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 نوع پوشش زمستانی هم اعالم شد!

پلیس امنیت اخالقی نیروی انتظامی اعالم کرد: کاله، حجاب کاملیی ریرای 

کنندگان مانتوهای کوتیاه و تینی  و  شود و را استفاده زنان محسوب نمی

نما و منقیش  های ردن منقوش ره تصاویر نامأنوس رافرهن  ایرانی و ساپورت

های پلیس ررای  شود و این افراد توسط گشت های مبتذل ررخورد می ره طرح

شونید  وی در  شده هدایت می اصالح وضع ظاهری خود ره مقرهای تعیین

شده و ممکن است لباس دارای  ادامه گفت: عفاف و حجاب در جامعه تعریف

ی تبرج و خودنمایی روده و عفت عمومی را میورد  پوشیدگی راشد، اما مایه

 هدف قرار ردهد 

های خیا   ها تنها ره درد پر کردن نشریات و روزنامه ها و مصاحبه این حرف

هاست که زنان و مردان، رخصیو  جیوانیان  خورد  سال ی دولتی می گرفته

راوجود حجاب و پوشش اجباری، را مبارزه و سیخیتیی، نیوع پیوشیش و 

های شهرهای مختلف ایران اصیال   هایشان را مشخص کردند  در خیاران لباس

شده، خبری نیست  دختران جوان حتی ریا  از مد اسالمی و چرندیات تعیین

آیند  کسی ررای قوانین  شان هم کوتاه نیامده و نمی های مذهبی فشار خانواده

ی دلخیواه  اسالمی تره هم خورد نکرده و تا حدی که امکان داشته، از سلیقه

شده است  حتی را درست کردن عروسی،،  و مدهای متداول در دنیا استفاده

ها هم جذب پوشش زشت و غیرمنطقی این تبلیییتیات اسیالمیی  دختررچه

جز آن، کافی است تا در فضای مجازی هم چیرخیی ریزنییید تیا  نشدند  ره

هیاسیت  اثر، سیال ها و ویدیوها گواه این حرف راشد  این تهدیدهای ری عکس

شود و دیگر اسباب خنده است  امسال هم زنان و دختران رالباسی  شنیده می

پسندند، در معارر عمومی ظاهر خواهند شد  زنان در مقارل شیال  و  که می

تر مثل اسید و چیاقیو هیم  رازداشت موقت و تعهد و هزاران تهدید سخت

های زیبایی را ریه سیر  ایستادند و امسال هم اگر دلشان رخواهد حتما  کاله

ها را راوجود شکل و شمایل سیاه و خشین زنیان  خواهند گذاشت و خیاران

پلیس امنیت پر از ظرافت و زیبایی زنانه و رن  خواهند کرد و نیه ععیفیت 

 عمومی( رلکه تفکر دیکتاتوری شمارا مورد هدف قرار ردهند * 

 

 زنان و هر آنچه دوست دارند!

 لیال یوسفی

 
 

به اميد روزى که جنسيت، معيار 

 ارزش گذارى انسان نباشد!
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 سخنی با شما

 

