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 زن آزاد زن آزاد
 

 نگذاریم اعدامش کنند!



 ٢صفحه                                                                                                                                              ٩٣زن آزد شماره     

 در مورد پرونده ریحانه و زندگى اش کمى توضیح دهید؟ زن آزاد: 

ساله است که هفت سال از  ۷۲ریحانه اکنون یک دختر مینا احدى: 

زندگیش را در زندانهاى مخوف جمهورى اسالمى بسر برده و این 

روزها در خطر اجراى حکم اعدام است. ریحانه دخترى است که در 

سالگى در یک واقعه ناخواسته، وارد گردبادى میشود که زندگى او  ۹۱

و خانواده اش را با یک معضل بزرگ روبرو کرده و به نوعى زندگى 

 آنها زیر و رو میشود. داستان از این قرار بوده است: 

ریحانه طراح دکوراسیون بود و یک روز در یک کافى شاپ در حال 

گفتگوى تلفنى با یک نفر در مورد کارش بود. بنحو کامال اتفاقى فردى 

به اسم مرتضى سربندى که از همکاران قبلى وزارت اطالعات رژیم 

اسالمى و مردى همسن پدر ریحانه بوده این گفتگو را مى شنود. 

مرتضى نقشه میریزد ریحانه را به نوعى به محل کارش برده و به او 

 تجاوز کند.

ریحانه میگوید این فرد به من مراجعه کرد و خواهان انجام کار 

دکوراسیون برای محل کارش شد. سپس چند قدم بعد از اینکه ریحانه از 

کافی شاپ مزبور خارج شده و قصد رفتن میکند. این فرد با ماشین در 

مقابل ریحانه توقف کرده و او را به نوعی راضی میکند که برای انجام 

کار همان روز به دفتر او برود. ریحانه با تردید سوار ماشین میشود و 

در مسیر راه مرتضی به یک داروخانه رفته و سپس به اصطالح باهم به 

طرف محل کارش میروند. ریحانه بعد از پیاده شدن از ماشین می بیند 

مرتضی او را به یک خانه آورده و سپس در را می بندد و قصد تجاوز 

 به ریحانه را میکند. 

ریحانه در جریان دفاع از خود به مرتضی یک ضربه میزند و فرار 

 میکند. 

اکنون او به اتهام قتل عمد در دادگاهی کذایی از سوی جمهوری اسالمی 

 به اعدام محکوم شده است. 

از پروسه رسیدگی به پرونده ریحانه خبر دارید، آیا او وکیل زن آزاد: 

 یا وکالیى داشته، آنها در مورد پرونده او چه میگویند؟ 

پروسه رسیدگی به پرونده، او پر از ابهام و مشکالت فراوان مینا احدی: 

است. البته این پروسه رسیدگی معمولی در ایران است. ابتدا فرد را 

دستگیر میکنند و بر اساس ایدئولوژی و نگاه جمهوری اسالمی و بر 

اساس سیاست این حکومت افراد را بدون در نظر گرفتن واقعیات و 

اتفاقاتی که افتاده محکوم میکنند. مثال حکومت اسالمی در موارد زیادی 

زنان مستقل و زنانی که مثال دست روی مرد بلند میکنند، بدون توجه به 

اینکه مثال این زن در جریان دفاع از خود و یا مقابله با قصد کشتن و 

قتل همسرش از خود دفاع کرده، معموال محکوم کرده و از مردساالری 

رسمی حکومتی دفاع میکند. در این مورد بدون توجه به دالیل و 

موضوع مهم قصد تجاوز یک مرد به یک دختر جوان، از قبل تصمیم 

گرفته شده است، ریحانه باید محکوم بشود و به اشد مجازات نیز محکوم 

شود. پس پروسه شکنجه و اقرار گیری شروع شده و ریحانه را بشدت 

 آزار داده و در نهایت به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم کرده اند. 

تا جایی که من مطلع شدم قبال وکیل ریحانه دمحم مصطفایی و شادی صدر 

بوده اند. من یک عکس از دادگاه با حضور این دو وکیل دیدم، 

مصطفایی در صفحه خود بطور مفصل ابهامات فراوان در این پرونده و 

عدم توجه دادگاه حکومت اسالمی به دهها مورد ابهام را بررسی کرده، 

مثال اینکه مرتضی در داروخانه ماده بیهوشی و کاندوم خریده بود، مثال 

اینکه در شربت هایی که روی میز بوده ماده خواب آور ریخته بوده و 

مثال اینکه کل مسئله این بوده که مرتضی با قصد قبلی ریحانه را به خانه 

ای کشانده و میخواست تجاز کند و ریحانه از خود دفاع کرده است. نه 

دادگاه اینها را نمی پذیرد و اعالم میکند که ریحانه قصد قبلی داشته و 

 رفته مرتضی را بکشد. 

 طراحی از مهرداد رهبر برای ریحانه   ٩ادامه در صفحه 

 

 نبرد برای زندگی!

