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صفحه 0

خشونت علیه زنان

لیال یوسفی
خشونت علیه زنان ،در هر قشر و طبقهای در جوامع مختلف دیده می شیود

ننها کوش

خشونت خانگ  ،در محل کار ،از جانب اجتماع و انواع دیگری تا بیه امیروز

نفع خود تغییر دهند امروز هیم میرد نسیییبدییده و نوارهی کیرد،

گریبان گیر زنان بوده و در کشورهای مدرن و پیشرفته نهادها و سازمانها و

را مدیون زنان قهرمانشان هستند ننها بیرعیکیس

انجمنهای مختلف همواره م کوشند ،ضمن اینکه صدای اعتراضی
باشند ،چتر حمایت خود را برای تغییر قوانین و تحت پوشی

ننهیا

کردند تا صدای خود را به گوش جهان برسانند و قوانین را بیه

عقبنشین های داع

داعشیان که خود را با سربریدن و توح

و جنگ و خشونت به دنیا معرفی

قیرار دادن

کردند ،با شجاعت و ازجانگبشتگ خود ،به شهرت رسیدند زنان در هیمیه

ننها هرروز گسترده تر کنند؛ اما در خاورمیانه به دلیل ادغیا میبهیب و

جای دنیا فعاالنه به مبارزه و تالش ادامه م دهند در کشورهای اسالم این

سیاست ،همهچیز فرق م کند و این مسئله را هم بیشتر تحتالشعاع قیرار

مبارزه و تالش دو صدچندان الز است تا به ثمر برسد در ایین شیمیارهی

م دهد در این منطقه عالوه بر نبود قوانین حمایت و حقوق  ،خصوصاً در

نشریه و چند شمارهی نینده مقاالت و مطالب در خصوص انواع خشیونیت

این برهه از زمان ،در کشورهای اسالم خشونت علیه زنیان عیمیلیکیردی

خواهید خواند *

ب سابقه و واپسگرای شدیدی داشته است ازجمله به وجود نمدن حکومت
داع

که تماماً ضد زن است و یا حکومت مثیل حیکیومیت اییران کیه

سالهاست زنان در جدال بافرهنگ مردساالرانهاش هستند و تسلیم قوانیین
و مصوبات زن ستیزانه اش نشدند از طرف هم در انقالبات و اعیتیراضیات
سالهای اخیر ،زنان نق

بسیار پررنگ و تأثیرگباری را ایفا نمودند چه در

اعتراضات بعد از انتخابات در ایران و چه در مصر و سوریه و دیگر کشیورهیا

به اميد روزى که جنسيت ،معيار
ارزش گذارى انسان نباشد!
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صفحه 1

حکومت اسید پاشان ،حکومت خشونت وجنایت علیه زنان

شهال دانشفر

ریشه نابرابری و تبیعیییل عیلیییه زنیان در
سرمایهداری مدرن و صنعت امروز است در این
سیستم با تقسیم جنس انسانها در عیرصیه
تولید بهعنوان یک عامل میهیم اقیتیصیادی و
سیاس برای تضمین سود سرمایه ،زنان تیحیت
ستم و تبعیل قرار م گیرند در کشیورهیای
پیشرفته ،با تالش جنب های نزادیخیواهیانیه
تبعیل علیه زنان عمالً بسیاری از قوانین جاری
عقب زدهشده است؛ اما در کشورهای با قوانین
اسالم که ضدیت با زن اساس قیوانییینیشیان
است ،تبعیل علیه زنان بیشتر و بیشتر اشکیال
خشونتبار به خود گرفته است ازجمله امیروز
یک کانون دائم خشونت علیه زن در سیطی
جهان  ،ایران است که س وچند سیال اسیت
علیه زنان جنایت م کند این حکومت

اسیت

که سنگسار م کند و بیر روی زنیان اسییید
م پاشد و خشونت علیه زن هویت و جیزئی
جدای ناپبیر از قوانین ارتجاع اسالم
در این حکومت دستگاه قضیایی

