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 مینا احدی، سخنگوی نهاد زن آزاد
 ، تهران زندان اوين ۱۰۰۱ژوئيه  ۱۱

مريم ايوبى براى آخرين بار آسمان مه گرفته تهران را در زنداان اييدن 

نگاه ميکنا ي از ترس بيهوش ميشود. به اي چنا لحظه قبل گدتدتده اندا  ده 

غسل  نا ي آماده سنگسار شان باشا. مريم چنا سالى بدود  ده در زنداان 

ايين بود ي با  ابوس سنگسار شان دست ي پنجه نرم ميکرد. با يدکدى از 

گتتگو  دردم ي اي  ٬هم سلولهاى مريم ايوبى  ه بعاها به آلمان پناهناه شا

برايم گتت  ه مريم مهربان ي ساده ي آرام بود. اي را دستدگديدر  دردندا ي 

در ريزنامه هاى آنزمان نوشتنا  ه همسرش را با هماستى يک مدرد بده 

قتل رساناه ي با اين مرد رابطه جنسدى خدارا از ازدياا داشدتده اسدت. 

 !همسر مريم از مقامات حکومت اسالمى بود

مريم  ارمنا شر ت نتت بود ي به اتهام رابطه جنسى خدارا از ازدياا 

 .بايا سنگسار ميشا ٬ ه امرى  امال خصوصى است

يقتى يک زن از حقش دفاع  ٬يقتى يک زن دست ريى همسرش بلنا  نا

يقتى يک زن حجابش را رعايت نکنا ي در مقابل سيستم ي قدوانديدن  ٬ نا

به اشا مجازات محکوم ميشود. اينجا حدکدومدت اسدالمدى  ٬اسالمى بايستا

 !ايران است

بده اتدهدام اخديداندتا بده  ٬مريم به دليل رابطه جنسدى خدارا از ازدياا

براى زهر چشم گرفتن از زندان ي  ٬همسرش به اشا مجازات محکوم شا

 ٬در حاليکه از ترس بيهوش شداه بدود ۱۰۰۱ژيئيه  ۱۱ ل جامعه اي را 

با برانکارد به محل اجراى مراسم سنگسار آيرده ي بدرادران پداسداار بدا 

پرتاب سنگ اي را زجر  ش  ردنا. مردى  ه متهم به قتل همسدر مدريدم 

 .اعاام شا ٬بود

اين ياقعه در ديره حا ميت ا قهرمانا اصالح طلبي خاتمى جالد اتدتدا  

ما  ميته بين المللى عليه سندگدسدار را بدنديدان  ۱۰۰۱افتاد. در همان سال 

اين  ميته متولا شا.  ميتده اى  ده  ٬گذاشتيم ي با  مپين نجات مريم ايوبى

با درد ي خون متولا شا. از سراسر دنيا به حکم جنايدتدکدارانده سدندگدسدار 

 ٬مدادر دي پسدر زيدبدا ي  دوچدک ٬سدالده  ۸ي  ۶مادر دي  ودک  ٬مريم

دانشجو يک نامه  ٣۰۰اعتراضات زيادى شا. در يک دانشگاه در تر يه 

اعتراضى براى خاتمى ي شر ا فرستادنا ي معاين پارلمدان آلدمدان خداندم 

نامه اعتراضى شايااللحنى براى سران حکومت اسالمى فرستداد  ٬بله س

در مدحدل  ٬ي اجراى حکم يکبار به تعويق افتاد. يک ريز سدرد پدائديدزى

زندي  ٬تلتنم به صاا در آمدا ي از آنسدوى خد  ٬ ارم در شهر  لن آلمان

گتت: از دفتر آقاى خاتمى با شما تماس ميگيرم.. از من سوال  رد: خاندم 

مينا احاى هستيا؟ ... بله بترمائيا... ي صااى زن جوان از آنسدوى خد  

عصبى تر شاه ي به من گتت: خانم شما ي يل زنان ايدران هسدتديدا؟ زيداد 

پرسيام منظورتان چيه؟ منظورم اينده  ده  ٬متوجه نشام منظورش چيست

ي يل مريم ايوبى هستيا  ه در دنيا سر ي صاا ميکنيا به شما چده  ده در 

ما خودمان ميخواهيم سنگسار بداشدا. پداسدخدش را  ٬ايران سنگسار هست

بدويد ه ي ديدل زندان مدحدکدوم بده  ٬مياهم. بله من ي يل زنان ايران هستم

من نميخواهم بگذارم زن را تداسديدنده در خداک فدري  درده ي  ٬سنگسار

بيشرمانه سنگسار  نيا اين جنايت است. بده شدمدا چده  ده  سدى رابدطده 

 .خارا از ازدياا دارد يانه

ميگويا: فکر نکنيا  ه من بيسوادم. من در آلمان هم بوده ام ي مديدااندم در 

 جوالى به ياد قربانيان سنگسار در همه جا!  ۱۱صبح  ۱۱يک دقيقه سکوت در ساعت 
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اريپا چه خبر است. من متاهلم يلى خودم ميخواهم اگر به همسرم خيانت 

 ردم٬ مجازات شوم... پاسخ مياهم شما هر  ارى ميخواهيدا بدا خدودتدان 

بکنيا مختاريا يلى اجازه نااريا مردم را شدکدندجده ي آزار دهديدا ي ايدن 

ساديسم را قانون اعالم  نيا. به رهبرتان ي به خاتمى ي به همه اطرافديدان 

 بگوييا ما نميگذاريم اين يحشيگرى را ادامه دهيا.. . گوشى را ميگذارم

... 

در منزل يدکدى  ٬ژيئيه در لنان هستم ۱۱ساعت چهار بعا از ظهر ريز 

ازديستانم در آشپزخانه نشسته ي  افه ميخوريم خبر را از راديو اسرائيل 

مى شنوم. امريز صبح يک زن بده اسدم مدريدم ايدوبدى در زنداان اييدن 

سنگسار شا... با صااى بلنا ميگويم . چطور ممکنسدت ؟؟؟.. يداد قديدافده 

رهبران ا ثريت ي حزب توده ي اصالح طلبان ي برخى فعدالديدن سديداسدى 

در خارا از  شور مى افتم  ه براى خاتمى سينه چاک ميکدردندا  ي در 

مقابل ستارتخانه هاى رژيم براى راى دادن به اي صف  شيداه بدودندا. ي 

امريز ياد همان چهر ه ها ميافتم  ه اين بار به ريحانى لبيک گتته ي بعدا 

اعداام٬ سدکدوت پديدشده  ۰۰۰از يکسال حکومت ريحانى ي ديان حااقل 

  رده ي عليه جنبش عاالت خواهانه مردم ايران زهر مى ريزنا! 

 سپتامبر روز جهانى عليه سنگسار شد!  ۱۱چگونه 

 ۱۰۰۱دسامبر  ۱۰کنفرانس عليه سنگسار  -برلين

در برليدن در  دندتدرانسدى عدلديده سدندگدسدار  ٬به دعوت بنياد هاينريش بل

 ٬سازمان جهانى عدلديده شدکدندجده ٬شر ت ميکنم. نمايناگان عتو بين الملل

سازمان تره ده فام ي نهادهاى ديگرى در آنجا حضور دارنا. بدحدر ريز 

جهانى عليه سنگسار در آنجا مطرح ميشود. چه ريزى بايا ريز جهداندى 

ريز  ٬عليه سنگسار باشا. ريز نجات آمنه اليال از سنگسار در نيجريده

ريز اعالم حکومت اسدالمدى در ايدران  ٬سنگسار يک زن در افغانستان

 .ي... اينها پيشنهادهايى است  ه مطرح است

پيشنهاد من ريزى است  ه معطوف به ايران بداشدا چدرا  ده بديدشدتدريدن 

ي بسيار مدهدم اسدت ريزى  ٬سنگسارها در اين ديره در ايران انجام شاه

را انتخاب  نيم  ه يک زن سنگسار شاه باشا چرا  ه اين طدورى عدمدق 

يحشيگرى ي بربريتى را نشان مياهديدم  ده مدتداسدتدانده تدعدااد زيدادى را 

ژيئيه ريز سنگسار شان مريم ايوبى  ۱۱قربانى  رده است. من پيشنهاد 

در ايران ي در ديره اصالح طلبان يعنى رياست جدمدهدورى خداتدمدى را 

مياهم. ي اين ريز تصويب ميشود. اميا ما اينست  ه در سالهاى آيدنداه ي 

همواره در اين ريز  ارخانده هدا يدک دقديدقده از حدر دت  ٬در آيناه دير

بيايستنا ي ساعتها يک دقيقه تيک تيک نکننا ي همه مردم دنيا يک دقديدقده 

به ياد قربانيان سنگسار سکوت  ننا ي ياد اين عزيزان را  ه هيچ جرمدى 

جز اتهام رابطه جنسى خارا از ازدياا  ه امرى است  امال  ٬نااشته انا

 شخصى چنين بيرحمانه به قتل رسياه انا.

