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١شماره   
٢٠١٣ژوئیھ  ١۵ -٩٢تیر  ٢۴دوشنبھ   زن آزاد 

 نشریھ فتنھ جنبش برای رھائی زن 

كیوان جاوید: سردبیر  

 

از نظر ھمھ مذاھب، اسالم وحكومت ھای 
 .اسالمی زنان منبع فتنھ تلقی میشوند

ت      ی ال ع امروز و بھ این وسیلھ ما آغاز بھ ف
را اعالم  “  جنبش برای رھائی زن –فتنھ ”

 .می كنیم
اع        ت در دف فتنھ یک حرکت اعتراضی اس

 :از آزادی، برابری و سكوالریسم و علیھ
ھ                  - م د زن در ھ ای ض ھ ت ن ن و س ی وان ق

 جوامع

ن                    -  ی وان ژه ق وی ی و ب ذھب زی م زن ستی
ھ                  روھای اسالمی ب ی عرض ن شریعھ و ت

 حقوق و حرمت زن
 خشونت نسبت بھ زنان - 
گی و        - تابوھا و تعصبات فکری و فرھن

 اخالقی و مذھبی علیھ زنان
ی زن         - س ن ی ج ردگ ان و       . ب ارت زن ج ت

 دختران توسط باند ھا و مافیای سكس
 حجاب اجباری و آپارتاید جنسی -

ژه     ھ   ” جنبش برای رھائی زن بوی ن ت ای “  ف
است علیھ حکومت اسالمی ضد زن در            
ات اسالمی در              ان ھ جری ایران و علیھ ھم

 !ھمھ جا

رای آزادی و                      ن ب ارزی ب ھ م م ا ھ م
ن                       رھائی ال از ای ع ت ف ای م ھ ح زن را ب

 !حرکت فرا میخوانیم

 بیانیھ اعالم موجودیت
 جنبش رھائی زن  -فتنھ 

 

. این اولین شماره از نشریھ زن آزاد است
چند ماه پیش جمعی از فعالین دفاع از 

حقوق زن تصمیم گرفتیم برای یك مبارزه 
جدی و ھمھ جانبھ  نھاد فتنھ را پایھ گذاری 

.  كنیم، بیانیھ این نھاد را در باال می بینید
موقعیت و وضعیت زن در ایران  ایجاب 

می كند كھ مبارزه سازمان یافتھ و متشكل  
ھر چند بھ . بھ یك امر فوری  ما بدل گردد

شیو ه ھای مختلف این مبارزه را بھ پیش 
برده ایم  اما ساختار دادن و فعالیت منظم و 

تا جائی كھ .  روزانھ  ھدف امروز ما است
بھ نشریھ زن آزاد بر می گردد می شود 

علیھ گفت این  نشریھ در امتداد نشریھ 
شماره از آن تا سال قبل  ۶٠كھ  تبعیض

منتشر شده است می باشد، اما با یك فرق 
نشریھ علیھ تبعیض  یك  ابتكار  و . اساسی

بھ دلیل كمبود وقت و و كار فردی بود 
درگیر بودن در چندین كار سیاسی  دیگر 

شماره ادامھ كاری آن متوقف  ۶٠بعد از 
زن آزاد یك كار جمعی است، . شد

امیدواریم  تا مسئلھ زن و حكومت اسالمی 
ھست این نشریھ در كنار فعالیت ھای دیگر 

با قدرت، دنبال كننده اھدافش ” فتنھ“نھاد 
از  زوایای . با نشریھ ھمكاری كنید. باشد

آشكار و پنھان ستم و نابرابری بر زن 
برای ما بنویسید و بھ عضویت فتنھ در 

 * .بیائید

 ناتاشا از ایران
بھ سالمتی نسل من کھ خستھ شد 

  از بس
 

 ...دزدکی دوست داشت
 ......دزدکی زنگ زد

دزدکی زیر پتو اس م اس بازی 
 ....کرد

 ....دزدکی عاشق شد
 ...دزدکی بوسید

 ...دزدکی حرف زد
 ...دزدکی در آغوش گرفت
 ...دزدکی عشق بازي کرد
 ....و دزدکی اشک ریخت 

 .... خستھ شد

!  اروپائی ھا ی وحشی زنان را كتك می زنند:خامنھ ای
بھ ھیچ وجھ نباید : "ای خامنھ. حضور زنان در مناصب اجرایی افتخار ندارد: خامنھ ای 

در مقابل گفتمان غرب درخصوص زن منفعل شد، بلكھ باید گفتمان اسالم در مورد زن را 
افتخار كردن بھ تعداد باالی زنان "او گفتھ ".بھ صورت تھاجمی و طلبكارانھ مطرح كرد