اسیت

و میاشییین

سرکوب و جنایت حکومت در خیدمیت ایین
ستمکش و جنایت قرار دارند
در حاکمیت جمهوری اسالم زن یک کیاالی
جنس و قوانین اسالم به بردگ زن در جامعه رسمیت م دهد طبق ایین قانونگباران

خانهنشین کردن زن و کشیدن کار بیشتر از گرده او در خانیه

قوانین زن دارای مرد و نفقه بگیر او محسوب م شود و مهریه نرخ فروش او است در این سیستم زن از پایهایترین حقوق اجتماع خیود چیون حیق
به مرد است بر اساس این قوانین مرد رئیس خانواده محسوب م شود و زن
که از فرمان همسرش تمرد کند ،حق
اگر هم شکایت کند ،کس جوابگوی

طالق و نگهداری از کودک و غیره محرو است و ازنظیر اقیتیصیادی نیییز

است که مورد تنبیه مرد قرار گیرد و محرو ترین بخ
نیست بهاینترتیب قانون عمالً حامی

جامعه است در محیط کار به او همچون کیاالیی

م کنند و زیر فشار و تعرض هرروزه برای سوءاستفاده جنیسی

نیگیاه

قیرار دارد

خشونت علیه زن است و این خشونت در بسیاری مواقع ابعاد جنایت باری به اینها همه زمینههای خشونت بر زنان در خانه ،در محیط کیار و در کیل
م گیرد ازجمله هرروز طرحهای چون ”طرح تعال جمعیت“” ،اصیالح در جامعه را شدت داده است بهاینترتیب زنان در اییران میورد سیرکیوب و
قانون کار“ و غیره و غیره به جلو کشیده م شیود و ییک هیدص اصیلی

خشونت هرروزه دولت قرار دارند

زن آزاد
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در حکومت اسالم خشونت علیه زنان ،حت دامن دختربچهها را هم گرفته

کردن بساط حکومت نپارتاید جنس اش ،س وچند سال است که زنیان را

است دختران از همان کودک در زندان حجاب قرار م گیرند و با رسیییدن

تحت پیگرد و نزار و اذیت خود قرار م دهد و تما نیروهای سرکوبگرش را

به سن  ٩سال به سن تکلیف رسیده و شرعاً م توان ننها را شوهر داد در

به کار گرفته تا پرچم حجاب را برافراشته نگاه دارد و برای این کار زنیان را

این سیستم حت دختربچه بر پدرخوانده خود نامحر است و بیدتیر از نن

زیر شکنجه و تجاوز قرار داده است اسیدپاش های اخییر ادامیه هیمییین

قانوناً پدرخوانده حق ازدواج با او را دارد اینچنیین اسیت کیه قیوانییین

سیاستهاست

خشونت بار اسالم  ،تجاوز به کودک را قانونیت داده است طبق قوانین ایین
حکومت زن اجازه انتخاب همسرش را ندارد و کودکان بسیییاری در سین
کودک وادار به ازدواج م شوند و رسماً در چهارچوب خیانیواده و ازدواج
اسالم به زن تجاوز م شود
در حکومت اسالم باندهای تنفروش به اسم صیغه مشیغیول سیوداگیری

”فحشا“ و حت فروش دختران زیر  ٢١سال هستند در این رژیم حکیومیت
بان و تقویتکننده فرهنگ ضد زن مردساالرانه در سط خانواده و جامیعیه
است؛ و در پناه نن تحت عنوان دفاع از ”ناموس“ جنایتها صورت گیرفیتیه
است

چنین ابعادی از توح

را دیگر نم توان با کلمه خشونت ،توصیییف کیرد

اینها همه ابعاد تکاندهنده جنایت است که در حاکمیت رژیم اسالم

بیر

زنان م گبرد و کیفرخواست جامعه علیه حکومت اسالم است
اما این تما تصویر نیست در برابر این جنایات ،مرد ایستادهاند در اییران
ما با یک جنب

قوی رهای زن روبروییم که علیه کل این توح

است و هرروز قویتر جلوی صحنه م نید جنب
مهم نبردش است در برابر این جنب

ایسیتیاده

حجاب برگیران ،عیرصیه

است که بر روی زنان اسید م پاشند

تا حکومتشان را از لبه پرتگاه نجات دهند؛ اما مرد با اعتراضاتشان در مقابل
این جنایات ایستادند و فصل جدیدی از اعتراض و مبارزه در سط جامیعیه
گشوده شد و نتیجهاش بهغلط کردن حکومت بود این مبارزات را باید ادامه

