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موطامط سطی،هایاخیر،دیگریکمسئلهیاسیدپاشیحادثه یاصطالطاحطان

هایتندروقصدپنهانکردنشخصی،خاو ادگی(ویستکهحک متوگروه

رسطاوطهومحدودکردنخبرآنراداشتهباشند.درابتدابهگفته هطایی

هایآزادومردماصفهان،هشتزنکهیکیدولتی،چهارزنوازق لرساوه

قطربطاوطیازآن هاازمهاجرینافغانب دهاست،ظاهرانبهدلیلبدحطاطابطی

وطاشطنطا  اسیدپاشیشدود.تعدادیدختردیگرویز،دراصفهان،پیامکطی

مطیمبنیبراین شط د،کهاگرحاابشرارعایتوکندبهاواسیدپاشیطده

یک تاهی،بهسهدختردیگرهماسیدپطاشطیطدهاود.بهفاصلهدریافتکرده

بطههادرجادرگذشتهاستوتابهشدهکهیکیازآن حالتعدادقرباوطیطان

دارد. پاوزدهوفررسیدهاست.تناقضاتبسیاریدربررسیاینفاجعهوجط د

اخطتطافطاتخراشرابهیدلفرماوداراصفهان،درابتدااینحادثه عطنط ان

ردیقرباویخاو ادگیوشخصیمالرحکردهکهخاو اده را آن ها،صریحان

کردود.عض یازکمیسی نقضاییمالسهمگفت:اقدامبهاواامجطرامطم

شطدههایسازمانزمانک تاه،ریشهدرباودهاوشبکهسریالیدرمدت دهی

دارد؛اماازطرفیمدتیب دعلیهوضعیتپ ششزوان،حض روفطعطالطیطت

ط ربرابردرکنارمرداندراجتماعوم اردیدیگریازهمینقبیل،هابهآن

مطاطابلطهسروصداوتهدیداوصارحزب واهللبلندشدهب دکهبا زوطان ی

گطذشطتطهت جهیآنبی هابهاینتهدیداتم اجهشدود.درط لچندماه

هادرجامعهمالطرحروگکردنآنستیزبرایکممدامدرمالسق اوینیزن

درزمطیطنطههاوبروامهشدوصداوسیماهمبامصاحبهمی یهایتبلیغاتطی

بسطیطاطیوشینکردنزوانفعالیتبیشتریمیخاوه کرد.اخیرانهمچهطل

حیاییهنرمنطدانیتهدیدآمیزدیگریدراعتراضبهبیظاهرانداوشا ،وامه

یخ دراخ اهندق اوینوحشیاوههامیوکنسرتورقصباو انو شتند.آن

اجطتطمطاع در را عملیکنند.بیشازاینتحملحض رزوانآزادهوفعال

 جنگعلیهزواناست.یکاعانودارود.این

کطفطیط هایحیرتدرروزروشندرمیانوگاه وزده،اسیدپاشطی تطریطن

هاشد.دی ارحاشابلنداستوتاصیراتاینماجراترینراهاوتخابیآنپست

هطمطیطنطرفدشمنانم ه ماسامبرگشتهاست.همهمیدوبارهبه داوند

آنگردود،خ دباعثکساویکهامروزبهدوبالمسبباینفاجعهمی وباوطی

 هستند.

یشهرهطامردماصفهانروزچهارشنبهفراخ اناعتراضدادود.بایددرهمه

هارفتوبهاعتراضاتمردماصفهانپی ست.بایدحقزودگیامنبهخیابان

راوآرامرابرایهمهخ استارشدواسامزن جطاوطی ستیزواینحک مت

م ردبازخ استقرارداد.بایدجل یایناوباشگریرابرایهمیشهگرفطت.

شدهاست...علیهجانوزودگیزوانبدوناینکهجرمیمرتکبش ود،گرفته

 ها،ایناعتراضاتراپایاویوخ اهدب د.اینخش وت

 گردود.*یخاوهبازومیبااینارعابپرخش وتزوانبازهمبهگ شه

 با نشريه زن آزاد
 همکارى کنيد! 

 

 زنان به خانه بازنمی گردند!

 لیال یوسفی
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اکتبطر١١و١١کنفراوسسک الریسم،مذهبوآزادىهاىمدوىدرتاریخ

 درلندنبام فایتبرگزارشد.

هطمطه”و“زنآزاد–فتنه”دراینکنفراوسکهوهاد بطراى “یکقطاوط ن

وفرازفعالینوشخصیتهایبرجسطتطه١۵٠برگزارکنندهآنب دود،بیشاز

آفطریطاطا سیاسى،آزاداودیش،آتئیستوآگن ستیکازخاورمیاوهوشمال

 گرفتهتاجن بآسیاواروپاوآمریکاىشمالىشرکتداشتند.