مورد اشكال و در واقع امتداد ھمان گفتمان غربی "از نظر او " شاغل در مناصب اجرایی
  . یوتیوب زیر از خامنھ ای را ببینیدلینك  ".است

 از سردبیر

 4z8B2NdePN3=v&embedded_player=feature?watch/com.youtube.www://https 

. در برابر غرب باید تھاجمی باشید. درست است آقای خامنھ ای  
بھ خلبان و پزشك و قاضی و حتی رئیس جمھور زن تھاجمی برخورد ! فتوا این است

در این اروپای وحشی زنان و دختران حق دارند بھ دیسكو بروند، برقصند، دوست . كنید
حتی بدون ازدواج با فرد دیگری زندگی مشترك داشتھ و حتی خارج . پسر داشتھ باشند

بھ آنھا .  از ازدواج بچھ دار بشوند و در صورت جدائی حق دارند سرپرست بچھ شوند
اما عجیب این است چرا مردم ایران دارند بھ حكومت آقای خامنھ ای . شدیدا تھاجم كنید
 تھاجم می كنند؟

 زن آزاد
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ھای ویژه نیروی  جانشین فرمانده یگان
نثاری بعد از ظھر  اهللا جان انتظامی حبیب

امروز در حاشیھ بازدید از طرح 
ھای شمالی کشور  سازی دریا در استان سالم
ھای اجتماعی  بدپوششی و ناھنجاری: گفت

ھای  و اخالقی یکی از معضالت و آسیب
 .اجتماعی در سواحل دریا است

بروز این ناھنجاری ھا : وی تصریح کرد
بھ ناآگاھی افراد در تقلید کورکورانھ از 

الگوھای خارجی، ارتباط با دوستان ناباب 
و ناتوی فرھنگی غرب علیھ کشور برمی 

ھای  و اینکھ بدپوششی و ناھنجاری. گردد
ھای انقالب را  اجتماعی در جامعھ ارزش

مورد ھدف قرار داده است، خاطرنشان 
ھای اجتماعی،  ریشھ اغلب ناھنجاری: کرد

ھای  ای و سایت ھای مبتذل ماھواره شبکھ
 .اینترنتی است

نثاری رعایت فرھنگ عفاف و حجاب  جان
ای را موجب آرامش روانی  در ھر جامعھ

: ھای انسانی دانست و گفت و حفظ ارزش
رعایت حجاب اسالمی موجب کاھش زمینھ 

 .گناه در جامعھ میشود
وی با اعالم اینکھ نیروی انتظامی در 

مقولھ امنیتی ھمواره در ھمھ عرصھ ھا 
با خاطیان و افرادی کھ : حضور دارد گفت

در کنار سواحل دریا ایجاد ناامنی کنند بھ 
   .شدت برخورد می شود

                                                                                                                                 

 شود با ناھنجاری در کنار دریا بھ شدت برخورد می

در این روزھا فقط کافی است کھ با حضور 
در سواحل شمالی کشور، نگاه کلی بھ 
وضعیت حجاب و عفاف و رفتارھای 

اجتماعی برخی از مسافران داشت کھ با 
کمال تاسف در اقدامی زشت در موارد 

متعددی شاھد کشف حجاب دختران و زنان 
در مقابل چشم نامحرمان در سواحل دریای 

 .خزر ھستیم
یکی از مشکالت اصلی جامعھ ھای دینی 
در بحث مقولھ حجاب و عفاف کم رنگ 
شدن مردانگی و حیا در خانواده ھا می 

لت مسئولین و متولیان فباشد کھ در سایھ غ
عرصھ فرھنگ در تھاجمی خزنده در حال 

 .گسترش می باشد
تا کنون گزارش ھای مختلفی از بدحجابی 

و ناھنجاری ھای اجتماعی در رسانھ ھا 

منتشر شده است کھ این گزارشات حکایت 
از وضعیت فرھنگی و اجتماعی کشور 

 .دارد
تبدیل شدن این ناھنجاری بھ رفتاری 

اجتماعی و از بین رفتن قبح کشف حجاب 
رفتاری است کھ نیازمند آسیب شناسی 

جدی و یافتن عالجی بھ غیر از برخورد 
صرف انظباطی را دارد کھ با عرض 

پوزش از مخاطبین گرانقدر این تصاویر 
کھ مربوط بھ وضعیت پوشش بانوان در 
سواحل گیالن در این روزھا می باشد بھ 
ناچار فقط جھت اطالع متولیان عرصھ 

