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از روزى که صداى يک پسر جوان و از آنسوى خط تلفن، تعجب و در 

سال ميگذررد  او بذ ذن :ذفذت   ۸عين حال توجه ام را برانگيخت، حدود 

آنجا حقوق بشر است؟ و من با لبخندى پاسخ دادم، تقريبا! ايذنذجذا حذقذوق 

بشر است  او ادامه داد  ش ا خانم احدى هستيد؟ :فتم بله و او يک جذ ذلذه 

:فت که به نوعى در طول اين هشت سال، ه واره در :وشم صدا کرده  

 ميخواهند مامانم را سنگسار کنند، ميتوانيد ک ک کنيد؟ 
 

از شنيدن اين خبرلرزيدم! دلم مذيذخذواسذت هذ ذانذ ذوسذ  ايذن پسذر جذوان 

نزديکم مى بود تا بغلش ميکردم و به او ميگفتم، نترس ن يگراريم  مامان 

ترا سنگسار کنند و به او ميگفتم، دنيا چنان هم بيرحم نيست که ت اشا کند 

 که آنها مادر ترا سنگسار کنند  
 

از آن روز هشت سال ميگررد و من بارها اين :فتگو را در ذهنم مذرور 

کرده ام    از او ميپرسم، مادرت اس ش چيه؟ او جواب ميذدهذد  سذکذيذنذه 

دمحمى آشتيانى  اسم را يادداشت ميکنم  مى پرسم کدام زنذدان اسذت و او 

ميگويد  زندان تبريز  براى بار دوم پشتم ميلرزد  زنذدانذى تذبذريذزهذ ذان 

زندانى است که ه سرم "اس اعذيذي يذگذانذه دوسذت" را در آنذجذا اعذدام 

دانشجويان زيادى که تذعذدادى از   ٠٦کردند  زندانى مخوف که در سال 

سذالذگذى مذورد  ۰٦  –  ۹۱آنها ه کالسى هاى خودم بودند را در سذنذيذن 

 تجاوز سرار دادند و اعدام کردند  آرى سکينه در زندان تبريز است  
 

به مدت دو سال در مذورد سذکذيذنذه اطذالعذيذه هذايذى مذيذدهذيذم و اسذاسذا 

خبررسانى ميکنيم  تا اينکه يک روز با هيجان و وحشت دوباره سذجذاد، 

پسر سکينه ب ن زنگ ميزند  "مينا خانم اين هفته ميذخذواهذنذد مذامذانذم را 

سنگسارکنند، کارى بکنيد!" به او ميگويم يذک عذکذز از مذادرت  زم 

دارم، آنرا بفرست و يک نامه از طرف خودت و خذواهذرت خذ ذاب بذه 

سلبهاى مهربان مردم دنيا و بگو آيا اين دنيا آنقدر بيرحم است کذه نذرذاره 

 :ر سنگسار شدن مادرت باشد و حرفى نزند و کارى نکند؟ 
 

او ه ين کار را ميکند و نامه اى خ اب به مردم دنيا مينويسد  اين نذامذه 

با عکز مادرش از سوى ما وسيعا پخش ميشود  نامه در فيز بذو  بذه 

سى زبان دنيا از سوى مردمى که ما ن ذى شذنذاخذتذيذم، تذرجذ ذه مذيذشذود  

 تکنولوژى به يارى ما مى آيد و سلبهاى مهربان مردم دنيا تکان ميخورد  
 

سال ک پين سکينه است  سال دوند:يها و فذراز و نشذيذب و  ۰٦۹٦سال 

مسائي بسيار زياد ديگر است  در جريان اين ک پين که کوهها و صذخذره 

ها و درياها  و کشورها را در مى نوردد، ه ه خود را به شکذلذى سذهذيذم 

ميکنند  هنرپيشه هاى هاليوود، هنرمندان، فعالين مداف  حقوق زن، مردم 

و شهروندان عادى در ه ه جاى دنيا بپا مى خيزند و به جنبش اسذالمذى، 

 اسالم سياسى و حکومت اسالمى ايران کارت سرمز نشان  ميدهند  
 
ديگر ن يگراريم سنگسار کنيد! اين پيام محکم اين ک پين است و اين پيام  

 به :وش مقامات جنايتکار حکومت اسالمى ميرسد  
 

آنها با شنيدن صداى اين ک پين، از مخفى :اههاى خود بيرون مذى آيذنذد  

احساس من اينست که عقرب ها از سوراخ بيرون مى آيند و به ايذن سذو 

و آن سو ميدوند و ميخواهند نيش بزنند  ازسايت  رجذا نذيذوز :ذرفذتذه تذا 

فارس و از خات ى امام ج عه کريه تهران تا خامنه اى و رفسذنذجذانذى و  

اح دى نژاد و هر آنچه از جانيان حاکذم بذر ايذران مذى شذنذاسذيذم و مذى 

 شناسيد  
 

پرس تى وى به اص الح تلويزيذون بذرون مذرزى حذکذومذت اسذالمذى، 

فعا نه جزيى از دستگاه شکنجه و اعتراف :يرى در اين پذروسذه اسذت  

به هر درى ميزند که صداها را بخواباند  سکينه را دوبار به تذلذويذزيذون 

سراسرى مى آورند و او عليه ک پيذن نذجذات خذود 

 زنى که سمبل اعتراض دنيا به سنگسار شد! 