تحت قوانین ارتجاع اسالم در ایران زنان بسیاری سنگسار شدهاند و زنان
چون ریحانه جباری که در برابر فردی که قصد تجاوز به او را دارد م ایستید

داد  ١٢نوامبر روز جهان علیه خشونت علیه زن ،فرصت منیاسیبی

و از خود دفاع م کند ،اعدا م شود ،زیرا که در مقابل کل دستگاه قضای و

تداو این مبارزات است برای این روز نماده شویم و بیه ایین مینیاسیبیت

ماشین سرکوبشان ایستاد و نه گفت

همبستگ خود را با قربانیان اسیدپاش اعال کنیم *

رژیم اسالم برای حاکم کردن حجاب اجباری و تفکیک جنسیت و بیر پیا

یادوارهی ریحانه

مصاحبه با مینا احدی

ریحانه جباری در روز  ١٢اکتبر در زندان رجای شهر اعدا شد در رابطیه بیا ایین
موضوع با مینا احدی دبیر کمیته بینالملل علیه اعدا مصاحبهای انجا شد که در

زیر م خوانید:
زن آزاد :چگونه با این موضو ع نشنا شدید؟ چه ک س و یا ک سانیی
کمیته علیه اعدا و یا شما خواستند در این مورد اعال کمپین کنید؟
مینا احدی :من هفت سال قبل بعد از ی ک سخنران در شییهییر
برلین ،با عموی ریحانه نشنا شد و ایشان در مورد ریحانه و احتمال
محکو شدن او به اعدا با من حرص زد و درخواست کرد کیه میا
برای ریحانه اعال کمپین کنیم من به ایشان گفتم با میا تیمیاس
بگیرند و سپس درخواست کرد که عکس ریحیانیه را بیرای میا

از

بیرای

زن آزاد
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بفرستند و نماده بودیم کمپین اعال کنیم؛ اما خانواده ریحیانیه تصیمیییم

پس در مورد ریحانه با یک پرونده امنیت روبرو هستیم باندهای درون رژیم

گرفتند بدون علن کردن پرونده ،برای نجات جان عزیز خودشان اقدا کنند

یک ترور انجا دادهاند و ریحانه را نیز بهنوع به این ماجرا کشاندهاند و ییا

و هفت سال دوندگ به نتیجه نرسید و سپس درحال که ریحانه در نستانیه

شاید دو نفر یعن سربندی و شیخ فقط قصد تجاوز بیه ییک دخیتیر را

اعدا بود ،این خبر را علن کردند و ما چند نفر یعن من و شبنم اسدالله

داشتند و ظاهراً نن خانه مزبور محل نوردن دختران دیگری نیییز بیوده و

و شادی پاوه و نازنین افشین جم در جریان این موضوع قرارگرفته و بیاهیم

همسایهها از رفتونمد دختران دیگر به این خانه گفتهاند و سپیس وقیتی

اعال یک کمپین برای نجات ریحانه کردیم طبعاً قبل از اعال کمپییین بیا

ریحانه درگیر م شود و از خود دفاع م کند نن نفر بعدی شیخی

خانواده ریحانه حرص زدیم و موافقت ننها را داشتیم

زمینه را فراهم دیده که سربندی را به قتل برساند و چیزهیایی

ظیاهیراً
از خیانیه

دزدیدهاند که برای سربندی مهم بوده و فریاد دزد دزد سر داده

زن آزاد :به طور خالصه پرونده ریحانه چه بود؟
مینا احدی :ریحانه ی ک دختر دان شجو در ایران بود او م خییواسییت