 .فرھنگ منتشر می گردد
الزم بھ ذکر است کھ مستندات بسیاری از 

کشف حجاب گسترده در سواحل شمال 
کشور وجود دارد کھ بھ علت معذوریت 
ھای اخالقی از انتشار آن خودداری می 

 .نماییم
 !زن آزاد دوشنبھ ھا منتشر می شود

 
 !این نشریھ را بھ دیگران نیز معرفی كنید

كھ یكجا اوج درماندگی رژیم اسالمی . این درد نامھ جام جم است
 . را بھ نمایش گذاشتھ  است

ما آزادیخواھان و مخالفین سر سخت حكومت اسالمی چھ می * 
گفتیم؟ ما می گفتیم و باز تاكید داریم كھ ایران یك جامعھ اسالمی 

ما . نیست، كھ مردم ضد این  عقب ماندگی فرھنگی اسالمی اند
گفتیم اگر یك روز فشار پلیسی این حكومت از سر جامعھ  بر 

داشتھ شود، زنان و مردان در ایران بھ مدرن ترین شیوه زندگی 
 . اجتماعی خود را سازمان میدھند

حكوت اسالمی ھنوز دارد از نظر خودش روی یك تعصب  * 

مردان آنھا را ” غیرت“می خواھد با  تحریك  . حساب  می كند
در ھمین درد نامھ اسالمی  روی این . علیھ زنان بھ میدان بیاورد
 .نكتھ تاكید گذاشتھ می شود

می گوید مردانگی در خانواده ھا كم رنگ شده است اما * 
اعتراف می كند زنان و مردان خانواده با ھم علیھ این حكومت 

با تشكر از جام جم حكومت اسالمی  كھ نشان داده است جنگ . اند
 .  اصلی زنان و مردان با حكومت است

بحث ما دیگر حجاب برگیران نیست، مسئلھ متشكل شدن برای  * 
 .  تعرض ھمھ جانیھ است

 

با شكستن ھنجار ھای این حكومت ارتجاعی 
در واقع دارید خود این حكومت را بھ شكست 

بشر برای بیرون آمدن از . می كشانید
بربریت و قرون وسطا بھ سختی جنگیده 

تمدن امروزی بشری محصول این .  است
نبرد عظیم است و شما مرتجعین نمی توانید 

زندگی انسانی .  جامعھ را بھ عقب برگردانید
این حق را باید . حق مسلم ھمھ مردم است

 جنبش برای رھائی زن -فتنھ. گرفت

 جام جم و جام زھر حكومت اسالمی

 ”  کشف حجاب گسترده“
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سال پیش از انقالب  ٢٩سن تن فروشی از 
 سال رسیده است ١۴بھ 

در نشست تخصصی ھم : شھرزادنیوز
اندیشی نخبگان اجتماعی، کھ توسط 

مؤسسھ خیریھ حمایت از آسیب دیگان 
اجتماعی سرای احسان برگزار شد، نگاه 

امنیتی، قضایی، سیاسی و انتظامی بھ 
آسیب ھای اجتماعی، مشکل اصلی در این 

 .زمینھ دانستھ شد
در این نشست دکتر بھنام، مدیر مرکز 

ظرفیت سازی موسسھ خیریھ، ضمن انتقاد، 
گفت کھ ما نمی دانیم کدام ارگان مسئولیت 
رسیدگی بھ آسیب ھای اجتماعی را دارد و 

بھ محض ورود گروه ھای غیردولتی، 
نیروھای دولتی جلوی کارھای اجرایی را 

می گیرند و مدعی می شوند این حوزه 

 .دولتی است
شھال اعزازی، جامعھ شناس، ضمن نام 
بردن ازدواج کودکان بھ عنوان یکی از 

نمی توان : آسیب ھای مھم اجتماعی، گفت
طالق را آسیب دانست آن قدر کھ ازدواج 

طالق راه حلی . زودرس یک آسیب است
است کھ خانواده ھای بھ بن بست رسیده 

انتظار ما از یک خانواده : وی افزود. دارند
 .ایده آل مربوط بھ قاجار و ماقبل آن است

خسرو منصوریان، جامعھ شناس، با اشاره 
در زمینھ تن  ١٣۴٧بھ تحقیقی کھ در سال 

: فروشی در شھر تھران انجام شد، گفت
سال  ٢٩باالی  ۴٧سن تن فروشی در سال 

سالگی  ١۴بود، اما امروز این سن بھ 
 *.رسیده است

با ما تماس . فتنھ عضو می گیرد
!بگیرید  

در طول  ،جنبش برای رھایی زن  –فتنھ 
یک ھفتھ بعد از اعالم موجودیت اش کھ با 

نفر از مھمترین شخصیت ھای  ١٧٣امضا 
سکوالر و مدافع حقوق  ،اومانیست ،آتئیست

اکنون با  ،زن از سراسر جھان انجام شد
نفر کھ در این ھفتھ  ۶٣٣اضافھ شدن امضا 

بھ ما پیام داده و یا طومار اعالم موجودیت 
یک رکورد مھم را  ،را امضا کرده اند

  .شکست
نھادی کھ با امضا شخصیت ھای محبوب و 

فتنھ . معروف از دنیا اعالم موجودیت کرد
در ادامھ رشد و گسترش مبارزات زنان در 
دنیا و بھم پیوستن این اعتراضات و رابطھ 

