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 ادامه در صفحه بعد

 سیاسی یا مدنی؟مبارزه علیه حجاب: 

 مصطفی صابر

مبارزه علیه حجاجا  

یک مبارزه سیاسی اسج  

یا یک اعجرجضام مج؟ جین ایج  

سوال مرافیزیکی و گجرجضاه نجهجهج؟ه 

اس . ای  دو قطبی "م؟ ی یا سجیجاسجی" 

ناذ  اس . آ هم در مرلکرجی نجه حجرجی آ  

خوردن و  جسجک ندجیج؟ن مجم امجضی سجیجاسجی و 

موضوع اعرضام اس . پاییهرض خوامیم دی؟ نجه رجضا 

ایهگو ه طجض  ماجا،جهه  جهجایجرجا اجضای مجهجار و سجضنجو  

اعرضام علیه حاا  اس  و مهافع سیاسی روشهجی پدج  آن 

ما . اما ایهضوزما نه دور ج؟ی؟ و گاجرجضده ای از اعجرجضام 

علیه حاا  جضیان دارده رجه ناجا جی دوقجطجبجی ر ج  اجاخجرجه 

"اعججرججضام سججیججاسججی یججا مجج؟ ججی" را در مجج ججااجج  مججبججارزا  و 

اعرضاضا  اجرراعی فزایه؟ه علیه حجاجا  اججبجاری و دو،جرجیه 

 مطض  میکهه؟ن و م؟ف شان ریا ن

مم دس  ا ؟رناران حکوم  و م اما  امهیری رژیجمه و مجم اجه 

اصطال  اپوزیایون اصال  طلب جرهوری اسالمی و م؟افعان 

اسرحا،ه و تع؟ی  رژیم اسالمیه مضدو  اه سجهجم خجود در قجضار 

دادن ایضامه "م؟ ی یا سیاسی" در پیش پای اعرضام گارضده و 

 رادیکال علیه حاا ه نوشا و ذیهسع ماره؟:

جها  در ق؟ر  و مائو،یج  امجهجیجرجی رژیجم طجبجه مجعجرجول مجض 

اعرضام علیه حاا ه ره در خیااان و محیط نار و دا دگاه و 

ره در فضای ماازیه را یک ماا،ه "امهی  ملجی" و تجهج؟یج؟ی 

علیه "نیان اسالم" قلر؟اد میکهه؟. تا اع؟ اجضای حجسجظ  ج جامه اجا 

ترام قوا و ایضحرا ه اه آن حرله نهه؟. آ هجا مجیجگجویجهج؟ اعجرجضام 

علیه حاا  سیاسی و امهیری اس ؛ سضش اه ای  یجا آن ججضیجان 

اضا ؟از وص  اس ؛ توطئه اسرکبار جها ی و تهاججم فجضمجهجگجی 

اس . تا مزیهه مدارن  مضدم در اعرضام علیه حاا  را اجا  

ابض ؟ه دامهه و وسع  آن را مگض مح؟ود و  هایرا آ ضا سجضنجو  

 و مهار نهه؟. روشی نه مره ما اه خوای اا آن آشهاییم. 



 9صفحه                                 9۱3۲مه  32/  3121اردیبهشت  92 جنبش برای رهایی زن    -نشریه هفتگی فتنه زن آزاد                            

 

 مبارزه علیه حجاب: سیاسی یا مدنی؟ 

 مصطفى صابر

اصال  طلبان اما میکوشه؟ ای  روزما ظامضا در  ج جطجه مج جااج  سجیجاسج  

امهیری نضدن اعرضام اه حاا  اایاره؟؛  ایهها  سع شان در دام  زدن اجه 

آن دوقطبی ناذ  نذایی "مبارزه سیاسی یا اعجرجضام مج؟ جی" اسج ه تجا 

خود را اعهوان م؟افع و  رایه؟ه قطب "اعرضام م؟ ی" عضضه و مجطجض  

نهه؟. اض ای  اصضار دار ؟ نه اعرضاضا  اخجیجض عجلجیجه حجاجا   و مج جال 

ا ردار عکک مای ای حاا  در ایهرض ج   یجک اعجرجضام مج؟ جی اسج . 

سیاسی  یا . ،ذا سضش اه میچ حز  و جضیان سجیجاسجی وصج   جیجاج . 

ماا،ه اش ف ط آزادی پوشش اس . در پی اضا ؟ازی ججرجهجوری اسجالمجی 

 یا  و غیضه. تا مری  اواخض ا،بره اصال  طلبان مبارزه علیه حاجا  را 

مهم  ری دا اره؟  مهوز مجم اج جش مجایجی از آ جهجا  جرجی دا جهج؟  و حجرجی 

فریهیا  مایدان مم میگسره؟ ماائ  مهررضی از حجاجا  وججود دارد. امجا 

حا  نه ا ش مایی از آ ها مروجه ش؟ه ا ؟ ااعاد اعجرجضام عجلجیجه حجاجا  

رهان وسیع اس  نه اه یکی از مجوضجوعجا  ااجرجض اصجلجی سجیجاسج  در 

ایضان تب؟ی  ش؟هه اا پضرم "اعرضام م؟ ی" اجه مجیج؟ان آمج؟ه ا ج؟ و حجرجی 

میکوشه؟ خود را اعهوان راه حلی در م ااجلجه اجا سجیجاسج  امجهجیجرجی نجضدن 

 اعرضام اه حاا  مطض  نهه؟.

