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  ۵شماره  
٢٠١٣آگوست  ١٢ -٩٢مرداد  ٢١دوشنبھ   زن آزاد 

جنبش برای رھائی زن  -نشریھ فتنھ   

كیوان جاوید: سردبیر  
 زن آزاد

افسانھ وحدت با سالم و تشکر کھ 
دعوت ما را پذیرفتید لطفا خودتان 
ھ       ری ان نش را بیشتر برای خوانندگ

 :برابری معرفی کنید
  

ال       ع م۔ ف من افسانھ وحدت ھست
ھ                ر نشری ی ان، سردب ودک حقوق ک
دی،          وئ ان س ھ زب کودکان مقدمند ب
ارگری و        کادر حزب کمونسیت ک
ھمچنین مسئول سازمان اکس مسلم 

ن          ی پ م ب         « و ک ذھ ن از م م
 در سوئد ھستم۔» رویگردانم

  
ان         " صانعی  ی ع د شی ی ل " مرجع تق

رد         اعالم داشتھ کھ ازدواج دوم م
د           اش ر اول ب س م باید با رضایت ھ

نظرتان در این . وگرنھ حرام است 
ورد           ا در م م مورد چیست نظر ش

ا           ی ب ت ت     ازدواج دوم ح ای رض
 ھمسر اول چیست؟

٨ادامھ  در صفحھ   

بزرگترین چالشی کھ زنان در 
 چیست؟ ایران با آن مواجھ ھستند

 
جامعھ ایران بسیار : مینا احدی

و باال رفتن متاثر از فقر و گرانی 
قیمت . سرسام آور قیمتھا در است

ھمھ چیز نجومی باال رفتھ و مردم 
برای سیر کردن شکم و ادامھ 

زندگی با مشکالت جدی روبرو 
امسال در ایران در عین . ھستند
رژیم از ترس شروع یک  ،حال 

حرکت اعتراضی کھ میتواند مثل 
جرقھ ای باعث شود ھمھ بھ 

حرکت در آمده و حکومت را بھ 
بسیار دستپاچھ و  ،چالش بکشند

بی دلیل نیست . وحشت زده است
کھ اعدامھا در ایران گسترش 
وحشتناکی یافتھ و حکومت بھ 

نوعی حالت آماده باش بخود گرفتھ 

واقعیت اینست کھ جامعھ . است
ایران آبستن تحوالت مھمی است و 

اوضاع بطرف یک انفجار 
. اجتماعی بزرگ بھ پیش میرود

زنان در ایران سالھا است کھ با 
حکومت اسالمی مبارزه میکنند و 

بنظر من در یکی از مھمترین 
عرصھ ھای مبارزه یعنی مبارزه 

حکومت را قبل از  ،بر سر حجاب
سرنگون کردن بھ شکست کشانده 

ما این حکومت را در عرصھ  ،اند
سنگسار شکست داده ایم و میرویم 

کھ در عرصھ ھای دیگر نیز 
.. جنبش اسالمی را شکست دھیم

حکومت اسالمی از زنان میترسد 
و ھر بھانھ و فرصتی کھ میتواند 
 . مردم را بھ خیابان بیاورد میترسد

۵ادامھ در صفحھ   

 جنبش نوین آزادی زن
 گفتگو با مینا احدی

عكسی كھ مشاھده می كنید مربوط بھ اعتراضات گسترده مردم تركیھ 
این دولت دست راستی و مرتجع .  علیھ دولت اسالمگرای اردوغان است

بعد از بھ قدرت رسیدن تمام تالشش را معطوف بھ این امر كرد تا چھره 
از وارد كردن زنان محجبھ بھ دانشگاه ھا و  . تركیھ را اسالمی كند

مراكز  اداری تا تالش برای  منع استفاده از ماتیك قرمز توسط زنان 
مھماندار در خط پرواز تركیش ایرالین و منع بوسیدن زن و مرد در 

معابر عمومی  و ھمچنین تغییر قوانین سكوالر بھ نفع قوانین ارتجاعی 
. اسالمی  

را ھمھ مردم جھان ” میانھ رو” جواب مردم تركیھ بھ این ارتجاع اسالمی
درسی كھ مردم و . در تلویز یون ھا و در مدیای اجتماعی مشاھده كردند

. بھ ویژه زنان بھ دولت اردوغان دادند برای ھمیشھ در یاد ھا خواھد ماند
بویژه اسالمیون با چشمان ناباور خود دیدند كھ  گذشت آن زمانی كھ این 

دوره ارتجاع اسالمی براستی بھ . جماعت معركھ بگیران میدان  بودند
*فتنھ -.. سر رسیده است  

"ازدواج دوم"  
  افسانھ وحدت مصاحبھ نشریھ برابری با

در تركیھ" اسالم میانھ رو"جواب بھ   

 
:در صفحات دیگر می خوانید  

 
٢صفحھ   -مھین علیپور : نگران زنان کارگر نباشید  

 
٣صفحھ  -تماس با كانال جدید : اینجا حوری بھشت ما ھستیم  

 
٣صفحھ   -آملی الریجانی : این ارتداد است  

 
۴صفحھ  -فریده آرمان : فاجعھ انسانی خاموش  

۴صفحھ   -: آمار تكاندھند از وضعیت زنان در عراق  

  ۴صفحھ ”:  بزرگترین نماد ضد اسالمی“حجاب 

  ٧صفحھ : از گور برخاستگان تاریخ

 

 
  

!با ما تماس بگیرید!  فتنھ عضو می گیرد  

این نشریھ  ھمھ زنانی است كھ  مذھب   
. اسالم زندگی شان را تباه  كرده است      
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ھای  معاون سرمایھ“پروین ھدایتی 
اجتماعی معاونت زنان  در دولت 

احمدی نژاد در مصاحبھ ای با 
کارگران زن : زنان نیوز میگوید

ای  در شورای عالی کار نماینده
ندارند و ھمین موضوع باعث شده 

است تا اجرای قانون منع کار 
سخت برای زنان بھ درستی اجرا 

 .نشود
 

بھ گزارش زنان نیوز، پروین 
وزارت تعاون، کار “: ھدایتی گفت

ھای  و امور اجتماعی در بخش
ھایی دارند کھ  غیردولتی بازرسی

اگر انجام کارھای سخت برای 
بانوان بھ آنھا گزارش شود باید 

این موارد را پیگیری کنند ولی در 
قانون منع کار شبانھ و منع 

کارھای سخت و زیان آور لحاظ 
شده است اما اجرایی شدن آن با 

او در  .اما و اگرھایی روبرو است
عملیاتی شدن این : ادامھ گفت

ھایی در  قانون و اینکھ آیا گزارش
این مورد واصل شده است یا خیر 

وظیفھ وزارت کار و امور 
اجتماعی است ولی اصوال 

کارھای یدی جزو کارھای سخت 
  ”.شود برای زنان محسوب می

این فرمایشات معاون سرمایھ ھای 
اجتماعی زنان دولت بسیارجالب و 

در حکومتی کھ . خنده  آوراست
قوانین جاری مدنی حاکمش زن را 
بخاطر صرفا جنسیتش از ھزار و 

یک  حقوق پایھ ای و آشکار 
محروم میکند ایشان نگران این 

ھستند کھ زنان نماینده زنی در این 

 .نھاد ندارند
 
این خانم فراموش کرده است کھ  

زنان در ایران از بیخ و بن در 
جمھوری اسالم نماینده و حامی 

 .ندارند
 

ایشان فراموش کرده اند کھ تمامی 
سردمداران جمھوری اسالمی از 

خامنھ ای گرفتھ تا رئیس 
جمھورھای رنگارنگش و اوباشان 
و مجریان سیستم قانونی و قضائی 