و حضور فعال چندین سالھ ما با این 
  .اعتراضات اعالم موجودیت میکند

فتنھ عصاره و چکیده جنبشی حی و حاضر 
است کھ در ایران و در خاورمیانھ و شاخ 
افریقا با مبارزه میلیونھا زن علیھ سنت و 
فرھنگ زن ستیزانھ و علیھ دخالت مذھب 

با  ،و اسالم و گروھھا و دولتھای اسالمی
چنگ و دندان از حرمت زنان دفاع 

  .میکنند
ھر امضا از سوی یک شخصیت مھم از 

ھر کشوری بھ معنای اینست کھ ما با 
مبارزات زنان و مردم مترقی و مدرن در 

این کشورھا وصل میشویم و امکان ارتباط 
با میلیونھا نفر از سراسر جھان را بھ دست 

  !می آوریم
در اینجا اسامی تعداد از این افراد را 

مطرح کنیم تا دامنھ و ابعاد استقبال از این 
ریچارد داوکینز . پروژه مھم را بیان کنیم

آمینا تایلر  ،آتئیست و منتقد مذھب محبوب 
آنی  ،چھره معروف تونسی از فمن تونس

سوگیر مسئول نھاد بین المللی مدافع حقوق 
آویجت روی نویسنده و  ،زن از فرانسھ

پتر تاچل مسئول  ،فعال آتئیست از بنگالدش
بنیاد پتر تاچل و فعال سرشناس مدافع 

تسلیمھ نسرین  ،حقوق انسان از انگلستان
 ،نوینسده محبوب و معروف از بنگالدش

جایا گوپال ھماھنگ کننده کمیتھ دف اع از 
حمید تقوایی لیدر  ،آزاد اندیشی از ھند

جون  ،حزب کمونیست کارگری ایران 
 ،پرکینز مسئول حزب سکوالر استرالیا 

شاھین نجفی ھنرمند آنارشیست مستقل از 
آلمان کھ فتوای قتلش از سوی سران 

عماد آدینھ  ،حکومت اسالمی داده شده 
غالم  ،حبیب موسس اکس مسلم مراکش 

مصطفی الخو وکیل مدافع دادگاه عالی 
پاکستان الورا گویده تی مجلھ ماری ریویو 

  ،ویسام موسی آتئیست لبنانی ،ایتالیا
ما صدای این جنبش گسترده و بلندگوی این 

ما علیھ ستم . اعتراضات خواھیم شد
علیھ زن  ،برزنان در ھمھ جای دنیا 

ستیزی مذھبی و بویژه قوانین شریعھ و 
تعرض نیروھای اسالمی بھ حقوق زنان 

این اعالم موجودیت یک نھاد . خواھیم بود
حفاظت از حقوق و حرمت زنان بویژه در 

  .کشورھای اسالم زده است
 شخصیت  ٨٠٠از این پس با امضا بیش از 

 
و نھاد معتبر بین المللی کھ امکان دسترسی 

فتنھ بر  ،ما بھ میلیونھا نفر را فراھم میکنند

جان حکومتھای اسالمی و بویژه حکومت 
  . اسالمی ایران خواھیم انداخت

جنبش برابری طلبانھ و سنت شکنانھ زنان 
در ایران پاشنھ آشیل حکومت اسالمی 

 ،با اعالم موجودیت این نھاد مھم . است
زنان در ایران یک امکان ارتباط با 

میلیونھا نفر در دنیا را برای دفاع از 
  .مبارزات خود خواھند یافت

از زنان در ایران از فعالین مدافع حقوق 
زن و از عالقمندان دعوت میکنیم بھ این 

ما در اینجا لیست . حرکت مھم بپیوندند
صدھا نفره دفاع از اعالم موجودیت فتنھ 

 * .را برای اطالع عموم منتشر میکنیم
 

 از طرف مینا احدی 
  جنبش برای رھایی زن –فتنھ 
  ٢٠١٣آوریل  ٣٠

 