خوانندگان عزیز، در این شماره نشریه الزم دیدم، مطلبی را را شما که هر 

 کنید، در میان رگذارم  هفته ما را همراهی می

هیای  ی زن آزاد، از دریافت نامه قبل از هر چیز، تیم کوچ، و فعال نشریه

ی شما که نشان از دقت و توجهتان ره نشریه است، نیهیاییت  کننده دلگرم

 سپاس و قدردانی را دارد 

هایی راواسطه و ییا ریدون  ها و یادداشت که اخیرا  نامه ی رعدی این نکته

رسد  در تیمیام ایین  واسطه خصوصا  از طرف زنان از ایران ره دستم می

های کوتاه و پراکنده ی، مورد مشاره وجود داشت  هیمیه  ها و نوشته نامه

خواهند در اوج اختنا  و خاموشی صدایشان را ریه گیوش دییگیران  می

خواهند دردشان را گوش ردهیم و در میواردی کیه از  ررسانند  همه می

آید، وارد عمل شویم و کم، کنیم  ره فکر افتادم تا از ایین  دستمان ررمی

ای را ررای شما و ره قلم شما در نشریه داشته راشییم  شماره ره رعد صفحه

توانید اتفاقات و خبرهیا  هایتان را در آن منعکس کنید  می تا رتوانید حرف

آیید، ریه  ای را که ره نظرتان جالب و مهم و فوری می و هر دیده و شنیده

توجیه اسیت:  ی این مطالب، ی، نکته قارل آدرس نشریه رفرستید  درراره

تواند ردون ذکر نام و افشای هویت راشد؛ اما لطفا  زمان، مکان  ها می نوشته

آن را ذکر کنید  این نشریه نه رو ره شما، رلکه از خود شماست  ییکیی از 

نویسندگان راشید و هر آنچه تا ره امروز ناگفته مانده است، ررایمان رگویید 

 و رنویسید  منتظر شما هستیم 

 را احترام

 لیال یوسفی

 

 هاحرف ها و نامه

 کند که خودم را بکشم! وادارم می 

 

همه تاریکی ره شنیدن صدایت احتیاج دارم  تا ریا تین  نگرانم  در میان این

همه ردرختی رایستم و قامتم خم نشود  ره من رگیو چیه  تر در ررارر این قوی

 کنم؟

من ی، زن هستم  جانم درخطر است  جرم من این ست که مردی را که ریا 

کردم دوست ندارم و از او جداشده و را مردی که ره او عشی   او زندگی می

خواهم زندگی کنم  راوجودی که را هزار ردرختیی و خیفیت  ورزیدم می می

ام،  فقط شوهر سارقم رلکیه خیانیواده کنند  نه توانستم طال  رگیرم  ولم نمی

ای   گویند تو آریروی میا را ریرده اند  می خویشانم، همه من را هجمه کرده

ای و هرروز تحقیر تر و تیوهییین و  گویند تو فاسدی، شیر حالل نخورده می

خواهم رایستیم  فشیار  ام و می   اما من ایستاده  کنند خفت را من ررخورد می

تر کرده است  تا جایی که آرزوی مرگ من را  پیرامون هم وضع من را خراب

: که رهتر است خودت را   گویند کنند و از این فراتر مادر و پدرم ره من می می

رکشی تا هم خودت و هم ما خال  شویم و خدا نیز از گناهانیت ریگیذرد  

ام تلخ است؛ اما چیزی که  پرورانند  زندگی عمال  توطئه قتل من را در سر می

دانیم  دانیم مین ریرحیقیم  میی من را سررلند نگاه داشته این ست که می

داستان زندگی فقط من نیست  دوستان دیگیری هیم دارم کیه ریا  این 

کنند که راروح و فکیرشیان  مشکالتی مثل من درگیرند  را مردی زندگی می

دارند، چون قانون و  خورند و چون رچه ریگانه است  رعضا  حتی کت، هم می

اند که رسوزند و رسیازنید؛ امیا مین  سنت را مرد است، خود را ناگزیر کرده

تحقیر هرروزه زندگی را مردی  ره نتوانستم  خودم را از قفس رها کردم  چون

اش تینیهیا ارضیای  دانست و نقش من در زنیدگیی که خود را صاحبم می

خواهم  خوشحالم  پشیمان نیستم؛ اما کم، می هایش رود، تن ندادم   هوس

   * که توانستم را شما حرف رزنم
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رای مطیع ساخییتیین زن آزاد:  علیه زنان و ر جمهوری اسالمی همواره 