 

 مصاحبه نشریه زن آزاد با مینا احدی در مورد کمپین نجات ریحانه جباری

 



 ٩صفحه                                                                                                                                              ٩٣زن آزد شماره     

بیشتر از هفت سال است که جمهورى اسالمى ریحانه را به زن آزاد: 

اعدام محکوم کرده است؟ اما چرا بعد از این همه سال امروز خبر اعدام 

 او مطرح میشود؟ 

سال قبل در جریان این پرونده قرار  ۲راستش من از همان مینا احدی: 

گرفتم. موضوع این بود که در برلین سخنرانی داشتم و عموی ریحانه 

مرا در این کنفرانس مالقات کرد و در حاشیه آن بمن گفت که میخواهند 

ما یعنی کمیته علیه اعدام و من  برای ریحانه یک کمپین بگذاریم. من 

قبول کردم و گفتم با ما تماس بگیرید و عکس ریحانه را بفرستید و کمک 

 کنید تا موضوع را در افکار عمومی مطرح کنیم. 

ظاهرا بعد از این مالقات، خانواده و پدر و مادر ریحانه، تصمیم 

میگیرند موضوع را علنی نکنند و به نوعی در همان چارچوب امکانات 

در داخل و پروسه دادگاه و غیره سعی کنند، موضوع را حل و فصل 

کنند. چرا که مطمئن بودند ریحانه به دلیل دفاع از خود تبرئه میشود وی 

حداقل به اعدام محکوم نمیشود. طبعا در این نوع تصمیم گیری مسائلی 

نظیر بگذار کسی خبر دار نشود و یا فشارهای حکومت مبنی بر اینکه 

 علنی کنید بدتر میشود و .. تاثیر داشته است. 

اما شش سال و اندی دست و پنجه نرم کردن با سیستم قضایی حکومت 

اسالمی به آنها درس تلخی میدهد. اینجا هیچ کس از عدالت و حق دفاع 

نمیکند، همه چیز سیاسی است و سیستم قضایی حکومت اسالمی یک 

دستگاه بیرحم جنایت است. قاضی بر اساس سیاست  و منافع رژیم 

تصمیم میگیرد، در دادگاهها از عناصر  و عوامل حکومت اسالمی صد 

در صد دفاع میشود مثل این مورد که شنیدم در دادگاه گفته اند، چون 

خانواده سربندی مذهبی هستند وزنان این خانواده با چادر در دادگاه 

حاضر میشوند و چون سربندی از مامورین قبلی وزارت اطالعات بوده 

و پسرش انگشتر عقیق دارد پس حتما او قبل از تجاوز ، صیغه کرده بود 

 و از این نوع دالیل که واقعا مسخره است. 

در هر حال االن حکومت اسالمی با به تائید رساندن این حکم اعدام و 

امضای حکم توسط الریجانی رئیس قوه قضاییه حکومت اسالمی قصد 

دارد ریحانه را اعدام کند. مادر ریحانه که یک کارگردان و مدرس تئاتر 

است در فیس بوک خود از این واقعه نوشت و ما مطلع شدیم و یک 

 کمپین اعالم کردیم. 

در مورد کمپين نجات جان ريحانه کمى توضيح دهيد. و زن آزاد: 

اينکه تا چه اندازه از اين کمپين در سطح بين المللى استقبال شده 

 است؟

بله ما بعد از اطالع از این واقعه یک کمپین اعالم کردیم. مینا احدی: 

نازنین افشین جم، شادی پاوه، شبنم اسداللهی و من این کمپین را اعالم 

کردیم. ابتدا یک اطالعیه به زبان فارسی و انگلیسی دادیم و کمی در 

مورد موضوع حرف زده و گفتیم دنیا باید کمک کند جان ریحانه را 

 نجات دهیم. 

یک طومار اعتراضی گذاشتیم و از مردم دعوت کردیم اینرا امضا کنند. 

سپس در چند شهر تظاهرات برگزار شد و سپس یک صفحه فیس بوکی 

از طرف دوستان راه افتاد به اسم ، من ریحانه جباری هستیم و خالصه 

این کمپین بسیار خوب با استقبال مواجه شد. اکنون طومار اعتراضی ما 

هزار  ۹۱۱هزار نفر امضا کرده اند و ما داریم به  ۱۹را بیش از 

 نزدیک میشویم. 

https://secure.avaaz.org/en/petition/

Catherine_Ashton_Ban_Ki_Moon_Ahmad_Shaheed_Save_2

6_year_old_woman_from_being_hanged_in_Iran/?fgoyhhb 

جالب اینست که در ایران نیز این کمپین بسیار با استقبال روبرو شده 

بویژه استقبال دختران جوان و زنان از این کمپین زیاد است. موضوع  

در اینجا اینست که زن در ایران چه موقعیتی دارد و بسیاری مینویسند 

تکلیف ما را روشن کنید اگر تن به تجاوز دهیم به اتهام زنا به سنگسار 

محکوم میشویم و اگر از خودمان دفاع کنیم اعدام میشویم، تکلیف زنان 

در این جامعه را باید روشن کرد. بنظر من به مغز استخوان آن جامعه 

این کمپین زده و بسیاری بدلیل سیستم قضایی حکومت اسالمی و ضد 

زن بودن آن به این کمپین پیوسته اند و آنرا امضا میکنند. البته باید بگویم 

که امضاها از سراسر جهان هست و به نوعی یک رفراندوم علیه اعدام 

در دنیا است. چون مادر ریحانه مدرس تئاتر و کارگردان است، پس 

هنرمندان زیادی به این کمپین توجه نشان داده و از او دفاع میکنند. در 

ایران هنرمندان زیادی در جریان این واقعه بوده و دارند برای نجات 

ریحانه تالش میکنند و در خارج کشور یک طومار اعتراض به این 

حکم در حال جمع آوری است از بین هنرمندان و تا کنون فاطی دمحمی 

یک هنرمند ایرانی ساکن هلند در مورد ریحانه یک نامه نوشته و از همه 

خواسته به این حکم اعتراض کنند، شاهین نجفی در مورد ریحانه نوشته 

 و از او دفاع کرده و این حرکت خوشبختانه ادامه دارد. 