بدارهدا عدلديده  ۱۰۱۰تدا  ۱۰۰۱ ميته بين المللى عليه سنگسار از سدال 

سنگسار در ايران ي در دنيا  مپين هاى مهم ي موفق سازمان داد. ندجدات 

جان آمنه اليال ي صتيه حسينى از سنگسار در نيجريه٬ نجات جان آبو ا 

از سنگسار در سودان ي يا زعتران بى بى در پا ستدان ي ندجدات  دبدرى 

نجار ي يا شمامه ي تعااد زيادى در ايران از جمله نتديدجده فدعدالديدت هداى 

 شبانه ريزى ما در  ميته عليه سنگسار بود. 

يک تييير صيبه بيه   ۱۰۱۰کمپين نجات سکينه دمحمى آشتيانى در سال 

 سنگسار بود.

در تاريخ دنيا سال مبارزه ميليونها نتر در دنيا عليه سنگسار  ۱۰۱۰سال 

بود. اگر مردم در امريکا٬ اسرائيل٬ انگليس٬ ژاپن ي آلمان ي عدربسدتدان 

سعودى ي  انادا٬ از سنگسار مدندزجدر بدودندا٬  دمديدتده عدلديده سدندگدسدار 

پالتترمى به اين مردم ارائه داد ي امکانى ايجاد  رد  ه هدمده بداهدم بدلدندا 

 شاه ي نقطه پايانى بر اين يحشيگرى قرين يسطايى بگذارنا. 

 مپين نجات سکينه دمحمى آشتيانى يکى از موفقترين  مپين هدا در تداريدخ 

بشرى براى نجات جان يک انسان بود. در اين  مپين٬ همه درگير شانا٬ 

زنان ي مردان٬ سياستمااران ي فعالين ماافع حقو  انسانى٬ هنرپيدشده هدا 

ي هاليود ي همه ي همه. امريز ديگر عکس سکينه دمحمى آشتيداندى سدمدبدل 

اعتراض به سنگسار است. ي جمهورى اسالميا يران مجبور شا بدعدا از 

اين  مپين حتى بحر حذف قانون سنگسار را آغاز  نا ي در عمل جرات 

 نکنا  ه سنگسار  نا. 

 يک فراصوان موفق در روز جهانى عليه سنگسار  ۱۰۱۱جوالى  ۱۱

قانون برابر براى همه ي  ميته بين المدلدلدى عدلديده  ٬نهاد ايران سولياارتى

سنگسار بعا از  مپين نجات سکديدنده دمحمى آشدتديداندى  ده دنديدا را عدلديده 

فراخوان داده  ي از دنديدا  ۱۰۱۱جوالى  ۱۱سنگسار به صف  رد٬ در 

 .دعوت  رديم به سنگسارها اعتراض  ننا.

يک ريز بعا از انتشار علني اين فراخوان ريچدارد داي ديدندز در سدايدت 

خود از اين فراخوان دفاع  رد ي گتت: مريم نمدازى يدکدى از فدراخدوان 

دهناگان اين حر ت جهانى است. مريم يک زن فو  العاده ي يک چدهدره 

 .مهم دفاع از حقو  زنان تحت ستم در  شورهاى اسالم زده است

فراخوان ما دي ريز بعا در ياشنگتن پست چاپ شا. ي بتاريج موجى از 

 .حمايت ي همبستگى به اين فراخوان جلب شا

 ٬ايتدايا ٬بدرلديدن٬يندکدور ٬ دلدن ٬فرانکتورت ٬لنان ٬در شهرهاى پاريس

ياشنگتن ي.. ميتينگدهدايدى بدرپدا شدا. در شدهدر سدقدز هدزار عداد  ٬مالمو

 .اطالعيه ريز جهانى عليه سنگسار پخش شا

ديلت انگليس اعالم  رد  ه خليل اللهى دادستان سکينه دمحمى آشتيانى در 

ليست تحريم شاگان از سوى ديلت انگليس اسدت. مدالدک اژدر شدريدتدى 

دادستان استان آذربايجان شرقى بدا عدجدلده ي دسدتدپداچده گدتدت. سدکديدنده 

مرخصي رفته ي در مراسم عدزادارى مدادرش شدر دت  درده ي حدالدش 

خوب است ي از امکانات خوبى در زناان برخدورد دار اسدت... يدکدبدار 

ديگر توجه ها به سکينه ي سنگسارها ي بده جدندايدات حدکدومدت اسدالمدى 
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ايران جلب شا. يکبارديگر موجى از همبستگى نثار سکينه ي مدوجدى از 

 .نترت نثار سران حکومت اسالمى شا

 ٬پيامهاى همبستگى از جمله از ريسل بدال دتدورد ندويسدنداه ي فديدلدسدوف

 ٬آن بريسل نمايناه پارلمدان اريپدا ٬هارتموت  رايس مار سيست آلمانى

 ۱۰۰سونيا اگريکس رئيس جامعه بين المللى آتيسدت هدا  ده ندمدايدنداگدى 

از پدريفسدورا ايدي  ٬سازمان آتئيست در چهل  شور جهان را مديدکدندا

هل مرت بدريسدک  ٬شو لنکسا از اينتاريو استاد  رسى پ يهشي فلسته

اشتتدن الي از مدوسدسده  ٬سازمان بزرگ ابتکار فمينيستى اريپا ٬نويسناه

جرا برد هيت معاين انجمن همجنسگدرايدان ايمدانديدسدت  ٬سلطنتى فلسته

سديدريس ندورسدتده  ٬مهوش عالسوناى مادر دمحم ي عباهللا فتحى ٬انگليس

 ٬آنتونى توماس  ارگردان فيلم براى ناا ٬ ارگردان فيلم سنگسار ثريا ميم

فرد ادياردماير ملي در نهاد ائتالف  ٬نهاد آتيستها ي ايمانيستها از امريکا

ايپليا بندسدون  ٬مگ هيکسن فعال ماافع حقو  بشر ٬بين المللي خردمناان

سردبير نشريه ايمانيستها ي تعااد ديگرى از شخصديدت هداى سدرشدنداس 

 .بين المللى بود

استقبال از اين ريز بسيار زياد بود چرا  ه از يکسال قبل تدوجده هدا در 

دنيا به سوى ايران ي سکينه دمحمى آشتيانى ي سنگسدار جدلدب شداه اسدت. 

عکس سکينه امريز در دنيا نماد اعتراض به سنگسار اسدت ي در دفداع 

از سکينه ميليونها نتر طومار اعتراضى امضا  رده ي در صداهدا شدهدر 

 .اعتراض ي تظاهرات سازمان يافته است

بر شانه هاى  مپين گسترده ي موفق امسال در اعتراض به حکم سنگسار 

ريز جهانى عليه سنگسار را با شکدوه  ۱۰۱۱سال  ٬سکينه دمحمى آشتياني

تر از هميشه برگزار  رديم. بايا بکوشيم اين ريز را در همه جا تدثدبديدت 

بکنيم. آيناگان بايا بااننا  ه ما متحاانه به پا خاسته ي نقطه پايانى بده ايدن 

يحشيگرى ي بربريت اسالمى گذاشتيم. ريز جهانى عليه سنگسار سمدبدل 

 .اعتراض ما به اين جنايت بيشرمانه بود.

سنگسار يحشيانه ي قرين يسطايى است. سنگسار يک يسديدلده مدهدم در 

دست جنبش اسالمى براى سا ت  ردن ي ترسانان زنان است. هر جا  ه 

جنبش اسالمى پا ميگذارد براى اعمال حکومت بر مردم با حمله به زنان 

شريع ميکنا ي حجاب ي سنگسار دي يسيله مهم اين جنبش در سدر دوب 

 زنان است. 

امسال ي اين ريزها خبر از تهايا زنان توس  بانا تدريريسدتدى اداعدشا 

است  ه اعالم  رده اگر زنان در موصل باين مدحدرم بديدرين از خدانده 

رينا٬ سنگسار خواهنا شا. اين ايا زن ستيزى ي جدندايدتدکدارى جدندبدش 

 اسالمى است. 

جوالى ريز جمعه ٬ بايا در هر جايى  ه امدکداندش را داريدم  ۱۱امسال 

عليه سنگسار شعار نويسى  رده ي خبر يجود ريز جهانى عليه سنگسار 

را در همه جا پخش  نيم. امسال بايا به ياد هزاران زن ي مرد  ه بداسدت 

تريريستهاى اسالمى سنگسار شانا٬ يک دقيقه سکوت  رد ي اعالم  درد 

  *  ه ديگر نميگذاريم سنگسار  نيا!