مانده اسالمی خشونت رکار ررده است  ولیی ریه  ها در رعایت قوانین عقب آن

تری است   رسد رعد از اسیدپاشی اکنون چاقو زدن ره زنان پدیده تازه نظر می

اش ریه  اللهی کنید چه اتفاقی افتاده که رژیم از طری  نیروهای حزب فکر می

 زند؟ این اعمال دست می

آن عبدل گلپریان:  جمهوری اسالمی و نهادهای سرکوب و ضد زن 

ررای ره تمکین واداشتن زنان ره رعایت قوانین و فرامین اسالمی تاکنون هیر 

اند  از تذکرهای خیارانی  اقدام ضد انسانی از دستشان ررآمده است انجام داده

پوش و چما  ره دست گرفته تا زندان و اسید و حیاال هیم  خواهران سیاه

اند  این یعنی ره سیم آخیر  اللهی را ره جان زنان انداخته های حزب چاقوکش

زدن، این یعنی ایستادگی و مقاومت زنان در ره شکست کشیانیدن تیمیام 

 ستیز  های ی، حکومت زن گری وحشی

ای  ای که نتوانستند آن را را توجیهات مسیخیره های زنجیره رعد از اسیدپاشی

چون کینه شخصی و اینکه کار افراد سرخود روده است و غیره رپیوشیانینید، 

رافتند ریشیتیر  فهمیدند حساری دستشان رو شده است و هراندازه توجیه می

شد  رهر حال را رو شدن دستشان در انظار مردم و  دم خروسشان نمایان می

هیم ریه  المللی که دیدند در روز روشن ی، حکومت آن حتی نزد افکار رین

اش را ره جان زنان انداخته است  اللهی یافته، اسیدپاشان حزب صورتی سازمان

شان را پنهان کنند، اکنون را رساط چاقو  و نتوانستند توحش رسمی و قانونی

 کنند  ها می زدن دارند اوراشان رسیجی را روانه خیاران

های اسالمی که در جهرم دستگیرشده است فردی ره اسیم  یکی از این لمپن

محمد رهشتی فر پسر سرهن  پاسدار جلیل رهشتی فر فیرمیانیده رسییی  

یکی از روستاهای جهرم است  این فرد گفته است ره این خاطیر “  آراد قطب” 

اند و  کرده زده است که آنان حجاب را رعایت نمی ره زنان و دختران چاقو می

 

 عبدل گلپریان

 کند! تر می جمهوری اسالمی دارد گور خود را عمیق



های لوکس شیهیر  گروهی از مادران رریتانیایی را تجمع در ررارر یکی از هتل

ها ایین حیرکیت را در  لندن اقدام ره شیر دادن ره نوزادان خود کردند  آن

تازگی از مادری خواسته  ی این هتل انجام دادند که ره اعتراض ره رفتار خدمه

ای را روی  رودند تا ره هنگام شیر دادن ره نوزادش در رستوران هتل، پارچه

ی هتل ریه هیمییین  های خود را رپوشاند  خدمه سر نوزاد انداخته و پستان

ای رزرگی را ره این مادر داده رودند  طب  قانونی  سفره پارچه منظور دستمال

شده است، مورد تبعیی  قیرار دادن  در رریتانیا تصویب ۰۲۰۲که در سال 

انید  رود  مسئوالن این هتل گفته مادران شیرده عملی غیرقانونی ره شمار می

ها طبیعتا  مخالفتی را شیر دادن ره نوزاد ندارند، اما از مهیمیانیانشیان  که آن

 توجه نشود  خواهند که این کار طوری انجام رشود که راعث جلب می

ای  در پاسخ ره تفکر مردساالر و یا مذهبی هرگونه تبعی  هرگز نباید لحظیه

خوری را این موضوع آشنایی دارند و هر رار که این تفکیر  درن  کرد، زنان ره

گیذارنید  ایین حی   کند، حقش را کف دستش می پا از گلیم خود دراز می

طبیعی ی، مادر است که در هرجایی که دلش خواست ره نوزاد خود شیییر 

ردهد و الزم ره تصویب هیچ قانونی هم نیست و ره تبصره هم نیازی نیدارد  

گردد؛ زیرا از او  نمی این مادر رعدازاین ررخورد گفته رود: هرگز ره این هتل راز

اندازد، روی نوزادش ریی  ای را که او را ره یاد کفن می خواسته رودند، پارچه

 اندازد * 

 با نشريه زن آزاد همکارى کنيد!
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اقدام خود را در جهت عملی ساختن نهی از منکر انجام داده است  اظهیارات 

