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به نقل از معاون امنیتی انتظامی وزیر   ۳۱۳۱آذر  ۲۲سایت تابناک به تاریخ 

 اند. کشور نوشت: مظنونان اصلی حادثه اسیدپاشی اصفهان مشخص نشده

 شناسیم. کنیم که مظنونین اسیدپاشی را می ما اعالم می

مسئله حجاب دیگ  از حد ”جمعه اصفهان که گفته بود  یوسف طباطبایی امام

ت  را باال بر د و از   تذک  گذشته است و ب ای مقابله با بدحجابی باید چوب

 نی وی قه یه استفاده ک د.:

جمعه مشهد. همان کس که زنان بدحرجراب را بره  الهدی، امام احمد علم 

خفاشان شب و گ گان درنده در روز تشبیه ک ده بود و گرفرتره برود کره 

انردازد  معضلی که امنیت عمومی و اجتماعی م دم را بره مرخراطر ه مری” 

 “توان با کار ف هنگی کاهش داد.؟ نمی

رئیسه مجلس خب گان رهبر ی  جمعه ته ان و عضو هیئت احمد خاتمی، امام

 “ب ای حل مسئله حجاب باید خون ریخته شود.؟”که گفته بود 

مع وف و نهی از منك  کره  جمعه ته ان و رئیس ستاد ام به احمد جنتی، امام

کس حق  سكوت در ب اب  بدحجابی گناهی نابخشودنی است و هیچ”گفته بود 

 “ندارد نی وی انتظامی را در مبارزه با بدحجابی محدود کند.

های پراالن دار  جمعه مه یز یزد که زنان بدحجاب را به االغ علی ب هان، امام

م دم مه یز تحمل وجود یک خرانرم ” تشبیه ک ده بود و تجویز ک ده بود که 

 “مانتویی را در شه شان ندارند؟

نهی از منك  با ” مصباح یزدی عضو مجلس خب گان رهب ی که اعالم داشت: 

مع وف و نهی از منكر   دهد. امام حسین در راه ام به زبان خشک جواب نمی

دهد و برایرد روشری را  کشته شد. نهی از منك  با زبان خشک جواب نمی

 “استقبال کنند. جایگزین ک د که دیگ ان از آن 

شه یور علناً زنان را تهدید ک ده برودنرد و  ۳۱اهلل که روز  اوباش انصار حزب

ای براشرد کره  گونره حجابان باید به عملیات علیه بی” اعالم ک ده بودند که 

اند، مرنركروب و  دلیل فضای تسامح حكومتی تج ی یافته  مفسدان را که به

 “حامیان آنان را از صحنه عمل حذف کند.

ها مظنونین اصلی اسیدپاشی  توانید ما را دنبال نخود سیاه بف ستید! این نمی

نگاری نیست. رودررو و  و چاقوکشی به زنان هستند. احتیاجی هم به چه ه

انرد و  ها را علیه زنان س  داده اند و این ع بده علنی در مقابل م دم ایستاده

 اند. ها را به اج ا گذاشته ها و مزدورانش هم اوام  آن نوچه

زنان و م دان آزادیخواه ای ان ب ای محاکمه و مجازات عاملین جرنرایرت و 

تبعیض علیه زنان در ای ان از پای نخواهند نشست. این مبارزه ادامه خواهرد 

پای مریرز  یافت تا زمانی که این ف مان دهندگان و مج یان قتل و جنایت به

 محاکمه کشانده شوند و جزای اعمال خود را ببینند.* 

 

 نگذاریم جنایت اسیدپاشی فراموش شود!

