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به جنگ سرکوبگرانه عليه زنان توسط جنبش اسالمىال  

 و باندهاى ترور اسمى  اعتراض کنيم!  

بيش از سه دهه  است که دنيا شاهد شکل گرفتن و تعرعرب بعيعرهع عانعه 

جنبش اسالمى به هقوق و هرمت ما زنان اسعت  ووز  سعنعرعاعاومعان 

ميکنند، ووز ديرر به دليل يک تاو مو، شالق ان ميزنند، دو وسانه ها و 

مااجد و منابر عليه ما زنان وجز معيعاعوانعنعد و اععالن جعنعرعى ععلعنعى 

ميکنند، صدها و صدها زن وا به قتل ميرسانند و دو قوانعيعن هعکعومعتعى 

شان، زن وا ني ه اناان و خونش وا نصع  خعون معرد اوزذ گع او  

 ميکنند. 

اينک دو باش هايى از سوويه و عراق، اسالميام چهره کامل و آشکاو 

خود وا به ما زنان نشان معيعدهعد. زنعان بعاکعره و زنعان تعنعهعا وا بعرا  

برادوان داعش و خدمات جناى دادن، فرا مياوانند و هر کع  تع عکعيعن 

نکرد، او وا دو ووز ووشن ميکشند. فعروذ دامعن و شعلعواو زنعان وا 

م نوع کرده و تاطى کنندگان وا با شليک گلوله به سعر، معيعکعشعنعد. دو 

بغداد يک باند ديرر جنبش اسالمى، زنان تن فروذ وا دو ووز ووشعن 

به قتل ميرساند و دو ايران برادوان داعشى دو قدوت، از طريق اوتعش 

به زنان اعالم جنگ ميکنند که اگر هجاب وعايت نکنند سر و کعاوشعان 

عالوه بر چندين نيرو  سرکوبرر اسالمى، اين باو  با نيعروهعا  ماعلع  

و اوتش ج هوو  اسالمى نيز هات  يرنى اعالن جنرى تع عام ععيعاو بعا 

 زنان سنت شکن و عاصى از اسالميام و هکومت اسالمى  

زنان دو پاکاتان، سودان، افغاناتان ، و .. و... هع عه جعا زيعر دسعت و 

پا  يک جنبش قرون وسطايى و زن ستيز له ميشوند و دنيا دو مجع عوع 

با سکوت و صبر و شکيبايى، چشم بر ميررداند و به اين فاجعرعه ععادت 

 ميکند  

ما زنان تحت هاک يت هکومتها و باندها  سياه و زن سعتعيعز اسعالمعى، 

اعالم ميکنيم، ديرر ب  است  بايد به زبانها  ماتل  دو سعراسعر دنعيعا 

 اعالم کنيم کافى است و بايد به اين وضريت خات ه داد  

دنيا نبايد ساکت باشد  نبايد بر اويم زنان وا بعه صعرز زن بعودن زيعر 

دست و پا له کنند. اين غير اناانى و وهشيانه اسعت و بعايعد دنعيعا نعقعطعه 

 پايانى بر اين لجام گاياترى جنبش اسالمى بر اود. 

 ما اعالم ميکنيم : 

تبليغات زهر آگين عليه زنان دو ه ه کشعووهعا  اسعالم زده بعايعد فعووا 

 م نوع شود  

قتل ناموسى، سنرااو، تجاوزدسته ج رى  و تح يل هجاب اجعبعاو  بعه 

زنان، ه ه و ه ه مصداق جنايت عليه بشريت است و بايد فووا دو ه عه 

 جا م نوع شود  

سازمان ملل و اتحاديه اووپا نبايد دومقابل زن کشعى، تعجعاوز و تعهعديعد 

زنان و  جنايات و وهشى گريها جعنعبعش اسعالمعى، دولعتعهعا و بعانعدهعا  

 تروويات اسالمى عليه زنان سکوت کنند  

ما خواهان تحريم ديپل اتيک و سياسى دولتهايى هاتيم که زنان وا بنا بعه 

قانون اساسى م لکت شان و شريره اسالم  ني ه اناعان هاعاب کعرده و 

قوانين زن ستيزانه وا به زوو زندان و شکنجه و اعدام عليه ني ه جامرعه 

 پياده ميکنند. 