های حکومیت  هیییچ  جمعه این رسیجی یعنی عملی ساختن دستورات امام

آید  ریلیکیه ریا  انسانی از ردو تولد جانی، اسیدپاش و چاقوکش ره دنیا نمی

دهی مراکز آموزش قرآن در مساجد و دایر کیردن حیوضیه میای  سازمان

فراگیری توحش اسالمی در خدمت ره رقای مشتی انگل اسالمی در حکومت 

 کنند  است که این اعمال وحشیانه و ضد انسانی امکان رروز پیدا می

ها و اکنون چاقو زدن ره زنان، رر پاییه فیتیواهیای  درهرحال چه اسیدپاشی

گیییرد   اسالمی، رسمی و قانونی سران ریزودرشت حکومتی دارد صورت میی

خیورده اسیت   داند که رقایش ره تار موی زنیان گیره جمهوری اسالمی می

ریند تاکنون نتوانسته است حریف توقعات مدرن و امروزی زنیان  که می وقتی

ای پست و رذیالنه دارد انیجیام  گونه و ره شیوه شود، اوج توحش خود را این

ویژه زنان را مرعوب  کوشد جامعه و ره دهد  را این اقدامات ضد انسانی می می

کند اما قادر نخواهد شد توقع و انتظارات مدرن دنیای امروز را از زنان رگیرد  

اندازه طول عیمیر  جن  زنان را قوانین اسالمی و حکومت ضد زن، قدمتی ره

هیای ریانیدهیای  ها و چاقوکشی همین حکومت دارد  ره نظر من اسیدپاشی

های حکومیت  دهنده شکست کامل طرح و سیاست اللهی نشان رسی  و حزب

اسالمی در رارطه را مسئله حجاب است  معنای دور انیداخیتین و زییر پیا 

رو را  ها از سوی زنان یعنی پایان عمر حکومت اسالمی  ازاین گذاشتن حجاب

 شوند  های حکومت دچار ریزش می ها، پایه هر سانتیمتر عقب رفتن حجاب

سیدپاشی ره زنان و یا حمالت را چییاقییو حییرف زن آزاد:  وقتی از ا

زنیم صحبت رر سر امنیت زنان مطرح است  اآلن رسیاری از زنان احساس  می

 شود این فضا را تتییر داد؟ کنند  چگونه می ناامنی می

شورهای اسالم زده رهعبدل گلپریان:  ویژه و در رأس همییه  تنها در ک

ویژه زنان در ناامینیی رسیر  ها در جمهوری اسالمی است که کل مردم ره آن

که قاعدتا  سیستم ی، حکومت راید حافظ امینیییت هیمیه  ررند  درحالی می

کنند که  شهروندان راشد، در نظام جمهوری اسالمی داعشانی دارند حکم می

کند  ناامنی زندگی تیحیت حیاکیمیییت  هیچ جانداری احساس امنیت نمی

سخنگویان خدا رر روی زمین امری دائمی، ذاتی و همیشگی ریوده اسیت  

کند  خشونت،  حتی طبیعت در قاموس این رژیم سیر نارودی را دارد طی می

توحش، خونریزی، اسیدپاشی، تجاوز و زندان، اعدام و سنگسار و چاقوکشی، 

ناپذیر از هویت و ذات حکومت اسیالمیی و تیمیامیی  رخش اصلی و جدایی

القمر اسالم در طول تارییخ، عیرضیه  جریانات و نیروهای اسالمی است  ش 

ای را آزار  کردن لمپنیزمی روده که روی تعفن آن مشام هر موجیود زنیده

دهد  اکنون دیگر ررای همه مردم روشن و واضح است که جامعیه اییران  می

تیر و  معنا رنام جمهیوری اسیالمیی، وحشیی تمام تحت سیطره هیوالیی ره

 خوارتر از داعش قرار دارد  خون

اما را این وصف جامعه مرعوب نشده و نخواهد شد  پیدایش رخت، اسالمیی 

در ایران از ارتدا تا ره امروز، عملیات اسیدپاشی و توحشی کیه اکینیون ریا 

دهد، را ایستادگی و مقاومت و مبارزه زنان و کیل  چاقوکشی دارد مانور می

 جامعه در مقارل آن، گویای مرعوب نشدن جامعه است 

ررای تتییر این فضا و ایجاد موج تعرضی، ریایید تیجیمیعیات اعیتیراضیی 

ای را ره راه انداخت  همانطوریکه مردم اصیفیهیان و  یافته و گسترده سازمان

ها آمدند و انگشت اتهام را  دیگر شهرها علیه اسیدپاشان حکومتی ره خیاران

یافته، متشکیل  سوی حکومت اسالمی نشانه رفتند، این رار نیز راید سازمان ره

و متحد علیه وحشیگری سران دستوردهنده راندهای اسالمیی چیاقیوکیش 

الیلیهیی را  اعتراض کرد  هر جا که ممکن شد راید اوراشان رسی  و حیزب

های ضد انسانی حکومت اسالمی را فقط را مبارزه متحد،  گوشمالی داد  طرح

ها رشیکیسیت کشیانییید   توان ریشتر از این ای و خیارانی می یکپارچه، توده

اش دارد  جمهوری اسالمی را اسیدپاشی و چاقوکشی راندهای لمپن اسالمی

 کند *  تر می گور خود را عمی 

 شیر دادن اعتراضی مادران بریتانیایی به نوزادان در مالء عام 



 6صفحه                             ۴۱8۲دسامبر  3/   8131آذر  81  جنبش برای رهایی زن    -نشریه هفتگی زن آزاد زن آزاد                            