دمحم جواد  ريجانى در يک کنفرانز م بوعاتى در تهران اعالم کرد که سکينه دمحمى آشذتذيذانذى "عذفذو" شذده 

است  او :فت که پرونده سکينه آشتيانى از آغاز موضوع سنگسار نبوده و اساسا بذه مذوضذوع سذتذي هذ ذسذر 

سال زندان محکوم شده بود و بدليي رفذتذار  ۹٦سکينه آشتيانى مربوط بود   ريجانى اعالم کرد که سکينه به 

بذاعذش شذد  ۰٦۹٦خوب در زندان اکنون عفو ميشود   ريجانى البته اضافه کرد که موضوع سکينه در سال 

 چهار ماه ت ام نرام آنها زير فشار افکار ع ومى بين ال للى باشد  
 

خبر "عفو"سکينه در رسانه هاى بين ال للى سريعا منعکز شد و بسيارى اينرا پيروزى يک جنذبذش جذهذانذى 

سازمان دهذنذده کذ ذپذيذن بذزرس نذجذات سذکذيذنذه مينا احدى عليه سنگسار ناميدند  در اين مورد نوشته اى از 

 آشتيانى و سخنکوى ک يته بين ال للى عليه سنگسار را مالحره مى کنيد  

  ٦ادامه در صفحه 
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 از سايت فتنه ديدن کنيد
از طريق سايت فتنه مى توانيد به نشريات فتنه، مطالب و آخرين  

 کنيد!اخبار مروبط به زنان دسترسى پيدا 
 

www.fitnah.org 

حرف ميزند  در پروسه بعد از دستگيرى خبرنگاران آل انى و سذجذاد و 

هوتن کيان، اين شبکه بيشرمانه سکينه را وادار ميکند که نقش بازى کند 

و بگويد ساتي ه سرش بوده است  سجاد نقش پدر را در اين فيلم وسيحانذه 

حکومت اسالمى بازى ميکند و مادرش به او آمپذول تذزريذي مذيذکذنذد تذا 

نشان دهد پدرش را چگونه به ستي رسانده !!! اينها را مغزهاى مذعذيذوب 

وزارت اطالعات  و پرس تى وى حکومت اسالمى تذدار  ديذده انذد و 

ه ه چيز براى خواباندن سر و صداها و لوث کردن يک جنبش جذهذانذى 

 عليه سنگسار است  
 

ج هورى اسالمى ايران در جريان اين کذ ذپذيذن هذر آنذچذه از رذالذت و 

بيرح ى بود بکار برد  جاويد هوتن کيان را تا مرز مرس شکنجه کرد و 

خبرنگاران آل انى را مورد اذيت و آزار فراوان سرار داد و عليذه مذن و 

 ک پين نجات سکينه تبليغات زهر آ:ين فراوان انجام داد   
 

در اين سو اما، در ه ه کشورها ما شاهد دريايى از محذبذت و انسذانذيذت 

بوديم  يک روز در صد و ده شهر جهان مذردم بذه خذيذابذان رفذتذه و بذه 

سنگسار نه :فتند   در مورد سکينه شعر و آهنگ ساخته شد و زير فشار 

افکار ع ومى  دولتها مجبور به عکز الع ي شدند  روابط دولت فرانسه 

بدليي ک پين سکينه با ج هورى اسالمى ايران ک ى شکرآب شد و دولذت 

برزيي مجبور به عکز الع ي به "برادرش اح دى نژاد"  شد و :فت بذه 

سکينه پناهند:ى ميدهد و خواهان اعزام شدن سکينذه و خذانذواده اش بذه 

 برزيي شد   
 

دنيا بپا خاست و آبروى نداشته  حکومت اسالمذى بذيذش از پذيذش بذربذاد 

 رفت  
 

اين ک پين براى من يک دوره طوفانى پر از کار و فعاليت و دونذد:ذى و 

 فراز و نشيب و اميد و نااميدى بود  
 

سکينه شد عضوى از خانواده من و سرنوشت او مستقيذم بذه سذرنذوشذت 

 يک مبارزه مهم عليه سنگسار :ره خورد  
 

اينک از زبان دمحم جواد  ريجانى :فته اند کذه او را "عذفذو" کذرده انذد  

برخى اخبار حکايت از آزادى او و برخى از مرخصى رفذتذن او سذخذن 

:فته اند  هنوز ت اس مستقيم با سکينه و فرزندانش نداريم ولذى از نذرذر 

 من سکينه نجات يافت و اميدوارم اين روزها در کنار فرزندانش باشد  
 
يک نکته مهم است ج هورى اسالمى ايران سعى کرد خبر کوتذاه آمذدن  

خود را به نوعى م رح کند که دنيا يکپارچه و با اط ينان جشن نذگذيذرد 

و ابهام در مورد اين مذوضذوع مذهذم در فضذا بذاسذى بذ ذانذد  بذرخذى از 

سايتهاى حکومتى از عذفذو و اتذ ذام پذرونذده حذرف زدنذد و بذرخذى از 

 مرخصى رفتن سکينه  
 

از نرر من اما اين ک پين به موفقيذت دسذت يذافذت  جذ ذهذورى اسذالمذى 

ايران زانو زد و ديد که با هر حکم سنگسارش ، در دنذيذا  طذوفذان درو 

ميکند  اين ک پين باعش شد که در مورد سانون کرايى مجازات اسالمى و 

موضوع سنگسار در اين سانون، مجلز و شوراى نگهبان بذا هذم جذر و 

 بحش کنند و سپز سانون مربوط به سنگسار  به نوعى فريز کنند 
   

از نرر من ما دوفاکتو سنگسار را در ايران م نذوع کذرديذم و ايذن يذک 

 موفقيت بزرس است  
 

سنگسار ه واره يک موضوع مهم مربوط بذه جذايذگذاه زنذان در ايذران 

بوده است  اين يک تعرض وحشيانه و غير سابي توصيف  به زنان بود و 

حکومت اسالمى ميخواست از اين طريي زنان را بترسانذد و سذر جذاى 

 نفر را سنگسار کرد   ۵٦٦سال حداسي  ٣۵خود بنشاند  در طول 
 

هر کز و يا سازمانى که در مورد سنگسار سکوت کرد و جايذگذاه آنذرا 

در تح يي بى حقوسى به زنان در ايران نذديذد، نشذان داد کذه در جذنذبذش 

 آزادى زنان در ايران هيچکاره است 
  

بسيار خوشوستم که ک پين سکينه به نتيجه رسيد و اين نه فقط نجات يذک 

انسان عزيز از دست ج هورى  اسالمى بود، نه فقط پاسخى  بذه فذريذاد 

است داد  سجاد و سعيده فرزندان سکينه براى نجات مادرشان بود، بذلذکذه 

در عين حال يک اعتراض سوى و ميليونى عليه سذنذگذسذار در هذ ذه جذا 

بود  عکز  سکينه س بي يک جنبش جهانى و انسانى عليه سنگسار است 

 و اين عکز ه واره در تاريخ جاودان خواهد ماند  *

 زنى که سمبل اعتراض       ادامه از صفحه ۰
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ببينيد من يک مرد مسل ان واسعی هستم و در کشوری زند:ی ميکنم که  

دولت و حکومتش سکو ر است  حقوق يذک زن را مذيذدانذم و بذه آن 

اجازه ميدهم ه سرم هرکاری دوست دارد را انذجذام  و احترام ميگرارم

بدهد  فکر نکنيد از آدم هذايذی هسذتذم کذه بذخذواهذم از اسذالم و مذرهذب 

بخاطراختيارات زيادی که به يک مرد ميدهد، سوء استفاده بکنم  فقط    

فقط ا:ر ميگويم زن حجاب بر سرش بکشد و خودش را از فرق سر تذا 

نو  پا بپوشاند، بخاطر خودش است  بخاطر احترام به مذرهذبذ ذان! در 

 ض ن غيرت من چی؟!!
 

