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صفحه 9

زنان به خانه بازنمی گردند!

لیال یوسفی
مردماصفهانروزچهارشنبهفراخ اناعتراضدادود.بایددرهمهیشهرهطا
بهخیابان هارفتوبهاعتراضاتمردماصفهانپی ست.بایدحقزودگیامن
وآرامرابرایهمهخ استارشدواسامزنستیزواینحک مت جطاوطی را
حادثهیاسیدپاشیهایاخیر،دیگریکمسئلهیاصطالطاحط نا موطامط سطی ،م ردبازخ استقرارداد.بایدجل یایناوباشگریرابرایهمیشهگرفطت.
شخصی،خاو ادگی)ویستکهحک متوگروههایتندروقصدپنهانکردن جانوزودگیزوانبدوناینکهجرمیمرتکبش ود،گرفتهشدهاست...علیه
ومحدودکردنخبرآنراداشتهباشند.درابتدابهگفته ی رسطاوطه هطای اینخش وتها،ایناعتراضاتراپایاویوخ اهدب د.
دولتی،چهارزنوازق لرساوههایآزادومردماصفهان،هشتزنکهیکی
ازآن هاازمهاجرینافغانب دهاست،ظاهرانبهدلیلبدحطاطابطی قطربطاوطی

یخاوهبازومیگردود*.

بااینارعابپرخش وتزوانبازهمبهگ شه

اسیدپاشیشدود.تعدادیدختردیگرویز،دراصفهان،پیامکطی وطاشطنطا 
مبنیبراینکهاگرحاابشرارعایتوکندبهاواسیدپاشیطده مطی شط د،
دریافتکردهاود.بهفاصله یک تاهی،بهسهدختردیگرهماسیدپطاشطیطده
شدهکهیکیازآنهادرجادرگذشتهاستوتابهحالتعدادقرباوطیطان بطه
پاوزدهوفررسیدهاست.تناقضاتبسیاریدربررسیاینفاجعهوجط د دارد.
فرماوداراصفهان،درابتدااینحادثهیدلخراشرابهعطنط ان اخطتطافطات
خاو ادگیوشخصیمالرحکردهکهخاو ادهیقرباویها،صریحان آن را رد
کردود.عض یازکمیسی نقضاییمالسهمگفت:اقدامبهاواامجطرامطم
هایسازماندهی شطده

سریالیدرمدتزمانک تاه،ریشهدرباودهاوشبکه
دارد؛اماازطرفیمدتیب دعلیهوضعیتپ ششزوان،حض روفطعطالطیطت
هابهط ربرابردرکنارمرداندراجتماعوم اردیدیگریازهمینقبیل،
آن 
سروصداوتهدیداوصارحزباهللبلندشدهب دکهبا مطاطابلطه ی زوطان و
بیت جهیآن هابهاینتهدیداتم اجهشدود.درط لچندماه گطذشطتطه
روگکردنآنهادرجامعهمالطرح


ستیزبرایکم
مدامدرمالسق اوینیزن
میشدوصداوسیماهمبامصاحبههاوبروامههایتبلیغاتطی درزمطیطنطه ی
خاوهوشینکردنزوانفعالیتبیشتریمیکرد.اخیرانهمچهطل بسطیطاطی
یتهدیدآمیزدیگریدراعتراضبهبیحیاییهنرمنطدان

ظاهرانداوشا ،وامه
هامیخ اهندق اوینوحشیاوهیخ درا

وکنسرتورقصباو انو شتند.آن
عملیکنند.بیشازاینتحملحض رزوانآزادهوفعال را در اجطتطمطاع
یکاعانجنگعلیهزواناست.


ودارود.این
درروزروشندرمیانوگاههایحیرتزده،اسیدپاشطی کطفطیط  تطریطن و
ترینراهاوتخابیآنهاشد.دی ارحاشابلنداستوتاصیراتاینماجرا

پست
دوبارهبهطرفدشمنانم ه ماسامبرگشتهاست.همهمیداوند هطمطیطن
کساویکهامروزبهدوبالمسبباینفاجعهمیگردود،خ دباعثوباوطی آن
هستند.

