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صفحه 1

مقابله با سياستهاي ضد زن جمهوري اسالمي ،يک ضرورت مهم!

سیامک امجدى
اين روزها شاخ و شونه کشيدن هاا رانان هارا اور ارايها ا اياه
حقوق زنان دراينان ابعاد گستنده ا يافته ارت .طا هارايان ماهاد هااه
اخين و در رارتا طنح "هرعيت و تاعاا ا خااناواده"ه بيا اه باعاد از
بي ه در هج س رژيم تصويب شد که هدفش مياى هاى کام رنا تان
کندن نقش اهترا زنان و به خانه بنگنداندن آن ا نيست.
تصويب بي ه افىايش هنخص زاياراان از  ٦هااه باه ٩هااه و بيا اه
کاهش را ات کار زنان از  ۴۴را ت به  ٦٦راا اته اهاهايات شا ا ا
زنان را با خطنهد هواهه کنده و اين اهان ها رود وانوراه اخانا
زنان را رقم بىند .بي ه هرهو يت ويشگايان از بااردار ه از هارا اه
واي ديگن ارت که ک يات آن تاورام هاجا اس زن راتاياى ارايها
تصويب شده ارت و حکوهت ه خواهد به اين تنتيب و باا دخاا ات در
خصوص تنين زوايا زندگ هندمه ننخ بارور را افىايش دهد.
در کهار اين وايحه اخينا ده ا نرونه از ه دوديت ها ش ه ت صي
و تفکيک ههسيت بنا زنان در هر ور اريه گاىار شاده ارات
که بعهوان آخنين "شاهکار" از اين درت به هرهاو ايات کاار زناان در
ش ندار ها ه توان اشاره کند.
اها کار حکوهت برهظور بنگنداندن زن به کهج خانه و تاداديان آنا اا باه
"زن خوب و فنهاندن" با تصويب وايح و ه دوديت اا هاهاساياتا کان
اد
شدهه ترام نر شود .آن ا در ردد هستهد با تصويب وايح هاتاتا ا
زن و ايجاد ه دوديت ا بيشتن در زهيهه ت صين و اشت ال بانا زناان
و خصوصا دختنان هجنده اين درته از زنان را ناگىين به رو آور
به ازدوا کنده و به ز م خود ننخ بارور کشاور را افاىاياش دهاهاد.
هرچهين رتتگين ها بيشتن در اهن طيق و کي تدعاياو و تافاکاياک
ها بيشتن ههسيت در دابن ا هج س حاکاوهات دارد هاورد بانررا
قنار ه گيند.
"هعضن" ب حجاب زنان هم اين روزها آرام و قنار را از رنان رژيم
ربوده و آن ا را هجدور به خم و نشان کشيدن ا اياه زناان کانده ارات.
تي کندند از طنيق کار فنههگ ه حجاب را در هاهعه ن اديهه کههد و
به اين ههطور هىيهه ها ههگفت صنف کندند .ا ىام گ ه هاا آخاوناد
به اقص نقاط کشور بنا "تد يغ و تنويج حجاب و فاف"ه تادا ايا اات
هن روزه در صدا و راياراا بانا ارالاه ا اگاو ارايها زنه نصاب
بي دوردها هتت در رطح ش نها بىرگ با ه تويات کاهي تدعياو