 

وزير ارشاد: سن روسپيگری پايين و هسته ی صيانيوادد در اييران در 

 حال فروپاشی است. 

به دنبال هشاار چناين ساله ی  ارشناسان ي جامعه شناسدان در سدراسدر 

جهان نسبت به يخامت شتابناک ميزان ناهنجاری های اجتمداعد ٬ يزيدر 

ارشاد جمهوری اسالم  نيز به اين معضل نگران  دندنداه جدامدعده اشداره 

 رده است. اي خطاب به  سان   ه در ايران دلدواپسدان ندامديداه مديدشدوندا 

گتت: ما هم نگرانيم اما نگران  ما با با شما متدتدايت اسدت. مدا ندگدراند  

های عميق تری داريم... در آخر  تدا ديدا  درد: خدال  شدور ي نشداط در 

جامعه يک  از مشکالت اساس  ماست ي عامه ی مردم دچدار افسدردگد  

 .هستنا

البته  ه الزم به  ارشناس  چناين ساله ي ابدراز ندگدراند  يزيدر ارشداد 

نيست٬ همه از احواالت اجتماع ايران مطلع هستنا.  امدا اگدر قدرار بدود 

بجای حرف زدن درمورد ياضحات٬ از مسبب ي ريشده ی اصدلد  ايدن 

مشکالت  ه خودشان ايجاد  رده انا ي ياقعييات صحبت بشدود٬ ايضداع 

فر  ميکرد. اديلت تابير ي امياا گاه گاه  جلوی ديلت قبل   ه فدجدايدع 

زيادی درست  رده٬ خودی از انسانيت نشان مياها. اما در آمار زندااند  

ها٬ اعاام  ها٬ زناگ  فقرا٬ معتادين ي  ود ان  ار ي ايضاع اجتدمداعد  

زنان ي زناگ   ارگران ي نه هيچ چيز ديگری  اهش ي يا بهبودی نشدان 

نمى دها. قوانين  قرين يسطاي ٬ با از باتر بررس  ي تصويب ميدشدود. 

همچنان زنان به هر بهانه ای مورد ضرب ي شتم ياقدع مديدشدوندا. اعداام 

 ود ان هنوز ادامه دارد. در همه ی  ارهای ريزمره ی مدردم دخدالدت 

نها٬ در سبک زناگ  ي اعتقادات داشته ي آميشود. در تعيين لباس٬ شادی 

 نااشته شان ي در هتته ی پيش هم  ه به رختخوابشان رسيانا. 

امريز هم اگر درباره ی يضعيت استبار جامعه صحبت ميشود٬ نگران  

عميق آنها مسلما از يضع مردم نيست. از عصيانگری جوانان ي مبدارزه 

ی آنها است. اينکه همه ی جامعه در يدک صدف ريبده ريی حدکدومدت 

ايستاده انا. اينکه زنان آشکارا اعتراض ميکننا ي قدوانديدن مدن درآيردی 

اسالم  را  امال نادياه ميگيرنا. دختران ي پسران ديگر ازدياا نميکندندا 

ي ميتواننا زير يک سقف با انسانيت ي عشق در  نار هدم زنداگد   دندندا٬ 

باين اينکه در جاي  خطبه ای خواناه شود ي ثبت شود. باين احتديداا بده 

قوانين زن ستيز اسالم ي در نهايت آزادی. نگران  نه از فريپاش  هسدتده 

ی خانواده بلکه از فريپاش  نظدام ديدکدتداتدوری اسدت  ده هدر ريز در 

 شتار ي گسترش فقر را مدتدوقدف  معرض تهايا جای تری قرار ميگيرد. 

 نيا ي افسردگ  ای را  ه ايجاد  رده ايا برداريا ي با خود ببدريدا. مدردم 

تحت باترين شراي  هم با ساختن  ليپ ي فعاليت های مجازی شان نشدان 

  دادنا  ه شادی را هرگز از ياد نبردنا. *

 برويد!

 لیال یوسفی



تير جلسه مجلس اسالم  به تماشای عکس های ساپورت پوشان  ٣ريز 

گذشت. در اين جلسه نمايناگان مجلس اسالم  عکس ها ی زنان  را  ه 

ساپورت پوش هستنا جلوی خود گذاشتنا ي خون دلها خوردنا. بنا بر 

گزارش ايسنا ديان اين عکسها همانا ي برپا شان همهمه در نشست 

مجلس همان. صاای همهمه در اين نشست آنقار باال بود  ه مطهری٬ 

يکى از دي نمايناه اى  ه در اعتراض به اب  تتايت ا يزارت  شور در 

خصوص ارعايت حجابا٬ اين موضوع را به مجلس  شياه شاه بود٬ 

با خشم ميگويا : ابه نظر ميرسا ديستان از ديان اين تصايير به يجا 

 آماه انا.ا

ياقعا  ه اين جلسه مجلس اسالم  ديان داشت. تنها در حکومت  مثل 

جمهوری اسالم  است  ه ميتوان شاها چنين مباحث  در مجلس 

قانونگزاری اش بود. بحر هايشان در اين نشست اساسا بر محور از بين 

رفتن احجابا ي شکست طرحهای حجاب ي عتاف رژيم اسالم  است. 

اين جلسه بيش از هر چيز بيانگر  قارت جنبش رهاي  زن ي اجتماع  

شان جنبش حجاب برگيران به عنوان يک عرصه مهم به چالش  شيان 

حکومت اسالم  است. بحثهايشان در اين جلسه شنيان  است ي ايا 

استيصال حکومت را به نمايش ميگذارد. گوشه ای از بحر هايشان را 

 در زير ميخوانيا:

به گزارش خبرگزاری مهر٬ عل  مطهری در طرح پرسش خود در 

ای در جامعه  جاياا پاياه»صحنه مجلس اسالم  چنين توضيح مياها: 

های بلنا  ه ريشه آن هم از  ظاهر شاه به نام ساپورت يا جوراب

 نناگان اين پوشش  ای است؛ نکته اينجاست  ه استتاده های ماهواره شبکه

 ننا  ه اين نوع پوشش  بيننا استنباط م  العمل  از ديلت نم  يقت  عکس

 « اشکال  ناارد ي مشمول پوشش اسالم  هم است.

اي ي موسوی الرگان  سپس يزير  شور را مورد مواخذه قرار دادنا ي 

چرا يزارت  شور نسبت به پاياه بانوان ساپورت پوش در »م  پرسنا: 

تتايت است ي به آن رسميت داده  تهران ي برخ  شهرهای ديگر ب 

است؟٬ علت عام توجه يزارت  شور به اجرای قانون گسترش فرهنگ 

عتاف ي حجاب چيست؟ ي چرا بودجه ناچيز اجرای اين قانون در اليحه 

 «حذف شاه است؟ ۱٣۳٣

رحمان  فضل  يزير  شور نيز در رابطه با اين دي پرسش چنين پاسخ 

دستگاه در قانون عتاف ي حجاب مسئول   ۱۱مياها:ا براساس قانون 

ها است ي  پيگيری اين مسئله هستنا  ه يزارت  شور يک  از اين دستگاه

 نا.ا  يزارت  شور اين مسئله را در قالب شورای اجتماع  پيگيری م 

اي م  افزايا: ابايا بپذيريم  ه حل اين مسئله در  وتاه مات امکان پذير 

 نيستا.

رحمان  فضل  با اشاره به آمار نيريی انتظام  در برخورد با بانوان 

بر اساس گزارش   ه صبح امريز به دستم رسيا. »باحجاب ميگويا: 

هزار نتر به نيريی انتظام  برده شاه ي از آنها تعها گرفته  ۱۱۰تا نون 

ها ي  هزار نتر به  النتری  ۳۰۰شاه است. اين اقاام باعر باز شان پای 

دادسراها شاه است. تأثير اين حضور در آيناه اين خواها بود  ه حسن 

 «سابقه برای اشتغال ي تحصيل اين افراد صادر نخواها شا.

اين پاسخ ها به مذا  مطهری نمايناه مجلس اسالم  خوش نياماه ي با 

گوييم اصل ساپورت پوشيان اشکال دارد.  ما نم »زبون  تمام  ميگويا: 

پوشا ي  س  هم  يک  با مانتوي   ه تا پايين زانوست ساپورت م 

توانا به آن ايراد بگيرد. پس با اصل ساپورت پوشيان مخالف  نم 

نيستيم. در ياقع اعتراض ما به آن پوشش ساپورت  است  ه  ل حجم 

دها ي اين نوع پوشش قطعاً حجاب نيست. ببينيا برخ   بان را نشان م 

گوينا  ه حت  نبايا اجازه فريش ساپورت را هم داد  ه اين هم  م 

 با نشریه زن آزاد
 همکارى کنید! 
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 مجلس اسالمی در تماشای زنان ساپورت پوش

 شهال دانشفر
 شاهدی ديگر بر نفی عملی حجاب
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ا بعا هم خواستار غير قانون  اعالم  ردن پوشيان .درست نيست

 ساپورت به همه مرا ز ي نهادهای ديلت  ي غير ديلت  را مياها.  