سالھ ھا  ١۴سالھ ھا تا  ٢٩از تن فروشی   

نگاه امنیتی و حكومتی نسبت بھ این 
آسیب عظیم اجتماعی یعنی اینكھ 

حكومت نھ تنھا قصد حل این مشكل را 
ندارد ، بلكھ مسبب این وضعیت دردناك 

حكومت نمی خواھد  سر این .  است
قرقره باز شود و متخصصین و گروه 

ھای مدافع حقوق زنان و كودكان وارد 
این عرصھ  مبارزه انسانی با تن 

فروشی، خصوصا تن فروشی كودكان 
. شوند  

حل مسئلھ تن فروشی در یك جامعھ 
انسانی، برابر و مرفھ ساده و سرراست 

این قربانیان باید تحت پوشش ھمھ . است
دست . جانبھ جامعھ و دولت قرار گیرند

باند ھای تبھكار فروش  سكس از سر 
تن فروشی نھ . این قربانیان كوتاه شود

تنھا نباید بعنوان یك جرم كھ  بمنظور 
بھ . ریشھ كن كردن كامل آن قانونی شود

این ترتیب تن فروشی زیر زمینی 
توھین بھ تن فروشان  باید . نخواھد بود

از فرھنگ عمومی جامعھ پاك شود و 
امكان آموزش حرفھ مناسب برای ھمھ 
كسانی كھ بھ این شغل روی آورده اند 

در این صورت است كھ  . فراھم گردد
سالھ ھا در زمان شاه و   ٢٩از آمار 

سالھ ھا در رژیم اسالمی   ١۴آمار 
.*خبری نخواھد بود  

 تن فروشی 
یك راه حل انسانی    

نفر اعالم موجودیت کرد ٨٠٠با امضای بیش از  -فتنھ   



 ۴صفحھ                         زن آزد شماره یك                                                                                                                 

رود  كھ از خانھ بیرون می  و ھنگامی
دھد، و  شیطان او را زینت و آرایش می

اش  نزدیكترین جا بھ خدایش درون خانھ
از امام جعفرصادق سوال شد  )١.(باشد می

ھنگامی کھ زن مردی حائض شد آیا او می 
تواند با زنش ھمخوابگی کند؟ حضرت 

ھرچیزی غیر از فرج اشکالی :فرمودند
ندارد و سپس حضرت فرمودند بھ درستی 

.(کھ زن وسیلھ خوشی و بازیچھ مرد است
زن پارسا مانند کالغ : پیامبر فرمود) ٢

) کالغی کھ یک پایش سفید است(اعصم 
زن را برای : پیامبر فرمود) ٣.(نایاب است

زنان بھ دلیل ) ۴(فرا گرفتن نیکی ھا بزنید
ضعف عقل و ادراک جزئیات ومیل بھ 

زینت ھای دنیا حقا و عدال در حکم حیوان 
 و اغلبشان سیرت . ھستند

و لی بھ آن ھا صورت . چھار پایان دارند
انسان داده شده تا مردان از مصاحبت با آن 

و در شرع مطھر مردان . ھا متنفر نشوند
نافرمانی زن (در احکام،مثل طالق و نشوز

.(بر زنان چیرگی داده شده اند) از شوھر
۵( 
گفتھ پیامبر اسالم بھ نقل از عبدالھ بن  -١

الترمذی وابن خزیمة، وابن . عمر صحیح
 حبان

رھنمودھای چھارده -فروع کافی -٢
 ٩٩معصوم،آداب زناشویی، برگ 

نھج الفصاحھ،ابوالقاسم  -٣
پاینده،تھران،آیت الھ مشکینی ،ازدوارج در 

 ١۵٣اسالم برگ 
،خبر شماره ۶٧نکاح المستدرک،باب  -۴

 حاج مال ھادی سبزواری -۴۵

 پرسش
در جملھ شریفھ ای در کلمات قصار مولی 

در کتاب شریف )ع(امیر المومنین علی 
نھج البالغھ مشاھده نمودم کھ حضرت 

زنان ھمگی شر ھستند و از  “: فرموده اند
ھمھ بدتر اینکھ ما مردان مجبور بھ تحمل 

، عنایت فرموده واین جملھ ”آنھا ھستیم
 مولی را کمی برایم توضیح فرمائید؟

 پاسخ
زن مایھ زحمت است، از جھت جنسی،  -١

از جھت حفظ ناموس، از جھت حفظ امنیت 
ترین چیز درباره او  ؛ و پر زحمت...و

ھمین است کھ با تمام این زحمات، ھمگان 
برای ادامھ زندگی، ناچار از ازدواج 

 .ھستند
توان از این حدیث  دومین برداشتی کھ می ٢

بیان کرد، آن است کھ زن از این جھت کھ 
محبوب، جذاب و مورد عالقھ جنسی مرد 

از این جھت ھمیشھ مایھ گرفتاری و . است
شود ریشھ  شرور است؛ چنانکھ گفتھ می

ھا بنحوی بھ دعوا یا رقابتی  بسیاری از فتنھ
گردد کھ بر سر یک یا چند زن  بر می

 *.باشد می

 زن عورت است: پیغمبر مسلمانھا

!ناجا عقب نشینی کند بی حجابی در کشور رسمی می شود  
احمدی مقدم فرمانده كل نیروی انتظامی كشور در ھمایش سراسری مسئوالن و رابطین 