آهيى و د زنه رتهنان ها و اظ ار نظنها دايهارورها رژيم ا ام
از رهدنه هناهع تق يده الره هرعه و غينه در هورد اهرايات حاجااب در
اريمه از نرونه اقداهات ارت که حاکريت بنا هقاب ه باا گساتان با
حجاب در هاهعه رازهان داده ارت .در کهار اقداهاات فانهاهاگا ا اداتاه
"بنادارن" نينو انتظاه و گشت هاا ارشااد و نا ا از هاهاکان هام
بيکار نهشستهد و تا توانستهد گنفتهده هنيراه کاندناده کاتاک زدناد و
تي کندند با زور و خشونت ه و روند رو به افىايش با حاجاابا را
بگيننده که ا دته در انجام اين اهن کاهي اهى و ناتوان بوده اند.
دم هوفقيت دو ت در اهن کهتنل "بد حجاب " و ب حجاب خشام بساياج
ها و هللا کنم ها حکوهت اريه را هام بان اناگاياتاتاه
و حىب ا
ارت و ت ديد کنده اند بنا هقاب ه با "بد حجابی و بی حجابی" گ ه هاا
رنکوب خود را به خيابان ا ه فنرتهد .از طنف ديگن رتاد نايانوهاا
هس ح حکوهت ا يم آهادگ کنده که بنا هقاب ه با "بد حجاب " به ه و
ص هه ه آيهد .ه خواههد با ايجااد ر اب و وحشات آبانو ارايم و
حکوهت اريه ىيىشان را حفظ کههد.
ون وا ح ارت تيش ا حکوهت اريه در تعنض به حقوق زناان و
باب بندن ديوارها تدعيو ههسياتا در ايانان هااباوحااناه و از رو
د زن
ع و ناتوان ارت .خودشان نيى اهيدی به اهنای ريارت ا
شان ندارند .اين ريارت ا زن رتيىانه تا هرايان ا ن در درون خاود
حکوهته هو وع ب ث و اختيف شده ارت.
يه زنان و ا اياه حاقاوق زناانه
در هقابن تعن ات هر ور اريه
ندايد کوتاه آهد .بايد يه اين هره نابنابن ه اين هره تدعيوه ايان هاراه
ب حقوق ه اين هره خشونت و ب حنهت به هيدان بياييم! بايد با صدا
ب هد فنياد بن آوريم که زنان در اينان ش نوندان هتساو ا قوق هستهاد
و آن ا بنده ههس ه وري ه تو يد هالان و اباىار در خادهات رفااه هاند
نيستهد! بايد ونمم هدارزه با تدعيو و نابنابان و با حاقاوقا زن در
اينان را بنافناشته تن کند .بايد ص ا تنا ران را در هاقاابان رژيام
اريهی و قوانين زن ريتىانه و د زن اريهی هاتا اد کاهايام .هاهاداش
رهاي زن در اينانه رژيم هر ور اريه را در هتاراصاه باىرگا
قنار داده ارت .روزی که ونمم آوارتايد ههس حکوهت اريه به زين
کشيده شوده دور نيست*.
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صفحه 0

ما غيرت شما را نخواستيم آقای شهردار!

حسن صالحی
دمحمباقن قا يدافه ش ندار ت نانه روز هرعه  ۷۲تينهاه اران دفااع از
طنح هدارازی زنان و هندان در ش نداری گفته ارته ندايد اهاازه داد
زنان بيشتن از "ه نهان" خود با "ناه نهان" هعاشانت داشاتاه بااشاهاد
وگننه به غينت ديهی ها بن هی خورد!
بنانگيتته شدن غايانت دياهای شا اندار تا انانه آناطانفاش بااب باندن
ديوارهای آوارتايد ههسيتی ت ت حاکريت هرا اوری ارايهای ارات .باه
نظن هی ررد که هدا رازی زنان و هندان در اتوبوس هااه هاراهاو ايات
ورود زنان به تراشای هسابقات ورزشیه زنان و هنداناه کاندن بانخای
وارک ا و بابخنه تفکيک ههسيتی در دانشگاه ا و هىار و يک قاناون و
اقدام د زن کافی ندود و حاب بايد شاهد هدا رازی زنان و هاندان در
ش نداری ت نان هم باشيم .منا که در غين ايهصورت ههاب قا يداف باه
غينت ديهی ا بنهی خورد.
دين و غينت ههاب ش ندار ا دته بن واشهه ديت با زنان های مانخاد.
اين هرا ت اصوب زن را انسان به حساب نری آورند .ترام تيششان در
اين ری و مهد رال اين بوده ارت که زناان را از هان گاوناه حاقاوق و
اهکانات اقتصادیه اهترا ی و رياری بزم بنای زيساتان باعاهاوان ياک
انسان هستقن و بنابن با هندان ه نوم کههد .کوشيده اند که زنان را در
م ارديواری خانه ه صور نگاه دارند .ته ا نقشی که بانای زناان قاالان
هستهد اين ارت که بهده و هطيع ودره بنادر و ياا شاوهان خاود بااشاهاد.
ايهکه از شوهن و فنزندانشان تيرارداری کههده از حقوق بنابن دم نىناهاد
و از شنکت فعال در زندگی اهتراا ایه اقاتاصاادی و راياارای هااهاعاه
ه نوم باشهد.آنجا هم که زنان ينغم هره تر ايادات ايان رژيام بانای
خانه نشين کندن آن اه حضور خود را هيدان هايای ناظايان تا اصايان و
اشت ال به حکوهت اريهی ت رين کنده انده رعی هی کههد با انجاام هادا
رازی ها هوقعيت فنودرت زنان را به آن ا گوشىد کههد .هاوهاودی کاه