با نشريه زن آزاد
همکارى کنيد!
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صفحه 1

عليه اسيد پاشى به زنان ،قاطعانه در سراسر کشور به ميدان بياييم!
خبرحملهبهزواندراصفهانواسیدپاشىبرسروص رتزوان،یکواقطعطه
مهمدرایراناستوخشمووفرتعمیاىرادربینزوانو مطردم ایطران
دامنزدهاست.مردمعاملیناینجنایترامىشناسند،عاملیناینجنایت
رژیماسامىودارودستههاىاوباشاینحک متاست.
اسیدپاشیبرص رتزواندرادامهسیاستهاىشکستخ ردهتحطمطیطل
حااببهزوانووادارکردنزوانبهقب لم قعیتکنیزوبطرده در ایطران
است.
ایناوتاامجمه رىاسامىاززوانآزادهوسرکشومنزجطر از قط اوطیطن
اسامىاست.اینیکتشبثوحشیاوهدیگراراذلواوباشمسلح و شطبطه
مسلحرژیمبراىتسلیمکردنزواناست.

اوباشاناسامىدرایرانبادیدنجنایاتداعشدرعراقوسط ریطه دچطار
اوهامشدهوفکرمیکنندبااسیدپاشىوزنکشىآشکارمیت اونطد چطنطد

 مردماصفهانعلیهاینجنایتتازهجمه رىاسامىفراخ انتظاهرات در صباحىبهعمراینحک متبیافزایند،درحالیکهدرایرانبامردمىآبدیطده
روزچهارشنبهدادهاود.

وزواوىطرفهستندکهسالهااستسنگربهسنگرعلیهاینحطکط مطت و

اینبهترینپاسخبهجنایتاست.زواندرایرانپلهاراپشتسرخ دخراب سیاستهاىسرک بگراوهآنایستادهوآورابىآبروکردهاوداینباروطیطز مطا
کردهاودودرابعادىمیلی وىعلیهحک متاسامىوق اوینضدزن آن و زوان،مامردمآزادهمیت اویموبایداینحک متراسرجاىخ دبنشاویم.
علیهحااباجبارىاسامى،جنگیدهاودوسنگرهاىزیادىرافتطح کطرده درکنارمردمآزادهاصفهاندرهمهجاىایرانبهخیابانبیاییم و عطلطیطه
اود،وپاسخدرخ رىویزبهاینتشبفاتوحشیاوهحک متاسامىخ اهند سیاستوحشیاوهاسیدپاشىبهزوانمتحداوهاعتراضکنیم.
دادوجنایتکارانراسرجاىخ دخ اهندوشاود.

درسراسرجهانعلیهاینسیاستداعشیانحاکمبرایرانبایداعتراضکرد

بایدبهسرعتودرسراسرکش رعلیهاینجنایتبهخیابانآمطد .اراذل و وپاسخمحکمىبهاوباشحک متاسامىداد.
اوباشحک متهرجابت اوندبهچنیناقداماتوحشیاوهاىدستخ اهنطد
زد.بایددرسراساکش ربپاخاستواینتعرضوحشیاوهحک متاسامىرا
دروالفهخفهکرد.

وهادزنآزاد–جنبشبراىرهایىزن
١٠اکتبر١٢–١٠١۴مهر١١٣١

شد
برگزار شد
لندن برگزار
در لندن
سکوالريسم در
المللی سکوالريسم
بين المللی
کنفرانس بين
کنفرانس
کنفراوسسک الریسم،مذهبوآزادىهاىمدوىدرتاریخ١١و١١اکتبطر
درلندنبام فایتبرگزارشد.

کنفراوسم ردبحثوتبادلوظرقرارگرفت.
اینکنفراوسهمچنینحمایتوپشتیباوىخ دراازمبارزاتمردمک باوى

دراینکنفراوسکهوهاد”فتنه–زنآزاد“و”یکقطاوط ن بطراى هطمطه“ علیهداعشوارتااعاسامىاعامکرد:قاطعاوهشاوهبهشاوهمردانوزوان
برگزارکنندهآنب دود،بیشاز١۵٠وفرازفعالینوشخصیتهایبرجسطتطه

شااعک باویایستادهایم.وبردآوهاوبردماستامروزهمه مطا ،کط بطاوطی

سیاسى،آزاداودیش،آتئیستوآگن ستیکازخاورمیاوهوشمال آفطریطاطا

هستیم.

گرفتهتاجن بآسیاواروپاوآمریکاىشمالىشرکتداشتند.
مااومتدربرابرسرک بوخش وتداعشودیگرجریاواتراستمذهبىاز
جملهدرافغاوستان،ایران،هند،پاکستان،الازایر ،لطیطبطى ،بطنطگطادش،
سریاوکا،س دان،ترکیه،ت وس،یمن،اسرامیلوغیرهولزومدفاعهمگاوطى
ووسیعازسک الریسموارزشهاىاوساوىازمباحفىب دکهدرط لدوروز