 حسن صالحی
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های خشونت علیه زنران در ایر ان. بره  درصد پ ونده ۱۸علت بسته شدن 

ها به دلیل انص اف از شكایت، بدون نتیجه  دان، این پ ونده ی یک حقوق گفته

 شوند. بسته می

ستیزی بناشده است. ب  اسراس  در یک حكومت اسالمی، جامعه ب  اساس زن

ها مرجراز  داند و ه  خشونتی را نسبت به آن تفك ی که زن را جنس دوم می

بیند. قوانین ب ای نجات زنان در مقابل خشونت کافی نیستند و در اکررر   می

موارد به علت مغای ت با اسالم اصالً قانونی وجود ندارد. مج یان و قاضیان و 

کنند و یا اصالً اهرمریرتری  ها، قوانین را درست اج ا نمی ی حكم کننده اعالم

راحرتری  دهند. به دلیل وجود ف هنگ م دساالری، با پ داخت رشوه بره نمی

غی از این موارد که  دهد. به ی ب عكس می شود و شكایت نتیجه حق، ناحق می

هرای  های مذهبی با افكار و رسم و سنت شود، خانواده توسط دولت اعمال می

اشتباه و عقاید پوسیده، مانع از رهایی زن از این ش ایط غی انسانی و نراگروار 

کند. گاهی بره طر د شردن،  زد و تهدید می شوند. خانواده او را پس می می

گاهی به م گ، گاهی به شكنجه و گاهی به ازدواجی دوباره و اجباری. زن در 

گی د، جایی را ب ای شكایت ندارد،  ای در تنگنا ق ار می چنین ش ایط و جامعه

داند اگ  در این بازی  کند. بدون پشتیبانی مالی، او می کسی او را حمایت نمی

دردناک پی وز شود هم ش ایط سختی را در پیش رو خرواهرد داشرت، از 

های غ یبه و  کارش و مزاحمت خانه گ فته تا مدی  و صاحب ب خورد با صاحب

کند.  اش. اگ  تهدیدی بشود پلیس رسیدگی نمی گاهی خویشاوندان و خانواده

زنرنرد. براوجرودایرن آمرار  اگ  تجاوزی صورت بگی د، به خودش تهمت می

کننده، دخت ان جوان گاهی رهایی را در خودکشری و خرودسروزی  ناراحت

کنند تا حقشان را از هرمران دسرترگراه  ها مبارزه می بینند و گاهی سال می

ها از ط د شدن  اش، بگی ند. آن ی اسالم زده و سیستم ناعادالنه قضایی م دانه

ت ین ش ایط  کنند و با ف زندان کوچكشان متحمل سخت ت سند، ف ار می نمی

روند. راه نجات زنان از این مهلكه در قدم  شوند و زی  بار این خشونت نمی می

طلرب  اول لغو قوانین اسالمی است و بازگ داندن تفك ی سالم و ب اب  و آزادی

حال در این ام  بسیار موفق بودنرد، هرمرنرنران برا  به جامعه. زنان که تابه

هایشان در مقابل این سیستم و در فضای مجازی واقعی ثابت ک دند  س کشی

 زودی این ام  تمام و کمال محقق خواهد شد.*  که به

 

 رهایی یا طرد شدن؟!

 لیال یوسفی
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 خبر و نظر 

 

 نگرانی از افزایش آزادی زنان! 

 برابری حقوق نرخ خودکشی را باال می برد!

آمریرز  ها را تحر یرک رئیس دیوان عدالت اداری، م اوده زن و م د در رسانه

داند. وی گفت: م ز هن  با ارتباطات مح ک و مهیج باید مشخص باشد.  می

طرور  همننین با انتقاد از وضعیت کنونی روابط زن و مر د در ایر ان بره

های زنان در کشور اعت اض کر ده  ها ب ای افزایش آزادی تلویحی به تالش

ی وی تفكیک جنسیتی دارای ریشه در معارف دیرنری و  است و به گفته

کنند ترامربرادا  ق آنی است و ب خی از مسئوالن از بیان حق خودداری می

 آسیبی ببینند.