ضد زنش ھمگان دشمنان زنان، 
حقوق و زندگی  آنھا در ایران 

 . ھستند
 

این خانم معاون نگران این ھستند 
کھ نبود نماینده در این وزارتخانھ 

باعث میشود کھ مبادا کارھای 
سخت یدی و شبانھ بھ زنان سپرده 

صحبت از حقوق کم و فقر . شود 
بیش از حد در بین این قشر زنان 

ایشان نگران . شاغل کارگر نیست
فقر و سفره ھای خالی کارگران 

نیستند بلکھ نگران کار یدی و کار 
و در واقع ھم . شبانھ زنان ھستند

آنچھ کھ ایشان را نگران کرده 
است بیرون بودن زن در شب از 

طبق سنتھا و قوانین .  خانھ است
اسالمی گوشھ خانھ امن ترین محل 

 . برای زنان است
 

شاید زنی خود بخواھد کار شبانھ 
ولی این خانم . و یدی داشتھ باشد

معاون درک این را ندارد کھ این 
میتواند خواست و یا اجبار زندگی 
این زن باشد کھ اینکار را انتخاب 

آنچھ کھ وی را باید .  کرده است
نگران کند امکانات و تجھیزات 

الزم برای تسھیل کار شبانھ و یدی 
آنچھ کھ باید وی . برای زنان  است

را نگران کند سرنوشت ھزاران و 
میلیونھا زن کارگرو سرپرست 

خانواده است کھ  بخاطر تنھا 
سرپرست بودن برای خانواده شان 

باید امکانا ت مناسب برای 

نگھداری بچھ ھا بصورت مھد 
کودکھای روزانھ و شبانھ داشتھ 

ایشان باید از بیمھ ھای . باشند
مناسب برای این زنان و زنان 

زمانیکھ از . کارگر صحبت کند
زن کارگر صحبت میشود باید دید  

آیا این زنان کارگر در دوران 
حاملگی و زایمان امکانات درست 

در واقع این . و انسانی دارند
کمبودھای مشخص و ھزار و یک 

کاستی دیگر درزندگی زنان 
کارگر در ایران است کھ ایشان را 

 . باید نگران میکرد
 

البتھ ناگفتھ نماند کھ اگر نماینده ای 
ھم بنا بھ تقاضای ایشان برای این 

رل انتخاب میشد کسی غیر از 
قماش ھمین نمایندگان و زنان بلھ  
قربان گو ومطیع و معتقد بھ نظام 

. جمھوری اسالمی نخواھند بود
این تیپ نمایندگان ھم بیشترین 

وظیفھ شان نظارت برحجاب زنان 
و اجبار بھ  رفتار مطابق شئونات 

 . اسالمی آنھا خواھد بود
 

زھی خیال باطل کھ این افراد 
یادشان میرود کھ کسی در نظام 
جمھوری اسالمی نھ تنھا برای 

زنان و  زنان  کارگر بلکھ  برای 
این . کارگران کاری نخواھد کرد

نظام در طی حکومتش ضدیت 
خود را با جوانان، زنان، کارگران  

و در كل ھمھ احاد جامعھ بطور 
بھ زندانھا . مستمر نشان داده است

نگاه کنید کھ پر از مدافعین حقوق 
زن، کارگران، نمایندگان اتحادیھ 
ھای کارگری، دانشجویان مدافع 

آزادی و برابری، نویسندگان، 
وبالک نویسان و روزنامھ نگاران 

 . است
 

صحبت ھای خانم معاون آدم را  
یاد قصھ آقا گرگھ  در لباس میش 

 !*میندازد
 

نگران زنان کارگر 
 نباشید 

 

 مھین علیپور 

 

 

 پروین ھدایتی 

 

 رفاه و بیمھ ھاى اجتماعى
 
پرداخت بیمھ بیکارى معادل   -١

حداقل دستمزد رسمى بھ ھمھ افراد 
  .سال ١٦فاقد شغل باالى 

 
پرداخت بیمھ بازنشستگى   -٢

دولتى، معادل حداقل دستمزد 
 ٥٥رسمى، بھ ھمھ افراد باالى 

سالى کھ فاقد حقوق بازنشستگى 
  .ھستند

 
قرار گرفتن کلیھ کودکان و   -٣

سال کھ فاقد  ١٦نوجوانان زیر 
تامین معیشتى و رفاھى از طریق 
  .خانواده میباشند تحت تکفل دولت

 
طب و خدمات بھداشتى و   -٤

پزشکى رایگان، مناسب، و در 
معاینھ منظم و . دسترس براى ھمھ

 . واکسیناسیون کامل کودکان

تضمین برخوردارى ھمھ کودکان 
از یک رژیم غذایى کافى و 

مناسب مستقل از سطح درآمد 
خانواده، منطقھ و محل اقامت و 

ریشھ کن کردن بیمارى . غیره
ھاى اپیدمیک و عفونى ناشى از 

عدم سالمت محیط زیست، معاینھ 
منظم ھمھ شھروندان در برابر 

بیمارى ھاى قلبى، سرطان ھاى 
رایج و بیمارى ھایى کھ تشخیص 
بھ موقع آنھا در درمان و تخفیف 

گسترش . عوارض آنھا حیاتى است
و بھبود جدى سطح بھداشت 

عمومى، اطالعات پزشکى و 
گسترش و . بھداشتى عامھ

سازماندھى امکانات پزشکى و 
درمانى بھ نحوى کھ دسترسى 

فورى بھ طبیب و دارو و درمان 
براى کلیھ ساکنین کشور آسان 

 *.باشد

گوشھ ای كوچك از 
 اقدامات ما 

 
 برگرفتھ از یك دنیای بھتر
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زن آزاد دوشنبھ ھا منتشر می 
 !شود
 

این نشریھ را بھ دیگران نیز 
 !معرفی كنید

تماس یك زن تن فروش از ایران 
در برنامھ پخش زنده تلویزیون 

 .كانال جدید
 

گرانی بیداد : موضوع این برنامھ
 .می كند

 
 .سالم جاوید جان، خستھ نباشید  -
سالم عزیزم، شما رو خط   -

 .ھستید، بفرمائید صحبت كنید
 
آقای جاوید می خواستم بگویم   -

ھمھ میدانند كھ گرانی بیداد می 
بقول معروف ما می خوریم . كند

این . نان جو آغشتھ در خون
چیزی نیست كھ بخواھیم بیان 

بجای . كنیم، این را ھمھ می بینند
این باید دید چھ كار باید كرد، چھ 

كسی می خواھد كمك 
كند؛ چھ كسی می 
خواھد دست ما را 

بگیرد؛ من فقط می 
گویم كسی كھ می 

خواھد زندگی كند این 
من . حق را داشتھ باشد

كھ نگفتم طال و جواھر 
باید داشتھ باشم یا اینكھ 

. حكومت عوض بشھ
. من فقط می خواھم ضایع نشوم

من دارم از وجودم نان می خورم، 
خودم دارم " ناموس"من كھ از 

اینھا نیایند شعار . نان می خورم
مرا از " ناموس"بیایند . بدھند

 .خیابان جمع كنند
 

باید بگوید تو ) رژیم(یكی از اینھا  
چھ دردی داری؛ اجاره خانھ و 

غذا را از كجا می آوری، تو كھ 
كاری نداری؛ تو كھ كسی رو 

نداری، از كجا خودتو تامین می 
من ! كنی؟ پشت و پناھی داری؟ نھ

من دارم وجود و . كسی رو ندارم
شرف و ناموس خودم را می 

بیایند زندگی مرا . فروشم
تامین كنند، من كھ اینجا 

علیھ اینھا حرف نمی زنم 
اما بیایند و كمك كنند، بییند 

اونی كھ . خرجم را بدھند
 ١٢بھ حج می رود و 

میلیون تومان پول حج 
میدھد، این پول را بعنوان 
ودیعھ بگذارد و دستم را 

بگیره كھ من مجبور نباشم 

با صد نفر بخوابم كھ خرجم را در 
 . بیاورم

 
یك رژیمی بعد از این مكالمھ  ...