زن آزاد :ارتباط این پرونده به موقعیت زنان در ایران چی ست؟

درس بخواند و شغل خوب داشته باشد و زندگ کنید او هیمیان میوقیع

مینا احدی :ریحانه ی ک از قربانیان تجاوز در ایران ه ست در ایییران

دوستپسر داشت و مثل هر دختر معمول در ایران م خواست از زندگ اش

حکومت سرکار است که زن را شایسته تجاوز م داند ننها معتقدند خیدا

لبت ببرد و مشغول نماده ساختن نینده خود بود متأسفانه در ییک واقیعیه

زن را برای تمتع مردان نفریده و تجاوز به زنان جزو واجبات ایینهیا اسیت

ناخواسته ،او از طرص یک نفر به اسم سربندی و همراه او به اسم شیخ  ،در

روزانه در رسانهها و در منابر و مساجدشان ،تحقیر زنان ،ب حرمت به زنان و

یک بستن فروش  ،درحال که تلفن حرص زده ،بهنوع شناسای م شود و

زمینهسازی برای تجاوز به زنان را پی

م برند و وقت یک زن در موقعییت

ننها او را بهعنوان یک طعمه در نظر م گیرند به ریحانه ظاهراً پیشینیهیاد

شبیه ریحانه قرار گرفت ،اگر از خود دفاع کند ،همواره با این معضل روبیرو

یک کار طراح ساختمان برای تبدیل کردن نن به مطب داده م شود و او
را به درون خانهای م کشانند ،بهقصد تجاوز! او با سربندی به خانهای م رود
که متعلق به عمه این فرد بوده و وقت در این خانه با قصد تعرض این میرد
به خود مواجه م شود ،برای دفاع از خود هنگا درگیری ،در ییکلیحیظیه

چاقوی را که در ننجا بوده در دست گرفته و با زدن یک ضربه م خواهد از
دست این مرد فرار کند ،در این لحظه شیخ که فرد دوم بوده که ریحانیه
او را همراه با سربندی دیده وارد خانه م شود و بهمحل باز شدن در ریحانه
فرار م کند و سپس هم به نمبوالنس زنگ میزند و خبر م دهد که یک نفر
در این ساختمان زخم است او همان شب دستگیر م شود و به او اتیهیا
قتل عامدانه زده م شد و سپس هم با همین اتها به اعدا محکو شد
زن نزاد :یعن موضوع دفاع از خود ریحانه به رسمیت شناخته نم شود؟
مینا احدی :خیر ،دفاع از خود را به رسمیت نم شناسند و مسئله این بیود
که سربندی یک از عناصر رژیم اسالم بوده ،گفتهشده همکار قبل  ،ول به
نظر م رسد چندان هم قبل نبود ،اینیک نکته و موضوع دو این ست کیه

ظاهراً در درون وزارت اطالعات و احتماالً درگیری مال بین بانیدهیایی

از

وزارت اطالعات ،سربندی به قتل م رسد ،دو نکته در حرصهای ریحیانیه و
همچنین همسایهها وجود دارد که باید توجه کرد اول اینکه سیربینیدی از
پلهها پایین دویده و گفته دزد ،دزد و دو اینکه در جلسه صل و سازش که
چند ماه قبل در تهران بود برادر سربندی م گوید با شلیک گلولیه بیرادر
کشته شده و این حرص بعداً ناشیانه از طرص پسر سربندی جالل سیربینیدی
یعن همان کس که چهارپایه را از زیر پای ریحانه کشید ،با گفتن ایینیکیه
این حرص عمویم یک سوءتفاهم بوده ماستمال شد

زن آزاد
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صفحه 6

است که مردان خدا از این دفاع او ناراض اند و در پیچوخمهای قانون او را

که با استقبال کمنظیری در جهان روبرو شد حدود  ٣۰۰هزار امضا عیلیییه

محکو کرده و حت تا پای چوبه دار م برند سیستم ایران تحت حاکمییت

یک حکم اعدا کم نیست همین توجهها را بیشتر به این پرونده جلب کرد

حکومت اسالم  ،قوانین و مقامات و نخوندها و زندانبانها همیه بیه نیحیو
کراهت نوری مردساالر و ضد زن هستند زن در قاموس ننها یکتکه لقمیه
است که باید از نن استفاده کرد و اگر زن به این تعرض و تجاوز تیمیکییین
نکند ،به دستورات خدا که خودش یک مرد هست ظاهراً تعرض کرده و باید
سر جای خود نشانده شود ب دلیل نبود که تردست قاض پرونده ریحانه بیا
لحن مشمئزکننده از ریحانه بهعنوان یک ” خدمات دهنده حرص میییزنید“،
لحن ب ادبانه دارد و از اینکه ریحانه با اعتمادبهنفس بوده ،این را یک موضوع
منف در پرونده قلمداد کرده و م گوید :ازخودراض است و میتیکیبیر و