آماری در رابطه با افزایش آزادی زنان در ای ان وجود ندارد؛ اما فر یراد و 

هرا بره زنران  ی آن فغان حكومت اسالمی و عواملش و حمالت وحشیانه

انرد،  تنها زنان ه گز از حق خود کوتاه نیامده ی این است که نه دهنده نشان

ها ب ای مبارزه با این اختناق جاری در اجتماع کرامرالً  های آن بلكه تالش

 ی خوبی داده است.* مربت بوده و نتیجه

 
ظر

و ن
ر 

خب
 

ب د. احمرد داووت  وزی  ت کیه: ب اب ی حقوق ن خ خودکشی را باال می نخست

گ ای ت کیه، مدعی کشف مهلک فمینیسرم شرده و  وزی  اسالم اعلو نخست

 علت افزایش ن خ خودکشی را ب اب  حقوقی زن و م د دانست.

داند که ب اب ی زن و م د و آزادی زن در جامعه  خوبی می وزی  به آقای نخست

ی جنسری  مساوی با خودکشی اسالم است. خودکشی تفك ی که زن را ب ده

خواند. اسالم تنها با ناب اب ی و ساختن فق  و  داند و زنان را جنس دوم می می

ماند. پیش از وی رجب تاییپ اردوغان هم ب اب ی حقوق زن  فالکت س پا می

 رو شد.* و م د را خالف طبیعت دانسته بود که با انتقادات شدید روبه

 کارتون خوابی! 

وپرنرج سرال بره  در حال حاض  میانگین سنی زنان کارتون خواب از چهل

. آمرار   خانمانی که معتاد هم هستند . دخت ان بی  ودو سال رسیده است سی

هزار کارتون خواب در ته ان وجود دارد که دو هزار نف   ۳۱:   گوید دولتی می

ی ای ان بدون حمایت  . زنان همننان در جامعه  دهند آن را زنان تشكیل می

( هم فقط مر دانره   ها )گ مخانه  . تا مدتی پیش حتی   و بدون س پناه هستند

خانه  ی ای انی به دلیل نداشتن ک ایه . شاید خب  کارتون خوابی هن پیشه  بود

در خیابان، تلنگ ی شد تاکمی به این مسئله رسیدگی بشود، اما همننان با 

 .* رو هستیم ای درزمینه روبه کننده آمار نگ ان
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توانم به خواست خودم لباس بپوشم؟ هر   اندیشیدم که چ ا نمی همواره می

که ب ادرم اگ  برا یرک  ف د فامیلم در مورد پوشش من نظ ی دارد، درحالی

شرود.  شورت هم بی ون ب ود درنهایت با یک تبسم خالی از محاوره روب و می

 اند؟ چ ا این جامعه به من و لباسم چشم دوخته

تصمیم گ فتم پی اهن س خم را ام وز بدون ب جس بپوشم و خودم را آمراده 

 یک آزمون بزرگ کنم.

حیا این چه لربراس اسرت کره  در اولین ب خورد، مادرم داد زد: دخت  بی 

بخشم. گفتم مادر جان ترا  طوری بی ون ب وی شی م را نمی پوشیدی اگ  این

 بخشی. حال که بخشیدی بعدازاین هم حتماً می

خواه م از س تاپایم نظ  انداخت و گفت چطور ج ئت ک دی؟ برا تربرسرم 

 جوابش را دادم.

ب س ت ب و پاهای نجست را بپوشان  در صحن حویلی ب ادرم ف یاد زد... خاک 

 طوری بی ون ب ی. خواهی این می

اینكه نشنیده باشم باعجله خودم را بی ون درکشیدم، پردر دم در برا  مرل

ک د با دیدن من کالم ب  دهانرش خشرک شرد  همسایه داشت صحبت می

س عت نور به من رساند و سلی محكمی به گوشم نرواخرت از  خودش را به

کشان م ا با خود به خرانره  دستم گ فته م ا با داخل حویلی انداخت و کشان

ب د بعد از فحش و ناسزا به مادرم م ا سوگوار پی اهن س خم کر د و سراق 

 پاهایم از صورتی به ق مز مایل به سیاهی تبدیل شد.