تماس گرفت و گفت ھمھ مردم در 
رفاه و آسایش اند و ھمھ حرف 

ھای ما دروغ و تبلیغات علیھ نظام 

 .مقدس اسالمی است
 

كیوان جاوید در جواب او می 
 ...گوید

جواب مرا نده، جواب اون   -
خانمی را بده كھ حاال رو خط گفت 
تن فروشی می كنم تا خرجم را در 

 . بیاورم
این دروغ است چنین : رژیمی  -

چیزی وجود ندارد آن فرد از 
كاركنان خودتان است و در اطاق 

 . ...فرمان شما نشستھ است
 

تماس مجدد ھمان بیننده زن از 
 ایران

 
سالم كیوان جان من مجددا   -

تماس گرفتم، ھمان شخصی كھ 
زنگ . گفتم تن فروشی می كنم

زدم كھ دوباره نگویند از اطاق 
 .فرمان شما دارم تماس می گیرم

ای كاش اینجا بودید و با ھم   -
علیھ این وضعیت فعالیت می 

 .كردیم
 
می خواھم اینجا بگویم من از   -

سنندج تماس می گیرم، من كرد 
اینجا این بیننده صحبت قبلی . ھستم

كیوان جاوید را تصحیح می كند 
كھ در مجادلھ با آن فرد رژیمی 
گفتھ بود جواب این بیننده را بده 

 . كھ از تھران تماس گرفتھ است
 در ادامھ این بیننده می گوید،

 
آیھ آمده است كھ در وصف  ...

. حوریان بھشت صحبت می كند
اینجا حوری بھشت ما ھستیم، من 

مثل این فرد نمی توانم ھم وطن 
خودم را بفروشم، من دارم تن 

من مثل آن . خودم را می فروشم
 ۵٠آقا نیستم كھ ادا می كند با 

ھزار تومان زندگی ما تامین می 
شود، اگر اینطور است، اینھا می 
توانند خرج مرا بدھند؟ این پول 

بھ . كجا ھست من بروم كار كنم
من می گوید من از اطاق بغلی 

نھ من در شھر ھستم، بغل . ھستم
من پدر . گوش خودتان ھستم

ندارم، من مادر و خواھر ندارم، 
بیمھ ندارم، از كجا بیاورم؟ شما 
بیائید بگوئید از كجا بیاورم من 

" كلفتی. "ھمان كار را انجام میدھم
ھر كجا شما بگوئید می . كنم، چشم

فقط بھ زنان . روم، ولی كجا بروم
 .می گویند حجابت

 
این مكالمھ در این لحظھ قطع 

 .*  شد
 
 
 

 اینجا حوری بھشت ما ھستیم

 

 

مبارزه فعال با فحشاء از طریق از 
میان بردن زمینھ ھاى اقتصادى، 
اجتماعى و فرھنگى آن و مقابلھ 

قاطع با شبکھ اى سازماندھى 
فحشاء، دالالن، واسطگان و باج 

  .خورھا
ممنوعیت اکید ھر نوع 

سازماندھى فحشاء، داللى، 
واسطگى و بھره کشى از افرادى 
  .کھ مبادرت بھ تن فروشى میکنند
غیر جنایى کردن زندگى و کار 
افرادى کھ دست بھ تن فروشى 

کمک بھ بازیابى حرمت . میزنند
اجتماعى و احترام بھ نفس آنھا و 

کوتاه کردن دست شبکھ ھا و 

باندھاى جنایتکار از زندگى آنھا 
 :از طریق

رفع ممنوعیت فروش سکس 
بعنوان یک شغل فردى و حمایت 
قانون و نھادھاى انتظامى از این 

افراد در مقابل شبکھ ھا و باندھاى 
  .گانگسترى، باج خورھا و اوباش
صدور جواز کسب براى افرادى 

کھ بعنوان یک شغل فردى 
مبادرت بھ تن فروشى میکنند، 

مصون داشتن شخصیت و حیثیت 
آنھا بعنوان شھروندان محترم 

جامعھ و کمک بھ سازمانیابى آنھا 
  .در سازمان صنفى خویش

ارائھ رایگان خدمات پزشکى ویژه 
پیشگیرانھ و درمانى براى مصون 

داشتن این افراد از بیمارى ھا و 
صدمات ناشى از مبادرت بھ این 

  .حرفھ
کار آگاھگرانھ، ترغیب و 

مساعدت ھاى عملى نھادھاى 
مسئول دولتى بھ افراد تن فروش 

در کناره گیرى از این حرفھ، 
کسب مھارت و آموزش الزم 

براى اشتغال در بخش ھاى دیگر 
 *.جامعھ

بر گرفتھ از یك دنیای بھتر، 
برنامھ حزب كمونیست كارگری 

 ایران

 مبارزه با فحشاء
  زن را آنھا

  زیبا 
  جوان 
  مطیع 

 صبور
 و بی چشم و گوش می خواھند

 آنھا زن را
  ھمچون کشتزار 

 ھمچون اشیا می خواھند
:و من می گویم  

از بخت بد شما“  
 زن کشتزار نیست

 از بخت بد شما
”.دارد” مغر“زن   

 شعری برای زنان
 ناھید وفائی 
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میلیون دختر  و زن ختنھ  ١٢٥
میلیون در خطر  ٣٠شده اند و 

 .ختنھ قرار دارند
 

ختنھ کودکان دختر بسیار وحشیانھ 
و غیرانسانی است، کھ بشریت و 
تمدن انسانی باید در مقابل آن با 

در بسیاری از . تمام قوا بیاستد
کشورھا این عمل غیرقانونی 
اعالم شده ولی عمال در ابعاد 

وسیع صورت می گیرد و ما با 
یک سکوت و بی تفاوتی دردناک 

 ١٢۵بھ سادگی . مواجھ ھستیم
میلیون کودک را بھ طرز 

غیرانسانی سالخی، و زندگی آنھا 
را برای ھمھ عمر بھ یک کابوس 

آن . فراموش نشدنی تبدیل می كنند
دختران  و زنان نھ تنھا در تمام 

طول زندگی شان ھرگز لذت 
جنسی را تجربھ نمیکنند بلکھ بھ 

بیماری ھای مختلفی نیز دچارمی 
 .  شوند

 

طبق آخرین تحقیقات انجام شده 
کشور  ٢٩توسط  یونیسف  کھ در 

آفریقایی و آسیایی صورت گرفتھ 
میلیون دختر  و زن ختنھ   ١٢٥

میلیون در خطر  ٣٠شده اند و 
آمار واقعی قطعا . ختنھ قرار دارند

عمل ناقص . از این بیشتر است
بیش ) ختنھ  دختران(سازی زنان 

از ھزار سال قدمت، و ریشھ در 
مذھب دارد، ولی عمال بھ یک 
سنت و روش متداول بدل شده 

است کھ دولتھا  و بسیاری 
مدافع حقوق "نھادھای غیر دولتی  

عمال  در مقابل آن سکوت "  بشر
کشور سومالی باالترین . میکنند

در صد  ٩٨آمارختنھ  را دارد، 
سال ختنھ  ٤٩تا  ١٥دختران بین 

در  ٩١این رقم درمصر . شده اند

را ) میلیون زن  ٢٧/٢( صد 
تشکیل میدھد و در گینھ و جیبوتی 

در ایران .  در صد است ٩٠باالی 
ھم در بعضی مناطق مثل 

کردستان ختنھ دختران در ابعاد 
 . كوچكتری صورت میگیرد

ھنگام ختنھ دختران غده کولیتریس 
) غده عامل احساس جنسی در زن(

را می برنند  و در بسیاری از 
موارد قسمت بیرونی آلت جنسی 

را بھ ھم ) لپ ھا (زن را 
بسیاری از زنان ختنھ . میدوزند

شده بھ این صورت ھنگام رابطھ 
جنسی و زایمان دچار بیماریھای  

 .جدی میشوند
 
اگر می خواھید احساس واقعی  

یک کودک را ھنگام ختنھ  بھتر 
درک کنید توصیھ میکنم  کھ کتاب 

نوشتھ  واریس دیری " گل صحرا"
کھ خاطرات کودکی خود در 

ھنگام ناقص سازی جنسی اش را 
 . بیان میکند را بخوانید

 
در ھر كشوری كھ ختنھ دختران 

صورت می گیرد، دولت ھای 
حاكم بر آن كشور ھا مسئول 

. مستقیم اند و باید پاسخگو باشند
مجامع بین المللی نظیر سازمان 

ملل وظیفھ دارند با قاطعیت و 

جدیت تمام دولت ھائی كھ ختنھ در 
كشورشان صورت می گیرد را 
تحت فشار سیاسی قرار دھند تا 