و “  همیزیسیتیی” که صدای مقامات حکومت اسالمی از ازدواج سفید یا  وقتی

شود، راید در رراریر  رلند می“  ایران اسالمی” دختران و پسران در “  هم راشی” 

انسانیتی که هسته مرکزی ارتجاع پوسیده را موردحمله قرار داده است سیر 

های پوسیده و گندیده  توان صدای خرد شدن استخوان تعظیم فرود آورد  می

جنبش کثیف ارتجاع سراپا ریاکار حاکم را شنید و هلهله کرد  رئیس دفیتیر 

اهلل گلپایگانی اخیرا  در میورد آنیچیه آن را  ای ی، آخوند رنام آیت خامنه

زیستی یا هم راشی دخیتیران و  اش ره هم خواند و اشاره می“  ازدواج سفید” 

آور  شیرم” پسران است هشدار داد  او چند جمله جالب را ریان کرد او گفت: 

و “  است ی، زن و مرد یا دختر و پسر ردون عقد و ازدواج راهم زندگی کنند 

گزیینینید،  رسد که مردمی که این نوع زندگی را ررمی دیری نمی” ادامه داد: 

شوند  حاکم اسالمی ریایید ریا  زاده می رود و حرام نسل حاللشان از رین می

ازاین مرتضی طیالییی، رئیییس  پیش“  شدت را این نوع زندگی مقارله کند 

گفته رود:  کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز چندی پیش

های مجردی در شمال شهر تهران داریم  هایی مبنی رر تشکیل زندگی زارش” 

“ کننید  که در آن دختر و پسر ردون ازدواج رسمی زیر ی، سقف زندگی می

ررای ” و رعد مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران گفته رود که 

در دستور کیار دولیت “  اعتالی خانواده پایدار” مقارله را ازدواج سفید طرح 

ها را خبرگزاری ایسنا خبرگزاری رسمی دانشیجیوییان  این“  قرارگرفته است

 ایران رازتاب داده است 

کند   های حاکم را ریان نمی اهلل وجه ارعاد واقعی خشم آیت هیچ این جمالت ره

خیورنید   دلی از مردم این مملکت میی ها چه خون توان تصور کرد که این می

هم راشی؟ زندگی مشتر  زن و مرد ردون آخوند؟ هم خواری زن و میرد 

صرفا  رر اساس عش  و تمایل متقارل؟ ردون اجازه شرع؟ از ایین گینیاهیی 

رسید در ررارر این پیدییده چیه  ها واقعا  زورشان می تر هست؟ اگر این رزرگ

ریعیدی هشیدار “  نسل حرامزاده” دادند و در مورد  کردند؟ فقط تذکر می می

 دادند؟ می

فقط ستون مقدس و مهم اسالم و حکومت اسالمی نیست  خانواده “ خانواده”

های طبقاتیی  مهره همه نظام ترین سنگر و سلول و پیچ ترین و مقدس قدیمی

است  تمام چر  و تعفن و ریاکاری و تجاوزگری حاکمین از عهید عیتییی  

شده است  خانواده آن کانونی اسیت  تاکنون زیر ریر  دفاع از خانواده پنهان

که فحشا، خریدوفروش و تصاحب دختران، رردگی جنسی زنان، هرزه گرایی 

های طبقاتیی را  حدوحصر صاحبان قدرت و ثروت و ریاکاری عمی  نظام ری

 دارد  دهد و پوشیده نگه می رسمیت می

 

 کاظم نیکخواه

 ازدواج سفید ضربه اساسی به ارتجاع حاکم
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شود و  زیستی و هم راشی زنان و مردان در رسیاری از کشورها تحمل می هم