ما خواهان جدايى کامل م هب از دولعت و آمعوزذ وپعرووذ هاعتعيعم  

 دست م هب از زندگى ما زنان کوتاه  

دنيا  مت دن موظ  است  ازما زنان دفاع کند. دست دوستى باو  ه ه 

سازمانها  مدافع هقوق زن، مدافرين سکوالويام و هقوق اناانى دواز 

ميکنيم و از نيرو  ميليونى مردم مترقى مياواهيعم کع عک کعنعنعد نعقعطعه 

 پايانى بر اين فجايع بر اويم  *

 ديگر بس است!
 داعش آغاز پايان يک جنبش لجام گسيخته و ضد زن

 سخنگوى نهاد زن آزاد  -مينا احدى  
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ای بعودم.  سعالعه ۰۷با خعانعم   ساله ۳۱چند سال پيش شاهد مکال ه پاری 

پار از خانم سئوال کرد، ش ا که ن از مياوانيد و مال ان هاتيد ميدانيعد 

که دو قرآن نوشته زن کشتزاو مرد است؟ اين مائلعه شع عا وا نعاواهعت 

ن يکند؟ ميدانيد مرد هق داود ه ارذ وا تنبيه کند؟ ميدانعيعد زن نصع  

مرد به هااب ميايد و شهادت دو زن برابر يک مرد است؟ معيعدانعيعد کعه 

مجاز  هاتند هر کاوی با زن اسير بکنند. او مايع علعک فعاتعحعيعن هاعاب 

ميشود وبرده آنهاسعت. ننعه ععزيعزم دو قعرآن اوزذ زن باعيعاو زيعاد 

  سعالعه گع عت ۰۷استن. پارک پرسيد آيا ش ا قرآن وا خوانده ايد؟ خانم 

مرنيش وا ن ي ه م. پارک گ ت خوب ش عا   ام ولی ها به عربی خوانده باو

 زير کاغ ی وا امضا کرده ايد که از متنش خبر نداويد.