ا:ر ميگويم دخترم بايد زود ازدواج کند، برای اين است که در اجذتذ ذاع 

و در زند:ی، تنها ن اند  وظيفه ی مسل انی هم اينگونه ايجذاب مذيذکذنذد، 

 تازه دختر جوان که نبايد مجرد بگردد، غيرت من چی پز ؟!!
 

ا:راجازه ن يدهم که ه سرم در خارج از خانه مشغول به کار بشود و با 

غريبه ها ارتباط بگيرد، برای اين استکه دوست نذدارم  او در جذامذعذه 

 آسيبی ببيند و اين کار، کاِر مرد است، آخه غيرت من پز چی؟!!! 
 
امروز کشيده ای به صورت دخترم زدم، چيزی نيست! او باحزبی کذه   

ميخواهم به آن رای بدهم مخالف است و کذانذال تذلذويذزيذون را عذوض 

کرد  بايد بفه د من پدرش هستم و نان مرا ميخورد  نبايد درز کذنذد کذه  

 من زن ذليي هستم و به حرف آنها :وش ميدهم  غيرتم کجا رفته پز؟! 
 
ه ه چيز در اختيار آنها ميگرارم، تنها خواهشم اين است به کذتذابذی کذه  

من را مى ستايم، احترام بگرارند و سبولش کنند، هر چذه بذاشذد مذرد آن 

 خانواده هستم 
 

:اهی هم دلم ميگيرد و عاشي ميشوم، آدمم ديگر  اما از آن مسذلذ ذانذانذی 

نيستم که چند زن را با هم صيغه ميکنند و چهارتا زن رس ی دارند، نه! 

اول ه سرم را حسابی کتک ميزنم تا خودش به غذلذط کذردن بذيذافذتذد و 

شبانه به خانه ی پدرش برود و بعد دوبذاره ازدواج مذيذکذنذم  آخذر ايذن 

ه سايه ى ما به پول نياز دارد و دختذر کذوچذک و زيذبذايشذان :ذرسذنذه 

است  وظيفه ی مسل انی ام ميگويد که ک ک کنم  نگران نيستذم کذه چذه 

برسر ه سرم بيايد، چون پدر و احت ا  بذرادرانذش  از او نذگذه داری 

 خواهد کرد  مگر ميشود که نکنند، پز غيرتشان کجا رفته؟!!! 
 

دخترم را زودی شوهر ميدهم و غ ی ندارم  به پسرم هذم حذتذ ذا راه و 

رسم زند:ی را خذوب يذاد خذواهذم داد و از او يذک مسذلذ ذان واسذعذی 

ميسازم، نه از اين الکی ها که هرکار اشتبذاهذی را بذه اسذم ديذن انذجذام 

ميدهند  خالصه نگاه ما فرق ميکند و هذ ذانذ ذور کذه :ذفذتذم بذايذد طذبذي 

کتاب ان رفتار کنيم  هر چه باشد ما در يذک مذ ذلذکذت آزاد و سذکذو ر 

 زند:ی ميکنيم و غيرت ان اجازه ن يدهد که زنان ما، آزاری ببينند 
 

و اما    من يک مرد ک ونيست واسعی و يا سوسياليست و يذا آزاديذخذواه 

و )سل نت طلب نگوييد که حسابی خنده ام ميگيرد  حکومت ديکذتذاتذور 

طرفدار حقوق زن هستذم  نذ ذيذدانذيذد  آزاديخواه هم طنزی تاريخيست( و 

وستی يک زن و يا دختر را ميبينم که حقوسش پذايذ ذال شذده و يذا مذورد 

اذيت سرار :رفته، چه بغض و خش ی مرا ميگيرد  در  تذان مذيذکذنذم، 

دنيای بديست  کيست که به جز ما به فرياد زنان بی پناه برسد و از آنهذا 

ح ايت کند؟ مسل انان؟ نه، آنها از عهده برن يايند  نگران نذبذاشذيذد حذا  

اينجا هستم و مثي يک سهرمان به دادتان ميرسم  يک چند تايی هم کتذاب 

دارم که آنها را خوب از بر کرده ام و کلی حرف هايی که آرزويذش را 

داريد برايتان ميگويم  با اين ايده به جنگ آدم هذايذی کذه درمذورد زنذان 

 حي کشی ميکنند، ميروم  فقط    
 

فقط چه کسی به ش ا :فت برهنه بشويد و برويد وسط خذيذابذان؟ درسذت 

است که  يک حي و حقوسذی داريذد، ولذی يذک زن هذر کذار کذه دلذش 

ميخواهد نبايد بکند!  مردم چه فکر ميکنند؟!!!  اين کار هرزه :ذيذسذت! 

من اين ور فتوا    ببخشيد فکر ميکنم  بدنتان حي تان هسذت کذه بذاشذد، 

ولی زير لباس! :اهی هم کنار دريا يه ذره اش را انداختيذد بذيذرون، مذا 

که حرفی نداريم! ولی ه ه اش؟!!! آزادی هست که باشد! نبايد از هذول 

 حليم افتاد توی ديگ!! 
 