تا کنون در تورنتو و استکهلم و اسلو تظاهرات شده و قرار است این 

 هفته در یوتبوری نیز تظاهرات بشود. 

در صفحه فیس بوکی اکنون زنان زیادی با عکس خود و یا زنان و 

مردان زیادی با پیام یک دقیقه ای خود اعالم میکنند که از ریحانه دفاع 

 میکنند. 

ttps://www.facebook.com/nejat26h 

این یک حرکت بسیار مهم برای دفاع از ریحانه، علیه زن ستیزی 

 از سایت فتنه دیدن کنید
از طریق سایت فتنه مى توانید به نشریات فتنه، مطالب و آخرین  

 کنید!اخبار مروبط به زنان دسترسى پیدا 
 

www.fitnah.org 

 ۷ادامه از صفحه نبرد برای زندگی! ... 

 ٣ادامه در صفحه 

 صفحه بندی نشریه: سهند مطلق

 

https://secure.avaaz.org/en/petition/Catherine_Ashton_Ban_Ki_Moon_Ahmad_Shaheed_Save_26_year_old_woman_from_being_hanged_in_Iran/?fgoyhhb
https://secure.avaaz.org/en/petition/Catherine_Ashton_Ban_Ki_Moon_Ahmad_Shaheed_Save_26_year_old_woman_from_being_hanged_in_Iran/?fgoyhhb
https://secure.avaaz.org/en/petition/Catherine_Ashton_Ban_Ki_Moon_Ahmad_Shaheed_Save_26_year_old_woman_from_being_hanged_in_Iran/?fgoyhhb
https://www.facebook.com/nejat26


 

عرصه ای از مبارزه با حکومت دوچرخه سواری زنان، 

 آپارتاید جنسی

 

دامنه آپارتاید جنسی جمهوری اسالمی عرصه ورزش و از جمله دوچرخه سواری زنان را نیز در بر 

میگیرد. از همین رو دوچرخه سواری نیز به عرصه ای از مبارزه زنان تبدیل شده است. در این رابطه حتی 

گروههای فیس بوکی شکل گرفته  و دختران و پسران جوان، اعضای این صفحات هستند و در چالش با 

قوانین ارتجاعی اسالمی گلگشتهای دوچرخه سواری سازمان میدهند و در این برنامه ریزی ها زنان نقش 

فعالی دارند. فشار این اعتراضات به حدى است که حتی خود مراجع حکومتی را به به ضد و نقیض گویی 

انداخته است. از جمله مدتی پیش "حسین رحیمی" رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، دوچرخه سواری 

دمحم رضا محمودی، معاون عمرانی وقت ۱۹زنان در شهر را ممنوع اعالم کرد. اما قبل از آن در تیر 

 استانداری تهران، دوچرخه سواری برای زنان را بال مانع اعالم کرده بود. 

 شهال دانشفر

 

به امید روزى که جنسیت، معیار 

 ارزش گذارى انسان نباشد!       
 

  ۴صفحه                                                                                                                                           ٩٣زن آزاد  شماره     

 میزگرد ٨ مارس ....  ادامه از صفحه ۹

 
ما همه مبارزین براى آزادى و رهایى  

زن را به حمایت فعال و پیوستن به 
 جنبش براى رهایى زن “ فتنه”

 دعوت مى کنیم!

 

در هر حال قضیه از این قرار است که دوچرخه سواری زنان به لحاظ 

"قانونی" مانعی ندارد. اما بنا بر بخشنامه نیروی انتظامی در معابر 

عمومی به زنان اجازه دوچرخه سواری داده نمیشود. اگر چه باز هم 

زنان تالش میکنند با مقاومت خود این محدودیت را هم کنار بزنند. اما 

در محالت و یا در پارکها تصویر کامال متفاوت است و دختران و 

پسران جوان با هم دوچرخه سواری و یا حتی اسکیت بازی میکنند. یک 

نمونه اش مثال در پارک چیتگر در تهران است. در واقع اینها را 

دختران و پسران جوان معترض به حکومت تحمیل کرده اند و بدین 

شکل عمال دیوار آپارتاید جنسی را در بسیاری جاها شکسته اند. اگر چه 

در شهرها ی کوچک فشار بر روی زنان بیشتر است و حتی در محالت 

هم زنان امکان دوچرخه سواری را ندارند. اما کماکان تالش برای در 

 هم شکستن این فشار ها را میتوان دید. 