طدق تعا يم اريم هىء دارايی های هند ارته از خود هيچ اختيار ندارد
و رننوشتش با غينت هندان تعيين هی شود!
ايهکه قا يداف از غينت حنف هی زند به دو د ين ارت .اول اياهاکاه او
واقعا خونش از "گستاخی" زنان در زين وا گااشتن قوانايان و هاقانرات
اريهی به هو آهده ارت و اهى و درهانده شده ارت .و دوم اياهاکاه
هی خواهد به اندان فنهه ودر رابرانه هوهود در هاهعه مه بىند و
احسارات هرا ت حىب ا ی را بيشتن هني ه دار کهد .فنههگی که به
فنودرتی زنان ا تقاد دارد و هتارفااناه باتاشای از شا انونادان شانيا
هاهعه نين ت ث تاثين آن قنار دارند .اين هران فنههگی ارت که هطاباق
آن در خانواده از هران ابتدا وسن بچه ىيىتان و دخاتانباچاه هاورد بای
ه نی ارت .نه فقم واط که حتی اهکانات ها ی و اقتصادی خاناواده
هم به يکسان در بين وسنان و دختنان خانواده تقسيم نری شود .دختن باه
هجند راه افتادنه نقش درتيار هستتدم خانه يعهی هاادر را بااياد باعا اده
بگيند و وسن نقش آقای خانه را .بايانون رفاتان از خااناه و در کاوماه
و کيدن فقم حق وسنان ارت .وسنان بنای بازی و دختنان بنای خانياد
از خانه بينون هی روند .و در هدرره به آن ا ياد داده هی شاود کاه زن
بايد از هند حساب بدنده که زن شيطان ارته دروغاگاو ارات .اقا اش
ناقو ارت و بدنش هم .تا را ای ب وغ هره وسنها با حقوق خاود آشاهاا
شده اند و گنوهی از وسنان با غ به آرانی خواهنان شوهن کانده شاان
را ارتهطاق هی کههد .کتک هی زنهد و حتی گاه از ودرشان نازشست هی
گينند .راه فنار کندن از خانه بنای وسنان وايادا کاندن شا ان و رفاتان
بنای اداهه ت صين ارت و بنای دختنان واين انقياد هاندی دياگان ياا
فقن و بد ناهی .و ...
ههاب ش ندار ها غينت شرا را نتوارتيم .غينت شرا هيچ ربطی به هاا
ندارد .ها حقوق بنابن و يکسان زنان و هندان را ط ب هی کاهايام .شاراا
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صفحه ۲

هی توانيد از حنص گستن تراييت بنابنی ط دانه در هاهعه اينان باه
خود بپچيد و اصي از وای در آلاياد و ای زناان و هاندان آزادياتاواه از
وهود اين تراييت احساس غنور و رنب هدی های کاهاهاد .حارااقات شاراا
ايهجارت که فکن هی کهيد هرچهان هی توانيد ديوارهای آوارتااياد هاهاسای
در اينان را وابنها نگاه داريد .اين ديوار با حضور و ويشنوي ای ههدش
زنان و انتظارات و توقعات بابی شا انونادان شاکااف بانداشاتاه ارات.
رژيم آوارتايد افنيقای ههوبی مقدر در حفم حکوهت ناااد وانراتااناه در
آفنيقای ههوبی هوفق بود شرا هم هرانقدر در بقای رژيم د زن تان در
اينان هوفق خواهيد بود .خوب ارت بدانيد که انقيب هندم اينان فقم باه
رفتن شرا ر ايت نتواهد داد ب که با رفتن شرا هاهعه را ناياى از هاراه
رهت های و افکار قب هانده و ووريده د زن بينوبی خواهد کند* .

گزارش تصویرى از مانلى صدا -آنکارا
افىايش قتن ها ”ناهور ” در تنکيه هوهب خشم فعا ين حقوق زن و زنان و هندان بنابن ط ب اين کشور شد .در هارايان راباطاه تاجاراع
از تاريخ هفدهم تا بيست و يکم هاه ژوليه در اکلن ش نهای تنکيه از هر ه ارتاندول و آنکارا انجام گنفت .هعتن ين اران
ها ا تنا
رن دادن شعار ها از هر ه :کشتار زنان يک رن رياری ارت؛ هج س را هرع کهيد و از زنان حرايت کهيد؛ ه وی طيق را نهه ب که ه اوی
ههايت را بگينيد؛ انگشت ات ام را به طنف دو ت نشانه گنفته و از دو ت خوارتهد که بنا ه وگين از خشونت يه زنان اقداهات اهن در
در آنکار را در زين هشاهده ه کهيد.
اين زهيهه در درتور کار خود قنار دههد .تصاوين از تجرع ا تنا
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صفحه ۵