فکر نکنيد مثي مسل انان هستم  ولی هرچيزی حدی دارد  از روزی کذه 

اين کارها کرده ايد، ه ه جا بهم ريخته! و حواس و ت رکزم را از دفذاع 

حقوق ش ا :رفته  توجه کنيد آزادی در کالم زيباتر است  الذبذتذه هذيذکذي 

خانم آن طرفی هم بد  نبود! من به عشي و راب ه آزاد معتقدم و کذلذی 

هم خوش ميگررد! آزادی ش ا، آزادی ما! ولی اين کارهای بذدردنذخذور 

را انجام ندهيد  نکند واسعا فکذر کذرديذد کذه حذقذی داريذد؟! يذک کذاری 

نکنيد، دهان آدم باز بشود و در مورد ش ا طذور ديذگذری حذرف بذزنذم  

جامعه ی ما هنوز طاست ديدن اين کارها را ندارد  ک ک ميکنم که حذي 

تان را بگيريد، ولی نه اينقدر! در ض ن  بذه عذنذوان يذک انسذان آزاد، 

نرر ش ا راهم محفوظ نگه ميدارم  جدی ميگويم  کامال محفوظ، درست 

مثي بدنتان زير لباس و درست مثي دهنتان که موس  اعذتذراضذی تذنذدرو  

 دستم را روی آن ميگرارم *

 ميزگرد ٨ مارس       ادامه از صفحه ۵

 
 

 با نشريه زن آزاد
 همکارى کنيد! 

 دالیل مردانه 
 )پس لرزه های ادامه دار  روز زن( 

 
 ليال یوسفى

ما همه مبارزين براى آزادى و رهايى 
زن را به حمايت فعال و پيوستن به 

 جنبش براى رهايى زن “ فتنه”
 دعوت مى کنيم!



 ۵صفحه                                                                                                                                              ٦٣زن آزد شماره     

می :فت  "سوارس ارمترو شدم  شلوغ بود  مواظب کيفم بذودم  مذتذوجذه 

شدم که کسی خودش را به من می مالد  بر:شتم ديدم مرد جوانی است با 

موهای ژل زده  :فتم حت ا ايستگاه بعدی پياده می شذود، نشذد! ايسذتذگذاه 

 بعدی پياده شدم  
 

تی بروم  سوارشدم  صندلی ها   –آر   –:فتم بقيه ی راه را با اتوبوس بی 

پربودند  ايستادم و ميله را با دست :رفتم  هنوز يک ايستگاه نرفته بوديذم 

که دستی آمد و انگشت هايم را ل ز کرد  مرد ميانسالی بذود بذا شذقذيذقذه 

های جو:ندمی  دستم را سراندم پايين تر  دست مرد هم پاييذن تذر آمذد و 

دوباره دستم را :رفت  :فتم من جای دخترتم، خجالت ن ی کشی؟ :ذفذت  

 جون! سربون تو دختر برم! چندشم شده بود، پياده شدم  
 

سوار تاکسی شدم   نشستم صندلی جلو تا از تن مالی بغي دستذی درامذان 

باشم  راننده هر دنده که می کشيد دستش را به رانم می ماليد  کم کم تنش 

را کشيد طرف من و بازو به بازويم جفت کرد  مسافرهای عقبی را کذه 

پياده کرد، راه  به  راه  به مذن دسذت مذی زد  اعذتذراض کذردم  :ذفذت  

 ناز  نارنجی خانوم!     و زد روی ترمزو پياده شدم  
 

آژانز :رفتم  نشستم صندلی عذقذب  رانذنذده تذا نشذسذت، آيذنذه را روی 

صورتم تنريم کرد  سر صحبت را با من باز کرد  آنقدر از توی آينه  بذه 

من نگاه می کرد و چش ک می زد که ذله شده بودم  يذک بذار هذم يذک 

ماچ ازآينه حواله ام کرد  محي اش نگراشتم  يذک بذار هذم وسذتذی داشذت 

دنده عوض می کرد، دستش را عقب آورد تا پايم را بگيرد  :فتم  هذ ذيذن 

 بغال     و پياده شدم 
 

:فتم بقيه راه را  پياده بروم  راه افتادم  بوق بود که ازماشين ها بلند شذده 

بود  ماشين ها شيشه ها را داده بودند پايين ومی :فتند  خذانذم! چذنذد؟ جذا 

خالی داريم ها!  و متلک های زشت می :فتند  بعضى هايشان فحش مذی 

دادند  کاش فقط ماشين ها بودند! موتوری ها هم  دسذت بذردار نذبذودنذد  

خانم! به پر عقب    خانم! سوارمی شی؟     ماشين هايی کذه از روبذرو 

می آمدند، چراغ ی دادند  در پياده رو هم درامان نذبذودم  مذردهذايذی کذه 

ازجلو و پشت سر رد می شدند ، متلک های رکيک می :فتند  نرخ های 

 عجيب و غريب می دادند!    
 

وستی به دوستم اينارو :فتم، :فت  چذاره اش ايذنذه کذه خذونذه بذ ذونذی و 

بيرون نيای! :فتم  يعنی زندونی بشم؟ :فت  مگه راه ديگه ای هم داری؟ 

:فتم  چرا من بايد تو خونه ب ونم؟ اونى کذه بذايذد تذو خذونذه بذ ذونذه مذن 

 نيستم، اين مردهای مريضند که لياست ندارن     
 

اين نوشته، افسانه نيست  يک نوشته ی خيالی نيست  اتفاسا عين واسعذيذت 

است  خاطرات تلخ يک هم نفر نيسذت  خذاطذرات تذلذخ خذيذلذى از زنذان   

است که درطول چند ماه :رشته شنيده ام و سعی کردم هذ ذه را يذک جذا 

 بنويسم  
 

زن آزاری فقط کتک زدن زن درخانه نيست  زن آزاری فقط تبعيذض و 

تفکيک و تحقير نيست  زن آزاری فقط :فتن عبارت هايی مانند ضعذيذفذه 

و امثال اين نيست  زن آزاری فقط صيغه و چند زنذی و هذوو آوردن و 

ساير محذرومذيذت هذای اجذتذ ذاعذی نذيذسذت  زن آزاری انذواع و اسسذام 

:ونا:ونی دارد که ن ونه هايی ازآن ها دراين نوشته ی مذخذتذصذر آورده 

 شده است   تو خود حديش مفصي بخوان از اين مج ي!