این عمل . مانع ختنھ دختران شوند
یك جنایت تمام عیار علیھ بشریت 

نباید بھ دولت ھا و از جملھ . است
نھاد ھای بین المللی اجازه داد 

احترام بھ "پشت تئوری منحط  
، پنھان شده و دست "فرھنگ ھا

جانیانی كھ دست بھ چنین عمل 
وحشیانھ ای می زنند را باز 

 .  بگذارند
 
در یک جامعھ آزاد و برابر باید  

در سطوح مختلفی بھ مقابلھ با 
باید عالوه بر کار . ختنھ پرداخت

فرھنگی و آموزشی، قوانینی 
وضع كرد تا ختنھ دختران بھ 

عنوان یك جرم جنائی رسمیت 
یافتھ و قاطعانھ با متخلفین و 

کسانی کھ باعث ختنھ کودکان 
آزادی و . میشوند برخورد شود

برابرای زنان در گرو ساختن 
جامعھ ای انسانی، سکوالر و 

 . *مدرن است

 فاجعھ انسانی خاموش

 فریده آرمان 

 

احمد علم الھدی امام جمعھ مشھد 
بی "در نماز عید فطر این شھر 

را بزرگترین نماد " حجابی
و " ضددینی"، "ضداسالمی"
توصیف کرد و " ضداعتدالی"

 .خواستار برخورد شدید با آن شد
 

علم الھدی در جای دیگری از 
کسانی کھ در دفاع : سخنانش گفت

امر بھ معروف و نھی "از اسالم 
از منکر می کنند اھل افراط 

 ".نیستند، بلکھ عین اسالم ھستند
امام جمعھ مشھد سپس از حسن 

روحانی خواست کھ ھر چھ 

غیراسالمی است را در جامعھ 
امام جمعھ مشھد . نابود کند

ھمچنین از دولت حسن روحانی 
خواست کھ قانون عفاف و حجاب 

تصویب شده  ١٣٨۵را کھ در سال 
 .را بھ اجرا بگذارد

 
در  سخنان جداگانھ علی سعیدی 

فضای جامعھ : امام جمعھ قم گفت
باید برای آمران بھ معروف و 
ناھیان از منکر امن باشد و نھ 

کسانی کھ علیھ آنان دست بھ 
 *.مقاومت می زنند

 ٢٠١٣در طول ماه جوالی   
Warvin بھ نقل از روزنامھ 

این آمار از بیمارستان و اداره 
پلیس گرفتھ شده و آمار واقعی 

خشونت بھ زنان را نشان 
. نمیدھد  

  مورد قتل ناموسی ۴
مورد خودکشی ۴  

مورد آتش زدن زنان ٢۴  
مورد خودسوزی ١٣  
مورد تجاوز ١١  

مورد شکایت زنان بھ  ۴٣٢
 پلیس

مورد خشونت  ۴٨٨در مجموع 
و قتل بر علیھ زنان در طول 

 یک ماه

آمار تکان دھنده  
از وضعیت زنان 
 در کردستان عراق

 بزرگترین نماد ضد اسالمی

ھم علم الھدا و ھم آملی الریجانی، ھم خامنھ ای می گوید كھ حجاب 
در ھمین  شماره ببینید تا باور كنید .  شیشھ عمر این حكومت است

حجاب برای حكومت اسالمی فقط نوعی پوشش نیست كھ  راه بھشت 
را بھ زنان نشان میدھد و جلوی حشری شدن مردان مسلمان را  در 

جنگ حجاب  نبردی است بین یك زندگی . كوچھ پس كوچھ ھا می گیرد
كوتاه .  انسانی و امروزی با یك حكومت عقب مانده قرون وسطائی

آمدن طرفین درگیر در مقابل ھم  ترسیم كننده فضای سیاسی در جامعھ 
ما فكر می كنیم فقط بی بی سی فارسی است كھ این وسط . خواھد بود

.*حكومتی غش می كند” اصالح طلبان“گیج می زند و دائما در بغل   

فقط یك ماه گزارش ثبت شده 
می شد و می .  جنایت علیھ زنان
فقط باید دست .  شود چنین نباشد

.*بھ ریشھ برد  

برنامھ تلویزیونی علیھ 
تبعیض را از كانال جدید 

!مشاھده كنید  
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با توجھ بھ فقر زنان و نقض 
حقوق زنان در سراسر جھان کھ 

اتفاق می افتد، امروز زنان چھ 
اقداماتی می توانند انجام دھند در 
جھت برداشتن یک گام مثبت رو 

بھ جلو بھ سمتی کھ از فقر رھایی 
یابند و ھم چنین برای رسیدن بھ 

 حقوق خود و برابری جنسیتی؟
 

فقر در دنیای امروز : مینا احدی
مردم  یک موضوع برای ھمھ

ولی ھمھ میدانند کھ فقر یک  . است
نظام . چھره قوی زنانھ دارد

سرمایھ داری از اینکھ سنتھا و 
فرھنگ مردساالرانھ و ارتجاعی 
و قدیمی و  یا مذاھب زنان را با 

استفاده کرد  ،مردان برابر نمیداند
و از قبل این نابرابری، سرمایھ و 

بھ ازای کار برابر . سود اندوخت
بھ زنان مزد برابر نداد و کماکان 

از کار خانگی بی اجر و مزد 
 ...زنان بھره جست و

زنان در مقابل این سیستم و این 
در  امروز ،فرھنگ ضد زن

ابعادی میلیونی بھ پا خاستھ و 
این واقعھ یعنی . مبارزه میکنند

مبارزه میلیاردی زنان البتھ امری 
بسیار تازه است و جای خوشحالی 

چرا کھ سالھای . زیادی ھم دارد
سال جنبش برابری طلبانھ زنان 

بدالیل متعددی ضعیف و پراکنده 
امروز با خیزش عمومی . بود 

در صدیھا و با  ٩٩مردم با جنبش 
و  بلند شدن مردم در خاورمیانھ

شمال افریقا علیھ دیکتاتورھا و 
بویژه مبارزات زنان در ایران در 

و سپس مبارزات  ١٣٨٨سال 
مردم در مصر و تونس و غیره 

دیکتاتورھا و امروز علیھ علیھ  
 ،جنبش ھای اسالمی و ضد زن
. اوضاع کامال تغییر کرده است