 راستش این انضباط پوشش من از کجا آمده است؟

مابین جسمم را با جامعه طبقاتی و ادیان )مرذهرب(  من در اینجا روابط فی

 کنم. ب ایتان بیان می

که مالكیت شخصی ب  جامعه بش ی چی ه شد و جامعه بشر ی بره  ازآنجایی

طبقات تقسیم شد و تقسیم طبیعی کار شكل دگ گونه را گر فرت نرظرام 

مابین زن و م د نریرز  م دساالری هویت طبیعی زنان را محو ک د و روابط فی

غی طبیعی و دگ گونه شد. در این زمان است که موقعیت زن به درجره دوم 

تأثیر   تنها بی هایی مختلف حیات اجتماعی نه نزول ک د و نقش زن در ع صه

گشت بلكه هویت انسانی زن نیز محو گ دید. در این موقعیت نهاد خرانرواده 

محصور ماند و تحت قیادت و مالكیت مر د   یگانه ع صه ایست که زن در آن

ب ایش هویت ت سیم گ دید. زن در اینجا وجود دارد و نصف جامعه بش ی را 

دهد ولی با یک شخصیت محبوس در چوکات خانواده کره ایرن  تشكیل می

های بارز نظام م دساالری است. نظام م دساالری گ فترن  خود یكی از ارزش

هویت طبیعی و دادن هویت جنس دوم را به زنان چنان ماه انه و زی کانه ب  

زن تحمیل ک ده که بسیاری از زنان ام وز حقارتشان را خیلری طربریرعری 

خواهری  ها را زیاده پنداشته و ه  نوع ب خورد به خاط  گذار از این محدودیت

حیایی زن  ب اب  آن را قبیح و مایۀ ش مساری و بی زن انگاشته و اعت اض در 

 دانند. می

ظهور ادیان بخشی مهم از تاریخ جامعه بش ی است که قسمت ایدئولوژیكری 

کند. اگ  جامعۀ طبقاتی را مرسسرس نرظرام  جامعۀ طبقاتی را هم اهی می

دهرد. از  م دساالری بنامیم. ظهور ادیان پایۀ اساسی این نظام را تشكیل می

ای تا چندخدایی و درنهایت رسیدن بره  های اسطوره گی ی اندیشه آغاز شكل

 

 کبری سلطانی
 نگاه متفاوت تو و پوشش بدن من
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یک خدای واحد با مشخصات م دانه و نی ومند به خاط  کنت ول اعمال بشر  