در راستای همین کشاکشها شهرداری های رژیم اسالمی عمال برای 

دوچرخه سواری زنان مانع تراشی میکنند و بسیاری جاها به آن ها گیر 

میدهند. از جمله بنا بر قوانین ترافیک اسالمی، خانه های دوچرخه ای 

که شهرداری در سطح شهر تهران ایجاد کرده، فقط به مردان دوچرخه 

کرایه میدهند و اجازه کرایه دادن آنرا به زنان ندارند. البته این را در 

تابلوهایشان اعالم نکرده اند. تازه اگر جایی هم پیدا شود که به زنان 

دوچرخه بدهد، از آنها خواسته میشود که برای این کار با برادر، 

همسر، پدر و  یک مرد مراجعه کنند و دوچرخه به اسم آن مرد گرفته 

شود. ولی با اینحال دختران و پسران جوان با هم به این خانه ها مراجعه 

میکنند و با کرایه کردن دوچرخه، تن به قوانین ارتجاعی رژیم اسالمی 

 نداده و دختر و پسر با هم به دوچرخه سواری میروند. 

بعالوه تالش بسیاری کردند که دوچرخه سواری زنان را مشمول 

طرحهای حجاب و عفاف و غیره کنند و علنا مانع آن شوند. از جمله 

همین امروز زنان معترضی که علیه این جداسازی جنسیتی ایستاده اند، 

بخاطر دوچرخه سواری کردنشان با انواع مزاحمت های خیابانی و 

گیر دادنهای مامورین امر به معروف حکومت روبرویند. اما علیرغم 

همه این مزاحمت ها و فشارها زنان معترض بر روی این حق خود و 

زیر پا گذاشتن دیوارهای آپارتاید جنسی حکومت تالش میکنند. و 

همانطور که به نمونه هایش جلوتر اشاره کردم در این عرصه نیز 

 شکست و استیصال حکومت را به روشنی میتوان دید. 

خالصه کالم اینکه پیشروی های جنبش رهایی زن علیه جداسازیهای 

جنسیتی، از جمله در عرصه ورزش و دوچرخه سواری زنان، همگی 

حکایت از رشد بالنده این جنبش دارد.  این جنبشی است چپ، 

رادیکال، که جنگ با قوانین ارتجاعی اسالمی و  تفکیک جننسیتی و 

کنار انداختن حجاب ها جنگ هر روزه آن با رژیم اسالمی است. در 

همین راستا دوچرخه سواری نیز امروز به یک عرصه جدال زنان 

 معترض با آپارتاید جنسی رژیم اسالمی تبدیل شده است.*
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 اگر نشکسته بودى، نمى شکستم!

گر نشکسته بودند، نشکسته بودی، نمی شکستم! روزی که باید از عشق ا

لبریز باشم. تنها به جرم این است که لبهای شیرین عشق مرا یاد تلخ 

 ترین خاطره ی زندگیم می اندازد و امروز خزانم دراین بهار

داستان من قصه ی عجیبی نیست. روزی که برای تحویل مقاله ای 

هنری به دفتر مجله رفتم و در ازای دستمزدم هزینه ی گزافی به 

سردبیر پرداختم.  داستانی است که شاید هر زن تنهایى حداقل یکبار در 

زندگی با آن روبرو شده باشد، چرا که در راس اکثر کارها چه هنری 

چه صنعتی آدم های "موفقی" هستند که جای اخالق در فردیتشان به 

شدت خالی است و آنها را به دام هایی در انتظار فرصت شکار براى 

افراد بی تجربه و پرانرژی و در جستجوی نام  تبدیل کرده است. کافی 

است صید شوی و زندگیت طوری رقم بخورد که به جای شاکی بودن 

متهم شوی و به جای کشتن، کشته شوی. تمام اینها دست به دست هم 

میدهند تا زنانگی در خانه حبس و جرات نافرمانی نداشته باشد. انگار 

چیزی، دستی پشت تمام این قضایاست زن آزاده وقتی زیر بار نرفت  

طوری باید او را گوشزد کرد که با گوشت و پوستش بترسد و نداند که 

چرا باید همیشه محکوم باشد بی آنکه جرمی مرتکب شود و کامجویی 

 دیگران باعث شرم و محکومیت او باشد تا ، متعارضش.

داستان من از روزی شروع شد که برای شرکت در یک سمینار ادبی 

شرکت کردم و آنجا متوجه شدم که "ادیب و پژوهشگری سرشناس" در 

سمینار شرکت کرده و بسیار باعث مباهات شرکت کنندگان بود تا با او 

همکالم شوند و من نیز همنیطور. مردی بود هم سن و سال پدرم، 

دوست داشت مدام گنده گویى کند و از موضوعات مهم حرف بزند. 

همان روز سمینار با او آشنا شدم و در مورد کارهاى هنرى ام با او 

صحبت کردم. از من خواست برای چاپ مطالبم به مجله ی بسیار معتبر 

 او سر بزنم. 

چندی بعد توسط او دعوت به همایشی فرهنگی شدم تا مطلبی برای مجله 

اش بنویسم. مطلب را نوشتم، اما در مجله چاپ نشد. بارها این قضیه 

تکرار شد و هر بار هدیه ای کوچک تبلیغاتی به جای ارائه ی مطلب 

دریافت میکردم، اما هرگز خبری از چاپ مطلب نبود. چندی بعد 

سرصحبت از زنی باز شد که با وجود داشتن فرزند  حاضر بود به 

خاطر کار کردن با مجله  برای او هر کاری بکند، چرا که به دنبال 

کسب نام بود و این امکان به راحتی توسط سردبیر برایش فراهم شده 

بود، هرچند معتقد بود که آن خانم استعداد خاصی نداشته و از طریق 

 سردبیر کسب نام کرده است.