ميکنند که خود وا مال ان ميدانند بدون   ها اناان دو جهان زندگی ميليون

آنکه از متن قرآن خبر داشته باشنعد. آنعهعا هعتعی نع عيعدانعنعد کعه دو معتعن 

کعه قعرآن   هايی اوزذ و برده مرد است. فرمان  ،زن  موجودی بی قرآن

هعا معوود  برای زنان، کافران، مرتدين، وابعطعه خعاوز از ازدواز و ده

به قعوانعيعن جع عهعووی اسعالمعی و ديعرعر  ۱۳ديرر داده است، دو قرن  

های اسالمی تبديل شده است. جانيانعی کعه جعايشعان دو وسع   تروويات

زنان اسير، دو قرآن بر نصعاهعبعانن خعود   بهشت است. نکنيزانن يرنی

مرر آنها که به  هالل اند، نو نيز زنان شوهر داو بر ش ا هرام شده اند،

های  (. اين مواود دو فتوا۱۲تصرز ش ا، دوآمده باشندن )سووه ناأ آيه 

 موجود است. داعش دو موود اسيران و کنيزان

پوشيده نياعت، ضعديعت   از خصوصيات جنبش سياه اسالمی که بر کای

آنان با زنان است. و اآلن دوو به دست داعش افعتعاده اسعت. بعه معحع  

ووود نيروی وهشی و خونريز داععش بعه هعر شعهعری، اول زنعان بعه 

اساوت گرفته ميشوند. داعش زنها وا واداو به برآووده کردن تع عايعالت 

جنای افراد مالحش تحت به اصطالح جهاد جنای ميکند و دختعر بع عه 

ها وا واداو به ازدواز با اين افراد کرده اند. دو شهر معوصعل دادگعاهعی 

تشکيل داده و کاانی وا که از ازدواز دخعتعرانشعان بعا اعضعای داععش 

کنند. دو موود زنان شوهرداو  فتوا داده  کنند، مجازات می جلوگيری می

ساعت جهاد نکاح داشته باشند و دو صعووت  ۵اند که آنان بايد ووزانه، 

شعود و دخعتعران و  عدم پ يرذ، هکم بردگی)کنيز( بر آنعان جعاوی معی

زنان غير شوهرداو نيز دو صووت عدم قبول جهاد نکاح و يا بعردگعی، 

هکم قتل بر آنان جاوی شود. و اکنون با صدوو نفتوان دستوو ختنه ه ه 

تع عام  دختران و زنان دوون و اطراز شهر موصل وا صادو کرده اند. 

دختران و زنان شهر موصل و نواهی نزديک آن بايد به اجباو نخعتعنعهن 

 شوند.

اگر هکومت ايران به عريانی داعش ع ل ن يکند فعقع  بعه دلعيعل وجعود 

يک اعتراب دائ ی دو ايران عليه بربريت بعوده اسعت. اگعر اععتعراب 

وسيع عليه سنرااو وجود نداشت، مط ئنا زنان وا به طوو دائم دو معال  

کردند. اگعر اععتعراضعات وسعيعع ععلعيعه هعجعاب وجعود  عام سنرااو می

نداشت، مط ئنا تا بحال زنان ايران هم اگر برقع نه، اما مجبعوو بعه سعر 

هقوقی زنان نبود، جهاد   امان عليه بی  کردن چادو بودند. اگر مباوزه بی

 افتاد. نکاح هم دو ايران به واه می

  زير باو نرفتن زنان دو ايران به اساوتی که هکومت اسالمی طعالعب آن

بود و مباوزه بى وق ه آشکاو و پنهان زنان برای مقابلعه بعا ايعن اسعاوت 

هعای  هکومت داعشی و طالبانی، ايران وا به عقعب نشعيعنعی دو ععرصعه  

 ماتل  واداو کرد.

هعای جعنعبعش  داعش هرز آخر اسالم سياسی است. داعش آخعريعن نع ع 

تععرووياععتععی اسععالمععی اسععت. پععيععروزی بععر جععهععالععت داعععش و نععيععروی 

اناعانعيعت اسعت. ايعن   ترووياتی اسالمی، پيروزی بزوگی برای جعبعهعه

های زيادی از  باش  پيروزی به ن ع محو م اهب برای ه يشه از زندگی

 

  های جنبش تروريستی اسالمی است! داعش آخرين نفس

 افسانه وحدت
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اخباو اين ه ته نيز از بيکاوی وسيع دو ميان زنان خصوصا زنان جوان 

ساله خبر ميدهد. بنعا بعر گعزاوذ معرکعز آمعاو ايعران از   ۱٢تا  ۱۷بين 

 ١۷۳معيعلعيعون و  ۱ميليون ن ری زنان دو سن اشتغال تنها   ۱۱ج يرت 

ن ر به کاو اشتغال داوند. ه  نين دو گزاوذ ديرری دو سعايعت دولعتعی 

دوصعد و دو معنعاطعق  ۳٥/٢ايلنا نرخ بيکاوی زنان دو مناطق  شهری 

شهری ای چون استانهای لرستان، کرمانشاه و زنجان هتی بعه بعيعش از 

دوصد ميرسد. دو ه ين گزاوشات سان از دو برابر تا دو برابعر و  ٠۷

 نيم بودن نرخ بيکاوی دو ميان زنان نابت به مردان است.

اين آماوها بيش از هز چيز گويای ابراد تکعان دهعنعده بعيعکعاوی زنعان و 

 فشاو اقتصادی سنرين بر آنان  و بر کل جامره است. 