حتی رسمیت یافته است؛ اما اشتباه مح  است که تصور کنیم این سنیگیر 

قدم و را قررانیان رسیاری ایین  ره ردون جن  تسخیرشده است  انسانیت قدم

گرایی و مدافعان آن را از قیدرت  سنگرها را فتح کرده است و مذهب و سنت

های طبقاتی را خیالیی  ره زیر کشیده است و ره همین درجه زیر پای نظام

کرده است  همچنان تا ره امروز در تمام گوشه و کنار جهان جن  مدافعیان 

در ررارر مدافعان عش  ساده انسانی ادامه دارد  در هیمیان “  خانواده مقدس” 

شده و تیقیدییس  کشورها نیز همچنان را پول و قانون و زور، خانواده حفظ

 شود  می

جانبه و تعطیییل  گرایی، ی، جدال جدی و همه جدال میان انسانیت و واپس

ناپذیر در جامعه ایران است  این جدال همیشه رن  و روی سیاسی ره خیود 

گیرد اما کامال  سیاسی است زیرا حکومت ایران رسما  نماینده و قیلیعیه  نمی

گرد و قهقراست  ررای زنده ماندن، ررای انسانی زیستن، ریرای  ارتجاع و عقب

عنوان انسان هرکس چه رخواهد چه نیخیواهید،  ای ره ارراز وجود در هر زمینه

 گرایی مقارله کند  ناچار است را این دژ متعفن ارتجاع و واپس

حقیقت این است که جمهوری اسالمی همچنان رر سر قدرت است؛ اما ازنظر 

هاست که در ررارر ی، جنبش گسیتیرده انسیانیی  فرهنگی و سیاسی مدت

خورده و ره زیر کشیده شده است  این حکومت رازور و زندان و اعدام  شکست

ای قرار دارد   ها نیز زیر فشار گسترده رر سر پا مانده است و در همین زمینه

خواهند همچون انسان در ی، رارطه ریراریر و ریا  پسران و دخترانی که می

دانند که دارند ره ریشه و پیچ  عواطف انسانی زندگی کنند رسیاری خود نمی

ها نیازها  کنند  آن داری حاکم تعرض می و مهره اصلی ماشین ارتجاع سرمایه

شدت فاسید و  داری ره و تمایالت انسانی خود را تحت حاکمیت ی، سرمایه

اند؛ و را انسان  گونه راشند چون انسان کنند  ناچارند این مذهب زده دنبال می

رودنشان ارتجاع حاکم را که راعقل و تمایل و در  و احساسات انسانیی در 

اند  این انسانیت است که مقدسات مذهبی  تقارل کامل است ره مصاف گرفته

رود  این جنبش را  پیش می کند و ره و طبقاتی و عهد عتیقی را دارد جارو می

کنند  دفیاع از  ها در حوزه سیاست و اجتماع نمایندگی می فقط کمونیست

هیای  ررارری زن و مرد، تعرض ره ناررارری در توزیع ثروت، نشان دادن ریشیه

اقتصادی و سیاسی رردگی جنسی زنان و ره سخره گرفتن مقدسات مذهبیی 

ها از عهده جریاناتی که خود میدافیع  و خانوادگی و مالکیت و حاکمیت، این

 آید *  اند ررنمی های حاکم داری و کل سنت جامعه طبقاتی و سرمایه

 خبر و نظر 
 میالد رابعی

ی، کارشناس امور زنان و خانواده را انتقاد از سفر کارشناسان معاونت امور 

توان پروژه خانواده سالم را  زنان ریاست جمهوری ره کشور فنالند گفت: نمی

وجیو  های آنجا ره اضمحالل رفته است جسیت در کشور فنالند که خانواده

 کرد 

*** 

ازنظر سران حکومت اسالمی، فرهن  و تمدن غرب چیزی نیست جز فساد 

ره انتقاد “  کارشناس امور زنان” رندوراری و نارودی اخالقیات و خانواده   و ری

کیه  نظر از این پردازد  صرف از سفر امور زنان ریاست جمهوری ره فنالند می

کند، تعریف  امور زنان ریاست جمهوری چه اهدافی را از این سفر دنبال می

عنوان ی، جامعه اسالمی را فرهن  و نیازهای متیفیاوت از  جامعه ایران ره

ای نیست  گویا مردم ایران آمیال و آرزوهیا و  دیگر مردم جهان، امر تازه

 ها باشد/ مسئوالن الگوهای اسالمی را فراموش نکنند تواند الگوی خانواده سالم برای ایرانی فنالند نمی 
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 از سايت زن آزاد ديدن کنيد
از طريق سايت زن آزاد مى توانيد به نشريه زن آزاد، 