 

 فرافکنی های معاون امور زنان حسن روحانی
 

 –معاون حسن روحانی درامور زنان و خانواده   –شهيندخت مو وردی 

که در نشست سا نه سازمان ملي شرکت کرده بود، از هذر دری سذخذن 

:فت ا  از زنان  مو  رودی درسخنانذی فذرافذکذنذانذه و ضذد ونذقذيذض، 

ج هوری اسالمی را نرامی معرفذی کذرد کذه مذی کذوشذد زمذيذنذه هذای 

توسعه را برای زنان فراهم آورد! او بيشتر از بحرانهايی حرف زد کذه 

موجب مشکالتی برای زنان می شود  مو وردی به جای آن که به اصي 

موضوع بپردازد از تحريم ها ی استصادی غرب عليه ايران نذام بذرد و 

سعی کرد با سريش و چسذب، تذحذريذم هذا را بذه زنذان و زنذد:ذی آنذهذا 

 بچسباند 
 

او نگفت که رژي ش چه باليی سر زنان می آورد  که دستگير می کذنذد   

که زندانی می کند  که شکنجه می کند  که اعدام می کند  که سنگسارمی 

کند  که سعی دارد حجاب اجبذاری بذر سذر زنذان کذنذد  کذه سذعذی دارد 

بعناوين مختلف زنان را به حاشيه براند  که سعذی دارد کذودکسذتذانذهذا و 

مردانه کنذد   –مدارس و دانشگاهها را مانند اتوبوس ها و دريا ها، زنانه 

که سعی دارد زنان را ازبر:زاری روز جهانی زن من  کند  که به زنذان 

اجازه ن ی دهد بدون اجازه ی ه سر يا پدر يذا بذراردشذان بذه مسذافذرت 

بروند  که سعی دارد زنان را ازحي انتخاب ه سر و شغي وحذي طذالق 

محروم کند  که سعی دارد زنان را شهروند درجه دوم و سوم سل داد کند  

که می کوشد اجازه ندهد زنان تشکي های مستقي خود را داشذتذه بذاشذنذد  

که اعتياد و تن فروشی را به زنان تح يي کرده است  که دستفروشذی را 

به زنان تح يي کرده است  که خودسوزی و خودکشی را به زنان تح يي 

کرده است  که ازدواج های اجباری دخذتذرکذان را بذه آن هذا وخذانذواده 

هايشان تح يي کرده است  که زندان و تجاوز را به زنان تذحذ ذيذي کذرده 

است  که می خواهد با وض  و اجرای سوانين ارتجاعی و محدود کذردن 

 آزادی های بيان و پوشش و     جهن ی برای  زنان برپا کند  
 

مو وردی از اين ه ه جنايتی که عليه زنان ايران روا داشذتذه مذی شذود 

طفره می رود و دلش مثي دل رهبرانش خوش است کذه مذعذاون رئذيذز 

ج هور است و به سازمان ملي رفته تا مثال در پنجاه و هشتي ن  اجذالس 

زنان ملي متحد ! سخنرانی کند  او : ان مذی کذنذد 

 زن آزارى در چند سکانس

 ٧ادامه در صفحه 

 از ميان خبرها
 آزاده دربندى



 کيوان جاوید

 ٣صفحه                                                                                                                                              ٦٣زن آزد شماره     

 

 