و حتی س اس  کائنات و طبیعت و تمام ک ه خاکی، چنانكره گرویرا هرمره 

شده است که در این صورت  موجودات دنیا تنها و تنها ب ای عبادت او آف یده

مرانرد. در ادیران، زن از  هیچ زمینه و راهی ب ای اب از اراده بش  باقی نمی

کند که  اش بیک موجود ضعیف با قوه فك ی ناقص سقوط می موقعیت انسانی

ت ین هجوم ب  ماهیت و هویت  بدون شک این ط ز نگ ش ادیان ب  زن، ذلیل

تر یرن  باشد. در بین ادیان تک خدایی، دین اسالم که منسجم انسانی زن می

 العقل داده است. هاست به زنان مفهوم ناقص آن

شده اسرت: مرادر،  در نظام خانوادگی دین اسالم، زن با سه مشخصه تع یف

خواه  و زن مح م؛ که با این مشخصات خانواده به محل ناامنری بر ای زن 

شده و حاکمیت مطلق م د را ب  زن مه  تائید مریرزنرد در ایرنرجرا  تبدیل

 رسیم به اینكه چ ا جامعه مذهبی من چشم به پوشش من دارد. می

مذهب اسالم توسط پیغمب  اسالم محمد بنا گذاشته شد. یكی از خصرایرص 

ازحد او در این مورد بود و برا در  محمد اغ اق در مسائل زنان و توجه بیش

نظ  داشت این خصیصه او به روایت آیاتی پ داخت که به پوشش جسم زنان 

 صورت مرال این دو آیت را توجه کنید. شود. به او و سای  زنان م بوط می

سروره  ۱۳اند. آیه  صورت ص یح بحث پوشش را مط ح ک ده دو آیه ق آن به

 سوره احزاب ۱۳نور و آیه 

دارند و  و به زنان مسمن بگو که چشمان خویش ف وگی ند و ش مگاه خود نگه

حجاب خود را تا   های خود را جز آن مقدار که پیداست آشكار نكنند و  زینت

های خود را آشكار نكنند، جز ب اى شوه  خود یرا  گ یبان ف وگذارند و زینت

پدر خود یا پدرشوه  خود یا پس  خود یا پس  شوه  خود یا ب ادر خرود یرا 

کیش خود، یا بندگان خود، یا  پس  ب ادر خود، یا پس  خواه  خود یا زنان هم

م دان خدمتگزار خود که رغبت به آن ندارند، یا کودکانى که از ش مگاه زنان 

انرد   خب ند؛ و نیز چنان پاى ب  زمین نزنند تا آن زینت که پنرهران کر ده بی

دانسته شود. اى مسمنان، همگان به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رسترگرار 

 گ دید.

 [۱۳رَحیماً ]احزاب/

اى پیامب ! به همس ان و دخت انت و زنان مسمنان بگو: چرادر خرود را بر  

خویش ف وافكنند، این کار ب اى اینكه شناخته شوند و مورد آزار ق ار نگی ند 

ها س زده توبه کنند( خرداونرد  بهت  است )و اگ  تاکنون خطا و کوتاهى از آن

 همواره آم زنده رحیم است.

ایم؛ و اگ   البته باید توجه ک د که در اینجا به معنای مع وف حجاب پ داخته

ت  سخن بگوییم باید بگوییم که این آیات پروشرش زنران را  بخواهیم دقیق

 مط ح ک ده است.

 [۱۱]احزاب/

عنوان عاریت( از آنان ]همرسر ان  که چیزى از وسایل زندگى را )به و هنگامی

های شما و  خواهید از پشت پ ده بخواهید این کار ب اى پاکى دل  پیامب [ مى

ها بهت  است! و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهیرد و نره هر گرز  آن

همس ان او را بعد از او به همس ى خود درآورید که این کار نزد خدا برزرگ 

 است.