در ادامه همين مباحر است  ه در اين هتته نيز عل  جنت ٬ يزير 

فرهنگ ي ارشاد اسالم  با اشاره به همايش دلواپسين  ه چنای پيش در 

اما هم نگرانيم٬ اما نگران  ها ميگويا:  قم ي تهران برگزار شا٬ 

متتايت است. آنها نگران هستنا  ه چرا حجاب اينگونه است ي برخ  از 

زنان ساپورت م  پوشنا٬ اما در مقابل٬ ما موافق اصالح فضای 

فرهنگ  جامعه هستيم.ا. سپس اي با گتتن اينکه نگرانيش عميق تر از 

شبکه مل  ي  ۵۰اين حرفهاست٬ از اين م  نالا  ه با ي جود داشتن 

استان  در راديو ي تلويزيون ي دهها نشريه ماع  اارزش های 

اخالق ا٬ جامعه دچار دريغ پردازی است. در اين مورد معين جنت  

درست ميگويا٬ درد آنها عميقتر است. چرا  ه حجاب بر گيران  ل 

 بساطشان را به چالش ميکشا.  

نيريی  ۱۱مساله اينجاست  ه اينان نه با اينهمه قشون  ش  ي اختصاص 

شبکه  ۵۰سر وبگرشان برای پيشبرد طرحهای عتاف ي حجاب ي نه  با 

تلويزيون ي راديوی اسالم  شان٬ نتوانسته انا  اری از پيش ببرنا ي 

امريز همگ  دارنا از شکستشان سخن ميگوينا. در هتته گذشته زنان 

اساپورت پوشا  موضوع اصل  بحر مجلس اسالم  بود ي اين هتته 

موضوع بحر همايش ادل آراما ها. به عبارت ريشن تر همايشگران 

دلواپسين ي دل آرام ها هر دي از يک درد رنج ميبرنا٬ آنهم يجود يک 

جنبش قارتمنا رهاي  زن است  ه با  حجاب برگيران ي زير پا گذاشتن 

هر ريزه قوانين ارتجاع  اسالم  اين چنين رژيم اسالم  را به 

 استيصال  شاناه است.  

اين خبرها  به ريشن  تا يای ديگر بر استيصال رژيم ي قارت ما برای  

  نت  عمل  حجاب در همه جاست. زناه باد جنبش رهاي  زن. *

 

هزار نتر در ريز يکشنبه با لباسهاى رنگى٬ با ماسکهدايدى زيدبدا بدر  ۰۰

صورت٬ با موزيک ي رقص ي آياز به خيابان آماه ي در دفاع از حقدو  

همجنسگرايان٬ ترانس سکشوالها ي ... رژه رفتنا. يک ميلديدون ندتدر ايدن 

رژه جالب ي رنگى را نظاره ميکردنا ي فضدا پدر از شدادى ي شدور ي 

 احترام ي همبستگى بود. 

آلمان  شورى است  ه همجدندسدگدرايدان ي مداافدعديدن حدقدو  انسداندى بدا 

برگزارى  ارنايالهاى متعاد در شهرهاى مختلف٬ از فرهنگ احترام بده 

 انتخاب دايطلبانه افراد در رياب  خصوصى ي جنسى  دفاع ميکنا. 

از ريز جمعه شهر ما  لن٬ شاها برگزارى  نسرت٬  نترانس٬ جلسده ي 

پانل هاى متعاد در نقا هموفوبى ي تحقير ي آزار ي اذيت همجنسگريان ي 

نقض حقو  انسانى همجنسگرايان بود ي ريز يکشنبه از سداعدات ايلديده 

صبح تا عصر يک مارش بزرگ ي جالب شهر  لن در آلمان را رنگى ي 

 شاد ي پر سر ي صاا  رده بود. 

ما از جمله يک ميليون نظاره گر اين مارش بوديم. ي يقتى در بخشى از 

صف٬ پرچم هاى سراسر جهان را به هم يصدل  درده ي بدا خدود حدمدل 

ميکردنا٬ به عنوان سمبل اين موضوع  ه همجدندسدگدرايدان در هدمده جدا 

هستنا ي بايا حقو  آنها به رسميت شناخته شود٬ پرچم خونين جدمدهدورى 

 اسالمي را نيز ديايم. 

حکومتى  ه از زبان احماى ند اد بده اصدطدالح رئديدس جدمدهدورش در 

سالهاى قبل اعالم  رد  ه ايران اصال همجنسگدرا نداارد!! مدندظدورشدان 

اين بود  ه ما همجنسگرايان را نابود ي محو ميکنيم. اين پالتتدرم جدندبدش 

 اسالمى ي از جمله جمهورى جنايتکار اسالمى در ايران است. 

در اين ميتينگ همجنسگرايان ايرانى نيز حضور داشتنا ي يدکدبدار ديدگدر 

اعالم ميکردنا  ه عليه قوانين ي سنتهاى ضا انسانى عليه همجنسگرايدان 

در  شورهاى اسالم زده ي در ايران تحت حا ميدت جدمدهدورى اسدالمدى 

 ايران هستنا. 

ياقعيت اينست  ه ساليانه هزاران نتر همجنسگرا ي يا تراندس سدکدشدوال 

ي ..٬ در  شورهاى اسالم زده قربانى ميشدوندا. صدحدبدت در مدورد ايدن 

معضدل بدزرگ٬ شدکدسدتدن تدابدوهدا٬ دفداع عدلدندى ي آشدکدار از حدقدو  

همجنسگرايان  است. سنتى  ه در اريپا ي از جمله در آلمان بسيدار تدوده 

اى شاه٬ ميتوانا در  شورهاى اسالم زده نيز مورد استتاده قدرار گديدرد٬ 

اين سنت ي راه انااختن  ارنايالهاى شداد ي جشدن ي شدادى ي رقدص ي 

موزيک در شکستن فضا ي مقابله با سنتهاى ضا انسانى ي هدمدوفدوبديداى 

 يحشتناک در  شورهاى اسالم زده ميتوانا بسيار موثر باشا. 

با سرنگون  ردن جمهورى اسالمى ايران٬ زمينه براى زنداگدى ي ندتدس 

 شيان ي عشق يرزيان آزادانه همه ي از جمله همجنسگرايان ي تدراندس 

جنارها ي ... در ايران  فراهم ميشود. تا رسيان به آن ريز٬ بايا سدکدوت 

سنگين در مورد اين معضل بزرگ اجتماعى را شکست. بايدا بده جدندگ 

تابوها رفت ي بايا زمينه را براى مقابله با فرهنگ ي سنتها ي قوانين ضا 

 انسانى اسالمى فراهم تر  رد. اين يظيته همه ما است!

  دفاع از حقوق همجنسگرايان و ترانس جندرها

 مینا احدی در کلن آلمان “ کارناوال صورتى”در 
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طبق قاندوندى  ۱۰۱٢ديلت انگلستان اعالم كرد كه از شانزدهم ماه ژيئن 

كه تصويب شاه است  تحت فشار گذاشتن فردى جهدت ازدياا اجدبدارى 

جرم جنايى به حساب ميايا. خانواده هايى كه فرزناانشان را مدجدبدور بده 

ازدياا ميكننا  ممكن است به هتت سال زناان محكوم بشونا. بدر اسداس 

درصدا مدردان   ۱۸درصا از قربانيان ازدياا اجبارى زنان٬   ۸۱آمار 

 درصا افراد زير پانزده سال بوده است. ۱۵ي 

در همين رابطه يكى از سازمانهاى غير اندتدتداعدى  عدلديده اذيدت ي آذار 

در رابطه با از دياا اجبارى درست كرده اسدت.   انيميشن جالبىكودكان 

ازدياجهاى اجبارى ايلين بار نيست كه در رسانه ها مدطدرح شداه ي يدا 

توس   سازمانهاى ماافع حقدو  زن ي كدودكدان مدورد اعدتدراض قدرار 

 ميگيرد. اين پاياه در كشورهاى مختلف سالهاست كه  اتتا  ميافتا . 

