکروبی و گازهای سمی را  کنار خرر استفاد  نیروهای داعش از سالح

شدودد اسدتدفداد   تر از پیش می شنویمد خرری که باگذشت زما  جنی می

ها مرین چنن نکته مهم در این رابطه  های داعش از این نود سالح تروریست

استد این موضود پیش از هر چیز مهر تأیین مجندی است بر تفکرا  ضدن 

انسانی و وحشیانه داعش و اسالم سیاسی که دررا  رسین  به اهناف کثیف 

کننند هنوز زجر و شکنجده قدربداندیدا   خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی

گازهای شیمیایی در جنگ ایرا  و عراق تمام نشن  و فاجعه حلدردچده در 

اذها  مردم زنن  و روشن استد از سوی دیگر این اتفاق بار دیدگدر ثدابدت 

کنن که داعش بنو  حمایت مادی و معنوی کشورهای غربی و امریدکدا  می

های شدیدمدیدایدی و  کردد ساخت سالح یافت و بقا پینا نمی موجودیت نمی

النین های داعش ساخته باشند بنو   میکروبی کاری نیست که از شیخ پشم

ها کار کشورهای پیشرفته غربی است که بدا  شک ساخت این نود از سالح

ها را در اختیدار  آورد، آ  که این مواد چه بالیی بر سر بشریت می علم به این

انن و منام آ  را تدغدذیده  انند هیوالیی را در جها  رها کرد  داعش گذاشته

رونند بشریت بینار امروز  کننن و از طرفی با تیر و کما  به جنگ آ  می می

 های کثیفی فریفتد* توا  با چنین بازی را دیگر نمی

سال رسین  و  ۳۱سن ابتالی به سرطا  پستا  در میا  زنا  ایرا  به زیر 

 شودد از هر چهار ز  یک نفر به این نود سرطا  مرتال می

*** 

قاعنتاً پس از انتشار چنین خرری در هر جای جها  پزشکا  دورهم جمدع 

کننن علل وقود این ماجرا را مشخص کننند در ایدرا   شونن و سعی می می

اما بررسی علل چنین اتفاقاتی کار پزشکا  نیستد در کشور ایرا  چدندا  

دالیل واضح و مررهنی برای شیود سرطا  وجود دارد کده ندیدازی بده 

هدا  سابقه هوا، وجود آالینن  های تخصصی پزشکی نیستد آلودگی بی بررسی

های پارازیت، وجود  کیفیت تولین داخل، امواج ماکروویو دستگا  در بنزین بی

استرس و اضطراب شنین ناشی از مشکال  اجتماعی و محیطدی و عدنم 

 های ممنوعه در کوبانی استفاده داعش از سالح

 شود از هر چهار زن ایرانی یک نفر به سرطان پستان دچار می
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سهیال جلودار زاد ، منیرکل امور بانوا  وزار  صنعت، عضو شورای مرکزی 

اننازی یک کارخانه تدولدیدن  خانه کارگر و رئیس اتحادیه زنا  کارگر، از را 

 چادر مشکی در کشور تا پایا  اسفننما ، خرر دادد

*** 

چه مژد  فرح بخشی! گویا صنعت کشور در حال رشن استد کارخانه چادر  

ای با آ  عظمت و امکانا  و نیروی کدار  مشکی! تصورش را بکنین کارخانه

بده  اکنو  محکوم الرته از هم“  صنعت” که محصولش چادر مشکی باشند این 

پردازد که در بازار تقاضایدی  ورشکستگی استد چراکه به تولین محصولی می

تکه پارچه سیا  چه نیازی به کارخانه دارد؟   برای آ  وجود نناردد تولین یک

چه کسانی قرار است از این محصوال  استفاد  کننن؟ این جماعت سدعدی 

کننن با داشتن چننین کارخدانده  دارنن به خودشا  روحیه بنهنند تصور می

شونند عرضه کننن تا تقاضا به وجود بدیدایدن!  چادر مشکی مردم چادری می

چنینی هم از پول مردم تأسیس کنندن خدریدناری  اگر هزارا  کارخانه این

های من جها  لراس خود را انتخاب  نناردد زنا  ایرا  از روی آخرین ژورنال

کننند زناندی کده ثدابدت  کننن و همیشه آخرین اخرار من را دنرال می می

پوشی و آراستگی حتی از زنا  اروپا هم جلوتر هسدتدندند  انن در شیک کرد 

خدوبدی  هدا بده های ایرا  باوجود تمام محدنودیدت این را هرروز در خیابا 

شدود  توا  مشاهن  کردد این زنا  و جوانا  را با چنین تمهیناتی ندمدی می

 ۳۷کننند در این  محجره کردد فق  بساط خنن  و شوخی مردم را فراهم می

انناز  جمهوری اسالمی مردم ایرا  را نخننانن  اسدتد بدا  کس به سال هیچ

شودد جوانا   حلوا حلوا کرد ، دها  خانم جلودار زاد  و شرکاء شیرین نمی

ایرا  نه به چادر مشکی و نه به لراس ملی و طراحی ملی نیدازی ندنارندند 

زنا  ایرا  ماننن دیگر زنا  جها  پوشش خود را بر اساس آخرین منهدا و 

جای تولین چادر  کننند خانم جلودار زاد  بهتر است به ها انتخاب می طراحی

قنر بزرگ که کل ندظدام  مشکی به فکر تولین کفنی بزرگ باشنند کفنی آ 

زودی به آ  نیداز  اش ها در آنجا بشودد به جمهوری اسالمی با افکار پوسین 

 پینا خواهنن کردد*

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

 زن آزاد زن آزاد
جنبش براى رهائى زن  -نشریه هفتگى   

 سردبیر: لیال یوسفی
 همکاران سردبیر: 

zaneazad10@gmail.com 

 میالد رابعی
 sahand.motlagh@gmail.com سهند مطلق   

milad.rabei@gmail.com 

ها به جامعه، همگی عوامل و دالیدلدی  رسانی صحیح در مورد بیماری اطالد

های کشنن  دیگر هستدندن  چنا  قطعی برای شیود سرطا  و انواد بیماری

که نیازی به پرداختن به عوامل دیگر نیستد واقعاً باوجود چنین شرایدطدی 

آیا برای کسی جای سؤال است که چرا آمار سرطا  در ایرا  بداال رفدتده 

افتدن سدایدر  روز  در آ  جامعه اتفاق می هایی که همه است؟ در کنار اعنام

مردم نیز در معرض خطر مرگ تنریجی هستنند حتی کسی که در سیاست 

دخالتی ننارد و زننگی خود را دارد هم در معرض ابتال بده اندواد امدراض 

اهدمدیدت  طورکلی بی ای که جا  انسا  به العالج و مرگرار استد در جامعه

چنین باشند مدرگ در آ   است طریعی است که وضعیت سالمت هم این

پاافتاد  استد تکلیف زننگی هدم کده  ای کامالً عادی و پیش جامعه پنین 

تنها برای رسین  به آزادی و رفا  که پیش  الرته روشن استد مردم ایرا  نه

از آ  برای نجا  جا  خود، باین شر این حکومت را از سدر خدود بدرای 

همیشه کم کننند حکومتی که در یک کلمه برای مردم ایرا  تدندهدا یدک 

 دستاورد داشته است، مرگد*

 شود اندازی می سومین کارخانه چادر مشکی در کشور راه

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