صحبت از مريم ن ازی است كذه در روز جذهذانذی زن، پذاريذز را بذه 

تهران و سنندج و ساهره و تونز وصي كذرده اسذت  صذحذبذت از اولذيذا 

ال هدی؛ آمنه تايلر؛ سفيا و سول از وكيذي پذور و ديذگذر زنذان مذبذارزی 

است كه اسالم سياسی را بر زمين كوبيده و يك بار ديگرعليه برد:ی زن 

در اسالم و ه ه مراهب اعالن جنگ  داده اند  از اعتراض عذريذان مذی 

:ويم كه دوست و دش ن، راست و چپ و بی تفاوت و فعذال سذيذاسذی را 

 واداشت كه حرفی بزند 
 

جنبش برای زن در ابعاد :ونا:ون و بسيار متنذوعذی بذه اسذتذقذبذال روز  

جهانی زن رفت  سخنرانی ها و ميتنگ ها و تراهرات در كشذور هذای 

:ونا:ون، :وشه هائی از اين رودر روئی جهان مت ذدن عذلذيذه بذربذريذت 

 اسالمی و مرهبی را به ن ايش :راشت  
 

بی شك ه ه اين انواع  ابراز وجود سياسی و جنبشی كه شاهدش بذوديذم، 

سدرت جنبش برای رهائی زن را به ن ايش :راشت   زم بود و بايذد هذر 

چه بيشتر :سترش يابد  جنبش برای رهائی زن بايد هر روزه و مذداومذا 

بر سر زند:ی انسانی خود بجنگد  بايد بيش از :رشته متحد شود و از دل 

جامعه و خصوصا از ميان ميلذيذون هذا زنذی كذه اسذيذر حذ ذومذت هذای 

اسالمی و :رفتار در دست باند های تبه ار مرهبی اند نيرو بگيذرد  بذايذد 

 ه ه خواسته های بحي زنان در كشور های اسالمزده دست يافتنی شود  

ه ه اينها، حتی يك صدم اين اسدامات و مبارزات، سابي سذتذايذش و سذابذي 

احترام اند  اما حركتی كه مريم ن ازی و يارانش در روز جذهذانذی زن، 

در سلب پاريز انجام دادند انفجاری بود كه ه ه را از خذواب پذرانذد  نذه 

فقط دش نان سسم خورده زنان و بشريت مت دن را، كه ه چذنذيذن نذيذروی 

عادت و احترام و ترس از در:ير شدن با مقدسات و تذابذو هذا را شذو  

زده كرد  هدف اين نوشته پرداختن به اين صف است  صفی كذه دشذ ذن 

اسالم سياسی و خواهان برابری بين زن و مرد است، صفی كه می :ويد 

هيچ غرابتی با مرد سا ری ندارد، صفی كه ناموس پرست و شوينيسذت 

مرد سا ر نيست  صفی كه حتی مدام در:ير مبارزه عليه نابرابری عليه 

زنان است  اين صف بايد به حقايقی مسلح شود  بايد چشذم و :ذوش بذاز 

كند؛ بايد روی پاهای خود بايستد و چشم در چشم زند:ی بدوزد و پی بذه 

 جايگاه عريم و بنيان ن مبارزه مريم ن ازی ببرد 
 

با انتشار علنی ع سذهذای بذرهذنذه مذريذم نذ ذازی و يذارانذش در مذديذای 

اجت اعی كه مستقي ا اسالم سياسی، دولذت هذای اسذالمذی و :ذروهذهذای 

واپسگرای ضد زن را مورد ح له سرار داده بودنذد، مذوجذی از نذرذر و 

بحش و پرخاش و تائيد و ت فير و تشويذي فضذای سذيذاسذی و فذ ذری را 

مشغول به خود كرد  هر كز چيزی :فت  بعضا عذلذنذی و در پذيذشذگذاه 

جامعه و بعضا در ج   های خودی و سربسته  نوشتند و :ذفذتذنذد، خذوب 

است اما نه برای مريم ن ازی  خوب است اما نه برای نذ ذايذش دادن در 

مديای اجت اعی و رسانه های ع ومی  :فتند و نوشتند و ترديد كردند  و 

البته در ابعاد وسي  تر و ه ه جانبه تری از سوی مدافعان جنذبذش بذرای 

رهای زن پاسخ :رفتند  در اين نبرد درس هذای زيذادی بذرای آمذوخذتذن 

 وجود داشت و بسياری فراوان آموختند  
 

در جواب به اين صف مردد :فتيم و نوشتيم و با حوصله پاسخ :فتيذم كذه 

ا:ر بدن زن در انواع فيلم های هاليودی و مجالت و نشذريذات و مذديذای 

اجت اعی به ن ايش :راشته می شود، تحت هيچ عنوان شذاهذد مذوجذی از 

( چرا؟ چون ايذنذجذا ۹ابراز ترديد و انزجار و تهديد و دستگيری نيستيم )

بدن زن به فروش می رسد و در جامعه سرمايه داری هذر آنذچذه كذه بذه 

كا  تبديي شود مقدس و سابي فروش و سابي احترام است  بذدن كذا  شذده 

زن را می شود در مجالت و روزنامه ها و تلويذزيذون هذا ديذد و از آن 

لرت برد و حتی ارضاء جنسی شد  نه تنها اين می توان وسي  ترين بذانذد 

های تن فروشی را سازمان داد و "آبرومندانه" كسذب درآمذد كذرد  مذی 

شود خانه عفاف اسالمی و  دفاتر ثبت صيقه اسالمی راه انداخت و مذی 

ساله را در "پارل ان دولت عذراق" رسذ ذيذت  ۱توان "ازدواج" كودكان 

داد  می توان اين ه ه جنايت كرد اما مح وم و بازداشت و انگذشذت نذ ذا 

نشد  اما كي اين صف ارتجاع ه راه با آن جذ ذاعذتذی كذه هذ ذيذشذه داور 

تاريخ است يادشان نرفت بايد به جنگ زنانی رفت كه عريان عليذه سذتذم 

بر زنان، خصوصا در كشور های تحت نفوذ ارتجاع اسالمی بذه مذيذدان 

 آمدند 
 

برخالف آن نيروی وسط كه دائ ا منتذرذر اسذت تذا 

 اعتراض عریان چرت همه را پراند!
 

 مارس، روز جهانی زن ٨... و اینگونه بود گرامی داشت 
 

 ... و ما به اینصورت به استقبال بزرگداشت روز جهانی زن رفتيم
 

 ... و بدینسان موقعيت فرودست زن در جوامع اسالم زده را در معرض دید و قضاوت جهانيان گذاشتيم
 

... و به این شيوه اسالمی ها را از تاریكخانه اشباح بيرون كشيده و وادارشان كردیم  زوزه سردهند و  هذیان 

 بگویند.
 

و سر انجام اینگونه شد كه نيروی عادت و درجا زدن در سنت و عقب ماندگی و همرنگ جماعت بودن را دود 

 كردیم و به هوا فرستادیم.

  ٧ادامه در صفحه 

 



ببيند وزنه تاريخ به سود چه طبقه و جنبشی در نوسان است تا بذه سذوی 

آن بچرخد، برخالف آن داوران ه يشه تاريخ كه بعضا :فتند و نذوشذتذنذد 

( ندارد، اين نيروی پيشرو و انذقذالبذی ۰اين حركت رب ی به آزادی زن)

و سازش ناپرير اسذت كذه جذهذان و تذاريذخ بشذری را بسذوی تذ ذدن و 

روشنائی می برد و هر:ز خسته هم ن ی شود  ن ی تواند نيز خسته شود  

برای پا  كردن لجنی كه به چهره انسذانذيذت نشذسذتذه اسذت، نشذسذتذن و 

نرار:ر بودن جايز نيسذت  ايذنذجذا اسذت كذه كذار و عذ ذي انسذان هذای 

 مبارزی چون مريم ن ازی برجسته تر می :ردد *
 

( پليز فرانسه مريم ن ازی و ه رزمانش را بازداشت اما بعد از چنذد ۹) 

 ساعت آزاد كرد 

( آذر ماجدی بعد از هر حركت سياسذی مذريذم نذ ذازی كذه بصذورت ۰) 

اعتراض عريان در س ح وسيعی بازتاب اجت اعی پيدا می كند و صذفذی 

از مرتج  ترين و عقب مانده ترين :روه های اسالمی و حتذی حذ ذومذت 

های اسالمی را وادار به ع ز الع ي هيستريك عليه اين اعذتذراض مذی 

كند، فورا وارد صحنه می شود و يادآور می :ردد كه اين حركت رب ی 

به "ك ونيسم كار:ری" و "منصور ح  ت" و "كالرا زت ين" و "آزادی 

زن" و بقيه بت هائی كه برای خود ساخته است تا سر:رم شذود، نذدارد  

می :ويد مريم ن ازی ه راه با چند فعال زن تقويم برهذنذه درسذت كذرده 

است كه از راه فروشش كسب درآمد كند و به اين ترتيب با هر اعتراض 

عريانی كه مريم ن ازی سازمان ميدهذد آذر مذاجذدی بذيذشذتذر در جذ ذود 

ف ری و سياسی خود فرو می رود و بيش از پيش آن را به نذ ذايذش مذی 

 :رارد  *

 ٧صفحه                                                                                                                                             ٦٣زن آزد شماره     

که ن اينده ی زنان ايران است! او خودش را به کوچه ی علی چذپ مذی 

زند و مشکالت ع ده ی زنان را تحريم استصادی و مذحذيذط زيسذت مذی 

بيند واعالم می کند  انگار زنان و در راس آنذهذا زنذان ايذران هذ ذه ی 

مشکالت شان حي شده و فقط  مانده تحريم استصادی و معضالت مذحذيذط 

زيست که با حي اين دو مشکي، زنان ايران ديگر هيچ غ ی ندارنذد وآب 

 در دل شان تکان ن ی خورد! 
 