غم انگيزى قضيه در اين است كه عمل غير انساندى مدجدبدور كدردن يد  

انسان به ازدياا اجبارى  ي به اين ترتيب محكوم كدردن  يد  انسدان بده 

فشار ي اذيدت ي آذار جسدمدى ي رياندى  ي از بديدن بدردن رييدا هدا ي 

آرزيهايش  سالهاى سال است در همين انگلستان اتتا  مديدافدتدا. پدس از 

اين همه سالها ي از بين بردن زنداگدى هدزاران ندتدر تدازه امسدال ديلدت 

انگليس دست به تصويب قانونى جهت محكوميت ي مدندع ايدن عدمدل زده 

است. تصويب چنين قانونى  كه اسداسدا ندتديدجده فشدارهدا ي اعدتدراضدات 

ماافعين حقو  كودكان ي زنان  بود طبعا ي  قام به پيش است. اين قانون 

ميتوانا پاياه ازدياجهاى اجبارى را محايد كنا٬ اما سئوال اينست كه چه 

فونكسيونها ي ابزارهايى در همين جامعه انگلستان يجود دارد كده مداندع  

 بريز ي عملى كردن ازدياا اجبارى شود؟

در موارد زيادى دختران جوانى كه درانگلستان به دنديدا آمداه ي بدزرگ  

شاه انا را به بهانه رفتن به تعطيالت ي مرخصى به كشورى  كده پداري 

مادرش بانيا آماه٬ ميبرنا ي اي را در مقابل عمل انجام شاه قدرار داده ي 

به ازدياا پسر فاميل در ميايرنا ي راه برگشتى برايش نميگذارنا.  اينها  

نمونه هايست كه بيشتر در اذهان بوده ي يا در رسانه ها مدطدرح مديدشدود 

اما به نظر من نكته مهمى ي بايا گتت نكته پنهانى كه كمتر بده آن اشداره 

ميشود اينست كه بسيارى از اين دختران از همان كودكى به بى حدقدوقدى 

عادت داده ميشونا. اين سناريو را در نظر بگيريا : دختر كوچولويى كده 

سالگى پار ي مادرش ريسرى سرش ميكدندندا. كدودكدى كده از  ۰از سن 

همان ابتاا فشار حتظ فرهنگ را ريى ديشدش مديدگدذارندا ي بده اي يداد 

مياهنا ) بخوان شستشوى مغزى مياهنا( كه فرهنگ پار ي مادر بر هدر 

چيزى برترى دارد ي اگر مطيع  پار ي مادر  نباشا براى هميشه بابدخدت 

شاه ي خاا هم اي را در جهنم ميسوزانا .  سيستم اعتقادى اين دختر بدچده 

با حس تبعيت آغشته با احساس گناه شكل ميگيرد. خانواده از همان ابدتداا 

كودك را به بيحقوقى عادت ميداهدا٬ اندتدخداب را از اي مديدگديدرد٬ جداى 

سئوال ي اگر ي اما نميگذارد ي مطيع بودن  صا در صا را به كودك يداد 

مياها. دختر بچه اى  كه در زناگيش انتخاب٬ جدايدگداه ي مدعدندى نداارد٬ 

نميتوانا به انتخاب ي راه نجات فكر كنا. از لدحداظ رياندى ايدن ظدرفديدت 

برايش ايجاد نشاه است. همه ياقعيتهاى زناگيش را بر اساس معيارهايى 

كه به اي خوراناه انا مقايسه ميكنا. ايدن دخدتدر بدچده در هدمديدن جدامدعده 

انگلستان بزرگ ميشود ي همزمان با بزرگ شداندش فشدارهداى خداندواده 

اش يتهاياهايشان هم بزرگتر ميشود تا جدايدى كده دخدتدربدچده ديدريز ي 

جوان كنونى انتخابى نميبينا بجز تن داد به خواسته پار ي مادر٬ چرا كده 

 اين تنها ا انتخابىا است كه ميشناسا. 

سئوال من اينست كه دختربچه اى كه به شدرايد  فدو  عدادت داده شداه  

است آيا  در حمايت از خودش عليه خانواده اش شكايت خواها كرد؟ چده 

تضمينى يجود دارد؟ ارائه دهناگان اين قانون امنع ازدياا اجبارىا در 

انگلستان  به اين امر ياقف هستنا ي در مواردى در مدورد پديدچديداه گدى 

قضيه جمع آيرى اسناد ي ماارك براى حمايت از شكايت صحدبدت كدرده 

 انا. 

قانون منع ازدياا اجبارى قامى به پيدش اسدت ي احدتدمداال در مدواردى 

قربانيان ازدياا اجبارى ميتواننا با استتاده از اين قانون زناگدى ي آيدنداه 

خود را نجات دهنا. اما به نظر من  براى عملى كردن موثر ايدن قداندون 

بايا ارائه دهناگان٬ حمايت كنناگان ي اجرا كنناگان اين قانون عميقتر بده 

 

 قانون عليه ازدواج اجبارى

 شیوا محبوبی

http://www.youtube.com/watch?v=MY7BhF-f96M&feature=youtu.be
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قضيه بپردازنا ي به سئواالتى از اين قبيل جواب باهنا: چگدونده مديدتدوان  

كودكان ي باالخص دختر بچه ها را بايا از دست مذهب ي فرهنگ عدقدب 

ماناه ي شستدشدوى مدغدزى حدتدظ كدرد؟ چدگدونده در مداارس ي مدراكدز 

آموزشى ي ظرفهاى  مختلف در جامعه به كودك حق انتخاب داده شدود؟ 

چگونه به كودك نه به عنوان محصولى از ي  فرهنگ يا مذهب مشخص 

بلكه به عنوان ي  انسان نگاه كرد؟ چگونه به حجداب دخدتدر بدچده نده بده 

عنوان فرهنگش بلكه به عنوان ي  اذيت ي آذار شنيع نگاه كدرد؟ چدگدونده  

به كودك اين اطمينان داده شود كه هيچ كسى حتى خانواده اش نميتوانا اي 

 را از حق انسانيش محريم كنا؟

 *** انيميشن در رابطه با ازدياا اجبارى

-ht tp : / /www.youtube .com/wa tch?v=MY7BhF

 f96M&feature=youtu.be 

در ابراز همبستگى با زنان در ايران٬ زنان لهستانى در يرشو در مقدابدل 

صناليهاى خالى ٬ مسابقه ايران ي لهستان شعارنوشتدندا  ده مدا در  دندار 

 زنان ايرانى هستيم! 

جنبش اعتراض به آپارتايا جندسديدتدى در ايدران٬ جدندبدش بداز  دردن در 

يرزشگاهها بريى زنان ميريد  ه در دنيا٬ همبستگى جهانى با زنان در 

 ايران را باعر شود. 

بعا از پيام همبستگى بازيکنان تيم ملى ياليبال ايتاليا با خواست زندان در 

ايران٬ بعا از اعتراض رسمى فيتا ي فاراسيون بديدن الدمدلدلدى يالديدبدال ي 

احتمال تنبيه حکومت اسالمى در ايدن مدورد٬ ا دندون در حداشديده بدازى 

لهستان ي ايران٬ زنان در يرشو به اين ابتکار دست زده ي تدوجده هدا را 

 بخود جلب  ردنا. 

نهاد زن آزاد از اين اقاام جالب زنان در يرشو دفاع  رده ي به مبتکريدن 

اين حر ت دريد ميترستا. مدا بدايدا بدتدوانديدم در جدريدان ريزهدايدي  ده 

فاراسيدون بديدن الدمدلدى يالديدبدال در مدورد مدمدندوعديدت يريد زندان بده 

يرزشگاهها جلسه دارد٬ از زنان در همه جايا جهان دعدوت  دنديدم بدهدر 

 طريق ممکن به اين ممنوعيت شرم آير اعتراض  ننا. 

نهاد زن آزاد خود را در  نار زنان آزاده ايران مياانا ي خدواهدا  دوشديدا 

 صااى اعتراض زنان را در دنيا منعکس  نا.

 

 درود به زنان لهستانى !

 نهاد زن آزاد 

x 

زن ي دخدتدری  ده در مداه ژيئدن تدوسد  گدريه  ۶۸نتر از  ۶۰بيش از 
 اسالمگرای بو و حرام ربوده شاه بودنا٬ موفق به فرار شانا.

 

يک مسئول امنيت  نيجريه در استان بورنو   ه نام يی مدندتدشدر نشداه بده 
ندظدامديدان  زن ي دختر  ه تدوسد  شدبده ۶٣خبرگزاری فرانسه گتت حايد 

افراط  بو و حرام ربوده شاه بودنا٬ مدوفدق بده فدرار شداه ي بده مدحدل 
 انا. زناگ  خود بازگشته

 

اين زنان ي دختران زمان  موفق بده فدرار شداندا »اين منبع امنيت  گتت: 
 «ها برای انجام عمليات رفته بودنا ي غايب بودنا.  ه ربايناگان آن

 

های شامگاه ريز جمعه )چهدارم  ارتش نيجريه اعالم  رد  ه در درگيری
 «دامدبدوئدا»تير( در پ  حمله شورشيان بو و حرام به شهر  ۱٣ژيئيه / 

ندظدامديدان  تن از شبده ۵۰ياقع در شمال شر  اين  شور رخ داد٬ بيش از 
 بو و حرام  شته شانا.