اين دو هاليات که اين آماوها به هي وجه ه ه زنان بيکاو و ابراد فاجره 

باو اين دود اجت اعی وا  دو بر ن يريرد. چون از نعرعر وميعم اسعالمعی 

خانه داوی، کاو و وظي ه زن است و زنانی که کاوشان خانه داوی است 

و برای کاو به بازاو کاو مراجره نکرده اند، دو آماو بيکعاوی معحعاسعبعه 

ن يشوند. دو ووستاها نيز زنان مشغول به کاو دو مزاوع و دامعداوی و 

مرغداوی  و غيره دو اين معحعاسعبعات قعراو نعداونعد. خصعوصعا ايعنعکعه 

 سياست اصلی وميم آپاوتايد جنای اسالمی خانه نشين کردن زنان است.

معاه ،  ١معاه بعه  ٦از ج له تصويب اليحه افزايش مرخصی زاي ان از 

ساعت کعه اخعيعرا دو  ۱٦ساعه به  ٢٢اليحه کاهش ساعت کاو زنان از 

دستوو دولت قراو گرفته است، دو خدمت ه ين سياسعت اسعت و عع عال 

ناق  امنيت شغلی زنان و دو خدمت  بيکاوسازی وسعيعع زنعان کعاوگعر 

قراو داود. ه  نين سياستهای اخعيعر هعکعومعت آپعاوتعايعد جعنعاعی وميعم 

اسالمی دو زمينه نافزايش ج ريعت کشعوون و طعرهعهعايعی چعون جعرم 

اعالم کردن جلوگيری از باوداوی و تريين مجعازات بعرای آن، تعالعشعی 

 برای خانه نشين کردن زنان و تررضی به کل جامره است.

دو هر هال آماو اوائه شده دولتی دو وابطه با بيکاوی زنان چعنعد نعکعتعه 

وا به ووشنی بيان ميکند. اول اينکه فشاو اجت اعی جعنعبعش وهعايعی زن 

وضريتی ايجاد کرده است که اين وميم ناگزير است دو معوود ماعائعلعی 

چون شراي  کاو، اشتغال و نرخ بيکاوی زنان سان برويد و به جعامعرعه 

هااب پ  دهد. دو کناو اين آماوها استيصال و ما صه وميم اسعالمعی 

دو مقابل جنبش وهايی زن وا به ووشنی می بينيم. از ج له دو گزاوشی 

دو ه ين وابطه دو سايت خبری ايلنا  مياوانيم: ننااه های يکاويه از 

 مردم است.

دير يا زود زنان زخم خووده از کاپيتالياعم، معرد سعاالوی، و بعربعريعت 

اسالمی باو ديرر به پا خواهند خواست. جنبش نوين زنعان کعه از ايعران 

ها گاترذ پيدا  ، تون ، مصر و ديرر کشوو شروع شد و به مصر، ليبی

کرد و متاس انه شکات خوود با نيروی جديد و تجاوب جديعد بعه معيعدان 

خواهد آمد. وظي ه ت امی ما فرالين اين ععرصعه اسعت کعه دو ايعن معهعم 

و   کوشا باشيم و به سازماندهی اين جنبش ک ک کنيم. نيرويی که زندگعی

هر آن ه که مهر اناانيت و زيبايی بر آن است وا نابود ميکنعد، دو قعرن 

 بايد ع ر کوتاهی داشته باشد.* ۱۳

 

 آمار دولتی از ابعاد وسيع بيکاری زنان 

 شهال دانشفر
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سوی برنامه ويعزان اجعتع عاععی بعرای زنعان تعنعرعيعم و نعقعش زنعان دو 

مائوليتهای اقتصادی و اجت اعی ناديده گرفته شود، اين نااه ها مرنايی 

نداوند و نه تنها مشکلی وا هل نکرده ايعم بعلعکعه بعاو ايعن مشعکعالت وا 

افزايش هم داده ايم.ن. سپ  ادامه ميدهد و مينوياد:نزنان تحعصعيعلعکعرده 

که نياز به دوآمد ماتقل داوند وا ن يتوان به ماندن دو خانه تشويق کعرد. 

هم اکنون شراي  اقتصادی جامره به گونه ای اسعت کعه معردان و زنعان 

بايد برای کاب دوآمد مشاوکت داشته باشند. افزايش تحصيالت دو ميان 

زنان که طی اين سالها کاب کرده اند، بايد جايی ن ود يابد و ايعن نع عود 

 ن يتواند محصوو دو ديواوهای خانه باشد.ن.