ھا نباشد  اهللا كشور با بیان اینکھ اگر مقاومت سرسختانھ ناجا مقابل ھجمھ انصار حزب
. حجابی در ایران رسمی خواھد شد بی  

پس این مھمل بافی شما چیست كھ می گوئید ایران كشوری اسالمی است و زنان بھ میل  
 خود حجاب را انتخاب كرده اند؟

با پوزش فراوان از ھمھ زنان و مردان ایران و جھان بخاطر درج  این اراجیف   -١
.تھوع آور اسالمی  

 
اول اینكھ ھمین است كھ . عكس العمل بھ این مھمل گوئی اسالمی چند جور است -٢

پیامبر خدا و  اصحابش بی گمان اشتباه نمی كنند و زن  ھمین است كھ آن . میبینید
مردم . این جماعت در جامعھ امروز وضعیت دشواری دارند. می گویند” بزرگواران“

نابودی این جماعت . ھمانطور كھ از ایدز دوری می كنند از این ھا نیز  گریزانند
.خواست فوری مردم  است  

 
می گویند منظور از كتك . جماعتی كھ ھمین چرندیات را توجیھ امروزی می كنند -٣

منظور این است با پر یا مسواك طوری بزنید كھ . زدن زنان این نیست كھ ما می فھمیم
یك نوع حقوق . یا اینكھ  برای حفاظت زنان از مردن چنین گفتھ می شود. كبود نشود 

كی دیده و : یا سرراست می گویند. اسالمی زن از این احادیث  بیرون كشیده می شود
اینھا ساختھ و . كی شنیده است كھ این حرف ھا از محمد و اصحاب نزدیك بھ او است

. ربطی بھ معصومین ندارد. است... پرداختھ ذھن  ھمین مشكینی ھا و خامنھ ای ھا و 
می گویند . می گویند می شود حقوق زن را با اسالم و قرآن منطبق كرد یا آشتی داد

زنان ما مسلمان ھستند، طوری انتقاد نكنید كھ  بھ اعتقاد عمیق اسالمی آنھا توھین 
استالالتی كھ از ترس زیرو رو شدن بساط . استالالتی چندش آور و  آشنا .  شود

.تا سفره  اینھا رنگین بماند. مذھب سر ھم بندی شده است  
 

توھین بھ زن را توسط . گروھی ھم كھ اتفاقا اكثریت عظیم جامعھ را تشكیل میدھند -۴
پنھان و آشكار علیھ آن مبارزه می . ھر كس و در ھر زمان و ھر مكان تاب نمی آورد

 -فتنھ .  كند و خواھان یك زندگی مدرن و انسانی ، ھمراه با برابری ھمھ انسانھا است
*.جنبش برای رھائی زن نماینده و سخنگوی این بخش از جامعھ است  

 حوزه علمیھ پاسخ میدھد

 و پاسخ فتنھ

اگر می توانستند مثل یك انسان بھ * 
رابطھ زن و مرد نگاه كنند دیگر الزم 
نبود این تخیالت بیمارگونھ را بھ زبان 

در دنیای امروز آنجا كھ . جاری كنند
ھمین مومیائی ھای اسالمی در قدرت اند 

ھمین مھمالت را قانونی، و با تكیھ بر 
زندان و شالق زندگی زنان را بھ جھنم 

.تبدیل كرده اند  
 

دول شریفھ غربی نیز دربدر دنبال این * 
ھستند كھ چطور دوباره طالبان را شریك 

.قدرت در افغانستان كنند  
 

ھمھ میدانیم كسی كمترین اھمیتی بھ این * 
بھ احتمال زیاد . اراجیف اسالمی نمیدھد

گوینده این چرندیات اسالمی  یكی از 
اگر این .  منفور ترین ھا در ایران است

حرف ھا در ابعاد میلیونی از نشریات و 
روزنامھ ھا و دیگر رسانھ ھا  بسوی 

مردم بمباران می شود دلیل این است كھ 
. این جماعت بھ قدرت دولتی تكیھ زده اند
باید این قدرت را از دست این جماعت 