 

 گروهی از دختران ربوده شده توسط بوکو حرام فرار کردند

است.  آزادى زن معیار آزادى جامعه  

http://www.youtube.com/watch?v=MY7BhF-f96M&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MY7BhF-f96M&feature=youtu.be
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 نوشین قادری نگاهی به آمار باالی طالق در ايران

طبق گزارشى  ه در ريزنامه هاى رژيم اسالمى در مدورد آمدار طدال  

اشداره شداه  ۱٣۳۱هزار طال  در سال  ۱۵۰منتشر شاه است٬ به حايد 

ايدن آمدار  ۱٣۳۱مورد طال  ي در سال  ۰٣۸است. به عبارت  ريزانه 

علد ٬  مورد رسياه است. از سوی ديگر فريبا حاا ۰۵٣هزار ي  ۱۵۸به 

های تحکيم ي تعالد  خداندواده  رئيس  ارگريه پيشگيری از طال  ي آسيب

شداه٬ پدندج عدلدل اصدلد   گويا: بر اساس تحقيق مل  انجدام قوه قضائيه م 

های مختومه٬ ااعدتديداد  علت بر طبق پريناه ٣۶درخواست طال  از بين 

عدالقدگد  ي  به مواد مخار٬ دخالت اطرافيان٬ ضرب ي شتم٬ تدندتدر ي بد 

انا. به گتته يی درآما نا اف  جهت اداره  شاه سو ظن به همسرا گزارش

ها ي اختالالت رياند  هدمدسدر٬ عدام تدمدکديدن٬ خشدوندت  زناگ ٬ بيماری

ريان ٬ ازدياا تحميل ٬ بيکاری همسر٬ اخدتدالفدات فدرهدندگد ٬ ازدياا 

مجاد زيا٬ ارتباطات نامشريع همسر٬ تتايت سن ٬ انحدرافدات جدندسد  

ها ي اختالالت جنس  از علل ديدگدر درخدواسدت طدال  در  يک  از زيا

٬ ميزان ثدبدت ازدياا در ايدران ۱٣۳۱بر اساس آمار سال  ايران هستنا.

نسبت به سال پيش از آن رينای  اهش  ي آمدار طدال  ريندای ري بده 

 .افزايش داشته است

هددای  هددای قددبددل در ايددران بدده دلدديددل ايددائددولددوژی حددا ددم٬ سددنددت در سددال

هایا دين  ي اسالم ٬ طال  ي  دلدمده  مردساالرانه ي ارتجاع ٬ اارزش

 ه زنان از  لمه طال  ي القاب  چون بيوه در  طوری بيوه يک تابو بوده به

هراس بودنا٬ اما باگذشت زمان ارتقا  فرهنگ جامعه٬ آگاه شدان اقشدار 

ای  ده در ندگدرش آندهدا شدکدل گدرفدت٬  ها ي دگرگوند  جامعه ي خانواده

همچنين پيشرفت زنان درزمينٔه های تحصيل  ي شغل ٬ اين تابو شکدسدتده 

ترم نرمال در جامعه تبايل شا. زنان ديگدر از طدال   شا ي طال  به يک

ي لقب بيوه در هراس نيستنا ي اين تابو شکسته شاه است. جدامدعده ايدران 

هدا ي مدعديدارهدای دسدت ي پداگديدر  هدا٬ ارزش متدحدول شداه ي آن سدندت

ها به علت سنت  بودن٬ حضدور  انا. درگذشته در ميان خانواده باخته رنگ

های ارتجاع ٬ نداسديدوندالديدسدم ي مشدکدالت  قوی مذهب ي خرافات٬ سنت

هددای اجددبدداری بسدديدداری يجددود داشددت  دده قددطددعدداً  اقددتددصددادی٬ ازدياا

توانست به يک زناگ  پاياار منجر شود. فشار جامعده٬ حدکدومدت ي  نم 

خانواده بر اين زنان٬ در  نار قوانين اسالم  حا م بسياری از ايدن زندان 

هدای  داد ي گداهدا قدربداند  قدتدل را به خودسوزی ي خدود شد  سدو  مد 

شانا٬ اگرچه اين ناماليدمدات هدندوز هدم يجدود دارد امدا در  ناموس  م 

 توان گتت سير نزيل  ط   رده است. مقايسه با گذشته م 

بينا ي نگران است ي  حا ميت اسالم ٬ اين پيشريی فرهنگ  مردم را م 

 دندا سدن  به اشکال مختلف سع  در عقب رانان جامعه دارد. سدعد  مد 

های از گور بدرخداسدتده٬  ازدياا را پايين بيايرد٬ به فتوای مالها ي فسيل

 "آبدرييد  بد "ي  "ننگ"دختر بايا در سنين  م ازدياا  نا تا مبادا باعر 

 های دين ي حکومت شود. خانواده ي تزلزل پايه

شاه است. زنان  از سوی ديگر حق طال  در ايران به تنها به مردها داده 

تواننا تا مردان نخواهنا متار ه  ننا ي اگر زن  تقاضای طدال   دندا  نم 

در اصورت موافقت مردا هيچ حق  به زن تعلق نخواها گدرفدت ي ايدن 

ندظدر  درده ي بده زنداگد   باعر شاه بسياری از زنان از اين  ار صرف

اجباری ادامه دهنا. طبق قانون اگر زن  هم تقاضای طال   ندا ي بداين 

خوان رستدم را طد   اجازه مرد رأی به طال  يی صادر شود٬ بايا هتت

پسناا داشته باشا تا بتدواندا ايدن  دار را   نا ي هزار ي يک دليل امحکمه

ها جمهوری اسالم  با دست بردن به قوانين عهدا  انجام دها! در اين سال

عتيق خود٬ اين قوانين را بازهم به زيان زنان تغييدر داد. افدقدر ي فشدار 

عنوان سرپرست خانوادها از مدحدل  اقتصادی٬ نبود  ار ي اخراا مرد به

 پاشياه شان زناگ  خانوادگ  است.  ار ي بيکاری٬ از عوامل ازهم

آمار باالی طال  ي جااي  در ايران ي البته ري به رشا بدودن ايدن آمدار٬ 

هدای  گواه  بر ايضاع نابسامان اجتماع  است  ه ريشه در نداهدندجداری

ً مدربدوط بده  ناش  از حا ميت اسالم  دارد. ناهنجاری هاي   ه مستدقديدمدا

شراي  دهشتناک اقتصادی٬ فقر ي بديدکداری٬ سدندن ارتدجداعد  ي عدتديدق 

اسالم  است. اما نکته ديگر  ه در اين ميدان قدابدل اشداره اسدت٬ تدقدابدل 

اش با سنن  است  ه رژيدم اسدالمد  در اشدکدال  جامعه ي جنگ هرريزه

  نا. ها م  مختلف سع  در توليا ي بازتوليا آن

خدواهدا٬ زنداند   حا ميت اسالم  زنان را همچون بردگان  در جامعه م 

بردار! اما تحوالت جامعه در اين جنگ با قوانين ي سدندن  بردبار ي فرمان

ريد تا حکومت اسالم  را تماماً دررسيان به اهااف  حا م بر جامعه٬ م 

پوسياه ي عقب ماناه اش عقيم  نا. ما در  نار امدر ري بده رشدا طدال ٬ 

مثابه امری عادی در جامعه هسدتديدم.  شاها پذيرش امر طال  ي جااي  به

صورت ياقع ٬ جامعه در  شمکش هرريزه با سنن ي ارتدجداع حدا دم  به

است٬ اما ريشن است  ه ريشه اين شراي  در نابودی  دامدل حدا دمديدتد  

هدای فدقدر ي  است  ه اين شراي  را خلق  رده است٬ حا ميت   ه زمديدنده

ترين سنن را دارد. جامعه ايران تنها ريزی  اعتياد ي گسترانان ارتجاع 

طور  امل رهاي  يدابدا  ده حدکدومدت اسدالمد   توانا از اين شراي  به م 

 يجود فيزيک  نااشته باشا. *

 اين تابو ها شکسته شده است!
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 ها ناشی از اعتياد است آزاری درصد کودک ۰5ها و  درصد همسر آزاری ۵0ها و  درصد طالق 00   