درخاتمه،اینکنفراوسبرلزومپی ستنهرچهبیشترمردمبهجبههبیطن
المللىسک الریسموتا یتآندردفاعازازارزشهاىاوساوىتاکیدکرد.
اینکنفراوسمهمباهمتوتاششباوهروزیوچندماههمریم وطمطازی
متحاقشد*.
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صفحه ۲

طنز تلخ زن در ايران

سروناز سینایی
گروه”عرفان“ کهقرارب د،درهنرسرای”خ رشید“ اصفهانرویصطحطنطه برایزنایراویممن عاست.درکنسرتیکهدراصفهانبرگزارشطد ،گطروه
برود،اجرایشبهدلیلحض رو ازودگانزنرویصحنه،لغ شد.
بهگزارشایسنا،گروهم سیای”عرفان“ بهاصفهانآمدهب دتادراجطا 
وجشن ارهمیراثفرهنگیواملم

بهاجرایم سیایو احیایرانبپردازد،

اماباوامایماتیکهازس یمسئ النبرگزاریاجا

ICCNومدیران

اصفهانص رتگرفت،کنسرتاینگروهدرهنرسرای”خ رشیطد“بطرگطزار
وشد.اینروزهااصفهان،بهشهریپرازحادثهبرایزوانتبدیلشدهاستو
مسئ النحک متیدرحالتعدیهرچهبیشتربهحا ق زوطان هسطتطنطد.
ازپیشبهتاریکیهاسط ق


شدتدهشتناکوواامنکهزوانرابیش
فضاییبه
می دهد.زواندرایرانهرروزهشاهدفشارهایحک متارتااعهستند .امطا
زوانکرهایاجازهاجرا،و ازودگیوخ اوندگیرادارود.هن ززمانزیادیاز
اتفاقاتبازی هایجامجهاویوالیبالدرایرانوجل گیطری از ورود زوطان
ایراویبهاستادی مآزادیوگذشتهاست.درآوااویززوانباملیتهایغطیطر
ایراویباوشاندادنپاسپ رتاجازهورودبهاستادی مراداشتند .مطعطمط الن
ق اوینهرکش ریدرسرتاسرمرزهایآنکش روبرایهمهاوسانها چطه
شهروودوچهخارجییکسانوغیرقابلتخالیاست،امادرایرانهر کطس

م سیایعرفاناجازهاجراپیداوکردتنهابهایندلیلکهو ازودگانآن زن
ب دود.بهواقعتماماینحرکاتعابماودهاسامی،جزبهدلطیطل تطر

وج دزوانویست؟اینحک متارتااعیاسامیبیشازپیشووحشیاوهتطر
ازهرزمانبهجانزواندرایرانافتادهزیرامیداودوباورداردکهزوان در
ایرانقدرتمندودوراهمبارزهراماوندراهرفتنووفسکشیدنمطی داوطنطد.
فشارحک متواقشارجیرهخ ارحک متیبرزوانوشاوهتر استاززواوطی
هادرزمینههای هطنطری و

اواابیواواابیزواوه.حض رزوانوفعالیتآن
فرهنگیروزبهروزگستردهترمیش دوباتمامممن عیتهاییکهبرایزوطان
اود،بلکهبیشازپیشبرایاحااق


تنهاخالیوکرده
ایاادشدههن زمیدانراوه
حا قخ دبهمیدانآمدهاود.حک متمرتاعاسامیودستاودرکطاراوطش
بایدبداوندکهمنعحض رزوانایراویدرماامعورزشی،فرهنگیوهطنطری
وهتنهازوانراواداربهخاوهوشینیومیکند،بلکهاوگیزهمبارزاتیبیطشطتطری
هامیدهد.وحشتجمه ریاسامیکامانبهجااست.زیرا

برایحض ربهآن
باحض رزواندرح زههایمختل پایههایحک متشمیلرزد؛وچهسست
استارکانحک متیکهبااوداموصداوو اختنوحض رزوانبلرزد*.

درماابلقاو نشرایطمتفاوتیدارد.متأسفاوهزواندرایرانتنهاباتبعیط 
جنسیتیروبهروویستند،بلکهباتبعی ملیتیویزروبههستندووهتنهاباید

به اميد روزى که جنسيت ،معيار

درایراناجازههیچکاردیگریودارود.حض ردرورزشگاهممن ع،حض ردر

ارزش گذارى انسان نباشد!