تروان  ت ین شیوه آن را می گ چه مالكیت ویژۀ نظام طبقاتی است، ولی عمیق

مالكیت م د ب  زن در اسالم دریافت. در اسالم دیدگاه ص فاً جنسی بر  زن 

سلرب ارادۀ او و   خیلی بارز است، زن ازنظ  اسالم منبع لذت م د است و

شده پا ف ات   های تعیین که از محدودیت اش؛ درصورتی حتی سلب حق زندگی

تر یرن  ت ین تا جرزئری آید. دین اسالم از کلی گذارد، از بدیهیات به شمار می

مسائل روزم ه و معمولی زندگی را قانون و معیار تعیین نموده و بدین ت تیب 

احكام ش عی را خیلی نهادینه نموده است؛ کره بردیرن تر تریرب ترمرام 

توان در شیوۀ عرمرل کر د  شود را می هایی که ب  زن تحمیل می محدودیت

نهادهایی سیاسی، ف هنگی، اجتماعی و اخالقی دریافت. قوانین طالق، ارث و 

حق حضانت ف زند در ذهنیت عوام، جامعه و دولت با ضمرانرت شر عری و 

شده که هیچ زنی را مجال ایستادگی در مرقرابرل آن  قانونی چنان نهادینه

 دهد. نمی

تر   دهره پریرش ۳خواهی زنان در افغانستان از تق یبراً  آغاز نهضت آزادی

هرای فر هرنرگری و  ها و ف از و نشیب گ دد، باوجود تالطمات و جنگ ب می

تنها وضع زنان بهت  نشد، بلكه بدت  هم شده است، ه ازگاهی  سیاسی اخی  نه

صورت سمبولیک اعرمرالری را انرجرام  رسم تابوشكنی و به زنان شجاعی به

ای افغانی  های پوسیده های جامعه مذهب زده با سنت دهند که حساسیت می

های ب هنه کره  مدت دخت خانمی با ساق انگیزد. ازجمله حضور کوتاه را ب می

پوشی خیلی معمولی زنان در شرهر   دهه و اندی پیش رسم لباس ۲ق یب 

کابل و سای  شه های بزرگ افغانستان بود، حساسیت م دم طرالرب زده و 

هرا و  سنتی افغانستان را ب انگیخت. باوجودی که این اواخ  اف اد، سرازمران

هرا در  اند. ولی این گ وپ نهادهایی ب ای بهت  شدن وضع زنان فعال گ دیده

شوند که میزان تأثی گذاری آن  دهی می های تنگ و سطحی سازمان چارچوب

شده خیرلری  های اسالمی دران نهادینه ای که قانون مذهب و سنت ب  جامعه

های فك ی و حقوقی که هرویرت زن را در  اندک و زودگذر است. مكانیسم

دوراز دغدغۀ سیاسی و مذهبی مرعر فری کرنرد  صورت روشن و به جامعه به

ضعیف است، لذا بعید نیست که نظام م دساالری مذهبی تمرام جرزیریرات 

زندگی بش ی را در همنو جوامعی بانفوذ و قدرت تمام در چنگرال داشرتره 

شان فعاالنه در کارهایری  که زنان با شناخت از هویت طبیعی باشد. تا هنگامی

اجتماعی سهم نگی ند و ازلحاظ اقتصادی ب  پا نایستنرد و ترا خرودشران 

های ایدیالوژیک نظام طبقاتی م دساالر را در هم نه کوبند، هیچ نی ویری  پایه

 شان از قید چنین نظام سیستماتیزه شده نخواهد بود.*  قادر به آزادی
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ای، علناً زنان را ب ده و کنیرز خرطراب  در چند روز گذشته داعشیان در نامه

 ها را توضیح دادند. ک دند و چگونگی ب خورد با آن

ی مینا احدی با مهین عرلری پرور در  باره بخش کوتاهی از مصاحبه دراین

 خوانید. ی علیه تبعیض را می ب نامه

های گذشته، شاهد ج یاناترری بررودیررم در  در ماه  مهین علی پور:   

ی جدید از اسالم سیاسی که باعرث  پیدایش و ظهور یک شاخه  خاورمیانه و

ق ار بگی ند و وضعیت سیاسری در ایرن  شد بخصوص زنان در تقابل با آن 

منطقه تغیی  ک د و نی وهای جدیدی به وجود آمدند. در این مرورد کرمری 

 ب ایمان بگویید.

ع موردبحث ب میمینا احدی:  سررئررلرره  تا جایی که به موضو گ دد، م

ظهور داعش و ج یانات اسالمی که ه جایی که پایشان را گذاشتند مرالً در 

و سوریه، با خودشان سیاهی و وحشت و اعدام و   هایی در کشور ع اق بخش

س ب یدن و در کل جنایت را به هم اه آوردند. زنان را به هیچ حساب ک دنرد 

ها اعدام ک دند و زنان  و تعداد زیادی از زنان را به ج م شاغل بودن در میدان

ها را به ف وش رساندند.  گذاری آن را ب ده و کنیز اعالم ک دند و بعد از قیمت

گذار اسالم اصیل هستند. به نظر   درست مرل دوران پیغمب  و گفتند که پایه

ها شاهد تحمیرل یرک  من این اتفاق بسیار مهمی بود در دنیا. ما در این ماه

در مورد زنان و بهتر  اسرت برگرویرم جرنرایرتری  گ د بسیار عظیم  عقب

هرا،  نشین ک دن آن تصور در رابطه با زنان بودیم... حذف زنان و خانه غی قابل

به هیچ انگاشتن زنان و محو ک دن از جامعه و زندگی خارج از خانه، طربرعراً 

رسید؛ اما زنران در  ک د، به اشد مجازات می اگ  کسی به مق رات عمل ن می

بخصوص در   شده توسط داعش مشغول مبارزه هستند. همین مناطق اشغال

بخش ک دستان سوریه، در کوبانی، زنان در صفوف مبارزه علیه داعش و علیه 

ای را در  گسرتر ده این قوانین ق ار گ فتند که واقعاً انعكاس مربت و بسیار 

 جهان به دنبال داشت.