 
ظر

و ن
ر 

خب
 

 شود؟ مشکل حجاب با کارت زرد حل می   

ايسنا: نمايندگان مجلس شورای اسبمی، چندی پيش با احضيار وزيير 

از وی دربارد وضعيت حجاب و عيفياد در جياميعيه   کشور به مجلس،

ترين بحثی که معموالً بيدان  ها و بنيادی گذشته از همه اين .سؤال کردند

شود اين است که علت اصلی گسترش بدحجابی در کشور،  پرداصته نمی

هرچنيد   است؛ اما مسئول مستقيم اين کار کيست؟”  سست شدن ايمان“ 

هيای  بارد مسئوليت دارند اما در تقسيم وظايي،، ايين حيوزد همه دراين

 .اند دار ترويج دين و ارتقای سطح ايمان مردم علميه هستند که عهدد

انا تدا بدلدکده ريشده مدعدضدل  همه دلسوزان نظام در ايران به تکاپو افتاده

باحجاب  را  شف  ننا. ايسنا هم در ايدن مديدان سداز ندا دوک خدود را 

اناازه  افد  ديدن   اری شاه است ي به سال  م ٣۰نوازد. گويا در اين  م 

جای مقصر دانستدن مداهدواره ي  انا. اين بار به ي مذهب را ترييج نکرده

اندا  ده  دم تدبدلديدغدات مدذهدبد   فرهنگ مبتذل غرب ٬ يقه خود را گرفدتده

هدا  انا. معلوم نيست ديگر  جا امکان تبليغدات مدذهدبد  بدوده ي ايدن  رده

جدا  انا. از باي تدولدا تدا مدراسدم ازدياا ي مدرگ  ده هدمده توجه بوده ب 

ها ي راديو ي تلويزيون ي  ها ي  ارخانه حضور دارنا. ماارس ي دانشگاه

نشريات ي... هم  ه  امالً قر  خودشان است. پس مشکل از  دجداسدت؟ 

اگرنه در تهاجم فرهنگ  است ي نه در  م تبليغ  دردن اسدالم٬ پدس چده 

 چيزی عامل اين يضعيت است. 

ً مشدکدل  آنچه به نظر م  رسا٬ اين است  ه برخالف ادعای ايسنا٬ اتتداقدا

قار در تدوضديدح ي  ازحا ي افراط  مبان  اسالم است. آن در ترييج بيش

تشريح ي تبليغ قوانين شرع ي اسالم٬ افراط  ردنا  ه مدردم عداقدبدت بده 

ماهيت سياه ي ضا انسان  آن پ  بردنا؛ ي اگرچندا مدعدتدقدای هدم هدندوز 

يجود داشت از بين بردنا. مردم با گوشت ي پدوسدت خدود ندتديدجده ايدن 

قوانين ي شرعيات را تجربه  ردنا ي بده حدقديدقدت آن آگداهد  يدافدتدندا ي 

هدا  ريندا. ايدن مدانداه آن ندمد  طبيع  است ديگر زير بدار قدوانديدن عدقدب

ای  نادانسته ي ناخواسته موجب بيااری ي هوشياری مردم شانا. اين نکته

  زننا.* است  ه همه آقايان در مقابل آن خود را به  ر گوش  م 

 تبعیض علیه زنان ممنوع!

 میالد رابعی خبر و نظر 

ای  جمهور در امور زنان و صانوادد با بيان اينکه با پدييدد معاون رييس

ويژد در ميان  رو هستيم، گفت: اين پديدد به به نام زنانه شدن فقر روبه

شود و صدا نيکينيد کيه بيا زنيانيه شيدن  زنان سرپرست صانوار ديدد می

وی با اشارد به توزيع ميزان تأثير مواد مخدر  .اعتياد نيز مواجه شويم

درصيد ميوجيم هيميسير  ۵۶در رفتار افراد گفت: استعمال مواد مخدر 

 ۱۶آزاری،  درصد موجم کودک ۰۰درصد موجم طبق،  ۶۶آزاری، 

شيود. از  درصد موجم نيزا  و صشيونيت ميی ۱۶درصد موجم قتل و 

درصد مرگ زنان معتاد نسيبيت بيه سيال  ۱۵، ۲۱سوی ديگر در سال 

 .افزايش يافت ۲۱

شناسا. پاياه ازندانده  گوي  سران حکومت اسالم  حايمرزی نم  هذيان

هاي  است  ه فق  در ذهن مدعديدوب ايدن جداندوران  شان فقرا از آن ترم

انا  ده  ها خو گرفته ها چنان به آپارتايا جنس  در تمام زمينه گنجا. اين م 

 ننا. فقر ي اعتياد  حت  پاياه اجتماع  فقر را٬ زنانه ي مردانه تصور م 

داری٬ ربط  به جندسديدت افدراد جدامدعده  ي ساير معضالت نظام سرمايه

های اخير با پايين آمان سدن فدحدشدا ي  ناارد. در جامعه ايران ي در سال

ای  سدابدقده سال٬ اعتياد نيز در ميان زنان رشا بد  ۱٣رسيان آن به مرز 

شاه از سوی خود حکومدت٬ افدزايدش آمدار  داشته است. طبق آمار ارائه

شود؛ اما ايدندجدا  اعتياد موجب رشا ساير مشکالت ي جرائم اجتماع  م 

راسدتد  مسدئدول ي عدامدل   شود  ه بده همان سئوال هميشگ  مطرح م 

اصل  رشا اعتياد در ايران  يسدت؟ ي چده  سد  اسدت  ده پداسدخ ايدن 

سئوال را ندااندا. جدمدهدوری اسدالمد  ي در رأس آن سدپداه پداسدااران 

ترين يارد نناه مواد مخار به  شور است ي هر از  ترين ي بزرگ اصل 

 

http://www.iranzanan.com/cat_45/cat_46/006136.php
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 !ها بايد از فحاشان خالی شود، نه از زنان ورزشگاه   

 هشدار درباره احتمال حذف واليبال ايران   
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چنا گاه  شاها هسدتديدم  ده رقدبدای خدود در ايدن عدرصده را بده اسدم 