باید . پیام ما روشن است.  خارج كرد
دست این اوباش اسالمی را از زندگی 

.*زنان برای ھمیشھ كوتاه كرد  



 . مطلب خود را حداکثر تا غروب شنبھ ایمیل کنید.  با نشریھ زن آزاد ھمکاری کنید

چرا اسم این جنبش را فتنھ گذاشتھ اید؟ شما 
گفتھ اید کھ زنان بعنوان منشا فتنھ شناختھ 
می شوند، می توانید اینرا بیشتر توضیح 

 دھید؟
. در اسالم زنان منشا فتنھ شناختھ میشوند

در یکی از احادیث محمد پیغمبراسالم می 
من ھیچ فتنھ ای را مضرتر از زنان "گوید 

البخاری، " (بھ حال مردان بجا نگذاشتھ ام
ھمھ مذاھب زنان را منشا فتنھ ). مسلمان

در یھودیت دعائی وجود دارد بھ . مي بینند
شکر تو خداوند بزرگ، : "این  مضمون

پروردگار ما، خالق زمین و آسمان کھ مرا 
در انجیل آیھ ای ھست کھ ". زن نیافریدی

ناپاکی او در زیر دامنش "می گوید 
مثالھای فراوانی از ) . ٩-٨: ١الم  " (است

این دست کھ نشان از زن ستیزی است را 
 .می توان در ھمھ مذاھب پیدا کرد

در عمل این آیھ ھا و احادیث منجر بھ 
کنترل و محدود کردن زنان، و نھ تنھا این 
بلکھ حفظ شرایط کنونی از ناموس خانواده 

این تجربھ تلخ را . تا نظم موجود میشود
بیشتر از ھمھ زنانی دیده اند کھ تحت 

قوانین اسالمی زندگی می کنند چرا کھ 
اسالم از جملھ مذاھبی است کھ امروز بھ 
قدرت سیاسی دسترسی دارد و حکومت 

 .می کند
ابعاد تنفرو تحقیر زنان در مذاھب و اسالم 

اخیرا در شھر مریوان . بسیار عمیق است
یک قاضی حکم صادر کرد کھ مرد جوانی 

را لباس زنانھ  و روسری پوشانده و در 
. شھر بگردانند کھ مورد تحقیر قرار گیرد
زن بودن از نظر اینھا بزرگترین تحقیر 

 .محسوب میشود
درحالیکھ کلمھ فتنھ از نقطھ نظر مذھب و 
اسالم سیاسی کلمھ ای منفی است اما اگر 
از زاویھ دیگری بھ آن نگریستھ شود می 

. توان تعبیر متفاوتی از آن بدست داد
ھمیشھ زنی کھ نورمھا را زیر پا می گذارد 

زنانی کھ . بعنوان منشاء فتنھ شناختھ میشود
حاضر بھ تمکین نیستند، زنانی کھ  در 

مقابل قوانین و سنتھای ضد زن مقاومت و 
بھ یک معنا جنبش . نافرمانی می کنند

مبارزه برای رھائی زن برای کسانیکھ بر 

سرکوب و بی حقوقی زن پافشاری می کنند 
جنبش برای .  سرچشمھ و منشاء فتنھ است

ای است علیھ " فتنھ"رھائی زن بویژه 
حکومت اسالمی ضد زن در ایران و علیھ 

 !ھمھ جریانات اسالمی در ھمھ جا
چھ چیزی جرقھ این جنبش را زد؟ آیا این 

کمپینی است علیھ مذھب؟ علیھ مردان؟ 
علیھ مردان مذھبی؟ علیھ یک دولت 

مشخص؟ این کمپین دقیقا چھ کسی را 
 نشانھ رفتھ است؟

فتنھ نماینده یک جنبش جدید برای یک 
دوره یکھ تازی اسالم . دوره جدید است

سیاسی و میلیتاریسم آمریکائی و 
حکمروائی مطلق بازار آزاد بھ سر رسیده 

درصدیھا  ٩٩دوره جدید دوره جنبش . است
و انقالبات خاورمیانھ و شمال آفریقاست کھ 

در بسیاری از آنھا زنان در صف اول 
در حالیکھ ھنوز با توجھ بھ . مبارزه ھستند

کھ در واقع (اسالمیھا " دستاوردھای"
نیروھای ضد انقالبی ھستند و کمر بھ 

برای ) تحریف و سرکوب انقالبات بستھ اند
خیلی ھا ساده نیست کھ عالئم دوره جدید 
را مشاھده کنند، اما تغییر دوره  بخوبی 