اای؟ اذعان نضد نه ای  اسر؟ ل و ادعای اصال  طلبان حاوی مجطجلجواجیج  

عرلی معیهی اس  نه اه آن  اضد و  سوذ می؟م؟. او  اه ایج  د،جیج  نجه در 

جضیان عر ه یک فعال محلی علیه حاا  اضای ایااد  وعی ررض امهجیجرجی 

و م االه اا پلیک اعضجا مجرجکج  اسج   جاگجزیجض اجاشج؟ نجه پدج  اسجرج؟ ل 

"اعرضام م  م؟ ی اس " اضود. ثا یا یک اعرضام وسیجع و اججرجرجاعجی 

  یض مبارزه علیه حاا  نه مجحجرجوای ضج؟ حجکجومجرجی آشجکجاری دارده 

مرک  اس  در اار؟ای نار ترای  اه اضجاره  کضدن وجه رادیکال و ضج؟ 

حکومری خود داشره ااش؟. مضدوی ای  مالح ا  اجه اسجرج؟ ل و ادعجای 

اصال  طلبان دس  اا  می؟م؟. اما ای  مالح ا  عرلی نه ایهاا و آ جاجا 

میروا ؟ توجیه داشره ااش؟ اگض اه خط غا،ب اض ن  اعرضام علیه حجاجا  

تب؟ی  شوده آ گاه اشربجامجی اجزرخ را داده اسج  نجه اجهجسجع ججرجهجوری 

اسالمی و ا ای حاااش ترام خوام؟ ش؟. در د یای واقعیه یجعجهجی اوضجاع 

سیاسی ایضانه روی دیگض سکه ی ته؟یج؟ مج جامجا  امجهجیجرجی و ماجئجو،جیج  

مار یم سضنو  نه میکوشه؟ مره ریجز را امجهجیجرجی نجهجهج؟ه مجرجا جا تجالش 

اصال  طلبان اضای ت لی  و مهار اعرضام اه حاا  در یک رهاررجو  

م؟ ی و غیض سیاسی قضار دارد. ،ذا پذیضفر  دو قطبی نجاذ  "سجیجاسجی یجا 

م؟ ی" و ا؟تض از آنه قبول رهاررواه "اعرضام م؟ ی" اعهوان یک خجط 

مدی مبارزاتی در م االه اا حاا ه از پیش عهصض شکاج  را در خجود 

دارد. در واقع پهاه گضفر  در سهگضی سا  و غیجض قجااج  دوام اسج  نجه 

 ادامه از صفحه اول



درس  در ،ح ا  حااس  بضد میروا ؟ در تعام  جهجا  مجای  ج جام فجضو 

ریزد و  هایرا میروا ؟ توسط سضنواگضان یعهی ججرجهجوری اسجالمجی فجرج  

شود.  کره ای نه اارما در عضصه مجای دیجگجض اعجرجضام اتجسجاه افجرجاده 

 اس .

مض اعرضام و مبارزه م؟ یه در ترام جوامع عروما و در جامجعجه ایجضان 

خصوصاه در عی  حال مبارزه سیاسی  یز ما . ای  موضعی ضجعجیج  

و ضضاه پذیض و گرضاه نهه؟ه اس  نه خصل  سیاسی یک حضن  م؟ ی و 

اجرراعی را مهکض شویم. دوقطبی "م؟ ی و سیاسی"ه یک دو قطبی ناذ  

و رهاررو  ریانارا ه ای اضای ر   نضدن مضدم اسج . مجیجچ مجبجارزه 

سیاسی توده ای  ری توا ؟ ا؟ون تکیه اض عهاصض م؟ ی و اجرراعی شجکج  

اگیضد. در عوم میچ مبارزه م؟ ی ا؟ون سیاس  و خط و جهج  گجیجضی 

معی   ری توا ؟ وجود داشره ااش؟. مض مبارزه م؟ ی وجهی سجیجاسجی دارد 

و مض مبارزه سیاسی وجهی م؟ ی دارد. ماا،ه مهم ای  اس  نجه اجض مجض  

مبارزه م؟ ی مسضوم ره سیاسری حانم اس . ای  سیاس  ا،بره مجیجرجوا ج؟ 

ق؟ر  و   ام حانم را اه را،ش اکد؟  سض گو ی طلبا ه ااش؟   و یجا  جهه 

ناری اه رهاررواه و ساخرار سیاسی  ؟اشره ااش؟ و صضفا مجعجطجوف اجه 

تغییضا  و اصالحا  معی  و مجحج؟ودی اجاشج؟. در واقجع وقجرجی اصجال  

طلبان میگویه؟ "ای  اعرضام م؟ ی اس " در واقجع دار ج؟ اجا ریجانجاری 

سیاس  خودشان را تجحج  عجهجوان "اعجرجضام مج؟ جی" قجا،جب مجیجکجهجهج؟. 

مه ورشان دقی جا ایج  اسج  نجه اجض ایج  اعجرجضام یجک سجیجاسج  غجیجض 

سض گو ی طلبا ه حانم اس . ای  اعجرجضام عجلجیجه حجاجا   جرجی خجوامج؟ 

جرهوری اسالمی را حری تضجعجیج  نجهج؟.  مجیج جوامج؟ اجا اصجالحجا  و 

تغییضاتی در ای    ام آ ضا قاا  دوام نه؟. م ال قوا ی  و س رجگجیجضی مجای 

مضاوط اه حاا  را ق؟ری تع؟ی  نه؟ تا   ام را از ای  تهاقضی نجه خجود 

 را در آن گضفرار نضده رما نه؟ و ا ای آ ضا تضری   رای؟. 