افزايش قتل های ناموسی در ترکيه و شکل گيری اعتراضات

مانلى صدا

طدق آهار غين ررری در طی يک رال گاشته  ۷۲زن در تنکيه قنبانی
ههايت های ناهوری شدند که نشان دههده يک رشد  ۷۲درصادی ارات.
در شش هاه اول رال  ۷۱۰۴نىديک به  ۰۷٩زن به دبين هتت ا ناياى
به قتن رريدند و بيخنه در طی هفته ی گاشاتاه و در انض دو روز
شش زن باز هم قنبانی ههايت های ناهوری شدند.
اين هسئ ه خشم بسياری از زنان را در تنکيه بنانگيتاتاه ارات .بااوهاود
ايهکه در قوانين تنکيهه قانون حرايت از زنان و خانواده هيان هصاوباات
به مشم هيتورده اها دو ت در به اهنا گااشتن آن بسيار کوتاهی کنده و
گاهی حدس و هجازات افنادی را که هنتکب قتن شدنده از شش رال باه
نه هاه هم تتفي هيدهد .باه هارايان راداب روز دهام هاوبی در شا ان
ارتاندول نه فقم فعا ين حقوق زنانه ب کاه تاعاداد زياادی از گانوه هاای
هتت ريار و اهترا ه با شعارهای از هارا اه :کشاتاار زناان ياک
رن رياری ارت؛ هج س را هرع کهيد و از زنان حرايت کاهاياد؛ ها اوی
طيق را نهه ب که ه وی ههايت را باگايانياد؛ وارد وزارت حاراايات از
خانواده و ريارت های اهترا ی شدند و مهدرا تی آناجاا را باه اشا اال
خود درآوردند.
قسرتی از بيانيه آن ا بدين شنح بود:
اهنوز تعداد زيادی از گنوه های هتت

از هر ه فريهيست هااه احاىاب

رياری و رازهان های هندهی دهکنات بتاطن ههايت هاايای کاه ا اياه
زنان صورت هيگينده در ايهجا هرع شده اند .بنای ايهکه هن هفته تعاداد
زيادی از زنان و زناان تاناناس تاورام وادره شاوهانه بانادره وسان و
هعشوقه و هشتنی هايشان به قتن هينرهد .اهانوز اياهاجاا هساتايام بانای
ايهکه حنف ا زياد با ايشه گان ارايم Ayşe Gül Islamوزيان
وزارت هنبوطه) و نتست وزين و هرچهين دو ته بنای گفتن داريم.
ايشه گن اريم ويشتن طی رتهانی ا يم کنده بود :اگان زناان هاهاگاام
خطن ت ت حرايت دو ت بااشاهاد و از دو ات کاراک باگايانناد باه قاتان
نرينرهد .اها مهين ميىی نيست! در بيانيه مهدين بار روی زنان تناناس
تاکيد گااشته شد و آن ا را هدا از اين هسئ ه ندانست.
ا تنا اتی از تاريخ هفدهم تا بيست و يکم هاه هوبی در اکلن ش نهای
تنکيه از هر ه ارتاندوله آنکاراه ازهينه بورراه آنتا يا و دياگان شا انهاا
انجام خواهد شد .باتوهه ايهکه دو ت نتوانسته تا باه اهانوز ها اوی قاتان
های ناهوری را بگينده تا گنفتن هوابی از هجا اس و باه اهاناگاااشاتان
ص يح قانون حرايت از زنان اين ا تنا ات اداهه خواهد داشت .طدق
آخنين بازديد از رايت تا ب ال صد و ری و هشات گانوه هاتاتا ا در
رابطه با زنان و احىاب رياری و ن ادهای اهترا ی در حرايات از ايان
ا تنا ات بيانيه هنبوطه را اهضاء کندند* .

به اميد روزى که جنسيت ،معيار ارزش گذارى انسان نباشد!
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صفحه ٦

خبر و نظر

به غارهايتان برگرديد
و مردم را به حال خود بگذاريد!