ازمردانجداسازیش ود،بلکهاززوانغیرایراویویزتفکیکمیش ود.زوان
کنسرتبرایاجرایم سیایممن ع،آراستگیممن عوهمهاینها تطنطهطا

از
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صفحه 5

خبر و نظر

خبر و نظر
میالد رابعی
اعدام چهار زن پزشک و حقوقدان توسط دولت اسالمی (داعش) در شمال عراق
ع املدولتاسامیمداعش)طیهفتهگذشتهچهارزنرادرشمالعراق معرضخالرمرگقراردارود.تر ووحشتتروریستهایحاکماز ایطن
اعدامکردود.اعدامشدگاندوزنپزشکویکفارغالتطحطصطیطل حطاط ق زوانکمتراززواویکهاسلحهبهدستدرماابلآنهاایستادهاودوطیطسطت.

ب دهاود.

هرگ وهابرازوج دزوانچهدرعرصههایاجتماعیوسیاسیوچهوظامی،
***

خبرهایاینهفتهراهمباداعشآغازمیکنیم.درادامهتاشویطروهطای
تروریستاسامیداعشبرایسرک بوارعابزوان،دورجدیدیازربایش
وقتلزوانفعالدرعرصههایاجتماعیآغازشدهاست.داعش در کطنطار
ماودهوضدزنبهمنظ ر تطحطت اوطاطیطاد

تاشبرایتص یبق اوینعاب
درآوردنزوانجامعه،اینباربهسراغزوانفعالوآزادیخ اهجامعهرفتطه
است.زواویکهازپیشرویکارآمدنداعشدرزمینههطای مطخطتطلط 

وفیعملیتئ ریهایپ سیدهاسامیدرم ردزواناست.تئ ریهاییکطه
زنراوات انوواقصالعالتعری میکندوبات هینوتحایرزوانسعیدر
ازبینبردناعتمادبهوفسوخ دباوریآنهادارد؛امازوان در مطنطالطاطه
برآبکردهاودتاجایی کطه

کردستانباعملخ دهمهایناراجی راواش
حتیبرایبسیاریاززواناروپاییتبدیلبهومادی از آزادی خط اهطی و
مبارزهبرایحا قخ دشده اود.ویروهایآدمکشداعشازپسچطنطیطن
جامعهواینچنینزواویبروخ اهدآمد*.


اجتماعیوسیاسیفعالوتأثیرگذارب دهاودواکن نویزدرتطاش بطرای
ماابلهبااینوضعیتهستند.تاکن نیکزنومایندهپیشینمالطس ،دو
پزشکویکحا قدانقرباویجنایاتداعششدهاود.ویروهای اسطامطی
داعشوهتنهاباق اوینخ دسعیدرسرک بهرچهوسیعترزوان داروطد،
بلکهچشمدیدنزوانمبارزوآزادیخ اهراویطز وطداروطد .زوطی کطه در
فعالیت هایاجتماعیشرکتکندوبرایحا قخ دوجامعهمبارزهکنطد
بزرگتریندشمنداعشاست.بسیاریازاینزوانماب ربهترک شطهطر
خ دوفراربهدیگرکش رهاشدهاودوتعدادمعدودباقیماودهویزشدیداندر

اسيدپاشی به زنان در اصفهان
درهفته هایاخیر،حداقلششزنج انقرباویاسیدپطاشطی تطنطهطا در ب دود.اسیدپاشیدنوپ وزبهپیشاویفروکردنوهمچنینتیغبه صط رت
سالهای کشیدنازجملهجنایاتاینگروههابرایماابلهبا”بدحاابی“ ب د.زوان و
بیمارستانفی اصفهانبستریشدهاود.یکیازقرباویان،دختر ١١
استکهاسیدهمص رتاوراس زاودهوهمبهعلتواردشدنبهدهان،به دخترانزیادیقرباویچنینجنایاتیشدود.پسازآناینعملکفیط

اودامداخلیاشآسیبرساودهاست.

***

بطه

شی هجدیدیبرایاوتاامگیری”عشای“وخش وتهایوام سیتبدیلشد.
درمیاناقشارسنتیوعابماودهجامعهبارهاشاهدبروزچنینفاطایطعطی

پدیدهاسیدپاشیم ض عتازهایویست.درطیسالهایپس از اوطاطاب ب ده ایم؛واینبارماددانباودهایحک متیوگلههایم ت رس ارحطزب اهلل
بارهاشاهداوااماینعملوحشیاوهب دهایم.اولینکساویکهاین پطدیطده هستندکهبهشی هسنتیوابداعیخ درویآوردهاود.پلیسوویطروهطای
جاتباودسیاهیحزباهللدراوایلدهطه شطصطت اوتظامیاصفهانتاشزیادیدارودتاوجط د هطرگط وطه رابطالطه مطیطان