مااومتدربرابرسرک بوخش وتداعشودیگرجریاواتراستمذهبىاز

بطنطگطادش، لطیطبطى، جملهدرافغاوستان،ایران،هند،پاکستان،الازایر،

سریاوکا،س دان،ترکیه،ت وس،یمن،اسرامیلوغیرهولزومدفاعهمگاوطى

ووسیعازسک الریسموارزشهاىاوساوىازمباحفىب دکهدرط لدوروز

 کنفراوسم ردبحثوتبادلوظرقرارگرفت.

اینکنفراوسهمچنینحمایتوپشتیباوىخ دراازمبارزاتمردمک باوى

علیهداعشوارتااعاسامىاعامکرد:قاطعاوهشاوهبهشاوهمردانوزوان

کط بطاوطی مطا، شااعک باویایستادهایم.وبردآوهاوبردماستامروزهمه

 هستیم.

درخاتمه،اینکنفراوسبرلزومپی ستنهرچهبیشترمردمبهجبههبیطن

 المللىسک الریسموتا یتآندردفاعازازارزشهاىاوساوىتاکیدکرد.

وطمطازی اینکنفراوسمهمباهمتوتاششباوهروزیوچندماههمریم

 متحاقشد.*

خبرحملهبهزواندراصفهانواسیدپاشىبرسروص رتزوان،یکواقطعطه

ایطران مطردم مهمدرایراناستوخشمووفرتعمیاىرادربینزوانو

دامنزدهاست.مردمعاملیناینجنایترامىشناسند،عاملیناینجنایت

 رژیماسامىودارودستههاىاوباشاینحک متاست.

اسیدپاشیبرص رتزواندرادامهسیاستهاىشکستخ ردهتحطمطیطل

ایطران در حااببهزوانووادارکردنزوانبهقب لم قعیتکنیزوبطرده

 است.

قط اوطیطن از ایناوتاامجمه رىاسامىاززوانآزادهوسرکشومنزجطر

شطبطه و اسامىاست.اینیکتشبثوحشیاوهدیگراراذلواوباشمسلح

 مسلحرژیمبراىتسلیمکردنزواناست.

در مردماصفهانعلیهاینجنایتتازهجمه رىاسامىفراخ انتظاهرات

 روزچهارشنبهدادهاود.

اینبهترینپاسخبهجنایتاست.زواندرایرانپلهاراپشتسرخ دخراب

و آن کردهاودودرابعادىمیلی وىعلیهحک متاسامىوق اوینضدزن

کطرده علیهحااباجبارىاسامى،جنگیدهاودوسنگرهاىزیادىرافتطح

اود،وپاسخدرخ رىویزبهاینتشبفاتوحشیاوهحک متاسامىخ اهند

 دادوجنایتکارانراسرجاىخ دخ اهندوشاود.

و اراذل بایدبهسرعتودرسراسرکش رعلیهاینجنایتبهخیابانآمطد.

اوباشحک متهرجابت اوندبهچنیناقداماتوحشیاوهاىدستخ اهنطد

زد.بایددرسراساکش ربپاخاستواینتعرضوحشیاوهحک متاسامىرا

 دروالفهخفهکرد.

دچطار اوباشاناسامىدرایرانبادیدنجنایاتداعشدرعراقوسط ریطه

چطنطد اوهامشدهوفکرمیکنندبااسیدپاشىوزنکشىآشکارمیت اونطد

صباحىبهعمراینحک متبیافزایند،درحالیکهدرایرانبامردمىآبدیطده

و وزواوىطرفهستندکهسالهااستسنگربهسنگرعلیهاینحطکط مطت

مطا سیاستهاىسرک بگراوهآنایستادهوآورابىآبروکردهاوداینباروطیطز

 زوان،مامردمآزادهمیت اویموبایداینحک متراسرجاىخ دبنشاویم.

عطلطیطه و درکنارمردمآزادهاصفهاندرهمهجاىایرانبهخیابانبیاییم

 سیاستوحشیاوهاسیدپاشىبهزوانمتحداوهاعتراضکنیم.

درسراسرجهانعلیهاینسیاستداعشیانحاکمبرایرانبایداعتراضکرد

 وپاسخمحکمىبهاوباشحک متاسامىداد.

 جنبشبراىرهایىزن–وهادزنآزاد

 ١١٣١مهر١٢–١٠١۴اکتبر١٠

 عليه اسيد پاشى به زنان، قاطعانه  در سراسر کشور به ميدان بياييم! 