خودشیفته و از اینکه الک ناخن داشته و یا افراد خانوادهاش حجاب را کامل
رعایت نم کنند حرص م زند و همه اینها را دلیل م داند بیر میحیکیو
کردن ریحانه در زندانهای ایران زنان زیادی هستند که محکیو بیه اعیدا
هستند و یا متأسفانه تعداد زیادی اعدا شدهاند ،زنان که در مقابل تعرض از
خود دفاع کردهاند و این موضوع دفاع از خود بهحساب نیامده و به اتها قتل
عمد اعدا شدهاند اگر اعتراض نبود رژیم این زنها را فوراً اعدا م کرد بیه
دلیل اعتراضات بینالملل به این اعدا ها تعداد زیادی در زندان میانیدهانید

این داستان زندگ زن جوان بود که در معرض خطر تجاوز بود و از خیود
دفاع کرده بود و قتل یک مأمور وزارت اطالعات رژیم را زیر شکنجه قیبیول
کرده بود این داستان زن بود که در سیستم قضاوت ناعادالنیه بیه اعیدا
محکو شده بود درحال که پرونده دستکاریشده جعبه سیاه گمشده و قاض
و بازپرس و بقیه هر یکچیزی م گفتند ،تناقل در حرصهای این افراد زیاد
بود این پرونده زن بود که خود از خود دفاع م کرد و این مهم بود
دل نوشتههای ریحانه ،بهترین دفاع این زن جوان از خود بود او همهچیز را
نوشت و به گوش مرد دنیا رساند مرد یک زن جوان نزاده را م دیدند که
بسیار باهوش ،خوشفکر ،عاقل و انساندوست بود؛ و درعییینحیال هیمیه
م دیدند که چه رفتار ظالمانهای با او شده است ازاینجا به بعد کمپییین را
ریحانه خود رهبری م کرد حرصهای  ،درد دلهای

و کیفرخیواسیت او

علیه نظا و علیه زنستیزی این افراد و علیه زندانبانها و غیره به قلب مرد
دنیا م نشست و به همین دلیل ریحانه قد به خانههای مرد گباشت و در
قلب میلیونها نفر جا گرفت