میالد رابعی
همهمه سران رژیم در برخورد با ”بدحجابی“
علیاکبرناطقنوری،عضومجمعتشخیصمصلحتحن نح،حاق ،مح حا حلح 

مست یم ا دحجا یراغلطخواندهو گحتحتح کح ج حدححجحا حیج نشحانح 
اعتراضمردق حکومناسن.ناطقنوری ا اشحاره  ح دحادر سحر
کردنتعدادیازدختراندانشجو راینمایشمخالتتشان ا ححکحومحن
شاه،گتن:جهماکنوننیزاگرجوانی خواهد رخالفحکحومحن عحمح 

کندیا  نوعیاعتراضینسبن دولحن و ححکحومحن داشحتح  حاشحد،
اعتراضخودرا اتغییرظاهرو دحجا ینشانمیدهد.ج
هللا،گروههایسیار

ازسویدیگر گتت متتشمد یرک انصارحزب
امر معروفونهیازمنکرمتشک ازاقشارمختلح و عحالقح محنحد
تشکی شدهاسنک  اجگشنهایموتوریج،اقداق امر معروفو
نهیازمنکرلسانیخواهندکرد.
همچنین،مرتضیم تدایی،نایبرئیسجامع مدرسینمیگویدححجحاب
زنان احیثینجحمحهحوری اسحالمحی گحرهخحورده و  حا راهحکحار جغحیحر
مع والن تازیان وزندانجنمیتوان اپدیدهج دحجا یجم ا ل کرد.
درهمینحالاماقجمع سپاهانشهرخواستارشدک  ا دحجا انمث 

جسارقوقات ج رخوردشود.

آغاز کهد و با گشتهای هوتورروار و با داس شتصیه به هاها زناان
بیدفاع در خيابانها بنود و دوباره اريدواشی و تياغ کشای باه صاورت
زنان را از رن بگيند .اهنای اين طنح هیتواند ههجن به ايجاد فاجااياع
ظيری در هاهعه شده و به هن شتصی اهکان تعدی و تجاوز به زناان
را بدهد .بايد وريعا از انجام مهين طنحهايای ها اوگايانی کاند ماناکاه
رژيم بنای بقای حجاب که هنتضی هقتدايی بهدررتی آن را "حايالايات"
نظام خواندهه از انجام هيچگونه ههايتی ابايی ندارد؛ حيليتای کاه باه تاار
هويی بهد ارت.

بار ديگن و با آغاز فصن تابستان هسائا اه حاجااب ايان باار در اباعاادی
بسيار گستندهتن در درون حااکارايات هاطانحشاده ارات .رانان رژيام
اريهی در نوع بنخورد به حجاب نيى هاناهاد راايان هساالان اراياقاا باا
يکديگن اختيفنظن دارند و در هرين رارتا به اظ ارنظنهای هتاتا ا
هیوندازند .ناطق نوری در اين هيان اها اصن هاهنا را دررت ف راياده
و ب تن از هنکسی در درون نظام د ين وهود "بدحجابی" در هاهعاه را
تو يح هیدهد.

هسئ ه حجاب مهان بنای حکوهت ه م و حايااتای ارات کاه اهاامهاراعاه
رپاهان ش ن خوارتار هران بانخاوردی باا "بادحاجااباان" ارات کاه باا
رارقان و قاتين هیشود .بیحجابی بانای ايان ناظاام خاطانناا تان از
رنقت و قتن ارت و اين را رنان رارق و قاتن رژيم بهخوبی هیدانهد.

اماقجماعنیکمسجددرلندنهمگتن:جهرگاه ح ایحران محیآیحیحم،
وقتیفرزندانم یحجا یشهرتهرانرامی ینندتتنتأثیرقرارگرفتح 
گویندمگراینکشوراسالمینیسنپسدرااینگون هسحتحنحد و


ومی
قدرسخنمیگیریدج.

شما مااین

*****

دم ر ايت حجاب اهداری از روی زنان در اينان راا ا اارات کاه باه
ابىاری بنای ابناز هتا فتشان باک يت نظام هاهدی حاکم تددينشده ارت.
زنان در اينان به دررتی حجاب را به هوان اص یتانيان نارااد هاوياتای
هر وری اريهی تشتيص داده و با نوع ووشش خود ا تناض خاود را
ها نشان هیدههد .رنکوب و ار اب حکوهت نيى هنگى نتاوانساتاه در
طی اين رالها هانع اين حنکت ا تنا ی زنان شود .نه تيغ کشايادن و
اريد واشيدنهای ده ٔه شاصات و ناه کاراياتاههاا و گشاتهاای ارشااد در
رالهای اخين کار مهدانی از ويش ندندهاند.
انصار حىبهللا هم تصريم گنفته ارت تا به ارم اهنبههعنوف و نا ای
از ههکن هجددا دور تازهای از رنکوبهای وحشيانه و باند رايااهای را