من نیز در جواب گفتم خوب من که در خواست حقوق و مزایا نکردم و 

او گفت که میداند و بحث را به طرز ماهرانه ای به سمت شعر نیمایی 

 کشاند چرا که قرار بود مقاله ای در آن مورد بنویسم.

میدانستم که نوشته هایم حرفه ای تر از خیلی های دیگر که مطالبشان 

چاپ میشد بود، متعجب و دلزده بودم از آن وضعیت تا آنکه روزی به 

دفتر مجله دعوت شدم و آن اتفاق افتاد، اتفاقی که پنهان کردنش مصادف 

است با حماقتم. برای محکوم دانستن خودم در صورتی که کاری نکرده 

ام که باعث شرم یا محکومیتم شود، من متهم نیستم و نباید در جایگاه 

اتهام قرار بگیرم حتی اگر کل زنهای عالم و مردهایشان غیر از این 

بدانند. آن روز لبهای مردی روی لبهایم قرار گرفت که یک کهکشان 

نوری از او فاصله ی احساسی داشتم و فقط برایم مردی صاحب دانش و 

آگاهی بود، نمیدانستم که رذلی دانشمند و بیسواد نمی شناسد و به ناگاه 

در جایگاهی قرارت می دهد که چاره ای جز کشتن یا از درون مردن 

 نداشته باشی.

من هم ریحانه ام! اما ریحانه ای که شجاعت کشتن نداشت، تا امروز 

اعدام شود. من ریحانه ای هستم که ترسید و تصمیم گرفت با سکوتش 

خود بمیرد تا متجاوزش. درافکارش خود را صدبار دار زد تا جامعه ی 

مردساالرش او را با خفت و ننگ دار نزند. ریحانه شجاع بود و 

شجاعتش او را تا پای پله های اعدام سوق داد اما من شجاع نبودم و 

 روزی صدبار در ذهن بیمارم می میرم و باز زنده میشوم.

امروز چنان از درون مرده ام که قادر به درک مردی که عاشقانه 

میخواهد که شریک زندگیم باشد نیستم، چرا که دیگر شریک هیچ چیزی 

نیستم و زندگی با خودم نیز غیر قابل تحمل شده است، چه رسد به 

دیگری. چنان بوی تعفنی مشامم را پر کرده که بوی خوش مردانگی 

قدغن شده میان دو فکر متضاد بودن یا نبودنم، کشتن یا مردنم. تحمل 

دردی که لبها توان بیانش را نداشته باشند، روح را ذره ذره میخورد و 

برای یافتن یک لحظه آرامش از خود دور شده ام و محو در نبودن تا 

 فقط بتوانم یک تصویر را از ذهنم پاک کنم.

اسارت در ذهن کم از زندان و اعدام و تهمت شنیدن ندارد. من از درون 

مرده ام و نیازی به اعدامم نیست چرا که دیگر کسی به نام زن درون 

جسم من زندگی نمیکند. دیگر نخواهم توانست زن کسی باشم وقتی خالی 

ام از زنانگی و پرام از زجر و درد زخم هایی که روحم را در انزوا 

میخورند و تفاله ام را تف میكنند بر آینه اى كه فقط باید زیبایى ام را می 

 دیدم.*

 باران بهاری



 کیوان جاوید
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 اسالمی و  علیه اعدام است. 

شما چه برنامه هاى را براى لغو اعدام ریحانه در دست زن آزاد: 

 دارید.  فراخوان شما به مردم چیست؟ 

ما امضاها را جمع کرده ایم به دست بان کی مون، کاترین مینا احدی: 

اشتون و احمد شهید برسانیم. امیدواریم در این هفته بتوانیم این کار را 

بکنیم و اگر امکانش باشد تعدادی از مقامات دولتها در اروپا را ببینیم. یا 

 مقامات اتحادیه اروپا و مسئولین کمیسیون حقوق بشر در این نهادها را .

در عین حال این کمپین تا زمانی که تکلیف پرونده ریحانه روشن بشود 

ادامه دارد. بنظر میرسد بعد از سیزه به در، موضوع در ایران نهایی 

میشود یا حکومت اسالمی قصد اجرای حکم را میکند و یا کوتاه می آید. 

ما منتظر اقدامات در ایران هستیم. از هنرمندان  دعوت کرده ایم در 

ایران و یا در سراسر جهان اعتراض کنند. اگر حکومت اسالمی در 

هزار نفر کوتاه نیاید، اقدامات ما ۹۱۱مقابل این حرکت بزرگ و امضای 

هم شدت میگیرد، مثال تظاهرات در شهرهای بیشتر و یا اعالم تحصن 

در مقابل سفارتخانه های حکومت ا سالمی. باید این نبرد را همه ما مهم 

تلقی کنیم و باید حکومت را وادار به عقب نشینی کنیم. از هر طریق 

 ممکن. 