ول رژیم از ننها انتقا م گیرد و سالها سرگردان و در بدتریین شیراییط

یک موضوع هم نق

ننها را زیر چوبه دار نگه م دارد

برای نجات جان عزیزش م جنگید و همه اینها دستبهدست هیم داده و

زن آزاد :ریحانه چه ویژگ داشت که این چنین جهان شد؟
مینا احدی :کیس ریحانه جهان

مادر ریحانه بود زن که با شجاعت و عقالنیت کیامیل

باعث شد که ریحانه و سرنوشت

جهان بشود هیچ رسانهای در دنیا نیست

که در این مورد چیزی نگفته باشد هیچ زبان رسم جهان نیست کیه در

شد چون ی ک کمپین برای نییجییات

مورد ریحانه به این زبان ننوشته باشند ریحانه در صدر اخبار جهان است و

ریحانه اعال شد این کمپین با حضور چهرههای سرشناس اعال شده بیود

زنان از بنگالدش و تا تونس تا افغانستان و عراق و مصر تا امریکا و نلمیان و

شد و اولین کار کمپین طومار اعتراض نن بود

کانادا از این دختر جوان حرص م زنند زنان در ایران در سرنوشت ریحیانیه،

وسیعاً خبر این کمپین پخ

خود را م بینند و در دالوری و رشادت ریحانه ،یک قهرمان را م بینند کیه
در بدترین شرایط کوتاه نیامده و از حرمت خود و زنان در ایران دفاع کرد
زن نزاد :متأسفانه ریحانه اعدا شد اآلن این کمپین چه م خواهد بکند؟
مینا احدی :ما متأسفانه ریحانه را از دست دادیم اما کمپین نجات رییحیانیه
یک واقعه منحصربهفرد در دنیا علیه اعدا بود هیچ کیس تاکنون در جهان
نتوانسته چنین محبوبیت و چنین توجه به خود جلب کند این مهم اسیت
این سند محکومیت سیستم قضای جمهوری اسالم و سند محکومیت این
نظا است
مابعد از اعدا ریحانه خواهیم کوشید پرونده ریحانیه را در ییک دادگیاه
بین الملل برده و از قضات و وکالی برجسته جهان بخواهیم این پرونیده را
بررس کنند این خواست مادر ریحانه نیز هست ما باید از دنیا بیخیواهیییم
جمهوری اسالم ایران را به دلیل این جنایت و به دلیل اعدا صدها نفر در
همین دوره روحان جالد ،محکو کنند *
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صفحه 7

خبر و نظر

خبر و نظر
میالد رابعی
نماینده مجلس :تکنوازی و خوانندگی زنان ضد ارزشهای دینی است
سخنگوی کمیسیون امنیت مل و سیاست خارج مجلس شورای اسالم :

تکنوازی و خوانندگ زنان یک از حرمتهای است که در کشور شکستیه
شده و این موضوع ضد باورها و ارزشهای دین مرد ایران تلق م شیود؛
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالم و رئیسجمهور نسبت به رواج ایین میوضیوع
مسئول بوده و باید پاسخگو باشند
***
بحث بر سر حضور زنان در عرصه موسیق همچنان ادامه دارد مسئولییین
نظا مدا یکدیگر را به اهمال و کمکاری در این زمینه متهم می کینینید
تصور م کنند دلیل رشد و گسترش موسیق میان زنان تقصیر فالن فرد یا
فالن نهاد حکومت است؛ اما واقعیت جز این است این جوانان و زنان ایران
هستند که فضا را چنان بر سران و مسئولین رژیم تنگ کردهاند که ناچارند

گاه زیرسبیل رد کنند تمایل به موسیق هرگز در مییان زنیان اییران
فروک

نکرده است حت در سالهای سیاه و خونین دهه شصت که حمل

ساز هم جر محسوب م شد ،جوانان ایران در خانهها به نموزش موسیقی
م پرداختند کوه از توانای و استعداد درزمینهی موسیق در میان زنان
و دختران ایران وجود دارد نوازندگان و خوانندگان زن فیراوانی

ییافیت

م شوند که به دلیل ممنوعیت قانون امکان ارائه هنر خود را نم ییابینید
اخیراً نهتنها از تکخوان زنان که از تکنوازی و حت همنوازی زنان نیییز
جلوگیری م شود حکومت ضجه و روضه و عربده نسبت با موسیق و هنر
ندارد این حکومت متعلق به اعماق تاریک تاریخ است و هرگز نمی تیوانید
خود را با نیازهای جهان امروز هماهنگ کند توقع دیگر از چنین حکومت
داشتن نهایت خا خیال است در روز سرنگون این نظیا عیقیبمیانیده،
صداهای در گلو مانده زنان ایران و نوای سازهایشان این فسییلهیا را تیا
اعماق گور بدرقه خواهد کرد *

بازداشت فعال حقوق زنان در عربستان سعودی به اتهام دعوت به نافرمانی
سعود الشمّاری ،حقوقدان و فعال حقوق زنان و از مؤسسان پایگاه اینترنتی
” شبکه لیبرال عربستان“ روز شنبه  ١2اکتبر در شهر جده بازداشیت شید

وی متهم با دعوت به ”نافرمان “ شده؛ چراکه کشور عربستان سیعیودی را
بهعنوان جامعهای تحت سلطه مردان تصویر کرده است افزون بر نن وی در
اشاره به متون مبهب و عالمان دین لحن ”تمسخرنمیز“ داشته است
***
وضعیت زنان در جامعه عربستان بسیار اسفناک است عد امکان رانندگی
و حق رأی برای زنان تنها گوشهای از ستم است که حکومت متحیجیر و
مردساالر عربستان سعودی بر زنان روا م دارد در سالهیای اخیییر امیا
جنب