 کنفرانس بين المللی سکوالريسم در لندن برگزار شد

 

 کنفرانس بين المللی سکوالريسم در لندن برگزار شد 



 ۲صفحه                              9۱3۲اکتبر   93/  3121مهر   92  جنبش برای رهایی زن    -نشریه هفتگی زن آزاد زن آزاد                            

 

 طنز تلخ زن در ايران

 سروناز سینایی

اصفهانرویصطحطنطه“خ رشید”کهقرارب د،درهنرسرای“عرفان”گروه

 برود،اجرایشبهدلیلحض رو ازودگانزنرویصحنه،لغ شد.

بهاصفهانآمدهب دتادراجطا “عرفان”بهگزارشایسنا،گروهم سیای

وجشن ارهمیراثفرهنگیواملم  بهاجرایم سیایو احیایرانبپردازد،

ومدیران   ICCNاماباوامایماتیکهازس یمسئ النبرگزاریاجا 

بطرگطزار“خ رشیطد”اصفهانص رتگرفت،کنسرتاینگروهدرهنرسرای

شدهاستووشد.اینروزهااصفهان،بهشهریپرازحادثهبرایزوانتبدیل

هسطتطنطد. زوطان مسئ النحک متیدرحالتعدیهرچهبیشتربهحا ق

هاسط قازپیشبهتاریکیشدتدهشتناکوواامنکهزوانرابیشفضاییبه

امطامی دهد.زواندرایرانهرروزهشاهدفشارهایحک متارتااعهستند.

زوانکرهایاجازهاجرا،و ازودگیوخ اوندگیرادارود.هن ززمانزیادیاز

زوطاناتفاقاتبازی ورود از هایجامجهاویوالیبالدرایرانوجل گیطری

هایغطیطرایراویبهاستادی مآزادیوگذشتهاست.درآوااویززوانباملیت

مطعطمط الن ایراویباوشاندادنپاسپ رتاجازهورودبهاستادی مراداشتند.

چطهق اوینهرکش ریدرسرتاسرمرزهایآنکش روبرایهمهاوسان ها

کطس شهروودوچهخارجییکسانوغیرقابلتخالیاست،امادرایرانهر

درماابلقاو نشرایطمتفاوتیدارد.متأسفاوهزواندرایرانتنهاباتبعیط 

تنهابایدروویستند،بلکهباتبعی ملیتیویزروبههستندووهجنسیتیروبه

ش ود.زوانازمردانجداسازیش ود،بلکهاززوانغیرایراویویزتفکیکمی

درایراناجازههیچکاردیگریودارود.حض ردرورزشگاهممن ع،حض ردر

تطنطهطاکنسرتبرایاجرایم سیایممن ع،آراستگیممن عوهمهاین ها

گطروه برایزنایراویممن عاست.درکنسرتیکهدراصفهانبرگزارشطد،

زن م سیایعرفاناجازهاجراپیداوکردتنهابهایندلیلکهو ازودگانآن

ازواقعتماماینحرکاتعابب دود.به تطر  ماودهاسامی،جزبهدلطیطل

تطرازپیشووحشیاوهوج دزوانویست؟اینحک متارتااعیاسامیبیش

درازهرزمانبهجانزواندرایرانافتادهزیرامی داودوباورداردکهزوان

داوطنطد.ایرانقدرتمندودوراهمبارزهراماوندراهرفتنووفسکشیدنمطی

خ ارحک متیبرزوانوشاوهتر استاززواوطیفشارحک متواقشارجیره

وهادرزمینهاواابیواواابیزواوه.حض رزوانوفعالیتآن هطنطری های

هاییکهبرایزوطانش دوباتمامممن عیتترمیروزگستردهفرهنگیروزبه

ازپیشبرایاحااقاود،بلکهبیشتنهاخالیوکردهایاادشدههن زمیدانراوه

اودرکطاراوطشاود.حک متمرتاعاسامیودستحا قخ دبهمیدانآمده

بایدبداوندکهمنعحض رزوانایراویدرماامعورزشی،فرهنگیوهطنطری

کند،بلکهاوگیزهمبارزاتیبیطشطتطریوشینیومیتنهازوانراواداربهخاوهوه

جااست.زیرادهد.وحشتجمه ریاسامیکامانبههامیبرایحض ربهآن

لرزد؛وچهسستهایحک متشمیهایمختل پایهباحض رزواندرح زه

 استارکانحک متیکهبااوداموصداوو اختنوحض رزوانبلرزد.*

 
به اميد روزى که جنسيت، معيار  

 ارزش گذارى انسان نباشد!
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 خبر و نظر 
 میالد رابعی