 ٦۲رااال رااعاای و تااي از راههااای هااتااتا ا باانای حااقااهااه کااندن
"ارز های" قبهانده اريهای باه هاندم و هااهاعاهه ماهاان اداث و
بینتيجه بوده ارت که اهامهرعه هساجادی در اهادن را هام باه حايانت
واداشته ارت .حينت از اياهاکاه مانا و اعايات حاجااب در هااهاعاهای
اريهی بايد ايهگونه باشد؛ اها در هواب اين شيخ هادنای بااياد گافات کاه
هاهعه و هاندم ايانان بانخايف تصاور شاراا ارايهای ناياسات .ايانان
هاهعه ای ارت انسانیه گنفتاار در ماهاگاال حاکاوهاتای ارايهای .نسان
اهنوز هندم اينان و حتی بچههای خود شراه زين بار حجاب و قاوانايان
شرا نتواههد رفت و در اين هياان ناه باگايانوباداهاد هارا اوری ارايهای
نتيجهای خواهد داشت و نه رتتگينی شرا باه فانزناداناتاان .زهااناه و
صن شرا به وايان رريده ارت .به غارهايتان بنگندياد و هاندم را باه
حال خود بگااريد* .

زن آزاد
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صفحه ٧

خبر و نظر

جدا کردن نيمکت دختران و پسران در پارکها توسط شهرداري تهران

یکم اق لندپای درشهرداریتهرانازطرحجداکردننیمکن هحای
دخترانوپسراندرپارکهاخبرداد.
*****
هر وری اريهی از ابتدای روی کاار آهادن خاوده راياارات آواارتااياد
ههسی را رن وحه ريارتهای خود قنار داده و ويورته کوشيده ارت تاا
آن را بست و گستن دهد .در هقابن اها هريشه و با تاوهاه باه تاهااراب
قوای هوهوده هندم و خصوصا هوانان و ههدش ا تنا ی هوهاود در
هاهعه با آن به هقاب ه ونداخته و رژيم را هجدور به اقابنشاياهای کانده
ارت .بدون وهود اين هاداارزه هاداوم و هانروزه هاندمه قاطاعاا اباعااد
آوارتايد ههسی هیتوانست و هیتواند بسيار گستندهتن از اين باشد .اگان
ههوز قوانيهی هشابه حکوهت طا دان در اف انستان بطورصد در صد در
اينان اهنانشدهه د ين آن را صانفاا بااياد در وهاود و تا ان هارايان
ا تنا ات هندهی هستجوکند.

هیکهد تا به ويشنوی تازهای درت بىند .هدارازی دختنان و وسنان در
وار ها نيى در رارتای هرين رياارات ارات .باا آشاکاار شادن هانماه
بيشتن جى و رندرگری رژيم در بنخورد با هسئ ه حجاابه حاکاوهات
بنای ا يم دم تس يم خوده درت به مهين ابتکاراتای هایزناد تاا با اکاه
بتواند او اع را ت ت کهتنل خود درآورد؛ اها نفس طنح مهين قوانيهی
ناشی از دم در و شهاخت دررت هاهعه و نسن هوان ارات .نسا ای
که در اين حکوهت مشم به ه ان گشوده اها ه ان را از درياچاه مشام
حکوهت نگاه نریکهد .نس ی که بهخوبی با ايان ناظاام و تانفاهادهاای آن
آشهارت و راه هدارزه با آن را بهخوبی هیشهارد و اهازه اهنای مهايان
قوانيهی را به هنتجعين حاکم نتواهد داد.
طنح و هوان مهين قوانيهی نشاندههده هشتصات "هدياهاه فاا ا اهای"
ارت که آرزوی آن را در رن هیونورانهد و با خاود باه گاور خاواهاهاد
بند* .