ازمج وع ومحتوای سخنان مو وردی چنين برمی آيد که او برای دفذاع 

ازحي زنان به اجالس سازمان ملي نرفته بود بلذکذه رفذتذه بذود تذا شذايذد 

بتواند  بيگری کند تا راب ذه ی سذرمذايذه داری جذهذانذی بذا جذ ذهذوری 

اسالمی از اين هم که هست، بهترشود تا ج هوری اسالمی بذتذوانذد چذنذد 

صباحی ديگر نيز سر پا ب اند  رفته بود تا مراتب عجز و  به ی سذران 

ج هوری اسالمی را اين بار به شکي ديگری و ازکانال ديگری به :وش 

سرمايه داران بزرس درامريکا و اروپا برساند و خيال شان را از بذابذت 

 امنيت سرمايه و سرمايه :راری درايران راحت کند  
 

مو وردی از ه ه چيز حرف زد بجز از آزادی های اجت اعی زنان در 

اسفنذد، سذخذنذرانذی يذکذی از زنذان  ۹١ايران  او نگفت که چرا در روز 

مجلسی ج هوری اسالمی کذه مذجذوز :ذرفذتذه بذود و مذکذان بذر:ذزاری 

سخنرانی را از سبي اعالم کرده بودند وسصد داشت درمورد تشکذي هذای 

زنان حرف بزند، درست يک ساعت سبي از شروع بذرنذامذه بذه دسذتذور 

آسايان لغو شد  البته کسانيکه براى شرکت در جلسه سخنرانى رفته بودند  

به پار  نزديک محي بر:زاری سخنرانی لغو شده رفتذنذد و مذراسذم را 

خودشان دردست :رفتند و هريک از حاضران به نوبت سخنرانی کردند 

 و نگراشتند مردم دست خالی به خانه هايشان بروند 
 

مذارس  ۸سال زنان حي ندارند ب نذاسذبذت  ٣۵او نگفت که هنوز پز از 

جشن های خود را علنا بر:زارکنند  او ع دا فذرامذوش کذرد بذگذويذد کذه 

ه ين ماه :رشته دو کار:رزن درخيابان ج هوری اسالمی تهران از يک 

ساخت ان چند طبقه ی آتش :رفته، خودشان را از پنجره به بيرون پرتاب 

کرده و جان داده اند  او ع دا فذرامذوش کذرده بذگذويذد کذه دريذک سذال 

)تجاوز!( با دخترخوانذده “  ازدواج” :رشته، مجلز و دولت می خواستند 

را سانونی کنند اما دراثر فعاليت و مخالفت زنان و مردان آ:اه و مذبذارز، 

 مجبور شدند اين مصوبه ی کود  آزاری را به حالت تعليي درآورند  *

 اعتراض عریان ....ادامه  از صفحه ٠

 از ميان خبرها....ادامه  از صفحه ۵

تن از زنان :ناباد، در اعتراض به مرس دومين زن بذاردار  ۵٦ بيش از

:نابادی در ک تر از يک هفته، در برابر فرمانداری اين شهر تج   کرده 

 و خواستار رسيد:ی به اين موضوع شدند 
 

به :زارش ايسنا، فتح نيا، خواهر متوفی، با انتقاد از وضعيت بذهذداشذتذی 

هزار نفر ج ذعذيذت  ۹٦٦ شهر :فت  چرا اين شهرستان با داشتن بيش از

تنها سه متخصص زنان دارد، تا مردم مجبور باشند فقط نزد ه ين افذراد 

 بروند؟
 

به :فته وی، م ب برخی از پزشکان آنقذدر شذلذوغ اسذت کذه بذا انذتذقذاد 

بي ار را در م ب  ۹٦٦ شوند و :اهی روزانه بيش از بي اران مواجه می

نذفذر بذه  ۵ تذا ۴کنند  موس  ويزيت بيش از عالوه بر بي ارستان معاينه می

شوند و هر مريض در ک تر از يذک دسذيذقذه،  داخي اطاق معاينه برده می

بدون شنيدن شذرح حذال کذامذي 

 شوند  بي ار، معاينه می
 

مادر متوفی نيز با بيان ايذن کذه 

دخذذذذتذذذذرش بذذذذرای بذذذذارداری 

ماه تحت نذرذر دکذتذر  ۱ دومش

متخصص بوده و هيچ مشذکذلذی 

نذداشذتذه اسذت، اظذذهذار داشذذت  

چذذرا بذذايذذد در ايذذن زمذذانذذه کذذه 

 تجهيزات وعلم پزشکی پيشرفت کرده، فردی بر اثر زاي ان فوت کند 
 

دکتر علی عال ی، معاون بهداشتی دانشذگذاه عذلذوم پذزشذکذی :ذنذابذاد، و 

 ه چنين فرماندار :ناباد وعده دادند که خواست زنان پيگيری شود 
 

طبي اين :زارش، در ک تر از يک هفته يک مادر بذاردار در بذجذسذتذان 

سذالذه  ٣۰ سبي از زاي ان فوت شده و در بي ارستان :ناباد نيز يذک مذادر

 در حين زاي ان جان خود را از دست داده است *

تجمع اعتراضی زنان گناباد در مقابل فرمانداری 
 پس از مرگ دومين زن باردار 
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 زن آزاد
جنبش براى رهائى زن  -نشريه هفتگى فتنه   