 پس فراخوان من به خوانندگان نشریه شما و به همه اینست: 

این یک مبارزه مهم است برای نجات جان ریحانه، علیه سیستم قضایی 

 حکومت اسالمی علیه اعدامها در ایران.

باید در این نبرد وارد شد و د رمقابل تاکتیک های حکومت اسالمی ضد 

تاکتیک به خرج داد. ما آماده هستیم و من شخصا این مبارزه را  

بسیارمهم میدانم و فکر میکنم ما میتوانیم حکومت اسالمی را وادار به 

 عقب نشینی کنیم.* 

 ٩نبرد برای زندگی! ...    ادامه از صفحه 

 به این لیست تا بی نهایت اضافه كنید!

 

حرف از زن است. می گویند زن شریك زندگی مرد است. زن آرامش است. زن امنیت و فرراغرت اسرت. مری 

گویند زن زندگی است. همه اینها و هزار تعریف و تمجید دیگر را به این لیست بظاهر قشنگ اضرافره كرنریرد ترا 

ببینید زن چه جایگاه رفیعی در این جهان دارد. خصوصا در بین مذاهب این عظمت زن را جستجو كنید. اصرال 

 بهشت زیر پای مادران است. از این بهتر نمی شود. 

اما باید اعتراف كرد این اسالم، حكومت های اسالمی و جنبش اسالمی است كه در گررامریرداشرت مرقرام زن در 

ایران و منطقه و جهان حرف اول را می زند.  موقعیت "رفیع زن" در اسالم آنقدر زیاد است كه حرتری لریرسرت 

 كردن آنها در این نشریه غیر ممكن است، چه رسد كه درباره همه آنها قصد نوشتن كنیم. با هم ببینیم: 

 بیکاری زنان در ایران دو و نیم برابر مردان است.

 تجمع اعتراضی زنان گناباد در مقابل فرمانداری پس از مرگ دومین زن باردار.

 اعتراض یکپارچه زنان پارلمان کنیا به تصویب چند همسری.

 فراخوان به نقض ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی.

 الیحه ازدواج کودکان در عراق. 

 درصد از کشاورزی گیالن بر دوش زنان محروم از بیمه. ۰۱حدود 

 دختران ایرانی به دنبال مجوز برای تمرین کشتی.

خودتان به ایرن لریرسرت اضرافره كرنریرد. از مرحررومریرت ورود زنران بره 

ورزشگاه ها تا محروم بودن از دوچرخه سواری و حجراب اجربراری و 

از  محرومیت هائی چون حق طالق و حق سفر و حق انتخاب شغل بره 

دلخواه خود تا محروم بودن از حق حضانت فرزند توسط مادر و هرزار 

 بی حقی دیگر.

آری این لیست بی نهایت است. ما در این نابرابری های فوق ارتجراعری 

یك جنبش سیاسی ضد بشری را مشاهده می كنیم. جنبش و دولرت هرای 

خطرناك و مخوف ضد زن اسالمی كه از خاورمیانه تا آفرریرقرا جرنرایرت 

می كنند و مورد احترام بسیاری از دولت های غربری نریرز هسرترنرد. در 

برابر این هیوالی ضد زن البته جنبش برای رهائی زن در همیرن ابرعراد 

جهانی ساكت و نظارگر و خاموش نیست. به مبارزه جهان متمدن و در 

پیشاپیش آن، به مبارزه زنان در ایران و مصر و تونس نگراه كرنریرد. بره 

مریم نمازی ها و مینا احدی ها و آمنه و علیا و  فمن و  جبنش بررابرری 

 مارس سنندج نگاه كنید.*  ۸طلبانه زنان در 

 

 



 مخالفت با اعتراض عریان: نگران از چه؟

 

آكسیون اعتراض عریان مریم نمازی و رفقایش، آمینه صبویی، علیا ماجده المهدی، سولماز وكیلپور، مریم 

رسول و صفیه لبدیی، مقابل موزه لوور در پاریس مخالفتهایی را به دنبال داشته كه جا دارد به بعضی از این 

مخالفتها بپردازیم. من بنوبه خود از مریم نمازی و رفقایش دفاع كردم و تقریبا همه دالئل مخالفین را، از 

اسالمیون تا ملیون تا سكوالرها و چپ های سنت گرا تا دوستانی كه نگرانی شان از سر دلسوزی بود را دنبال 

 كرده و درباره آنها فكر و تعمق كرده ام. 

بدن زن در همه مذاهب یكتاپرست منبع شر است. بر همین اساس لخت شدن زن گناهی كبیره است كه در همه 

كند. بر  این مذاهب جرمی نابخشودنی است. اما سنگینی "شرم" لخت شدن فقط بر ذهن مذهبی ها سنگینی نمی

كند كه چپگرائی و سكوالریسمشان هنوز یك پا در این مذاهب یكتاپرست  ذهن چپها و سكوالرهایی هم سنگینی می

دارد. بعضی ها از لج ضدیتشان با شخص مریم نمازی و حزبی كه او عضوش هست به آن ور موضعگیری 

افتادند. تفكیك مواضع مخالفین دو كمپ راست و چپ مشكل شد. این جماعت ظاهرا بریده از مذاهب یكتاپرست، 

این مدت نشان دادند كه تا عمق وجودشان فارغ التحصیالن این مذاهب هستند. نشان دادند كه دوستی شان با زن 

 تا چه حد دروغین است. از بدترین الفاظ ضد زن و مردساالر برای توصیف اعتراض مریم نمازی و رفقایش استفاده كردند.