 مطالب و آخرين اخبار مربوط به زنان
 کنيد!دسترسى پيدا  

www.fitnah.org 

مقامات انتظامی و نماینده شهر جهرم در مجلس تأکید دارنید کیه ایین 

طور فردی دست ره این اعیمیال  دهی نشده رود و ضارب ره حمالت سازمان

زده است محمد رهشتی فر گفته است که این اقدامات را پس از شینیییدن 

ریختن خون ردحجاب را مباح شیمیرده ” های یکی از روحانیون که  صحبت

 روده است “ اقدام عملی ررای نهی از منکر”انجام داده و هدف او “ است

*** 

پس از انتشار خبر فو  تمام سران جمهوری اسالمی ره تکاپو افتادند و ریا 

دستپاچگی سعی داشتند اثبات کنند که ضارب انگیزه فردی داشته و عمل 

دهی شده نبوده است  جالب اینجا است که خود مجرم اعیتیراف  او سازمان

کرده که تحت تأثیر سخنان احمد خاتمی مبنی رر ریختن خون ررای حیل 

کنیم  مسئله حجاب دست ره این عمل زده است  در رهترین حالت فرض می

چنین روده و ضارب انگیزه شخصی داشته است  وقتی خطییب  که واقعا  این

دهد، طبیعی اسیت  جمعه تهران از تریبون رسمی فتوا ره انجام جنایت می

هایی در جامعه راشیم  جمهوری اسالمی ره دلیییل  که شاهد چنین رازتاب

تناسب قوا و عدم توانایی ررای سرکوب قانونی، در موقعیتی قرار ندارد کیه 

الخصیو   های اعتراضی و علی رتواند مستقیما  وارد عمل شود  فشار جنبش

جنبش زنان چنان زیاد است که جرئت انجام چنین کاری را ندارد  هینیوز 

هیای اصیفیهیان نیییسیت،  گیری عامالن اسیدپاشیی هیچ خبری از دست

ها ریا هیمیاهینیگیی و  که ررای همگان روشن است که اسیدپاشی درحالی

تواند از رروز میجیدد  شده است  تنها عاملی که می دهی قبلی انجام سازمان

العمل مردم است  راید میتیشیکیل و  چنین فجایعی جلوگیری کند عکس

ای که ره گیمیان  خورده متحدانه ره این جنایاتی اعتراض کرد  جوان فریب

زند، محصول  معروف دست ره جنایت می خود ررای انجام فریضه دینی امرره

دانینید سیخینیانشیان چیه  خوری میی تحری، آگاهانه کسانی است که ره

پیامدهایی خواهد داشت  راید وسیعا  دست ره اعتراض زد و از وقوع مجیدد 

 وقایع مشاره جلوگیری کرد * 

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

zaneazad10@gmail.com 

 میالد رابعی
 sahand.motlagh@gmail.com سهند مطلق   

milad.rabei@gmail.com 

 فرزند یک فرمانده سپاه، عامل چاقوکشی به روی زنان در جهرم 

ها دارند و مناسباتشان را دیگر مردم جهیان  نیازهای متفاوتی از سایر انسان

های اخیر رارها نشیان  خصو  زنان در سال متفاوت است  مردم ایران و ره

ای مانند جوامع پیشرفته غرری هستند و هیچ نوع  اند که خواهان جامعه داده

تفاوت و تمایزی میان خود و زنان اروپایی قائل نیییسیتینید  نیییازهیا و 

تیوان  ای نیمیی شمول است و را هیچ قانون و تبصره های رشر، جهان خواست

وجه تمایزی ررای زنان ایران قائل شد  راوجود شرایط اسفنا  اجتماعی در 

ایران و جایگاه و حقو  نازل زنان در این جامعه، صحبت از انیحیطیاط و 

اضمحالل اخالقی جامعه فنالند ریشتر ره جو  شبیه است  تافته جدا رافته 

ها   ای است ررای تضییع هر چه ریشتر حقو  آن خواندن مردم ایران، مقدمه

ها و مطالبات زنان در ایران حتی همین امروز و تحت حیاکیمیییت  خواست

 تر از مطالبات زنان فنالند نیست *  نظام اسالمی، عقب
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http://www.fitnah.org
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