دو اين گزاوذ بحثشان بر سر نياز نچعرخ هعای اقعتعصعادی و تصع عيعم 

گيرین جامره به هضوو زنان است. اما اين خود نشان از ايعن داود کعه 

زنان دو جدالی هر ووزه آن نان موقريت اجت اعی ای پيدا کرده انعد کعه 

نقششان دو توليد جامره هتی برای مشاووين اقعتعصعادی سعرمعايعه داوی 

 هاکم نيز قابل تامل شده است. 

نکته آخر تاکيدی دوباوه بر اياتادن دو مقابل تررضات وميم اسالمی بعه 

زنان و کل جامره است. ديدن موقريت قوی جنبش عليه تبري  عليه زن 

و با اتکا به آن گام برداشتن به جلو و اعالم خواستهعای فعووی خعودمعان 

است. اخراز از کاو بايد م نوع باشد. ه ه مردان و زنان بيکاو بعايعد از 

يک بي ه بيکاوی مک ی برخووداو باشند. دومان و هزينه تحصيل بعرای 

کودکان که باش بزوگی از دو آمد هر خانواده ای وا می بلرد بايد بعرای 

ه ران وايران باشد. زن و مرد بايد دو مقابل کاو برابر دستع عزد بعرابعر 

داشته باشند. و هداقل دست زد ها بايد ک از يک زندگی اناانی وا بعکعنعد. 

بدين ترتيب مبعاوزه ععلعيعه بعيعکعاوی، معبعاوزه بعرای خعواسعت افعزايعش 

دست زدها، مباوزه برای بي ه های وفاهی از ج لعه خعواسعتعهعای جعنعبعش 

وهايی زن نيز هاعت. زن و معرد بعايعد دو تع عام شعئعونعات اقعتعصعادی، 

سياسی، فرهنری و اجت اعی برابر بعاشعد. ايعن هعرز اول معا دو هع عه 

 جاست .*

 

 
 

برای دریافت اطالعات بیشتر، ثبت نام  و یا خرید 
 لطفا از طریق ایمیل آدرس زیر  بلیط

 با ما تماس بگیرید:
maryamnamazie@gmail.com 

 دیدن کنید.  و یا از وب سایت کنفرانس

http://www.secularconference.com/ 

 مذهب، سکوالريسم و آزادي هاي مدني

 کنفرانس بين المللی
 دو روزه در لندن 

 

 ۱۱۱۲اکتبر  ۱۱و  ۱۱

mailto:maryamnamazie@gmail.com
http://www.secularconference.com/
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 زن آزاد زن آزاد
جنبش براى رهائى زن  -نشریه هفتگى   

 سردبير: سيامک امجدى
 همکارسردبير: 

fitnahmovement2@gmail.com  

 Sahand.motlagh@gmail.com سهند مطلق   

 ای دین!       

 
 از سايت زن آزاد ديدن کنيد

از طريق سايت زن آزاد مى توانيد به نشريه زن 
 آزاد، مطالب و آخرين اخبار مروبط به زنان

 کنيد!دسترسى پيدا  
 

www.fitnah.org 

 
 با نشريه زن آزاد

 همکارى کنيد! 

 مصى پوینده
 

 ای دین!

 همه، جنایت از توست. 

 کشتار و همه قساوت از توست. 

 افسردگی و روان پریشی ، 

 زمانه از توست.  آشفتگیِ

 دلهای سيه،  

 فغان و کينه نابخردی و

 شقاوت از توست. 

 اندیشه نو به دام و زندان 

 صد دار، به کوی و برزن از توست.

عشاق به گور و در اسارت  
 خونين،

 ز تازیانه از توست. 

 این دشت جنون پر از جنایت،  

 این  معرکه حماقت از توست. 

 
 به اميد روزى که جنسيت، 

 معيار ارزش گذارى انسان نباشد!       

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