 ناصر اصغری
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 اعتراض به چه؟

مارس، روز جهانی زن و در اعتراض به بیحقوقی زنان در كشورهای اسالم زده مثل ایران، مصر، تونس،  ۸این اعتراض )عریان( به مناسبت 

اعتراض به اسالم، اعتراض به خشن ترین وجه كنترل بر بدن زن، اعتراض به زن كشی است. در اسالم و به تبع افغانستان، عربستان و غیره بود. 

ش آن در كشورهای اسالم زده و حتی بدتر، كشورهایی كه اسالم سیاسی در فرمتهای مختلف و متفاوتی آنجاها در حكومت است، زن در بهترین حالت

 نصف مرد است. حق طالق با مرد است. حق مسافرت بدون همراهی با مرد را ندارد. زن آیده آل زنی است كه مطیع قوانین اسالمی و مطیع مردان

 خانواده باشد. بقول مریم نمازی، زن لخت و اعتراض عریان، آنتی تز مطیع و كنترل كردن زنان در جوامع اسالم زده است.

پیام این اعتراض را خود جمهوری اسالمی بهتر از همه گرفت. سایت "باشگاه خبرنگاران" كه سایت صدا و سیمای جمهوری اسالمی است، در 

خصوص این اعتراض نوشت: "نمایش اندام جنسی شیوه جدید مبارزه علیه کشورهای دارای جمعیت مسلمان و حکومتهای اسالمی است، البته این 

تا  دیمشیوه مبارزاتی توسط ضدانقالب خارج نشین برای اولین بار در کنفرانس برلین به کار گرفته شد! پس از آن تا مدتها شاهد چنین اقدامی نبو

]عریان نویسد: "بدن نمایی  اینکه انقالب مصر و ماجرای ماجده علیا المهدی پیش آمد و پس از آن اقدام زننده گلشیفته فراهانی ...". جای دیگری می

کردن[ نسبت به سایر روش ها شیوه مبارزاتی جدیدی محسوب می شود، اگرچه بدن نمایی در برخی از کشورهای دنیا با هدف حمایت از حقوق 

پذیرد که مهمترین آن نمایش  زنان صورت می پذیرد اما چنین شیوه ای در کشورهای دارای جمعیت مسلمان با اهداف کامال سیاسی انجام می

ای از بدن نمایی در مورد  ناخوشنودی و نارضایتی زنان مسلمان از اسالم و حکومت اسالمی است. به همین منظور گسترده ترین بازتاب رسانه

" )به نقل از شهال دانشفر: "اعتراض عریان و چالش رژیم .های اینچنینی در دیگر کشورها شد ماجده علیا الهدی صورت پذیرفت که سرآغاز حرکت

اسالمی"( و درست از همان روزی كه اولین بار علیا ماجده المهدی از مصر در اعتراض به وحشی گری اسالمیون لخت شد، اعتراض مریم 

ه ه بنمازی و آمینه صبویی و دیگرانی هم كه به این شیوه اعتراض كرده اند همین بوده: اعتراض به بیحقوقی زنان كشورهای اسالم زده و جلب توج

 وضعیت این زنان!
 ٨ادامه در صفحه 



  ٨صفحه                                                                                                                            ٩٣زن آزد شماره     

 

 زن آزاد
جنبش براى رهائى زن  -نشریه هفتگى فتنه   

 سردبیر: سیامک امجدى

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

fitnahmovement2@gmail.com  

 ناهنجاری اعتراض عریان

كسانی كه خود را چپ نخواندند و لباس چپشان مشكلی برایشان در 

خودسانسوری ایجاد نكرد، رك و پوست كنده گفتند كه این اعتراض 

ناهنجار است و خط قرمزها را رد كرده است. شهرام همایون شاید 

نمونه تیپیك ناسیونالیسم ایرانی باشد كه از همه چیز به نام "ایران"، از 

آب و خاك و اسمش گرفته تا بادهایی كه آنجا در حركتند، برای خودش 

دكان باز كرده است. او در واكنش به اعتراض مریم نمازی و رفقایش 

در یكی از برنامه های تلویزیونی اش می گوید: "برهنه کردن بدن و 

اقدام به اینگونه کارها مردم را وحشت زده میکند. چون مردم ایران 

برای خودشان و خانواده هایشان خط قرمزهایی را دارند و اگر قرار 

باشد در مقابل حجاب اینگونه اقداماتی صورت بگیرد چه بسا برخی 

ترجیح بدهند همان حجاب را داشته باشند." من این نقل قول از شهرام 

همایون را در چندین سایت جمهوری اسالمی و درست به دلیل اینكه 

 همسو با اهداف این رژیم زن كش است، پیدا كردم.