یک فاکتور دیگر وجود رسانھ ھا 
و مدیای اجتماعی است کھ باعث 

 ٢٠١٣فوریھ  ١۴زنان در  ،شد
بھ خیابان آمده  در ابعادی میلیونی

و بھ خشونت و زن ستیزی و در 
عین حال بھ فقر و نابرابری نھ 

باید . این یک واقعھ مھم بود. گفتند
این مبارزات را ادامھ داد و باید 

جنبش وسیع جھانی علیھ  
نابرابری و ستم جنسیتی را پیش 

این مبارزات بسیار گسترده و . برد
بین المللی باشد و ریشھ نابرابری 

و ستم جنسیتی یعنی سیستم 

کاپیتالیستی موجود  و فرھنگ و 
اخالقیات عقب مانده را نشانھ 

 .رود
 

طبق نظر شما،  بزرگترین نھاد 
مخالف حقوق و آزادی زنان 

 چیست؟
 

سیستم کاپیتالیستی : مینا احدی
و عامل  موجود مھمترین مانع

سرمایھ . اصلی این نابرابری است
داری اما از فرھنگ و اخالقیات 

عقب مانده و بویژه در سھ دھھ 
اخیر از مذھب و اسالم بیشترین 
استفاده را کرد تا میلیونھا زن را 

. بھ بی حقوقی کامل سوق دھد
امروز در دنیا بھ وضوح میتوان 

دید کھ در سھ دھھ اخیر در 
کشورھایی مثل ایران و افغانستان 

زنان بدلیل وجود .. و سودان و 
حکومتھای اسالمی از ھمھ حقوق 

ما . انسانی خود رسما محروم شدند
با حکومتھایی سر و کار داشتیم 

کھ در قانون اساسی گفتند زن نیمھ 
انسان است و خونش نصف خون 

ما با دولتھایی . مرد ارزش دارد
روبرو شدیم کھ حجاب بر سر 

زنان کردند و زنان را 
یعنی دخالت مذھب . سنگسارکردند

و در این مورد اسالم در زندگی 
زنان فجایعی غیر قابل توصیف 

این .  برای زنان بھ بار آورد
موقعیت فرودست و این آپارتاید 
جنسیتی در بخشی از کره زمین 

عمال موقعیت ھمھ زنان را تحت 
تاثیر قرار داد و متاسفانھ دنیا 

درمقابل این حملھ وحشتناک بھ 
حقوق ما زنان در مجموع با 

اما . تولرانس و صبر برخورد کرد
خود زنان در این کشورھا و 

بطور مثال در ایران قھرمانانھ 
مبارزه کردند و امروز ما شاھد 
شکست این جنبش یعنی جنبش 
اسالمی و شاھد مبارزه وسیع 

.. زنان بویژه در مصر و تونس و 
علیھ قوانین و سنتھای اسالمی و 

ما باید در ھمھ جا . ضد زن ھستیم
ی دنیای موجود مبارزات خودمان 

را علیھ مذھب و زن ستیزی و 
مردساالری و فرھنگ و اخالقیات 

ضد زن و علیھ نظام اقتصادی 
سرمایھ داری و حکومتھای 

دیکتاتور سازمان دھیم و دنیا را 
دوره ای . وارد دوره بشری کنیم

کھ در آن زن و مرد برابر باشند و 
کسی و دولتی و نھادی جرات 

نکند زنان را بدلیل جنسیت آنھا 
تحقیر کند و یا حقوق آنھا را زیر 

 .پا لھ کند
   

دقیقا جای مردان در راه مبارزه 
زنان برای آزادی و برابری 

 کجاست؟

 
متاسفانھ در مورد ستم : مینا احدی

پدیده پیچیده  بر زنان با یک
در اینجا فقط سیستم . روبرو ھستیم

و حکومت و مال و رھبر مذھبی 
نیست کھ علیھ زنان حرف میزند 
. و یا حقوق آنھا را زیر پا میگذارد

پدران و  ،ھمسران ،بعضا مردان
دوست پسرھا ھستند کھ زنان را 

اذیت و آزار میدھند و یا در 
مواردی تا سطح بھ قتل رساندن  

این امر کھ . یک زن پیش میروند
عزیزترین کس در زندگیت 

ممکنست روزانھ ترا تحقیر کند و 
یا بھ تو تجاوز کند و یا حافظ 

 ،سنتھای عقب مانده در خانھ باشد
و د رمواردی دست بھ اسلحھ برده 

ھمانطور  ،و در مقابل تو بایستد
کھ گفتم موضوع ستم بر زن را 

پیچیده تر و بسیار دردناک تر 
طبعا با پیشرفت تمدن و . میکند

از میزان این  ،فرھنگ انسانی
خشونتھا بسیار کاستھ شده و ما در 
نسل جوان در  بسیاری از جوامع، 
این مردساالری و دفاع از فرھنگ 

 .ضد زن را بسیار کمتر می بینیم
واقعیت اینست کھ ھمان سیستم و 

نیز استثمار  حکومتی کھ مردان را
میکند حقوق آنھا را نیز زیر پا 

در ابعادی وحشتناک تر  ،میگذارد
بھ زنان حملھ میکند و حقوق آنھا 

پس مبارزه ما . را پایمال میکند
مشترک است و اھداف این مبارزه 

مبارزه با .  نیز مشترک است
سیستمی کھ علت العلل مشکالت و 
مسائل زندگی ھمھ ما اعم از زن و 

سیستمی کھ  باز تولید . مرد است
کننده فرھنگ نابرابر است و یک 

جنبھ از مبارزه در عین حال 
فاصلھ گرفتن مردان از فرھنگ 
مردساالر و عملی کردن رابطھ 

برابر در زندگی و در روابط  
امروز در ھند و . روزمره است

مصر و تونس و در ھمھ جا زن و 
مرد دست در دست ھم دارند 
مبارزه میکنند و ما باید این 

فرھنگ و این ھمبستگی مبارزاتی 
 .را تقویت کنیم

 
چھ سازمان ھا، احزاب سیاسی، و 

یا موسساتی می توانند در این 
مبارزه  بھ عنوان متحد در نظر 

 گرفتھ شوند؟
 

 

 مینا احدی

 

از صفحھ اول ... جنبش نوین   
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ھمھ سازمانھا و : مینا احدی
 ،انسانی نھادھایی کھ برای حقوق

حقوق کارگران و دانشجویان و 
ھمھ مردم تحت ستم مبارزه میکنند 

سازمانھایی کھ علیھ مذھب و  ،
دخالت مذھب در زندگی و در 

سیستم و  آموزش وپرورش 
و طبعا ھمھ . مبارزه میکنند

سازمانھای مدافع حقوق زنان کھ 
در عرصھ ھای مختلف از جملھ 

عرصھ  ،عرصھ مقابلھ با حجاب
عرصھ  ،مبارزه با ختنھ کودکان

مقابلھ با تجاوز بھ زنان ویا 
خشونت   در خانواده ھا مبارزه 

ھمھ و ھمھ متحدین . ،میکنند
مبارزه برای برابری و حقو ق 

 .انسانی زنان ھستند
 

در صورت امکان، می توانید بھ 
خوانندگان  شاید یک شرح 

کوچکی از موفقیتی کھ جھان در 
این مبارزه و رسیدن بھ این ھدف 

 کسب کرده بدھید؟
 

جھان امروز در مقابلھ : مینا احدی
بسیار پیشرفت  با ستم جنسیتی

بعنوان مثال در . کرده است
عرصھ مقابلھ و مبارزه با ختنھ 

در عرصھ  ،کودکان دختر
در  ،فرھنگی و احترام بھ زنان 

عرصھ دفاع از حقوق برابر بھ 
ازای کار برابر و در عرصھ پس 

زدن مذھب و دخالت آن در 
 ..و  ،زندگی زنان

نکتھ مھم از نظر من اینست کھ 
 ،در ایران  بعد از شکست انقالب

یک عقب گرد کامل را درمورد 
موقعیت زنان در بخشی از کره 

زمین و در کشورھای اسالمزده  
مشاھده میکنیم کھ متاسفانھ 

برخورد   بسیاری از سازمانھای 
فمینیستی و یا چپھای موجود در 
دنیا بھ این معضل بزرگ با بی 