 سردبير: سيامک امجدى

www.fitnah.org    :وب سایت www.facebook.fitnahmovement   فيس بوک www.fitnahmovement.blogspot.co.uk :وبالگ  

fitnahmovement2@gmail.com  

 بهار گلشه 

اتفاسى را که در اينجا باز:و مذى کذنذم 

در شذذهذذر سذذنذذنذذدج و بذذراى يذذکذذى از 

دوستانم که از مشتريان باشگاهى بذود 

که من در آنجذا کذار مذى کذردم  رخ 

 داده است 
 

من و دوستم در يکی از شذهذرکذهذای  

اطراف سنندج بنذام بذهذاران، زنذد:ذی 

ميکرديم  بهاران تا مرکز شهر حذدود 

 نيم ساعت با ماشين فاصله دارد 
 

مع و  ما بعد از ت رين، از بذاشذگذاه  

ورزشى با ه ديگذر بذه خذانذه بذرمذى 

:شتيم  يک روز بعد از پايان تذ ذريذن 

و از آنجا که بايد جايى مى رفتم با او به خانه برنگشتم و ازاو جدا شدم   

شب بود و هوا ک ی تاريک شده بود و بذعذلذت تذرافذيذک  ۸حدودا ساعت 

زياد و عدم وجود تاکسی ع ومی نا خواسته يک ماشين شخصی جذلذوی 

دوستم ترمز می کند، او نيز با جبارمسيرش را می :ويذد و سذوار مذی 

شود  در سواری بجز راننده يک نفر ديگر در جلذو   نشذسذتذه بذود  در 

ادامه مسير و بعد از مدتی راننده يک مرد ديگر را در بذيذن راه سذوار 

ميکند و به مسير خود ادامه ميدهد  دوستم بی خيال بيرون را نگاه ميکند 

که ناخودآ:اه  ترسی به سراغش آمذده و نذگذاهذی بذه اطذراف خذود مذى 

اندازد و می بيند که آن دو نفر به او نگاه ميکنند و توی آينه رانذنذده نذيذز 

به او نگاه ميکند  اين چيزها ترسش را بيشتر کرده و حز ميکذنذد اتذفذاق 

بدی م کن است برايش پيذش بذيذايذد  بذعذد از مذدتذی بذيذن دو نذفذر جذلذو 

حرفهايی رد و بدل شده و در اين هنگام تلفن راننده نيز زنگ ميخورد و 

او به شکي رمزی ميگويد که سوژه جور شده است، رديفش کند! دوستذم 

که اين حرف را شنيده بود به راننده ميگويد که مى خواهد  پذيذاده شذود  

راننده بدون توجه به حرف او با لبخندی :از ماشين را ميگيرد و ب رف 

بيرون شهر سرعتش را اضافه ميکند  دوسذتذم کذه خذيذلذی تذرسذيذده بذود 

شروع به داد و بيداد ميکند که آنها با خنده به او ميگويند هر چذقذدر مذى 

خواهد مى تواند داد و فرياد کند، چون کسى نيست به او ک ک کند  بذعذد 

از ک ی فکر کردن او و به اين نتيجه ميرسد که درب را بذاز کذنذد و بذه 

راننده مى :ويد  ا:ر نايستد خودش را به بذيذرون پذرت مذيذکذنذد  رانذنذده 

اندکی ميترسد که نکند باليی سراو بيايد سذرعذتذش را کذ ذی پذائذيذن مذی 

آورد  شخصی که در عقب ماشين کنار دوستم نشسته بود با چاسذو او را 

تهديد ميکند که داد نزند  دوستم بدون توجه به حذرفذهذای او و از تذرس 

اينکه مبادا آنها باليى سرش بياورند خودش را به بيرون پرت ميذکذنذد و 

بصورت خيلی وحشتنا  از ناحيذه سذر و دسذت و صذورت بذه شذدت 

آسيب می بيند ب وريکه بيهوش می شود  راننده ماشينی که پشت سرآنها 

حرکت مى کرده، مى بيند خان ی از ماشين جلويی به بيرون پرت شده و 

راننده ماشين بدون توجه به اين امر به حرکت خودش ادامذه مذيذدهذد  او 

مشکو  مى شود و ماشين را تعقيذب کذرده و شذ ذاره  مذاشذيذن را بذر 

 ميدارد و به پليز ميدهد 
 

از اين جريان چند روزى :رشت و او به باشگاه نيامد  اين موضوع مذن 

را نگران کرد چون او  يکی از شا:ردان منرم من بذود و هذيذچ جذلذسذه 

ت رينش را س   ن ی کرد  به دوستم تلفن کردم که مادرش جذواب داد و  

:فت که تصادف کرده و ن يتواند حرف بذزنذد  نذگذرانذيذم بذيذشذتذر شذد و 

تص يم :رفتم بعد از ات ام کارم به عيادت او بروم و هذ ذيذن کذار را هذم 

کردم  وستى به خانه دوستم رفذتذم و بذا او روبذرو شذدم وحشذت کذردم  

وضعيتش اصال خوب نبود  او بشدت آسيب ديده بذود و از چذنذد نذاحذيذه 

دچارشکستگی شده بود  شانز هم آورده بود که زيرماشين نذرفذتذه بذود  

مادرش کي جريان را برای من تعريف کرد  اين اتفاق و بدتر از آن هذم 

 مى توانست براى من رخ دهد ا:ر آنروز با او به خانه برمى :شتم  
 

خالصه اين موضوع مانند ب بی در ميان زنان باشگاه پخش شذد  بذعذدش 

هم آشکار شد که اتفاسات مشابهی برای زنهای ديگر در ساير نقاط شذهذر 

 رخ داده  بود  
 

چه بسيار زنهايی که شايد مورد اذيت و آزار و تجاوز سرار :رفته باشند 

ولى از ترس آبروى خود، سکوت اختيار کرده و حرفى به زبان نياورده 

 باشند و روى اين مسائي سرپوش :راشته باشند  
 

دولت در هر جامعه اى مذوظذف اسذت کذه امذنذيذت، حذرمذت و آرامذش 

شهروندانش اعم از زن و مرد را تامين کند  ا:ر خشونت عليه زنذان در 

جامعه اع ال مى شود، ا:ر زن آزارى مى شود، ا:ر به زنان در جامعه 

بى حرمتى مى شود، ا:ر آرامش زنان سلب مى شود، ا:ر هزار و يذک 

بالى ديگر سر زنان مى آيد، باعش و بانى اش ج هورى اسالمى اسذت  

چرا که سوانين خود حکومت، زن ستيز و تبعيض آميز و ارتجاعى است 

و اخالسيات عقب مانده و ضد زن را تشديد مى کند و اين اجذازه را مذى 

 دهد که زنان اينگونه مورد اذيت و آزار و بى حرمتى سرار :يرند  *

 زن آزارى: مقصر کيست؟
 

 

http://www.fitnah.org/