نزادی خواهانه زنان در عربستان بسیار فعال شده و به احقاق حقوق

زن آزاد
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خود م پردازد برخالص تصویری که حکومت عربستان سع در القیای نن

جنب

به جهان دارد تا جامعه عربستان را مهد اسال و کامالً معتقد به نن معرفی

ایران بسیار بیشتر است اما تشابهات زیادی میان حکومتهای دو کشیور و

کند ،سکوالریسم و نتئیسم در نن کشور رو به رشد است زنان عربستان بیا

خاستگاه شان وجود دارد تفکرات پوسیده و عقبمانده اسالم و ضدیت و

دیگر زنان جهان در ارتباط مستقیم و روزمره قرار دارند و حقوحقوق خود

عداوت نن با زنان فصل مشترک هردوی این حکومتها است این وضعییت

را بهدرست م شناسند حکومت مفتخور و جنایتکار عربسیتیان بیا در

البته در سایر کشورهای اسال زده نیز وجود دارد هیمیکیاری و تیبیادل

دست داشتن منابع عظیم مال همچنان سع دارد جامعه را به قهقرا ببیرد

تجربیات زنان در تما این کشورها م تواند یکبار برای همیشه زنان جهان

و با تحمیق مرد به چاپیدن ننها بپردازد زنان پیییشیرو و نزادیخیواه

را از شر کابوس اسال سیاس و تفکرات زنستیزانه نن خالص کند *

عربستان در راه رسیدن به خواستهای خود م توانند متحد خوبی

زنان در ایران باشند هرچند سابقه و رادیکالیسم جنب

صفحه 8
زنیان در

بیرای

بازداشت و احضار زنان معترض بهجای اسیدپاشان
در پ اسیدپاش عامالن حکومت در شهر اصفهان و چند شهر دیگر ،تعداد

این مطلب را ثابت خواهد کرد امروزه دیگر برای همگان روشن اسیت کیه

زیادی از روزنامهنگاران و فعاالن حقوق بشر که اکثراً زن هیم هسیتینید

انقالب در راه است ،انقالب زنانه *

بازداشت شدند خبرنگاران که در پوش

اخبار اسیدپاش ها فعال بودند و

یا گزارش و عکس اعتراضات مردم را منعکس م کردند متهمین درجیه
اول از دید جمهوری اسالم هستند واض است که حکومت م خواهد بیه
هر شکل ممکن از پخ

خبر اسیدپاش ها و اعتیراضیات وسیییع میرد

جلوگیری کند حکومت بهدرست م داند که عل رغم ادعاهای سران رژیم،
همه دنیا ننها را مسئول این فاجعه م دانند هرکس که کمتر نشنای بیا
این رژیم و اعمال نن داشته باشد بهراحت متوجه واقعیت امیر می شیود
بااینکه هفتهها از ماجرای اسیدپاش ها م گبرد اما هنوز حت

بیهصیورت

فرمالیته کس را بهعنوان مجر معرف نکردهاند جمهوری اسالم در ایین
مورد به وضوح عقب نشست اگر غیرازاین بود و اگر میا شیاهید اعیتیراض
سراسری مرد نبودیم ،مطمئناً سریال اسیدپاش در سایر شهرها هم تکرار
م شد اصفهان تنها محل شروع این پروژه کثیف بود؛ اما حکومتیان سییل
مخالفت و اعتراض گسترده مرد را دیدند و جرئت تکرار این جنایت را بیه
خود ندادند دیر یا زود هم مجبورند خبرنگاران ب گناه را نزاد کنند جنب
زنان در ایران در این مقطع قدرتنمای مهم انجا داد و نشان داد که در
مورد سایر مسائل هم اگر متحد و یکپارچه عمل کند به نتیجیه می رسید
باید برای مقابله باحجاب اجباری هم تجمعات مشابه سازمان داد و نظیا
را قد بهقد عقب راند جنب

زنان در ایران پتانسیل عظیمی

دارد کیه

شاید خود بهدرست به نن واقف نیست تحوالت نینده جامعه ایران حقانیت
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