تفاوتی و یا پشت کردن بھ این 
معضل و یا  دفاع آنھا از تزھای 

بیش . نسبیت فرھنگی ھمراه است 
از سی سال تحمیل حجاب و برقع 

و یا سنگسار و بی حرمتی و 
جنایت  علیھ ما زنان در این 

کشورھا اساسا با مبارزات ما 
زنان از ھمین کشورھا  پاسخ 

میگیرد و امروز خوشبختانھ شاھد 
ھستیم کھ جنبش اسالمی با 

مبارزات قھرمانانھ زنان بھ 
سرازیری افتاده و من اینرا یک 

موفقیت در جنبش زنان در سطح 
در عین حال . بین المللی می بینم

بنظر من جنبش جھانی و بین 
فوریھ  ١۴المللی زنان با واقعھ 

واقعا  و بھ خیابان آمدن ٢٠١٣
میلیونھا زن از ھمھ جای دنیا از 

از لس آنجلس تا  ،کابل تا دھلی
کلن و از بنگالدش تا افریقای 

جنوبی نشان داد کھ زنان بھ میدان 
آمده و ھمین اعتماد بنفس و این در 

مھمترین فاکتور در  ،خیابان بودن
مقابلھ با سیستم ضد زن و  

بنظر من . فرھنگ ضد زن است 

مبارزات زنان توانست نسبیت 
فرھنگی را شکست دھد و بھ عقب 
براند این یک موفقیت مبارزات ما 

و در ایران ھمانطور کھ . است
گفتم ما حکومت ضد زن اسالمی 

را در عرصھ تحمیل حجاب و 
 .سنگسار بھ شکست کشانده ایم

  
برخی از چھره ھای مھم مدرن در 

مبارزه برای رھایی زنان امروز 
 چھ سازمان و یا کسانی ھستند؟

 
از نظر من گروه : مینا احدی

یک واقعھ و کال جنبش فمن  ،فمن
مھم در مبارزات زنان در این چند 

گروھی کھ . سال اخیر است
 ،برخالف فمینیستھای این دوره

بھ ھمھ موضوعات  ،تابو شکست
از  ،مربوط بھ زنان کار داشت

نسبیت فرھنگی فاصلھ داشت و 
حجاب و سنگسار را فرھنگ 

زنان در ایران و عراق تعریف 
گروھی کھ در کمپین نجات . نکرد

جان سکینھ محمدی آشتیانی کھ ما 

 ،با ما ھمراھی کرد ،سازمان دادیم
بھ کلیسا و مذھب و قران و اسالم 
کار داشت و ھمچنین علیھ سیستم 

کاپیتالیستی و جلسات سران دولتھا 
برنامھ داشت و بھ تن فروشی 

. زنان و خالصھ ھمھ چیز پرداخت
جنبش برھنگی یک واقعھ مھم در 

مبارزات زنان بویژه در 
عالیا . کشورھای سالم زده بود

ماجده المھدی در مصر یک زن 
پیشرو و سنت شکن است و در 
ایران نیز ما شاھد ھمراھی تعدا 

دزیادی  از زنان با این جنبش 
 .عریان بودیم

 
چھر ه ھای مھم مبارزه در دفاع 

حال در  از حقوق زنان در عین
سھ دھھ اخیر چھر ه ھایی ھستند 
کھ علیھ شریعھ و علیھ ھمراھی 
روشنفکران  غربی و دولتھای 

غربی با این جنبش نوشتند و 
سخنرانی کردند و علیرغم تھدید 

بھ مرگ شدن و فتوای مرگ علیھ 
. اشان بھ این مبارزات ادامھ دادند

زنانی کھ پرچم جھاشمولی حقوق 
انسانی را در دست داشتند و گفتند 

مذھب باید از دولت جدا باشد و 
مذھب نباید بھ زندگی زنان و 
. حقوق زنان دست اندازی کند

زنانی کھ بر خالف فعالین سنتی 

با بجان خریدن  ،جنبش فمینیستی 
مشکالت ایستادگی کرده و از 
. حقوق زنان در دنیا دفاع کردند

از نظر من مریم نمازی یک نمونھ 
از چنین زنان رزمنده و مبارزی 

 .است
واقعیت اینست کھ مترقی ترین  

امروز باید شامل مقابلھ با  برنامھ
 ،فرھنگ مردساالرانھ و ضد زن

مذھب بعنوان ایدئولوژی 
مردساالر و ضد زن و  سیستم 

اقتصادی استثمارگرانھ کاپیتالیستی 
دین اسالم و جنبش  ،موجود باشد

اسالمی  اما بطور ویژه بیش از 
سھ دھھ است کھ در برخی 

کشورھا در حکومت است و 
میلیونھا زن را بھ  عنوان بردگان 
جنسی تعریف میکند و زندگی آنھا 
را بھ بن بست کامل کشانده است و 
کسانی و یا گروھھایی کھ از ترس 

و یا از نفھمیدن مسئلھ در این 
از نظرمن   ،مورد سکوت میکنند

وارد عرصھ مبارزه در دفاع از 
 .حقوق زنان  نشده اند

 
در پایان باید احترام خودم را بھ 

و تونس ابراز کنم زنان در مصر  
بنظر من پرچم دفاع از حقوق 

انسانی زنان در کشورھای اسالم 
زده و در مقابلھ با جنبش ضد زن 
اسالمی  امروز در دستھای زنان 

 .مصر و تونس است
در عین حال باید بھ زنان و مردم 

کھ علیھ تجاوز  ھند درود بفرستم
بھ زنان در ابعادی میلیونی بھ 

خیابان آمده و نقطھ درخشانی در 
مبارزه علیھ تجاوز بھ زنان در 

 .*تاریخ ثبت کردند
  

بھ این گفتگو توسط چیا بارسن 
 ٨ -مناسبت روز  جھانی زن

 برای ماھنامھ انگلیسی -مارس
سازمان جوانان کمونیست 
صورت گرفتھ و در نشریھ 

بھ چاپ  ۵٨۶جوانان کمونیست 
 .*رسیده است

 

 

 مریم نمازی
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 با نشریھ  

 زن آزاد 
 ھمکارى کنید

fitnah.movement@gmai :ایمیل
www.facebook.com/

www.fitnahmovement.blogsp  :آدرس وبالگ
  :آدرس فیس بوك

  زن آزاد
رھائی جنبش برای  -نشریھ ھفتگی فتنھ 

آملی الریجانی رئیس قوه قضائیھ 
ادعای پایان دوره امر بھ : رژیم 

معروف و نھی از منکر مصداق 
 .ارتداد است

 
ھای سراسر  الریجانی، دادستان

کشور را بھ برخورد قاطع با 
متجاوزان و متعرضان بھ حقوق 

آمران بھ معروف و ناھیان از 
در : منکر موظف کرد و گفت

جمھوری اسالمی ایران نباید 
کسانی جرات تعرض بھ آمران بھ 
معروف و ناھیان از منکر داشتھ 

متاسفیم از : وی ادامھ داد. باشند
اینکھ در این ایام با فردی کھ بھ 

وظیفھ دینی و قانونی خود در امر 
بھ معروف و نھی از منکر عمل 
کرده، برخورد خشن شده است و 

کنیم کھ قوه قضاییھ با  اعالم می
چنین جرائمی برخورد خواھد 

 .کرد

« کھ  الریجانی با تاکید بر این آملی
کسانی کھ مدعی ھستند زمان و 
دوره امر بھ معروف و نھی از 
منکر گذشتھ در خیاالت خود بھ 

برند و بر زبان جاری  سر می
کردن چنین ادعایی اگر با توجھ بھ 

لوازم آن صورت گرفتھ باشد با 
توجھ بھ نصوص صریح قرآنی و 
دینی درباره لزوم امر بھ معروف 