شهرام همایون هیچ دلیل و بهانه تئوریك و طبقاتی ای نیاورد و رك و 

پوست كنده از عبور مریم و رفقایش از "خط قرمز"ها گالیه كرد. اما 

اند، "كارگری نیست"، "طبقاتی نیست"،  كسانی كه لباس چپ پوشیده

"بسیج نمی كند"، "كمكی به رهائی زن نمی كند"، "مشكل زنان ایران 

برهنگی نیست" و غیره را به كمك طلبیدند كه شب آسوده سر بر بالین 

بگذارند. اگر شهرام همایون صریحا از شكستن تابوها ابراز ناخشنودی 

كرد، همایونهای لباس چپ پوشیده نتوانستند عمال از او فاصله بگیرند. 

مثل شهرام همایون و مذهبی های یكتاپرست هم، نتوانستند این واقعیت 

ساده را برای خود حل و حالجی كنند كه آلت تناسلی زنان و مردان هم، 

بدور از تابوهای مذهبی و سنتی، چیزی جز اعضایی از بدن انسان 

نیستند! وقتی كه بدن لخت زن را دیدند، تنها چیزی را كه توانستند در 

بین این همه مسائل مطرح شده ببینند، آلت تناسلی زنان و قباحت این كار 

بود. اعتراض به سركوب زنان، بیحقوقی زنان، نفس اعتراض و غیره، 

 حاشیه ای شد. 

برای این جماعت اعتراض عریان ناهنجار است و غیرقابل حمایت، 

برای اینكه این زنان لباس بر تن نداشتند! این پایه تمام استدالالت این 

جماعت است كه قرار است جامعه رهائی اش را در وجود و ایده های 

 آنها جستجو كند!

 خدشه دار شدن وجدان مسلمانان

از همان ابتدا واكنش مسلمانان و بخصوص آن طیف از اسالمیونی كه 

كنترل بر بدن زن ابزار قدرت آنهاست قابل پیش بینی بود. مسلمانانی در 

مارس پاریس  ۸هند یكی از روزنامه هایی را كه خبر اعتراض عریان 

 را همراه با عكس آن منتشر كرده بود آتش زدند. 

یكی از سایتهای جمهوری اسالمی تیتر مطلب خود را "هرزگانی که به 

اسم مبارزه سیاسی برهنه می شوند" گذاشته بود. كسانی از این صحبت 

كردند كه "جواب كودكانمان را چه بدهیم كه با به نمایش گذاشتن بدن 

لختشان، همه اخالقیات را زیر پا گذاشته اند". و البته همه می دانیم كه 

چه فتواهائی را بر علیه علیا ماجده المهدی و آمینه تایلر صبویی صادر 

 كردند و چه تهدیدهایی به جان آنها شد. 

سایت دیگری از جمهوری اسالمی به نام "خبرنو" می نویسد: "این 

زنان ایرانی در اروپا با برهنه کردن اندام خود و شعارهای هنجار شکن 

قصد داشتند که به نقض حقوق زنان در داخل ایران اعتراض نمایند. 

البته حقوقی که اینگونه زنان از آن صحبت میکنند بیشتر مربوط به 

آزادی بدون قید و شرط جنسی در متن جامعه است. یعنی ارتباط 

نامشروع با هر کس و همچنین همجنسگرایی و همجنس بازی." همین 

مقاله مندرج در آن سایت را اگر كسی ترجمه كند و به دفاتر اداره 

صدور ویزای كشورهای اروپائی بفرستد، بخاطر ابراز تنفر بر علیه 

زنان و همجنسگرایان از صدور ویزا به مسئولین آنها خودداری خواهد 

شد. بعید به نظر می رسد كه حتی پاپ فرانسیس هم امروزه علنا اینچنین 

درباره رابطه آزاد جنسی افراد حرف بزند. اما وقتی كه تعدادی زن به 

این روابط و این مذهب و این دست درازی به حق و حقوق زنان 

اعتراض می كنند، اولین كسانی كه این اعتراض را محكوم می كنند، از 

صف كسانی است كه ظاهرا قرار بود خود جلوی صف معترضین به 

 بیحقوقی زنان باشند. 

 اعتراض عریان و هرزگی

باید اذعان كرد كه بخش وسیعی از مخالفین مریم نمازی و رفقایش 

نگاهی مردساالرانه ضدزن به این موضوع دارند. منظورم این است كه 

در این اعتراض، آنچه كه توجه شان را جلب كرد نه اعتراض به 

بیحقوقی زنان در ایران و مصر و غیره، بلكه همچنانكه باالتر هم اشاره 

كردم، آلت تناسلی این زنان بود. یكی از اینها كه به كمپ چپ سنت 

پرست تعلق دارد، رسما روی دیوار فیسبوكش نوشته بود كه اینها 

"فاحشه" هستند و بعد با تمسخر كه یك "ههههه" هم به دنبال داشت، 

نوشته بود كه "حداقل موهای زائد دور آلت تناسلی شان را می تراشیدند 

كه آبروریزی نشود." تعدادی اصرار دارند اعتراض عریان را 

پورنوگرافی معرفی كنند. می گویند چون "تقویم برهنگی" به فروش می 

 رسد، پس این همان پورن است.

 ۲ادامه از صفحه اعتراض عریان.... 

 ادامه مطلب را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: 
 http://www.fitnah.org/fitnah_farsi_articles/

 

http://www.fitnah.org/
http://www.fitnah.org/fitnah_farsi_articles/Naser_Asqari_za37.html