ایهکه سیاس  اصال  و تع؟ی  جرهوری اسالمی تا ره ح؟ خود یک تومم 

محض اس  و اه جایی  ریضس؟ اه جای خود. اما ای  درس  مران  ج جطجه 

ضعسی اس  نه اضادران آن یکی جها  نه مره ریز را سیاسی و امهجیجرجی 

میکهه؟ خیلی خو  ال؟ ؟ نه رگو ه از آن اسرساده نهه؟ و از مجرجان  ج جطجه 

حرله را آغاز نهه؟. رضا نه میروا ه؟ ااادگی  دان دمه؟ ای  مبارزه مج؟ جی 

در  های  سیاس  معیهی را د بال میکه؟ و م ال در خ؟م  "فرهه" و "علیه 

امهی  ندور" اس  و غیضه. در  ریاه اا حضاه سیاسی و امهیری اه صجسجی 

نه خود را صضفا یک حضن  م؟ ی تعضی  نضده حرله نهه؟. معجرجو  مجم 

ا،بره تع؟ادی از اصال  طلبان ای  وسط مرک  اسج  قجضاجا جی شجو ج؟  اجه 

ز ؟ان اضو ؟ و آ  خهک ا ور ؟  و اعضا مم اضای روز مجبجادا از آ جهجا 

قهضمان سازی ادود ه اما حضنرجی نجه خجود را صجضفجا در رجهجاررجواجه 

"مبارزه م؟ ی" و در واقع  تح  سیاس  و اف ی اصال  طلبا جه تجعجضیج  

نضده اس  و فعا،یهش حب "سیاسی یا مج؟ جی" را قجور  داده ا ج؟ه خجلجع 

 سال  و خه ی و اه ع ب را ؟ه میدود. 

اها اض آ چه گسره ش؟ پیدههاد م  اه فعا،ی  عضصه مبجارزه عجلجیجه حجاجا   

دو،ری و اجباری جرهوری اسجالمجی ایج  اسج  نجه او  ایج  دو قجطجبجی 

"سیاسی یا م؟ ی" و صور  ماا،ه ناذ  جها  مای رژیجم را  جیجذیجض ج؟. 

ثا یا اای؟ مضاقب اود نه تح  عهوان "مجبجارزه مج؟ جی" سجیجاسج  اصجال  

طلبا هه نه اارما و اارما  دان داده م؟فش  هایرا حسظ و ا جای ججرجهجوری 

اسالمی و از جرله حاااش اس ه اض اعرضام و مجبجارزه عجلجیجه حجاجا  

مالط  دود. اای؟ اه مجضدو طجضف ایج  دوقجطجبجی نجاذ  و تج جلجبجی گجسج  

رهاررواه ماا،ه حاا  اضای ز ان و مضدم ایضان ااادگی ای  اسج  نجه 

حاا   باش؟. اگض اود و  بود حاا  اه ماا،ه اود و  بود یجک حجکجومج  

تب؟ی  ش؟ه اس  دیگض ماا،ه خود آن حکوم  اس . ،طسا یا گورش را گجم 

  نه؟ و یا خودش را اه حاا  گضه  ز ؟! *
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 با نشریه زن آزاد
 همکارى کنید! 
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مای افزایش جرعجیج   رژیجم اسجالمجی  اا آغاز سال ج؟ی؟ه اجضای سیاس 

سای  مالک اسجالمجی "خجا جه مجلج "ه  سضع  ایدرضی گضفره اس . و  

 جرجایجهج؟ه اجه  ۱۳۱فضوردی  آ هاه  ۴۲گزارش می؟م؟ نه در جلاه یکدهبه 

یک فوری  "طض  افزایش  ضا ااروری و پیجدجگجیجضی از نجامجش رشج؟ 

 سض رای م ا،  داده ا ؟. اه گزارش ای  و   ۲۳جرعی " رای موافه و 

ایهی ش؟ه اس  ناا ی نه از موارد ذنض  سای  حکومری در ای  طض  پیش

قا ون ماجازا  اسجالمجی  ۴۴۲ش؟ه در ای  طض  ت ل  نهه؟ه مطااه ماده 

نهه؟. و اها اضای  مجاده قجا جو جی  ناجا جی نجه غجیجضمجاجاز  اا آ ها رفرار می

"مبادر  اه س ط جهی   رایه؟ یا وسای  س ط جهی  را فضامم سجاز ج؟"ه دو 

افره؟ و اای؟ "دیه " پضداخ  نجهجهج؟. ایج  طجض  از  تا پهج سال اه ز ؟ان می

 سض از  رایه؟گان مالک اسالمی رژیجم اسجالمجی تجحج  عجهجوان  ٢۴سوی 

مای جرعیری و ات اذ مایض موشره؟ا ه اجضای افجزایجش  "ااز گضی سیاس 

جرعی " و در راسرجا  سجیجاسج  افجزایجش ججرجعجیج  "رمجبجض ججرجهجوری 

  .اسالمی" ارائه ش؟ه اس 

در مری  راسرا   اصض مکارم شیضازی از مضاجع ت لی؟ حکوم  اسالمیه 

حراق  را اه ح؟ اعالء رسا ؟ه و از جضم دا ار  و قجااج  تجعج جیجب اجودن 

عر  مای جلوگیضی از اارداری در ایضان س   میگوی؟. جعسض سجبجحجا جی 

یکی دیگض از مضاجع ت لی؟ شان   یز طی گسره ای خجواسجرجار حجضام اعجالم 

آوری ااجزارمجای ججلجوگجیجضی از اجارداری در   ش؟ن عر  سزاری  و جرع

 .ایضان ش؟ه اس 

خوا ؟ن ای  خبضما تا مریهاا  دا گض عره االم ه ارتااعه تجعجسج  و در 

 .عی  حال زاو ی حکوم  اسالمی اس 

اضای جا یان اسالمی زن یک اضده جهاجی اسج . وظجیجسجه اش "ارضجای 

شومض" و در نهارش تو،ی؟  ا  و ا اام نار طاق  فجضسجای خجا جه اسج . 