و نھی از منکر و با توجھ بھ اینکھ 
امر بھ معروف و نھی از منکر 

شود،  ضرورتی دینی محسوب می
مصداق کفر و ارتداد خواھد 

امر بھ معروف و : ، گفت»بود
نھی از منکر یک ضرورت 

ھمیشگی دینی و قرآنی و سنت 
وجھ  است و بھ ھیچ) ص(پیامبر 

توانیم بگوییم کھ عصر آن  نمی
گذشتھ است، مگر اینکھ بگوییم 

 .عصر اسالم گذشتھ است
 

رییس دستگاه قضا با اظھار تاسف 
تاکنون درباره عمل بھ «از اینکھ 

امر معروف و نھی از منکر با 
وجود صراحت قانون اساسی و 

تصریح شرع و دین مقدس اسالم 
تالش جدی صورت نگرفتھ 

ضمن اعالم حمایت : ، گفت»است
از آمران بھ معروف و ناھیان از 
منکر از برخورد اراذل و اوباش 
با این افراد متأسفیم و تأکید داریم 

کھ دستگاه قضایی و نیروی 
انتظامی باید برخورد با متعرضان 

بھ آمران بھ معروف و ناھیان از 
منکر را در دستور کار قرار 

 *.دھند

پخش گزارشی از یکی از شبکھ 
در در گرجستان ھای تلویزیونی 

مورد اینکھ اداره پزشکی قانونی 
 ٢٠٠گرجستان ھر سالھ حدود 

مورد آزمایش بکارت انجام می 
دھد، اعتراضات شدیدی را 

 .برانگیختھ است
 

گزارش تلویزیونی یکی از یك در 
پزشکان اداره پزشکی قانونی 

گرجستان روند اجرای این 
دھد کھ  آزمایش را توضیح می

عبارت است از استفاده از 
ابزارھای ساده پزشکی مخصوص 

آزمایش دھانھ رحم و آلت جنسی 
زنان برای تشخیص ھرگونھ 

آسیب دیدگی احتمالی پرده بکارت 
طبق سنن رایج آسیب . زنان جوان

دیدگی پرده بکارت نشانھ فعالیت 
و وجود رابطھ جنسی تلقی می 

 .شود
ژوییھ نیز  ٣٠روز چھارشنبھ 

گروھی از زنان در اعتراض بھ 
این روش در برابر ساختمان 
 .پزشکی قانونی اجتماع کردند

یکی از اعضای گروھی بھ نام 

کھ این " ھای مستقل فمنیست"
تظاھرات را برپا کرده است 

گوید زمان آن فرارسیده کھ این  می

طرز فکر قدیمی را بھ چالش کشید 
کھ تنھا معیار آن برای 

گذاری یک زن بکارت  ارزش
 .اوست

خواست ما این : "او می افزاید
است کھ اداره پزشکی قانونی 

کشور انجام آزمایش بکارت را 
در عین حال ما . متوقف کند

خواستار آن ھستیم کھ تبعیض 
موجود در مورد عادات و 

ھای جنسی زنان برطرف  آزادی
شده و زنان گرجستان در این 

زمینھ از آزادی و حقوق برابر با 
 ".مردان برخوردار باشند

 
منتقدان این روش می گویند انجام 

عمل بازسازی پرده بکارت 
روشی وحشیانھ و یادآور "

ھای بدوی مثل نشان دادن  سنت
مالفھ آغشتھ بھ خون در فردای 

 ".شب عروسی است
منتقدان در عین حال می گویند 

ھای  سنت"دامن زدن بھ چنین 

ترویج دورویی در " ای عقب مانده
رفتار اجتماعی است، چون از 

یک طرف زنان را مجبور می کند 
کھ بکارت خود را ثابت کنند ولی 

از طرف دیگر مردان ھمواره 
شوند کھ با آزادی کامل  تشویق می

 .رابطھ جنسی داشتھ باشند
 

گروھی از جامعھ شناسان در 
گرجستان معتقدند کھ اھمیت بیش 

از حد برای بکارت زنان کھ 
محصول تبلیغات کلیسا و 

ھای مردساالرانھ است  سنت
عوارض بسیار منفی خواھد 

ھا  از جملھ این ناھنجاری. داشت
تواند برای یک جامعھ  کھ می

مدرن و پیشرفتھ مشکل آفرین 
باشد بھ افزایش رقم ازدواج ھای 
زودرس و ترک تحصیل دختران 

جوان بھ خاطر ازدواج و بارداری 
 *.کنند در سنین پایین اشاره می

 

”این ارتداد است“  

 از گور برخاستگان تاریخ بشری

بھ ھمدیگر روحیھ بدھید؛ بھ 
نیروھای وفادار خود قوت قلب 

تھدید كنید . بدھید؛ تنھاشان نگذارید
؛ بھ زندان بیندازید؛ اعدام كنید و  

بگوئید این ارتداد . نعره سر بدھید
است آن دشمنی با خدا و رسول 

. ھر چھ دوست دارید بگوئید. خدا  
جواب مردم  باز ھم لرزه بر اندام 

.*شما خواھد انداخت  

 شكستشان میدھیم
 

مبارزه با توحش مذھبی و  
شكست این توحش قرون وسطائی 

اگر . تنھا رمز پیروزی ما است
این جریانات عقب مانده و ضد 

بشری بھ عمر خود ادامھ میدھند، 
تنھا بھ این دلیل ساده است كھ  

نظام سیاسی حاكم بر كشور ھا و 
جھان نمی خواھد این پدیده شوم 

تنھا راه،  .  را از بین ببرد
سازماندھی اعتراضات از پائین 

و فشار  آورن و افشا كردن 
. باالئی ھا است  

ھمانطور كھ در خبر باال  
مشخص شده است باالخره  این 

حركت اعتراضی مردم در 
گرجستان است كھ در برابر 

. توحش اسالمی ھا ایستاده است
مھم نیست جامعھ بشری تا چھ 

در ھر . اندازه پیشرفت كرده است
حال ھر كجا كھ چشم فرو بندیم 
این ویروس  شروع بھ رشد می 

.*كند باید ریشھ اش را خشكاند  



 ٨صفحھ                                                                                                                                      ۵زن آزد شماره     

صانعی در رابطھ : افسانھ وحدت 
با حقوق زن و دیدگاه ارتجاعی ــ 

تفاوت چندانی  ،اسالمی اش بھ زن
با دیگر جانوران اسالمی حاکم بر 

صانعی دارد تالش . ایران ندارد
افکار  ،میکند در قرن بیست و یکم

قرون وسطایی و قوانین ضد 
بشری اسالمی را ھرقدر کھ بتواند 

را باید " رضایت زن! "تطھیر کند
در دستگاه فکری خون و جنون 
اسالمی کھ در محاصره و خطر 

 !سرنگونی است بررسی کرد
قرآن آقای صانعی قرنھا پیش از 

او فتوا داده کھ زن کاالیی در 
می توان این . تصرف مرد است

! میتوان کاشت! کاال را شخم زد
 ،اسیرش کرد ،میتوان تنبیھ کرد
از آن دو تا و سھ  ،سنگسارش کرد

. تا و چھارتا بھ تصرف درآورد و 
این دیگر حد نھایت رعفت . . 