 
ظر

و ن
ر 

خب
 

 

ع املدولتاسامیمداعش(طیهفتهگذشتهچهارزنرادرشمالعراق

حطاط قشدگاندوزنپزشکویکفارغاعدامکردود.اعدام التطحطصطیطل

 اود.ب ده

*** 

کنیم.درادامهتاشویطروهطایخبرهایاینهفتهراهمباداعشآغازمی

تروریستاسامیداعشبرایسرک بوارعابزوان،دورجدیدیازربایش

کطنطاروقتلزوانفعالدرعرصه در هایاجتماعیآغازشدهاست.داعش

اوطاطیطادماودهوضدزنبهتاشبرایتص یبق اوینعاب تطحطت منظ ر

خ اهجامعهرفتطهدرآوردنزوانجامعه،اینباربهسراغزوانفعالوآزادی

مطخطتطلط  است.زواویکهازپیشرویکارآمدنداعشدرزمینههطای

بطرایاجتماعیوسیاسیفعالوتأثیرگذارب ده اودواکن نویزدرتطاش

دو ماابلهبااینوضعیتهستند.تاکن نیکزنومایندهپیشینمالطس،

اسطامطیدانقرباویجنایاتداعششدهپزشکویکحا ق اود.ویروهای

داروطد،تنهاباق اوینخ دسعیدرسرک بهرچهوسیعداعشوه ترزوان

دربلکهچشمدیدنزوانمبارزوآزادی کطه زوطی وطداروطد. خ اهراویطز

هایاجتماعیشرکتکندوبرایحا قخ دوجامعهمبارزهکنطدفعالیت

شطهطربزرگ تریندشمنداعشاست.بسیاریازاینزوانماب ربهترک

ماودهویزشدیداندراودوتعدادمعدودباقیخ دوفراربهدیگرکش رهاشده

ایطنمعرضخالرمرگقراردارود.تر ووحشتتروریست هایحاکماز

اودوطیطسطت.هاایستادهزوانکمتراززواویکهاسلحهبهدستدرماابلآن

هایاجتماعیوسیاسیوچهوظامی،هرگ وهابرازوج دزوانچهدرعرصه

هاییکطههایپ سیدهاسامیدرم ردزواناست.تئ ریوفیعملیتئ ری

کندوبات هینوتحایرزوانسعیدرالعالتعری میزنراوات انوواقص

مطنطالطاطهوفسوخ دباوریآنازبینبردناعتمادبه در هادارد؛امازوان

کطهبرآبکردهکردستانباعملخ دهمهایناراجی راواش اودتاجایی

آزادی از وحتیبرایبسیاریاززواناروپاییتبدیلبهومادی خط اهطی

اود.ویروهایآدمکشداعشازپسچطنطیطنمبارزهبرایحا قخ دشده

 چنینزواویبروخ اهدآمد.*جامعهواین

دردرهفته تطنطهطا هایاخیر،حداقلششزنج انقرباویاسیدپطاشطی

ایساله١١اود.یکیازقرباویان،دخترشدهبیمارستانفی اصفهانبستری

استکهاسیدهمص رتاوراس زاودهوهمبهعلتواردشدنبهدهان،به

  اشآسیبرساودهاست.اودامداخلی

*** 

اوطاطابایویست.درطیسالپدیدهاسیدپاشیم ض عتازه از هایپس

پطدیطدهبارهاشاهداوااماینعملوحشیاوهب ده ایم.اولینکساویکهاین

شطصطتجاتباودسیاهیحزبش مرابابکردوددسته اهللدراوایلدهطه

صط رتب دود.اسیدپاشیدنوپ وزبهپیشاویفروکردنوهمچنینتیغبه

و“بدحاابی”هابرایماابلهباکشیدنازجملهجنایاتاینگروه ب د.زوان

بطهدخترانزیادیقرباویچنینجنایاتیشدود.پس ازآناینعملکفیط 

هایوام سیتبدیلشد.وخش وت“عشای”گیریشی هجدیدیبرایاوتاام

ماودهجامعهبارهاشاهدبروزچنینفاطایطعطیدرمیاناقشارسنتیوعاب

اهللهایم ت رس ارحطزبایم؛واینبارماددانباودهایحک متیوگلهب ده

اود.پلیسوویطروهطایهستندکهبهشی هسنتیوابداعیخ درویآورده

مطیطان رابطالطه هطرگط وطه اوتظامیاصفهانتاشزیادیدارودتاوجط د

 اعدام چهار زن پزشک و حقوقدان توسط دولت اسالمی )داعش( در شمال عراق
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بطه طبقآماریکهوزارتبهداشتدرگذشتهاعامکردهب ده،میزانابتا

زوطان٣١ایدز،بهدلیلتعدادبیشترمردانمعتاد،حدود درصدودربیطن

ایطدز٢حدود بطه درصدب دهاست،امادرحالحاضردرمیانمبتایطان

دهند.وزدیکدرصدرازوانتشکیلمی١۵درصدمردانو5۵کش رحدود

دهندهافزایشسریعابتابهایدزمیانزوطانشدنآمارزوانبهمردانوشان

 است.