  .ماوز مره ایهها را مم از دی  و قضان گضفره ا ؟

طض  افزایش جرعی  مالک اسالمیه طضحی اس  در نهار دیگض طجض  

ما و قوا ی  حکوم  اسالمی اض مری  اساس اسج  نجه سجیجاجرجم قضجائجی 

جرهوری اسالمی اار؟ائی تضی  ح وه ز ان را رسجرجا و صجضیجحجا  ج جض 

میدود. در قوا ی  شضعی ز ان در ردی  محاوری  و افضاد فضودسج  و 

تح  قیرومی  مضدان خا واده قضار دار ج؟. اعجرجال تجومجیج  و تجحج جیجض و 

تبعیض فاحش علیه ز ان در روااط خا وادگی و در حج جوه اقجرجصجادی و 

اجرراعی و سیاسی یک خصیصه ذاتی قوا ی  اسالمی اس . واهااضای  اه 

زعم ای  دایهاسورمای عه؟ حاضی اگض زن ترضد نه؟ه حری سزوار تهجبجیجه 

اس . از مری  رو طضحهایی مم نه در م یجلجه شجان مجیجگجذرده اسجاسجش 

  .تحری  ای  اضدگی اض ز ان اس 

ای  او،ی  اار  یا  نه از سوی حکوم  اسالمی اجا طجضحجهجایجی از ایج  

دس  و رهی  خزعبالتی رواضوییم. ض؟ی  اا زن و تالش اضای  جهجادیجهجه 

نضدن آن اه نرک قوا ی  ارتااعی اسالمیه موی  رژیم آپارتای؟ ججهجاجی 

در ایضان اس .  طض  افزایش جرعی   یز طضحی دیگض اضای تعضم اه 

ز ان و ن  جامعه اس  نه   دا گض عره تحاض و تعس  حکوم  اسالمی 

  .اس 

ا،بره احث اض سض طضحهایی رون طض   افزایش جرعی ه ق؟م  ایدرجضی 

دارد. تصویب قوا یهی رون افزایش زمان مضخصی زایران و  گامج؟اری 

از نودک اضای ز انه طض  دور ناری و فدار مضاع  اض روی ز جان 

در نهار نار خا گیه و پیش ندی؟ن رامهای اضای فاصله گضفر  ز ان از 

نار و تحصی  تح  عهوان "امریاز" اضای رسی؟ن اه امجض مج ج؟س "اجچجه 

 

 شهال دانشفر

 طرح افزایش جمعیت حکومت اسالمی، 

 طرح حمله به زنان و کل جامعه! 