باید ! اسالمی بھ حقوق زن است
زن اول را بدست آورد " رضایت"

 ،و بعد زن دوم را تصاحب کرد
بعد رضایت دوتای موجود را 

بدست آورد و سومی را تصاحب 
کرد و دراین میان ھر تعداد کھ 
بتوان صیغھ کرد و ھمزمان در 

گشت و  ،ھای عفاف اسالمی خانھ
 !گذار کرد

 
این دستگاه متعفنی است کھ نسبت 

نسبت بھ انتخاب  ،بھ حق زن
نسبت بھ احترام  ،شریک زندگی

بھ کل جامعھ و رابطھ زن و 
از سر تا ! اینچنین فتوا میدھد  مرد

پای این افکار مردساالرانھ و 
! عشیرتی خون و جنون می بارد

 !ذره ای انسانیت در آن نیست
پیش از صانعی در دوره 

دستگاه  ،دیکتاتوری شاھنشاھی
چند ھمسری را  ،مذھبی آن دوره

بھ مجلس ھم کشاند و عمال 
 ،صورت شرعی آن را حفظ کرد
قوانین بھ اصطالح مدنی برایش 

از جملھ اینکھ مرد  ،کشف کرد
بدون اجازه ھمسرش اجازه تجدید 

شخص ! فراش نداشت
اعلیحضرت خودش دست باال در 

حاال صانعی ! ھوو آوردن داشت
 ،این آیت اهللا مدرن جھان اسالم
انتھای دفاعش از حقوق زن و 

نوعا خانواده در این حد است کھ 
 ،امر خدا برای چند ھمسری مرد

الکن با رضایت زن ! جایز است
تو سری خور اولی کھ دارد مزه 

از نوع اسالمیش را تجربھ " ھوو"

 !می کند
اگر زن  ،از صانعی باید پرسید

بخواھد دو تا شوھر داشتھ باشد 
؟ رضایت شوھر اول !چھ می شود
؟ لشگر اسالم کف بر !واجب است

و " مقدس"با سنگھای  ،دھان
دم در نایستاده تا  ،گودالھای آماده

؟ زن کشان !بھ جامعھ خون بپاشد
مفسد فی االرض را ! راه بیاندازد

در گودالھای کثیف قوانین الھی 
 ؟!قربانی کند

 
مشکل صانعی ظاھرا درقانونی  

کردن و شرعی بودن چند ھمسری 
. است" رضایت ھمسر اول"  فقط

باید در نوبت  ھمسر دوم ھم فعال 
بماند بعدا اجازه و حق رضایت بھ 

این جانور .او ھم عطا می گردد
برای کی و چی تالش  اسالمی 
؟ برای اینکھ بھ زنان !می کند

اسیر قوانین اسالمی بقبوالند کھ 
زندگی مشترک بارضایت آنھا و 

 ؟!تر است  تسلیم آنھا تحملش ساده
صانعی البتھ مرجع تقلید بسیاری  

و آنھا " مدرنیستھای اسالمی"از 
کھ انطباق حقوق بشر و قوانین 

اسالمی را در مراسم اھدا جایزه 
 .صلح نوبل یکی می کردند است
شیرین عبادی زن شیعھ و مقلد 

آیت اهللا صانعی طبعا در انطباق با 
 ،نص صریح قرآن و احادیث

حقوق زن و احترام جامعھ را 
ھمینقدر می فھمد و درھمین حد 

 !نگھ خواھد داشت
 

صانعی جزو آیت اهللا ھای خوب 
" بد"مانند روح اهللا خمینی ! است

طرفدار مدرنیسم از نوع ! نیست
میداند برای قابل ! اسالمیش است

ھضم کردن این سم باید سراغ 
 !اسالمی زن برود" رضایت"

! این آیت اهللا دوم خردادی ھاست
متدھای ! اصالح طلب است

امروزی تدفین حقوق زن را بلد 
 !است

طبق گفتھ قرآن مرد مسلمان  

ھمسر اختیار کند  ٤مجاز است تا 
فتوای یک مرجع تقلید در   آیا این

این مورد مخالف با گفتھ اسالم 
 نیست۔

  
در قرآن زن حقیر : افسانھ وحدت

بی ارزش و بی ! و فرودست است
حقوق است، اگر نافرمانی کند باید 

زن در قران کشتزار . تنبیھ شود
نصف مرد ارث میبرد . مرد است

و شھادتش مورد قبول نیست و زن 
دیگری باید شھادت او را تکمیل 

اینکھ مرد مسلمان حق دارد . کند
زن اختیار کند ھم از الطاف  ٤

 .الھی قرآن بھ زنان است
 
مردم ایران دارند برای آزادی و  

درھمین . برابری مبارزه میکنند
تابستان گذشتھ دستگیری چند 

میلیون زن بھ خاطر آنچھ 
 ،بدحجابی نامیده می شود

اعتراض وسیع زنان را بھ وضع 
مردم دارند ! موجود را نشان داد

این رژیم را با احکام قرون 
وسطائیش روانھ زبالھ دان تاریخ 

این را گشتھای امر بھ . میکنند
معروف و نھی از منکر جمھوری 

! اسالمی بھتر از ھر کس میدانند
مردم معترض " زنانھ"مبازات 

این را مثل تاجی بر تارک خود 
 !دارد

 
مبارزات روزانھ مردم دارد 

بھ ! جواب امثال صانعی را میدھد
و " عدالت"ھمین دلیل او بھ یاد 

افتاده است۔ ترس از " رضایت"
اوج گرفتن ھرچھ بیشتر مبارزات 
مردم و بخصوص مبارزات زنان 
برای داشتن حقوق برابر با مردان 

این جماعت را بھ گرفتن پزھای 
عدالت خواھانھ قرون وسطایی 

اسالم را دیگر نمی . انداختھ است
" رضایت"شود با روپوش لطافت 

 !بھ مردم تحمیل کرد
صانعی در مصاحبھ با رادیو  

آلمان دلیل اعالم این فتوا را 
مخالفت با آزار و اذیت زنان 

چقدر این آیت اهللا ! اعالم داشت
دیر بھ میدان نجات اسالم 

درگرداب تنفر بی پایان مردم پا 
 !گذاشتھ است

 
چھ اتفاقی افتاده کھ امروز حرف 
 ؟!از منع آزار و اذیت زنان میزنند
صانعی از زمره آیت اهللا ھایی 

است کھ میداند احکام سنگسار در 
فقط پایھ ھای اسالم  ٢١قرن 

میداند این ! عزیز را سست میکند
حکومت را بھ ضرب پرتاب 
سنگ و خونریزی نمیتوان بھ 

این را فھمیده و ! حلقوم مردم کرد
ناچارا باید راھی برای نجات 

 !اسالم عزیزش پیدا بکند
 

مردم حکومت اسالمی را با 
تحمل  ،بی صانعی ،صانعی

دوران فریبکاریھای ! نخواھند کرد
 !اینچنینی واقعا سپری شده است
ترس از اوج گیری مبارزات 

رفسنجانی را اصالح طلب  ،مردم
میکند، خاتمی را دوباره بھ صحنھ 

جنتی عدالت خواه  ،می آورد
میشود آن ھم از نوع عدالت 

گنجی و سروش ! سال پیش ١٥٠٠
! اسالم را بازی میکنند  نقش ولتر

جواب مردم بھ این اراجیف فریاد 
. رسای آزادی و برابریشان است
فریاد یا سوسیالیسم یا بربریت 

است و شعارھای رادیکالی کھ در 
تظاھراتھای روزافزون مردم بر 

. روی بنرھا و در دھان ھا ست
جامعھ ایران ھرگز قوانین قرون 
. وسطی این حکومت را نپذیرفت
مقاومت دلیرانھ مردم شاھد این 

 !مدعاست
 

مبارزات زنان علیھ تبعیض و 
گسترده ترین و  ،نابرابری

شورانگیز ترین صحنھ ھای 
 !مبارزه را آفریده است

فریاد  ،مبارزات روز افزون زنان
رسای انقالب آزادیخواھانھ 
این ! وبرابری طلبانھ جامعھ است

مبازه زیر ھیچ عبا و عمامھ ای 
این ! قابل مخفی کردن نیست

آتشفشان خشم قابل مھار کردن 
این را حتی شیرین عبادی ! نیست

و آیت اهللا صانعی محبوبش ھم 
 !*فھمیده اند

 

 از صفحھ اول

 حالل          حرام 

 افسانھ وحدت

برگرفتھ از سایت اكس مسلم در 
 اسكاندیناوی