ك  میمهین علی پور:     ک نی وی دیررگرر ی در  ف کنید مرالً اگ  پای ی

میان بود که در آن ح فی از تحقی  و تجاوز به زن نبود، زنان بازهم در ایرن 

 ک دند؟ مبارزه مشارکت می

سررالم  به نظ  من جنبش و مبارزهمینا احدی:     شورهای ا ی زنان در ک

زده، همیشه یک جنبش گست ده بوده است. زنان در این ق ن دارند زندگری 

کنند، انسان هستند و ه  انسانی اگ  مورد تحقی  ق ار بگی د، با ه  تفكر   می

که انسان است از حق خودش دفراع  این  ص ف یا مذهبی که داشته باشد، به

المللی بسیار وسیع  کنیم که ارتباطات بین خواهد ک د. ما درزمانی زندگی می

کنند و بخصوص نسل جوان با  دنیای مجازی استفاده می  است و زنان از این

ها که دیگ  در انحصار صاحبان قدرت نیست، از حق  استفاده از همین ت یبون

 کنند و این مبارزات همواره وجود داشته است. خودشان دفاع می

های دیكتاتور، ج یانات ارتجاعی، جنبش اسالمری،  با پس زدن دولت  زنان  

قردم جرلرو  بره تفك  مذهبی، تفك  ضد زن قردم اسالم سیاسی و همننین 

این مبارزه گراه   کنند... ب ای گ فتن حقوق اولیه خود مبارزه می روند و  می

ی  صورت مبارزه مسلحانه است. مبرارزه اجتماعی و گاه ف دی بوده و گاهی به

شده تروسرط  مسلحانه همیشه وجود داشته در مورد کوبانی و مناطق اشغال

همه ازجمله زنان دارند از موجرودیرت  که در این مناطق  داعش، باید گفت 

ی نقش بسیار جردی را بر   در این مبارزه  کنند و زنان خودشان دفاع می

دارند، زی ا که با قدم گذاشتن یک داعشی به ه  روستا یا شه ی، زنران  عهده

را  حیات خود، اف اد خانواده و ف زندانشان  تمام حقوق خود و همننین حق 

فقط در کوبانی در مناطق دیگ  و ازجملره  بینند به همین دلیل نه درخط  می

آم لی و غی ه م دم مسلح شده و از زندگی و امنیت و شه  و روستای خرود 

  کنند.  دفاع می

عش هم به دلرریررل هررمرریررن مهین علی پور:  خوشبختانه قدرت دا

ها و مبارزات کمت  شده است. ش کرت زنران در ایرن مربرارزات  مقاومت

ی  دستاوردهای مربتی هم داشت. ش کت فعال زنان در صرفروف مربرارزه

ت ی هم ب ای زنان شد و دستشان برازخرواهرد  سیاسی، باعث موقعیت محكم

هایشان دفاع کنند. در این مرورد  بود ب ای اینكه بتوانند خودشان از خواسته

 ب ایمان بگویید.

ک جنبش اسالم سیاسی روبهمینا احدی:     ستیم  ما درنهایت با ی رو ه

، کارهایی که داعش  که از چهل سال پیش در ای ان قدرت سیاسی را گ فت 

دهد، همان کارهای جمهوری اسالمی اسرت. ترفراوتری در  ام وز انجام می

یک جنبش  کارهای ام وز داعش و کارهای جمهوری اسالمی وجود ندارد. این

ستیز است که ام وز در ع اق و سوریه نیز شاهد جنایات  کریف، وحشی و زن

 هستیم. ها  و انسان کشی آشكار این

ستیزی در ایرن  جمهوری اسالمی پدربزرگ داعش است و زن کشی و زن 

کنم که ای ان و جنبش عظیم زنان علیه  حكومت نهادینه است. اتفاقاً فك  می

در منطقه خاورمیانه و شمال اف یقا پیش و است. باایرنركره  داعش در ای ان، 

ی اعدام و سنگسار دارد. )چیزی که داعرش  جمهوری اسالمی صدها پ ونده

ی پریرش رو،  هنوز شاید به آن شكل انجام نداده است.( در مقابلش مبارزه

یرک  .  مدرن و قدرتمندی از جانب م دم و زنان را در ای ان شاهد هستیم 

 مبارزه زنان و داعش! 