هنمهد وقت حکوهته با تصويب قانونی و به اهنا گااشاتان آنه تاي

شرط فدراسيون جهانی واليبال برای عدم حذف ايران
اجالسدپارتمانلیگجهانی من،ور  حررسحی  حرگحزاری مسحا ح حا 
لیگجهانیدرسال ١٠٢۴احضوراعضاآغازشد.درایناجالس،
ترینواصلیترینموارد ایحن جحلحسح رسحیحدگحی  ح عحدق


یکیازمهم
حضورتماشاگرانزنایرانیدرسالنمسحا ح حا در تحهحران  حود  .حا
هایانجاقشدهسرانجاق تثپیرامونوضعینایرانازدستور


رایزنی
اصلیجلس لیگجهانیخارجوحضورایراندر دسحتح اول رگحروه
دو)لیگجهانی١٠٢۵مشروط همکاریدولنایرانوارائ تعهد
درخصوصموضوعمورد تثشد .مح حرر شحد فحدراسحیحون جحهحانحی
والیبالکتباًنام  ای ایرانارسحال کحنحد و  حا تحوجح  ح درخحواسحن
هزارانزنایرانیازفدراسیونجهانیوالیبال رایحضوردرسالحن
مسا ا ازدولنوفدراسیونوالیبالایرانرسماًدرخواسنح ایحن
موضوعراکند.
*****
اين خدن هسنت بتشی بانای زناان و هاهاداش زناان در ايانان ارات.
بابخنه هو ظيم ا تنا ات و هتا فت با دم اهکاان حضاور زناان
در هسابقات وا يدال نتيجهبتش بوده و فدراريون ه انی وا يدال حضور
اينان در هسابقات را هشنوط به حن اين هشکن کنده ارت.
دو ت اينان تابهحال نيى تي و رايىنیهای فناوانی بنای ها اوگايانی
از اين حکم انجام داده و قطعا وسازاين نيى تي خواهد کند تا باه هان
ن و قضيه را فيص ه دهد .به هرين ت اداهه ويگين ا تانا اات زناان
در اين بنهه بسيار ه م و تعيينکههده ارت .نادااياد اهاازه داد کاه دو ات
اينان با ارتفاده از نفو خود هاهنا را خاتاراه دهاد .بااياد هاراچاهاان بان

فدراريون ه انی وا يدال فشار آورد و تاا ررايادن باه ناتاياجاه از واای
نهشست .هر وری اريهی در اين هورد هجدور به قبنشيهای ارات و
هوفقيت زنان در اين هورد بایگاراان هایتاواناد زهاياهاهرااز بانواايای و
هوفقيت کرپينهای هشاب ی درزهيه ٔه فوتدال و راين ورز هاا و دياگان
نصههای اهترا ی شد* .

زن آزاد
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صفحه 8

خبر و نظر

انتقاد از حضور زنان در خيابانها و ادارات
گزارشحوزهنیوز،آخوندرفیعی،عضوجهیحتحنعحلحمحیج جحامحعح 

المصطتی،طیسخنانیگتت اسنتازمانیک ضحرور نحدارد ،دحرا
زندرص نانواییومت هایشلوغ ایستد؟درازناندرهر شحغح 
ومجموع ایحضوردارند؟درا ایدزناندرکارهحای غحیحرضحروری
درخیا انهاوکود هاپرس  زنند؟اینها  ،اوروی  ،حا جغحیحر 
اسالمیجسحازگحار نحیحسحن  .وی هحمحچحنحیحن گحتحتح اسحن کح خحداونحد
هارامی یند


درانی

هاودشم
دحجا ی

هرپا کیهای دا شی خود رعی کههد زنان را به کهج خانهها فنراتااده و
به زنان هطدتی تددين کههد .وس از  ٦۲رال باهو اوح باه ايان ناتاياجاه
رريدهاند که قوانين اريهی ابدا با شک از حضاور زناان در هااهاعاه
هرتوانی ندارد و بنای بقای خود نامارند هاراان کااری را باکاهاهاد کاه
همقطاران " اقنتنشان" در اناق اناجاام دادهاناد .باهطاورکا ای هااناع
حضور زنان بدون ”صاحدان“ خود در کومه و بازار شوند و باه هاياچ
زن ته ايی اهازه خنو از خانه را ندههد.

*****
باوهود اد اهای رنان رژيم در هورد طنفداری از حضاور زناان در
نصههای گوناگون اهترا ی و تراين رنهايهداری حاکم به ارتفاده از
کار ارزان زنان در تو يده نوع ووشش زنان و ناتوانی دو ت از هاقاابا اه
با "بدحجابی" هوهب شده تا بطورک ی قيد هانگاوناه حضاور زناان در
اهتراع را بىنهد و رهعتی دوباره به ريشاههاای خاود باکاهاهاد و هااناهاد

اين رننوشت ناگىين هن حکوهت هدتهی بن قاوانايان ارايم و شانياعات
ارت .ايهان اها غافناند از ايهکه بنای مهين کارهاايای بساياار ديان شاده
ارت .ههدش آگاه زنان در اينان هیرود تا ريشه ک يت حاکاراياتاشاان را
بکهد و شرار هعکاوس بانای رژياراشاان هادتهاارات کاه آغاازشاده
ارت*.