تاز بدازار بداشدا ي يدا   نا تا همچنان يکه قاچاقچيان مواد مخار اعاام م 

برای حتظ توازن بازار اقاام به آتش زدن مقااری مواد مدخدار بده اسدم 

 دندا. درزمديدندٔه بدهدبدود مدعدتداديدن نديدز مداام در حدال  مبارزه با آن مد 

ای است  ده در  های خصوص  ها ي  لينيک NGOاناازی جلوی  سنگ

 ننا. بايجود چنيدن شدرايدطد  مدتدأسدتدانده  اين زمينه در ايران فعاليت م 

توان به  اهش چشمگير آمار اعتيداد ي بده طدبدع آن٬ سدايدر جدرائدم  نم 

  مرتب  با آن اميايار بود. *

فحاشی؛ رفتاری ناهنجار کيه در جياميعيه اييرانيی بيه هينيجياری بيرای 

شيدد اسيت. آييا  نشين کردن و محدوديت زنيان و دصيتيران تيبيدييل صانه

راستی ايام به کام فحاشان شدد است؟! با متلک شرو  شد و امروز  به

ازايين  به فحاشی کشيدد است؛ اما اين بانوان ايرانی هستند که تا پيييش

هيا بياييد  کردند تا متلک نشوند و امروز هم باز آن ها بايد رعايت می آن

ها را به جان بخرند تيا ميورد فيحياشيی قيرار  مراعات کنند و محدوديت

های  راستی چگونه شدد که در ايران امروز، اقليتی که عقدد نگيرند! به

گونه برای  دهند، بايد عرصه را اين صود را با متلک و فحاشی بروز می

 !زنان و دصتران تنگ کنند؟

 دندندا٬  هدا مد  يک  از توجيهات   ه مخالتين حضور زندان در اسدتداديدوم

دالنده ايدن  ای ديدگدر هدم سداده هاست ي عداه فحاش  مردان در اين مکان

ها هستدندا. اسداسداً  توجيه را پذيرفته ي درصاد فحش زداي  از يرزشگاه

مسئله در اينجا غل  است. ايالً اگر بنابراين باشدا  ده زندان در  صورت

هاي   ه احتمال فحاش  يجود دارد حضور نيابنا٬ بايا از حضدور  مکان

در بسياری جاهای ديگر نيز منع شونا. برای مثال بسياری از مدحدالت 

بار ي اصالً هر  وچه ي خياباند   ده چدندا مدرد  های تره شهر ي يا مياان

 ه مردان مجاز به شنيان التاظ ر يدک  انا. اساساً تصور اين ديرهم جمع

تنها نداشد  از احدتدرام بده  هستنا اما برای زنان اين  ار ممنوع است٬ نه

پرستانه ي جنس ضدعديدف  زنان نيست٬ بلکه ريشه در همان تتکر ناموس

 نا زنان نياز به مراقبت دارندا ي  تصور  ردن زنان دارد  ه تصور م 

يحشت دارد مبادا زنان بدا شدنديدان ايدن الدتداظ از راه بده درشداه ي يدا 

 دار شود.  دامنشان لکه

هدا بدار ايدن  دلدمدات را  زنان خواسته ي ناخواسته ماام در طول ريز ده

 ننا٬ امری  ده  دامدالً  ها استتاده هم م  بسا مواقع  از آن شنونا ي چه م 

باره تصميم بدگديدرندا  ده  طبيع  است. ضمناً بهتر است خود زنان دراين

بنا به ريحياتشان  جا حاضر شونا ي يا نشونا. حتماً زن ي يا مردی  ده 

شدود٬ خدودش را در  دها با شنيان فدحدش از راه بده در مد  امکان م 

تدريدن  معرض آن قرار نخواها داد. اين نوع توجيهدات سدخديدف٬ بدزرگ

تدر از مدادر  هاسدت. زندان بده دايده مدهدربدان توهين به زنان ي شعور آن

  احتياج  ناارنا. *

بيا ايين ميقيدميه نيوشيت: ايين  «شهيرونيد»به گزارش ايسنا، روزنامه 

های ليگ جهانی  باری نيست که غيبت تماشاگران زن دربازی  نخستين

کند. سال قبل فدراسيون سعی کيردد بيود  برای ايران دردسر درست می

با حضور صبرنگاران، داوران و کارکينيان فيدراسيييون در سيالين صي  

تذکر گرفت. اين تذکر در  FIVB تماشاگران زن را پر کند اما بازهم از

هيای نياظيران دربيارد دميای بياالی سيالين و نيداشيتين  کنيار ييادداشيت

نمرد منفی در ميزبانی ايران بود، اما امسال شيرايي   HD های دوربين

متفاوت شد. فدراسيون بعد از بازی نيخيسيت ميقيابيل بيرزييل، سيرعيت 

اينترنت را افزايش داد و دور زمييين را صيليوت کيرد تيا بيه تيذکيرات 

فدراسيون جهانی گوش فرا دهد. يکی دييگير از نيواقکيی کيه دربيارد 

هيا بيود. حيتيی  ميزبانی ايران وجود داشت، نبود رقکندد در ميان سيت

فييدراسيييييون بييرای اييين مسييئييلييه نيييييز راهييکيياری در نيي يير گييرفييت و 

 .ها آمادد کرد کاران را برای نمايش ميان ست باستانی

ماناه اسالم ( به يرزش  اين نخستين بار نيست  ه سياست )قوانين عقب

 نا. ازجمله بارها شاها عام رييدارييد  ايدران بدا  ايران لطمه يارد م 

ايم ي اين در حال  اسدت  ده خدود لدبدندان ي حدتد   های اسرائيل  بوده تيم

زندندا. ايدن بدار نديدز  فلسطين از بازی  ردن مقابل اسرائيل سر باز نمد 

ها ي امکانات نازل ايران در بدرگدزاری  عام حضور زنان در يرزشگاه

هدای لديدگ جدهداند   ريد تا موجب حذف ايدران از رقدابدت مسابقات م 

شددود. حددکددومددت اسددالمدد  ايددران حددتدد  در   FIVBيالدديددبددال از سددوی 

 دندا ي مدوجدب ايدجداد   ننا مانع ايجداد مد  هاي   ه موفق عمل م  رشته

شود. يرزش در همده جدای جدهدان بدا فدرهدندگ  ها م  استرس برای تيم

خدورده اسدت. در ايدران امدا ندتدس يرزش عدمدلد   رقص ي شادی گره

های باستان  ي سندتد  از قدبديدل  مردانه ي پهلوانانه است. زن در يرزش

شدود. فدرهدندگ   شت  نقش  ناارد ي حت  از تماشدای آن نديدز مدندع مد 

پدای پديدشدرفدت  ها سنگ  به ها ي عرصه ماناه اسالم  در تمام زمينه عقب

ها را بدا   ننا خأل زنان در استاديوم  ه سع  م  تر آن مردم است. مسخره

هدا  زنان خبرنگار ي  ارمناان فاراسيون پدر  دندندا. ظداهدراً حضدور آن

مانع  ناارد! در اين مورد جا دارد زنان ايدران اعدتدراض خدود را بده 

رغم ميلشان به حضدور در  برساننا ي نشان دهنا  ه عل   FIVBگوش 

  شود. * ها م  مسابقات٬ اين ديلت است  ه مانع آن
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 ممنوعيت برقع )روبنده( در فرانسه تأييد شد   

 داعش: سنگسار مجازات زنان بدون محرم در خيابان   
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www.fitnahmovement.blogspot.co.uk  www.fitnah.org  https://www.facebook.com/fitnahmovement 

 زن آزاد زن آزاد
جنبش براى رهائى زن  -نشریه هفتگى   

 سردبیر: سیامک امجدى
 همکاران سردبیر: 

fitnahmovement2@gmail.com  

سروناز سینائی  و سهند مطلق  
Sahand.motlagh@gmail.com 

sinai713@gmail.com 

در فرانسه هر زنی که از برقع يا نقاب در مجامع عمومی استفادد کينيد 

شود. يک زن مسلمان فيرانسيوی  به پرداصت مجازات نقدی محکوم می

عليه اين قانون به دادگاد حقوق بشر اروپا شکايت کرد. قضات دادگياد 

 .بر اين قانون صحه نهادند

بحر ممنوعيت حجاب  امل يا برقع٬ چناين سال است  ه در  شورهای 

ها زير انه اين بحر را به مدبدحدر  غرب  مورد مناقشه است. اسالميست

دهدندا؛ يدعدند  قداندوند   ده خدود هديدچ اعدتدقداد ي  آزادی پوشش رب  م 

آزادی   ندقدض  ای به آن ناارنا. با جار ي جدندجدال مدظدلدومدانده از پايبنای

ها٬  شورهای اريپايد   نماي   ننا؛ اما بايجود همه اين مظلوم شکايت م 

انا. برقع ي پوشاندان  ای نرفته يسط   به درست زير بار اين قانون قرين

صورت نقض قوانين ايليه مربوط به امنيت شهريناان است. هيچکس ي 

با هيچ توجيه  حق ناارد صورت ي هويت فردی خود را استدتدار  درده 

 ار ي جاند  تدحدت تدعدقديدبد  چده زن ي چده مدرد  ي بپوشانا. هر خالف

تدريدن شدهدرهدای اريپدا  ها در مدهدم توانا با استتاده از اين پوشش سال م 

آزادانه زناگ   نا ي هويت خود را پنهان  نا باين اينکه شناخدتده شدود. 

باره ريشنگری  رد ي خواهان لغو اين نوع پدوشدش در هدمده  بايا دراين

  جای دنيا شا. *

های زنان، دادگاد ويژد زنان تشکيييل  داعش، برای محدود کردن آزادی

های لباس زنيانيه را تيعيطيييل و  های زنانه و فروشگاد دادد و آرايشگاد

ييکيی از ميقيررات  .برای صروج زنان، ساعت مخکوه تيعييييين کيرد

های داعش، ممنوعيت صروج زنان از منزل  شدد توس  تروريست وضع

بدون محرم است. داعش تأکيد کردد زنانی که از ايين قيوانييين تيخيلي، 

 .شوند کنند، محاکمه و سنگسار می

آنچه در قوانين طالبان ي ا نون داعش٬ شاها آن هسدتديدم٬ نده مدحدصدول 

فهم  از قوانيدن اسدالم اسدت٬  اسالميون تناري ي نه نتيجه انحراف ي  ج

ي است قوانديدن اصديدل اسدالمد  اسدت  ده در  اين نص صريح ي ب   م

تدازی  بينا ي به اسدب ای نم  يافته جامعه ي در مقابل خود مقايمت سازمان

زير اسدلدحده  ای  ده بده رقيب مشغول است. اسالم سديداسد  در زمين  ب 

بديدندا  سر ار آماه ي فعالً نيازی به اثبات انطبا  اسالم با حقو  بشر نمد 

ي مشغول پياده  ردن قوانين خود است تا از سوی ديگر ي بدا تدوسدل بده 

همين قوانين جامعه را مرعوب خود  نا ي قارت خود را تدثدبديدت  دندا. 

اگر فا تور مقايمت ي مبارزه فرهنگ  ي سياس  مدردم را حدذف  دنديدم 

قطعاً در ايران هم شاها يضعيت مشابهد  خدواهديدم بدود. در حدکدومدت 

داعش هم مثل حکومت پسدرعدمدوهدايشدان در ايدران٬ ايلديدن قدربدانديدان 

خوبد  فدهدمديداه اسدت  ده  ها تجربه به انا. اسالم سياس  پس از سال زنان

برای تحت انقياد گرفتن يک جامعه در ابتاا بايا زنان را سدر دوب  دندا. 

 ننا تا زن منهای مرد را  يآما زنان را باين مردان ممنوع م  حت  رفت

انا از اينکه دنيدا ي بشدر  از هرگونه هويت  خال   ننا. اين جماعت غافل

زيدی مردم اين هيوال  چنين حکومت  را تاب نخواها آيرد ي به ۱۱قرن 

ي همه سرهايش را قطع خواهنا  رد. هيوالي   ده قدلدب آن در تدهدران 

 تپا. * م 

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