*** 

دهد.یطکطیروشنیوشانمیافزایشآمارزوانمبتابهایدزدوم ض عرابه

ططریطق از میزانافزایشابتازوانبهاعتیادودیگریافزایششی عایدز

رواجرابالهجنسی.پایینآمدنسناعتیادبه و خص صدرمیاندختران

اسطت.م ادمخدرجدیدمیانج اوانازمهم مطیطان ترینع املدرایطن

هایغلطدرماابلهبااعتیادوقاچاقم ادمخدروعدمبرخ رداریسیاست

ج اوانازافایروشنبرایآیندهخ د،م جبافزایشابتابهم ادمخدرو

وسطایطلآوریکاودومگردانشدهاست.ازس یدیگرجمعروان هاوسایر

را وسطایطل ایطن پیشگیریبهبهاوهافزایشجمعیت،دسترسیجامعهبه

هاراشدیدانافزایشبخشیدهاست.هطمطهکاهشدادهوازس ییقیمتآن

را اینع املوبسیاریدیگردرکنارهمم جباتایاادچنینشرایطالطی

هایصحیحوواقعیدرم ردسکسوفراهمآوردهاست.عدموج دآم زش

جطمطهط ری روابطجنسیراویزبایدبهفهرستایندالیلاضافهکرد.در

هطااسامیایرانچیزیکهکمتریناهمیتراداردجانوسامتیاوسطان

ایبااینمیزاناعداموخش وتطبیعیاستکهجانافراداست.درجامعه

ازبهارزشباشد.بایددستچنینبی راه کارتغییرایناوضاعشدودراین

 همهامکاواتوت انخ دبهرهگرفت.*

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

 زن آزاد زن آزاد
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 سردبیر: لیال یوسفی
 همکاران سردبیر: 

zaneazad10@gmail.com 

 میالد رابعی
 sahand.motlagh@gmail.com سهند مطلق   

milad.rabei@gmail.com 

بطهاسیدپاشی را اتطفطاقطات هاوماابلهبابدحاابیرامنکرش ودوایطن

ططیط  اختافاتشخصیوسبتدهند،اماخص صیاتمشترکقرباویانو

هطمطاندهدکهایناسیدپاشیگستردهاینجنایاتوشانمی هادرادامطه

بطامعروفووهیازمنکراوصارحزبسیاستامربه کطه اهللاست.طرحطی

اهللآنراپسگرفت،اینبطارمخالفتشدیدمردمم اجهشدواوصارحزب

وطهطایطت ایطن اسطت. شطده دراصفهانوبهاینشکلوحشیاوهعملطی

بطهوحشی خط بطیگریوسبعیتحک متاسامیحاکمبرایراناستو

ایطنخ یشاوودیوزدیکآنراباداعشوشانمی دهد.کمیپیشازآغاز

بط د:اتفاقاتی س طباطباییوژاد،امام جمعهاصفهاندرسخناویگفطتطه

مسئلهحاابدیگرازحدتذکرگذشتهاستوبرایماابلهبابطدحطاطابطی

چطراغ بایدچ بترراباالبردوازویرویقهریهاستفادهکرد.اینسخنان

مطردم سبزیبرایاواامچنینجنایاتفایعیب د؛اماآیندهاینماجرارا

و ایرانومخص صانمردماصفهانرقمخ اهندزد.اگرمردمدراصطفطهطان

دربه خص صزواندرماابلاینجنایتوایستندواعتراضوکنندقطالطعطان

ایوزدیکشاهدتکرارآندرسایرشهرهاازجملهتهرانخ اهیمب د.آینده

هاآمدهووفرتخط دمردمبایدمستالازاظهاراتپلیسوسیعانبهخیابان

راازاواامچنیناعمالیابرازکنندواعامکنندکهباویانچنیناعمالیرا

حطتطیخ بیمیبه شناسند.جمه ریاسامیت انبالا هاواامجنایطاتطی

ت اوداعتطراضترازاینراداردوعاملبازدارودهدراینمیانتنهامیفایع

 وسیعمردمباشد.*
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