ش مرابابکردوددسته
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صفحه 6

خبر و نظر

اسیدپاشی هاوماابلهبابدحاابیرامنکرش ودوایطن اتطفطاقطات را بطه بایدچ بترراباالبردوازویرویقهریهاستفادهکرد.اینسخنان چطراغ
اختافاتشخصیوسبتدهند،اماخص صیاتمشترکقرباویانو ططیط  سبزیبرایاواامچنینجنایاتفایعیب د؛اماآیندهاینماجرارا مطردم
گستردهاینجنایاتوشانمیدهدکهایناسیدپاشیهادرادامطه هطمطان ایرانومخص صانمردماصفهانرقمخ اهندزد.اگرمردمدراصطفطهطان و
سیاستامربهمعروفووهیازمنکراوصارحزباهللاست.طرحطی کطه بطا به خص صزواندرماابلاینجنایتوایستندواعتراضوکنندقطالطعطان در
مخالفتشدیدمردمم اجهشدواوصارحزباهللآنراپسگرفت،اینبطار آینده ایوزدیکشاهدتکرارآندرسایرشهرهاازجملهتهرانخ اهیمب د.
دراصفهانوبهاینشکلوحشیاوهعملطی شطده اسطت .ایطن وطهطایطت مردمبایدمستالازاظهاراتپلیسوسیعانبهخیابانهاآمدهووفرتخط د
وحشیگریوسبعیتحک متاسامیحاکمبرایراناستو بطه خط بطی راازاواامچنیناعمالیابرازکنندواعامکنندکهباویانچنیناعمالیرا
خ یشاوودیوزدیکآنراباداعشوشانمیدهد.کمیپیشازآغاز ایطن بهخ بیمی شناسند.جمه ریاسامیت انبالا هاواامجنایطاتطی حطتطی
اتفاقاتی س طباطباییوژاد،امامجمعهاصفهاندرسخناویگفطتطه بط د :فایعترازاینراداردوعاملبازدارودهدراینمیانتنهامیت اوداعتطراض
مسئلهحاابدیگرازحدتذکرگذشتهاستوبرایماابلهبابطدحطاطابطی وسیعمردمباشد*.

هشدار رئيس مرکز تحقيقات ايدز :آمار ايدز در ميان زنان در حال رسيدن به مردان
طبقآماریکهوزارتبهداشتدرگذشتهاعامکردهب ده،میزانابتا بطه
ایدز،بهدلیلتعدادبیشترمردانمعتاد،حدود٣١درصدودربیطن زوطان
حدود ٢درصدب دهاست،امادرحالحاضردرمیانمبتایطان بطه ایطدز
درصدرازوانتشکیلمیدهند.وزدیک

کش رحدود5۵درصدمردانو١۵
شدنآمارزوانبهمردانوشاندهندهافزایشسریعابتابهایدزمیانزوطان

است.
***
افزایشآمارزوانمبتابهایدزدوم ض عرابهروشنیوشانمیدهد.یطکطی
میزانافزایشابتازوانبهاعتیادودیگریافزایششی عایدز از ططریطق
رابالهجنسی.پایینآمدنسناعتیادبهخص صدرمیاندختران و رواج
م ادمخدرجدیدمیانج اوانازمهمترینع املدرایطن مطیطان اسطت.
سیاست هایغلطدرماابلهبااعتیادوقاچاقم ادمخدروعدمبرخ رداری
ج اوانازافایروشنبرایآیندهخ د،م جبافزایشابتابهم ادمخدرو
روانگردانشدهاست.ازس یدیگرجمعآوریکاودومهاوسایر وسطایطل
پیشگیریبهبهاوهافزایشجمعیت،دسترسیجامعهبه ایطن وسطایطل را
کاهشدادهوازس ییقیمتآنهاراشدیدانافزایشبخشیدهاست.هطمطه
اینع املوبسیاریدیگردرکنارهمم جباتایاادچنینشرایطالطی را
فراهمآوردهاست.عدموج دآم زشهایصحیحوواقعیدرم ردسکسو
روابطجنسیراویزبایدبهفهرستایندالیلاضافهکرد.در جطمطهط ری
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سردبیر :لیال یوسفی
همکاران سردبیر :سهند مطلق
میالد رابعی
نشریه هفتگى  -جنبش براى رهائى زن
www.fitnahmovement.blogspot.co.uk

www.fitnah.org

اسامیایرانچیزیکهکمتریناهمیتراداردجانوسامتیاوسطان هطا
است.درجامعهایبااینمیزاناعداموخش وتطبیعیاستکهجانافراد

بهکارتغییرایناوضاعشدودراین راه از
چنینبیارزشباشد.بایددست 
همهامکاواتوت انخ دبهرهگرفت*.
zaneazad10@gmail.com
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