 مصاحبه مهین  علی پور و مینا احدی
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عردم ” ها در ته ان و دیگ  شه ها، به خاطر   در موج دوباره، تعدادی از کافه

و “  رعایت حجاب، کشیدن سیگار و قلیان، کنار هم نشستن دخت ان و پس ان

 اند. پلمپ شده“ نداشتن دید انتظامی”دلیل کذایی و عجیب 

 اند. ها در ته ان بوده وآمد ت ین کافه های پلمپ شده، اتفاقاً جز پ  رفت کافه

کرافره و  ۳۸افتد که طی سال جاری بیش از  این موضوع در حالی اتفاق می

خانه در لواسان و درکه در ج یان پخش مسابقات جام جهانی نیز، محل  قهوه

 های زیاد و خب سازی شده بودند. بحث

توان به ناتوانری عرمریرق  دست، می با نگاه اجمالی به خب  و گزارشاتی ازاین

خواهی و ب اب ی طلب علیه  در مقابل جنبش آزادی“  اعتدال و امید” حكومت 

داشترن  حجاب و قوانین آپارتاید اسالمی پی ب د. حكومتی که ب ای س پا نگه

حاکمیت س اس  ضد انسانی خود به س کوب مستم  و مداوم و حقنه کر دن 

ف هنگ ارتجاعی خود ولو در ظاه  مرل نان شب محتاج است. از شادی بیزار 

است و ب ای خ یدن چند صباح عم  به ارعاب و وحشت و زندان و چوبه دار 

ها  نیازمند است. حاکمیتی که با منع ک دن حضور م دان و زنان و جداسازی

های اداری، تف یحی، ورزشی در پی تحقی  و س کروب جرامرعره و  در مكان

 نهادینه ک دن آپارتاید است.

اما نف ت و تناقضات عمیق م دم ای ان و نفی قوانین اسالمی و تالش بر ای 

های گوناگون علیه نظام، جنگ علنی و  آزادی و ب اب ی و س  ب آوردن جنبش

تر   لمس جانبه م دم را علیه این جانیان را بیشت  آشكارت  و قابل وسیع و همه

 ک ده است.*

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

zaneazad10@gmail.com 

 میالد رابعی
 sahand.motlagh@gmail.com سهند مطلق   

milad.rabei@gmail.com 

 ها پلمب کافه 

ها یعنی داعشیان ای ان و ع اق و سوریه بره  نكته مهم این است که وقتی این

کنند برا  کنند و زنان را کنیز مع فی می اسم پیغمب  به زن و دخت  تجاوز می

هرا را  گ فت و اجازه تجاوز بره آن استناد به پیغمب  اسالم و اس ایی که می

داد، با آمدن ج یانات اسالمی و با ط ح این موضوع که ما داریم رفترار و  می

کنیم. یک ب گشت عظیم اجتماعری از مرذهرب  منش پیغمب  را اعمال می

ای به قول شما باید این را مرربرت  اسالم در این مناطق وجود دارد و از زاویه

کنند که نه داعش و نه جمهوری اسالمی را  دید؛ زی ا که زن و م د اعالم می

ای و البغدادی است خدا را نیز  قبول ندارند و اگ  خدا چیزی شبیه به خامنه

 قبول ندارند.

این تفك  و ایدئولوژی تأثی ات و درد و رنج عظیمی را به هزاران زن در طول 

ستیزی اسالمی باید با  ها تحمیل ک ده است و به نظ  من اعت اض به زن سال

نقد مذهب و اسالم هم اه گ دد. تفك  م دساالرانه و ضرد زن اسرالمری و 

 مذهبی را باید شدیداً نقد ک د.* 

 نینا کریمی

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