داری"ه سهریه اه؟ی نضدن رشره مای تحصیلی و غیضه و غیجضه مجرجگجی 

گامها و تالشهایی اس  نه در طول سا،ها حانری  ای  رژیجم اجضای دور 

نضدن و مح؟ود نضدن ز ان در سط  جامعه و  خا ه  دجیج  نجضد دجان و 

در م اا  داغ نضدن اازار تع؟د زوجا  و حجضماجضامجای اسجالمجی اجوده 

 .اس 

در مهض ماه گذشره  یز خامهه ای طی س ها ی اض سض معجضج  پجیجض شج؟ن 

میلیون  ۱٥١جرعی  و نامش  یضوی تو،ی؟ه از رسا ؟ن جرعی  ندور اه 

تومان س   گس  و اا وقام  ترام اا گسر  ایهکه "مض آ کک د ج؟ان دمج؟ه 

 ان دم؟ه سض وش  ای  جرعی  میلیو ی را مجم اجه خج؟ایدجان سجیجضد. در 

ادامه مری  مباحث اس  نه مم انهون مکارم شیضازی از مجضاججع تج جلجیج؟ 

اسالمی از  نامش رش؟ جرعی  "شیعیان" ااضاز  جگجضا جی مجیجکجهج؟ و از 

    .جضم شرضده ش؟ن جلوگیضی از حاملگی س   میگوی؟

خالصه نالم ایهکه طض  افزایش جرعی  و طجضحجهجایجی از ایج  دسج ه  

طضحهای یک رژیم آپارتای؟ جهای و ض؟ زن اه ح  معض  تضنیب سهی 

جرعی  اس .  ایهها مره طض  مای خا ه  دی  نضدن زن اه زور قجا جون 

و جججضیججرججه و "دیججه" و واداشججرجج  آن اججه امججض مجج جج؟س "اججچججه داری و 

شومضداری" و حسظ "نیان خا واده" اس . طجضحجهجایجی نجه اجوی تجعجسج  

می؟م؟ و  گامی اه واقعی  موجود جامعه  دان می؟م؟ه نه راه اجه ججایجی 

   . ریبضد و خودشان  یز ااوری اه آ ها  ؟ار ؟

 گامی اه مهاسبا  واقعی مضدم در سط  جامعه   یز اه روشهی حکجایج  

از شکا  مض روزه ای  رژیم و ع ب را ج؟ه شج؟ جش از سجوی ز جان و 

 .مضدم معرضم اس 

واقعی  ایها  روااط و مهاسبا  غا،ب مضدم در ایضان را رژیم اسالمی  

و قوا ی  ارتااعی اسالمی   ااخره و رقم  ری ز ؟. الکه  در یک سجطج  

عرومی ای ما در ایضان اا مضدمی م؟رنه سکو ره آزادی واه و اجضااجضی 

طلب رواضوییم. اا یک جهبش قوی اضای رمجایجی زن و رمجایجی از شجض 

جههم حکوم  اسالمی رواضوییم. یک  رو ه آشکارش جهبش اججرجرجاعجی 

اض سض حاا  و  سی عرلی آ ا . جهبدی نه ا عکاس ااعاد اجرراعی اش 

را اه روشهی امضوز در م؟یای اجرراعی میجرجوان دیج؟ نجه دارد اجه خجود 

سازمان می؟م؟ و جلو میضود. یک  رو ه دیگض روااجط مج؟رن دخجرجضان و 

پاضان اا مم اس . روااطی نه خجا جواده مجا و مجضدم آ جضا اجه رسجرجیج  

شهاخره ا ؟ و رژیم اسالمی در اضااضش ماراص  اس  و صج؟مجا  جرجو جه 

دیگض نه مره ح ای ی اس  نه اه روشهی اسریجصجال و درمجا ج؟گجی رژیجم 

  .اسالمی را اه  رایش میگذارد

اهااضای  اهرض اس  اگویم نه در مر  رهی  جامعه ای اای؟ اه طجضحجهجایجی 

رون طض  افزایش جرعی  حکوم  اسالمی و مزخضفا  ناجا جی رجون 

مکارم شیضازی  گاه نضد. اه عبار  روشجهجرجض در اجضااجض یجک ججامجعجه 

مرعضم اس  نه رژیم اسالمی تالش میکه؟ نه آخضی  سهگضاه؟ی مایجش 

را اکه؟ و اا رهی  طضحهایی اه م االه اا ز جان و نج  ججامجعجه اجضخجیجزده 

اضای ایهکه موججودیج  خجود را اجه اثجبجا  اجضسجا ج؟. خصجوصجا اجه ایج  

موضوع  یز اای؟ توجه داش  نه  درشضایطی نه احث اض سض رااجطجه اجا 

غض  و نامش فدار تحضیم ما داغ اس ه رهی  طضحهجایجی پجیجش ندجیج؟ه 

میدوده تا در پهاه آن خط ندی مای خود را اا فضمهج  غجضاجی و غجیجضه 

پضر   تض نهه؟. اه ای  اعربار رهی  طضحهایی در  زاعهای درون خجود 

حکوم   یز ارزش مصضف دارد. ای  رهیج  اسج  نجه مجیجامجو اجض سجض 

  .طض  افزایش جرعی  داغ میدود

طبعا اا مری  تعضضا  رژیجم اسجالمجی فضجا را اجضای مجضدم تجهج  تجض 

میکه؟. شضایط معید  و ز ؟گی را اویژه اضای ز ان س ج  تجض مجیجکجهج؟. 

 ریاه مار یرش گارضش ایدرض ایکاری ز ان و ایکارسازی آ ان میجدجود. 

اهااضای  روش  اس  نجه اجایج؟ مج جااج  مجرجه ایج  گاجرجاخجی مجا و رجهجیج  

تعضضاتی مرح؟ا ه و سضاسضی ایاراد.  اما احث م   اض سض ایجهجاج  نجه 

رژیم اسالمی از سجض اسجرجیجصجال اسج  نجه امجضوز  در تج؟ارک رجهجیج  

تعضضاتی اس . اا ای  تعضضا  تالش میکجهج؟ه صجسجوف مجبجارزه مجا را 

تضعی  و مرسضه نه؟ و موجودیرش را  دان دم؟.  بای؟ امان داد. و و اای؟  

تعضضا  حکوم  اسالمی را اا تعضم پاسخ داد. اه عجبجار  روشجهجرجض 

س   م  اض سض موقعی  تضعی  ش؟ه رژیم اسالمجی و شجضایجط ماجاعج؟ 

اضای تعضم ز ان و ن  جامعه در ترام عضصه ما از جرله در عجضصجه 

مبارزه علیه تبعیض علیه زن و آپارتای؟ جهای حکومج  اسجالمجی اسج . 

احث م  اض سض مرح؟ ش؟ن حول خواسرهای فوری ای رون اضااجضی زن 

و مضد در ترام سطو  اجرراعیه سیاسیه اقرصادیه فضمهجگجی از ججرجلجه 

حجه اجضااجض و اج؟ون قجیج؟ و شجضط طجاله و حج جوه اججرجرجاعجی دیجگجضه  

اضخورداری اضااض از قوا ی  نار و ایره مجای اججرجرجاعجیه ،جغجو حجاجا  

اجباریه ،غو تسکیک جهایری در ترام سطو  اجرراعجیه ،جغجو صجیجغجه و 

تع؟د زوجا ه ا حالل نلیه  یضوما و  هادمای پلیای و سضنواجگجض  ج جیجض 

گدرهای ارشارد و امض اه معضوف و  هی از مهکضه  ،غو نلیجه قجوا جیج  و 

نهار گذاشره ش؟ن طضحهایی نه اا خواسرهای روش  و فوری خود عجلجیجه 

تبعیض علیه زن از جرله مری  طجض  قجا جو جی شج؟ن ازدواف اجا فجضز ج؟ 

خوا ؟ه و طضحهایی رون طض   افزایش جرعی  و طض  تعا،جی خجا جواده 

رژیم اسالمی اس . مرچهی  احث م  اض سض ج؟ایی مجذمجب از دو،ج  و 

  .دس  درازی آن اه ز ؟گی اجرراعی مضدم اس 

طض  افزایش جرعی  مالک و طضحهایی از ای  دسج ه اجا تصجویجبجدجان 

طضحهایی در تکری  قوا ی  و سیارم قضایی حکوم  اسالمجی ماجرجهج؟ . 