سنگسار دو زن و همچنين ممنوعيت فروش دامن و شلوار زنانه توسط جانيان اسالمي داعش
خبراول
روزشنب ر٢۱ژوئی ١۲/تیر)سازمانن،ار  رح وق شرسوری 
در ریتانیااعالقکردک گروهتروریستیجدولناسحالمحیج رداعحش)
دوزنرا حکمزنادرکشورسوری درطی ١۴سحاعحن سحنحگحسحار
کردهاسن.

طدقاتی و ههسی ارت .اريم رياری و بطور ک ی حکوهتهای هااهادای
نيى بهه و رريدن به قدرت هرين کار را انجام هیدهاهاد .ا ام کاندن
بساط ا دام و شيق و رهگسار از فوریتنين کارهای مهين دو تهايای
ارت؛ اها خصوهت با زنان و ا اراال ظا ام هضاا ا نسادات باه آنهاا
ه متنين وظيفهای ارت که بهرارتی حکوهت نووای دا ش بهخوبای از
وس آن بنآهده ارت.

اینگروهاولینزنراک یک یوه١۲سال  ود،روزپنجشنب شب،
پسازنمازعصردر ازاریدرمنط جد حکح ج سحوریح سحنحگحسحار
کرد.سپسدرظرفتنها١۴ساعندومینزندرشهرجالرقح ج در
یکمت ورزشینیزسنگسارشد.گروهتروریستیجدولناسالمیج
ایکخودرویپرازسنگ مت اجرایحکمآمده ودند.

در او ين قدم ووشش و حجاب را نشانه رفته و زنان را کفن ويچ کندهاند
و بيفاص ه تنتيب اهنای مهد رهگسار را دادهاند تا خيال هره هس ارايان
ه ان را راحت کههد و هره بدانهد که دا ش بهرارتی وايانو ارايم نااب
ارت و به قوانين شنع و قنآن رن هیکهد.

خبردوق
اسالمیانداعش تمامیفروشندگانلباسدرشهرموص اعالقکرد
ک فروشهرگون دامن ،لوزوشلوارزنان ممنوعاسنوایناقحالق
هاجمعآوریشود.فروشندگانلباسزنان فح حط

ایدفوراًازفروشگاه
موظ هستندلباسهایجاسالمیجمانندمانتوهحای  حلحنحد و گشحاد و
م نع  تروشند.
*****
هن حکوهتی در ابتدای رنکار آهدنه اباتادا ها امتانيان و اراارایتانيان
قوانيهی را که از هدانی و اصاول خاود رانمشاراه هایگاياند باه اهانا
هیگاارد تا در هران ابتدای کار اصول ا تقاديش را به فع يات درآورد.
بنای هلال در يک هر وری روريا يستی طديعتا او ين قواناياهای کاه از
روز اول اهنا هیشوند طب و ت صين رايگان و رفع ارتلاراار و راتام

زن آزاد

سردبیر :سیامک امجدى

نشریه هفتگى  -جنبش براى رهائى زن
www.fitnahmovement.blogspot.co.uk

نکته قابنتوهه اين ارت که اهنای اين قوانين د بشنی ناشی از رويه
تهدروانه دا ش نيسات با اکاه ريشاه در ات ارايهای آن دارد .ارايم
رياری و حکوهت هاهدی با هن روايت و قنالت و تفسينیه اگن هايادان
را در بنابن خود خا ی بديهده درت باه هاراان ا اراا ای خاواهاد زد کاه
طا دان و دا ش هیزنهد .دو تهای غنبی نيى فعي ههفعات خاود را در
دوام و بقای مهين حکوهتهايی هیبيههد و در حال حا ن ته اا فااکاتاور
ه م و تعيينکههده در اين هداله هندم هستهد .آنها هستهد که با اتاکاا باه
نينوی ظيم خود هیتوانهد در ناق و اينان و دياگان کشاورهااه شان
اريم رياری را از رنخود و آياهاده ها اان بااز کاهاهاد .زناان باههالااباه
اص یتنين قنبانيان اين حکوهتها در ايان هاياان راکااندار هاداارزات
هندهی هستهد .زنان اينان رالهاارات ايان هادال را آغااز کاندهاناد و
تجارب گنانب ايی در اين راه اندوختهاند که هیتواند راهگشای هاهاداش
زنان در ناق و راين ههاطق باشد*.
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