در سیارم قضایی جرهوری اسالمی و اها اض قوا ی  شضعی اش ااجرج؟ائجی 

تضی  ح وه ز ان رسرا و آشکارا   ض میدود. از جرجلجه مجرجیج  امجضوز 

می ایهیم نه در ای  قوا ی  ز ان در ردی  محاوری  و افضاد فضودس  و 

تح  قیرومی  مضدان خا واده قضار دار ج؟. اعجرجال تجومجیج  و تجحج جیجض و 

تبعیض فاحش علیه ز ان در روااط خا وادگی و در ح جوه اقجرجصجادی و 

اجرراعی و سیاسی یک خصیصه ذاتی ای  قوا ی  اسج . حجضف مج  اجض 

سض ا حالل  ن  سیارم قضایی حکجومج  اسجالمجی و قجوا جیج  ارتجاجاعجی 

اسالمی آ ا . ص  اعرضاضران را در م اا  رژیم اسجالمجی و قجوا جیج  

  * .ارتااعی اسالمی آن مرح؟ نهیم
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اا ما اه تراشا اهدیه؟ه وضعی  حكجومج  اسجالمجی دیج؟ جی اسج . اجاعجث 

خوشحا،ی مضدم ایضان اس  كه ك  حكوم  اایج شج؟ه اسج  و شجیجیجور 

وضعی  اضطضاری را اه ص؟ا در آورد ا ؟ كجه وا اسجالمجا دیج  رفج ه 

اعر ادا  اسالمی اه ،ا  كدی؟ه ش؟ و ز ان مضكز ای  فرهه ا ؟. ایجهجهجا از 

ق؟ر  یك جامعه پیدضو و امضوزی اس . از جاار  مضدمی كه اا مرجه 

قوا می خوامه؟ در ظامض و ااط  اسالم و قوا یهش را از ز ؟گی فضدی و 

جرعی خود اركا ه؟. آخضیج  مجورد از ایج  تجعجضم تجرجام عجیجار اجه كج  

مهاسبا  حكوم  اسالمی طی مسره مای اخیض را داد. حضك  ع جیجم و 

ااشكوه ز ان در ایضان تح  عهوان "آزادی مای یواشكی ز ان ایضا جی"ه 

جهبدی كه در یواشكی اودن آن مریه ؟ر اگوئیم كه فورا سضتاسض ججهجان 

را در  وردی؟ و ا ش وسیعی از می؟یای اجرراعی را ماحور خود كجضد. 

مزار  سض عضو ایج  صجسجحجه شج؟ ج؟. حجا  سجضی اجه  ۳١۲تا ای  ،ح ه 

 اردوی دشر  از یم و كدره مایش را ادراریم:

مای  امهاسب نه اخجیجضا در  معاون پار،را ی وزیض ارشاد گس : "حضور

 جدهواره ن  اتساه افراده مراو اا اعر ادا  دیهی ما  یا ."

معاون پار،را ی وزیض ارشاده اا ا ر اد از رفرار ،یال حاتری در جدجهجواره 

ا،جرجلجلجی مجورد  "ن " گسره حضور " امهاسب" زن ایضا ی در ماامع اجیج 

قبول مضدم ایضان  یا . ... "امی؟وارم ناا ی نه اه عجهجوان زن ایجضا جی 

نهه؟ اه اعرباره عس  و مهز،ج  ایجضا جیجان  ا،رللی شضن  می در ماامع ای 

توجه نهه؟." و ... "زن ایضا ی ره مهضمه؟ و ره غیجض مجهجضمجهج؟ مجرجیجدجه 

مای  جامجهجاسجب نجه  ا ؟ه اهااضای  ایهگو ه حضور م هض عس  و پانی اوده

 اخیضن در جدهواره ن  اتساه افراده مراو اا اعر ادا  دیهی ما  یا ."

مرچهی  عضو مجو جث مجاجلجک شجورای اسجالمجیه  ،جه افجرج جاریه مجم 

خواسرار اضخورد "جج؟ی" اجا ،جیجال حجاتجرجی شج؟ه و از وزار  ارشجاد 

خواسره "تکلی " خود اا رهی  مهضمه؟ا ی را روش  نجهج؟. او ادامجه داد 

 مهضمه؟ان  بای؟ اه   ام ضضاه از ه؟."

***** 
د،یج   "ت امضا  ص؟ما  سض در پایان  راز جرعه تهضان علیه "ای حااای

ای  اعرضام ایهطور اعالم شج؟ه اسج : "وضجعجیج  حجاجا  در ندجور 

 "اایار خضا  و مو،هاک" ش؟ه اس ."

***** 
گسریم كه وضعی  زار حكوم  اسالمی تراشائی اس . ز جان پجیجدجاپجیجش 

جامعه در  بضدی س   اضای خضا  كضدن خا ه حكومج  اسجالمجی ا ج؟. 

در گذشره مای دور ای  حكوم  اسالمی اود كه مجی تجوا اج  و قج؟ر  

داش  تا روسضی را اه ضض  پو ز اض سض ز ان اچابا ؟. تا مری  رجهج؟ 

وق  پیش حری ما م ا،سی  سض س   حكوم  اسالمی اضای ایهكه  دجان 

ا؟میم ز ان حاا  را پک می ز ه؟ اای؟ س   تالش مجی كجضدیجم تجا  جیجم 

عكک علهی از حضك  اعرضاضی ز ان ایاایم تا اط  و اعراه جامعجه را 

اا آن تضسیم كهیم.  رو ه مای ما ایدرض دسرگیضی ز ان ا؟حاا  اه دسج  

اوااش  یضوی ا ر امی اود. اما حا  وره اضگدره اس . ص؟ما زن علهجا 

عكک ای حااادان را در شبكه مای اجرراعی و ماموره ای پج جش مجی 

كهه؟ و اه ای  تضتیب  سک حكوم  را می گیض ؟. عجلجیجضغجم مجرجه ضجاجه 

 فشار روسری بر دور گردن حکومت
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سهیال ابولحسنى   

ره؟ی اس  اعرضام دیگضی از سوی ز ان ایضان در صسحه فیجک اجوک 

شک  گضفره اس  و جهان را ایدرض و ایدرض اا خواسره مای احه ما ز ان 

در ایضان آشها ساخره اس . حضنری نه روز امه مای اایاری در د یجا از 

و خبضگزاری مای م رلسی اه تحجلجیج  آن پجضداخجرجهج؟. در ایج   آن  وشره؟ 

اضمه ازعرض جرهوری  هگی  اسالمی مض حضنری نه اروا ؟ تضنجی دیجگجض 

اض پایه ای  رژیم مرحاض ایا ؟ازد قاا  سرایش و پدریبا ی اس ه اما شجایج؟ 

اا وره زدن تاریخ و اا اازگدری نوتاه اه گذشره و یادآوری حوادثجی نجه 

اضما گذشره اس  اروا ؟   ش پض ر ج  تجضی از ججهجبجش رمجایج  زن در 

  عضصه مبارز اا حاا  اه خاطض آورد.

ما ز ان سضزمی  ایضان تا آ اا نه تاریخ یادمان می آورد و تلهگضمان می 

ز ؟ سی و ا ؟ی سال اس  نه اا حاا  مبارزه نضده ایم و تجرجامجی روش 

مای حکوم  اضای سضنو  آزادی مایران را زیض پای گذاشره ایم. شجایج؟ 

اهرض اس  یادمان  ضود شااعا ه و علهی در خجیجااجا جهجا مجبجارزه نجضدیجمه 

روسضی از سض اضداشریمه ر   شاد اض ت  نضدیم و قهج جه ماجرجا  جه سجض 

  دادیم.

ما اضای مبارزه اا حکوم  در رهار دیواری خجا جه مجایجرجان  جرجا ج؟یجم تجا 

یواشکی شاد ااشیم و اا اض ت  نضدن ،باس ر گی  و ما،یج؟ن سجضخجا  اجض 

 گو ه مایران جلوی آیهه اه خودمان افر ار نهیم.

اارما و اارما دی؟یم نه ماموری  آزادی سجرجیجز ججرجهجوری اسجالمجی در  

خیااان از ز ان نرک خورد ؟. اارما و اارما دی؟یم نه ماموری  از  جگجاه 

شااع و سضاسض تهسض ز ان ایضان تضسی؟ ؟ و در   ه موشهایدان مجا ج؟ ج؟. 

شای؟ اضوز آزادی مای یواشکی مان در جهان ق؟می پیدضو در ارتبجاط اجا 

اس  نه مرگان ا؟ا هج؟ مجا فجضاتجض و  مبارزه اا حاا  ااش؟ اما ره خو  

فضاتض از آزادی مای یواشکی مبارزه نجضدیجم و شجرجدجیجضمجان را از رو 

ما سال مای سال اس  اا حجاجا  مج جا،جسج  نجضده ایجم و خجود را   ااریم.

پیدضو ای  اعرضام دا اره ایم و ره امی؟ اجزرگجی اسج  مجرجضاه شج؟ن و 

 تالش دیگضان درای  راسرا.

د یا مبارزه ز ان ایضان علیه حاا  اججبجار  را از طجضیجه آزاد  مجا  

یواشک  دی؟. امی؟وارم ای  ا عکاس وسیع ای  ا،رلل  اروا ؟ توجه جها یجان 

اه مبارزا  واقع  و عله  ز ان علیه  ااضااض  و تبعیجض در حجکجومج  

 اسالم ه معطوف نه؟.  

سرایش ت ؟یم ترامی ز ان ایضان نه روسضی از سض اضداشره؟ و اا گذاشجرج  

تصویضشان در صسحه آزادی مای یواشکی و دیگض صسجحجا  در د جیجا  

مجا   مااز ه ،ذ  پیچی؟ن ااد در مومایدان را اه را حجکجومج  ندجیج؟ ج؟.

 شای؟ یواشکی روسضی مان را اضا م  داریمه اما علهی مبارزه می نهیم!
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 ما علنى مبارزه مى کنیم!   

مای حكوم  و سضان اوااششه جهبش اضای خالصی فضمهگجی و اجضای 

دور ا ؟اخر  كام  حاا  دارد اا ق؟ر  پیجش مجی رود. اجایج؟ قج؟م مجای 

دیگض در مری   مایض اضداش . اای؟ محال  را تا یض كضد و ای حااای 

را علهی تض از ای  كضد. مضدان مم ایش از ای  اای؟ دوش ا؟وش ز ان در 

ای  مبارزه تاری ی شضك  كهه؟. مره امكان عرومی و مض جا كه مجرجكج  

اس  اای؟ ای  سهب  ح ار  و سرم اض زن را اض سضش كوف  و حكجومج  

اسالمی را اا تهگهامای ایدرضی گضفرار كضد. مجا مجضدم ایجضان اجا اجا ج  

رسا اه جهان اعالم كضده ایم كه جای ما  ه پاروی خا ه ما و آشجیجزی و 

اچه داری كه وسط می؟ان  بجضد اجضای ز ج؟گجی اسج . ز ج؟گجی اجضااجض و 

ا اا ی حه ما اس  و ما اا جه  سهگض اه سهگض ترامی حه خودمان را 

از حكوم  پک می گیضم و تراما شكارش می دمیم. ای  پیام ما اجه مجرجه 

 جهان اس .

حكوم  اسالمی در اضااض یك جامعه آزاد و پجیجدجضو و مج؟رن در حجال 

زا و زدن اس . سهگض مبارزه ما از ایضان تا مره جای د یا امرج؟اد دارد. 

حاا  در مره جای د یا و از جرله در ایجضان پجضرجم اسجالم سجیجاسجی و 

حكوم  اسالمی اس . ای  پضرم زیض پای ز ان اه ،ا  كدی؟ه ش؟ه اس . 

فدار روسضی ز ان اض دور گضدن حكوم  اسالمی ایش از مجض زمجا جی 

  محاوس اس . ای  تراشائی اس .*
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 زن = انسان

 از گوشه و کنار دنیاى وب در رابطه با مسائل زنان
 سروناز سینائی

 گرداورنده و تنظیم کننده:

 در حاشیه بوسه لیال حاتمى در جشنواره کن

 

آبادی، معاون پاالماناانای وفرار  ارااشاد و  ل ااد  خبر: حسین نوش

میال حاامانای،  “ ل تال نامتعالف”  سالمی  رر ن دل و کشش به آنچه که 

بافرگر  رر نی و د ول جششو له کن خو نده  ده، گفته  ف ااشارماشاد ن 

ااای  رار نای   منللای حاا ار  لفش اای بین لود دل جششو له  نتظال می

  سالمی با شد.

فن  رر نی چه اشرمشد و چه غیر اشرمشد انیشه ماظا ار ” وی   زوده 

اای نامشاسب که  خیر ً   ند، بشابر رن  رشگونه حضول عفت و پاکی بوده

 “دل جششو له کن  مفاق   تاده انسو با  عتقاد ت درشی ما نیست.

 و حا  نامه  مایی نه دوسران در فیک اوک اضای ای  پا  گذاشره؟: 

مضجان: مراسسم ...میچ مدکلی تو ندور  ؟اریم.!!!!..تجهجهجا دغج؟غجه مجا 

ش؟ه اوسی؟ن سوپض اسرار ندور...نای از قیجرج  د ر خجبجض داره...در 

حا،ی نه ف ض ای؟اد میکهه !!!آخضی  مازاراتی مال نیهن...دیدب نودنجی 

م   مض شب گضسهه خواای؟ ...پ؟ری ا اطض فج جض خجودسجوزی نجضد...و 

ز ی دیگض اض سض رهارراه خود فضوشی...آیا نای ما  اجضای تجهج؟یج؟ 

 ن....

پضیاا: مو ؟م ری اگم  ری دو جم وقجرجی ایج  حضجضا  اخجرجالس مجای 

میلیاردی و فااد ما،ی دارن ای  شه؟ا ناا رفجرج ن ایج  اسجالم رجضا اجه 

 خطض  ری افره.

عل : یادشون رفره سسیضشون را اه ره د،ی  از اضزی  اخجضاف نجضد ج؟. 

حضف مس   ز ی؟ تو رو خ؟ا. اای؟ گ  گضف  اون دیهی را نه ا اطض یجه 

 ،باس و یه دس  و رواوسی اه خطض میافره.

رطور احر؟ی  ژاد مادر و دخرض راوز را می رلو ه ریزی  یا  ایرا: 

نای مم اعرضام  ریکهه و،ی دس  دادن مهضمه؟ شج؟ه مدجکج  اجزرخ 

 اسالم ن

یاسری : اه   ض م  ،یال اا ای  نارش اه مره ثاا  نضد نه  وع پجوشجش 

 و حاااش اجباریه

ما ؟ا ا: وااسالما. وا حاااا . خجاک اجض سجضمجون شج؟ .اسجالم از دسج  

  رف !

 در حاشیه تظاهرات اهلل کرم هاى حکومتى علیه حجاب 

 

خبر: ل اپیناری  عتر ض آمیز  نسبت به گسترش بد حجابی دل جامعه 

 بعد فظ ر  مروف جنعه دل م ر ن برگز ل  د.

 نامه  مایی نه دوسران در فیک اوک در ای  رااطه گذاشره؟:

سامان: معلومه دیگه مردون مزدور حکجومجرج  و سجضشجون تجو آخجور 

   امه وگض ه یه تارعی مم اضا ایکاری و گضو ی و... میکضدن.

غزا،ه: شرا مرگی غلط نضدی  نه گد  ارشادی؟! اصال مگه زوریجه ! 

 ما  ری وایم اضیم اهد  اای؟ ری نار نهیمن!

سودااه: ا ن اون ،باس ش ص  ما كاا مار  ایان ت امضا  رو اه مم 

 از   ........ یا مال ایها ایضاد   ؟اره ننن

فضزاد: اگه اون پیج در ح؟ مری  عکک ای حااِ  یواشکی شیض نجضدن 

ارو ه و اض امه  ذاره اضا مبارزه ی واقعی اجا حجاجا  اججبجاری مجرجیج  

میده نه ایها میان تو دمهرون میز هو ما مم اگه میچی  گیم یهجی مجیجچ!! 

یهی اازم ااخریم!!! تا وقری ام  عر   باشیم و ف ط عکک یجه اجیجحجاجاِ  

 یواشکی رو  یک نهیم اضده ی مریهاییم ... ح ی   تل ه!

مهضا ه: قاا  توجه گد  ارشادی ما : اااا ای  ای حاا  ما می جوامجهج؟ 

اضو ؟ اه جههم خیا،ی شرا . ای  اه  سع تان ما  . اجهجدج  خجیجا،جی تجان 

خلو  تض میدود و ترام قلران ما و حوری ما و جوی مای شیض و عا  

راح  تض اه شرا میضس؟ . دیگه ت امضا  را اذاری؟ نهار و ناری نجهجیج؟ 

 نه ای حاا  ما زیاد شو ؟.

حرجیج؟ه: رجضا  جیجضوی ا جرج جامجی اجه گجاز اشجک آور و مجاشجیج  مجای 

ض؟شورش ای  اجرراع غیض قا و ی رو مرسضه  کضدن رجضا ایج  قجا جون 

 شک  ما رو اازداشری و نهضیزنی  کضد ؟ن

سضوش: ناش اجازه ت امضا  علیه حاا  اجباری می؟اد ج؟ تجا اجبجیجهجیجم 

 خواس  ان ضی  ریا ن

 ارضن: م  مو ؟م یه راه تکضاری وای  ریاه رو ره؟ اار دیگه می جوان 

امرحان نهه؟ آقا رضا حاودی میکهی  ایای  مره گی اجه ایج  سجهج  شجوم 

  ...حاا  پایان ا؟یم واز مری  امدب حاا  رو زمی  اذاریم

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