 ..قابل لمس است
فتنھ جنبش زنان و مردانی است کھ از 

آزادی و برابری و سکوالریسم دفاع می 
کنند و خواھان لغو قوانین و سنتھا و 

اخالقیات ضد زن و مذھبی  ھستند و می 
خواھند از شر آپارتاید جنسی، حجاب 

اجباری، تجارت جنسی زنان و خشونت 
 .علیھ زنان رھا شوند

ھرچند کھ فوکوس کار ما روی ایران است 
و خاورمیانھ و شمال آفریقا را ویژه تر در 

دستور کارمان داریم اما این جنبش یک 
ما حق زنان را بعنوان . جنبش جھانی است

بقول یکی از . یک حق غربی نمی بینیم
مارس  ٨شعارھای تظاھرات کنندگان 

حق زن نھ شرقیست نھ غربی، " ١٣۵٧
 . "جھانیست

ما ھمچنین حقوق را بعنوان یک امر نسبی 
طبقھ کارگر و مردم . فرھنگی نمی بینیم

پیشرو دنیا برای بدست آوردن حقوق 
انسانی جنگیده اند و این حقوق بھ ھمھ 

حق رای را کسی . بشریت تعلق دارند
بعنوان یک حق غربی نمی بینند ھرچند کھ 

اولین کشوری کھ مردم در آن حق رای 
 .بدست آوردند در غرب بوده باشد

ھمچنین علیرغم اینکھ ھمھ مذاھب ضد  
زن ھستند تمرکز کار ما بیشتر روی زدن 

اسالم و اسالم سیاسی است با توجھ بھ 
تاثیراتی کھ این مذھب و حکومتھای آن 

 .روی منطقھ و دنیا گذاشتھ است
الیزابت کادی زن مبارز آمریکائی کھ 

برای حق رای و لغو بردگی مبارزه میکرد 
انجیل و کلیسا بزرگترین مانع بر : "میگفت

این حرف ". سر راه آزادی زن بوده اند
مخصوصا امروز در مورد اسالم و اسالم 

البتھ وقتی در . سیاسی خیلی صدق می کند
مورد اسالم و یا ھر مذھب دیگری صحبت 

می کنیم منظورمان مذھب بعنوان امر 
ھر کسی حق دارد . شخصی افراد نیست

مذھب خودش را داشتھ باشد یا بی مذھب 
باشد، اما اسالم امروز یک مسئلھ شخصی 

نیست یک صنعت و یک نیروی سیاسی 
 .است

دوره  -فتنھ دوره ما را نمایندگی می کند 
االن مائیم کھ در . ای کھ ما باید بدرخشیم

فتنھ اخطاری . موقعیت حملھ قرار داریم
جنبش ما، جنبش : است بھ جریانات اسالمی

رھائی زن، اسالم سیاسی را بھ زانو در 
 .خواھد آورد

آیا شما فکر می کنید اسالمیسم یک نوع 
 رادیکالیسم است؟

. رادیکالیسم بھ معنی برگشتن بھ ریشھ است
در حالیکھ جنبش اسالم سیاسی مذھب را 

 

 
 
 

 اسالم و اسالم سیاسی را نشانھ میرود" فتنھ"

 با مریم نمازی درمورد فتنھ   Women’s eNewsمصاحبھ

 

 

 ۵صفحھ                         زن آزد شماره یك                                                                                                                 



وسیلھ ای برای بدست گرفتن قدرت سیاسی 
توسط راست ترین نیروھای ارتجاعی می 

این جنبش در مورد برگشتن بھ ریشھ . بیند
ھای اسالم بعنوان یک ایدئولوژی نیست 

بلکھ جنبشی است برای گرفتن قدرت 
بدست گرفتن قدرت و حکومت (سیاسی 

بھ ھمین ). کردن از طریق قوانین شریعھ
دلیل است کھ دولتھای مختلف و گروھھای 

مختلف بستھ بھ میزان قدرت خود و یا 
برای حفظ قدرت خود، قوانین متفاوتی را 

بعضی ھا فکر . بر جامعھ تحمیل می کنند
می کنند این تفاوتھا بخاطر این است کھ این 
قوانین ربطی بھ اسالم ندارند اما این تفاوت 
ھا ھمانطور کھ گفتم، نھ تنھا بھ ایدئولوژی 

بلکھ ھمچنین بھ اھداف سیاسی و اینکھ 
چقدر می توان از مذھب برای رسیدن بھ 
قدرت یا حفظ قدرت استفاده کرد، مربوط 

در جائیکھ جنبش رھائی زنان و . میشود
سکوالریسم قوی تر است اینھا  ناچارند 

بخود بگیرند وگرنھ در " میانھ رو"ژست 
 .اصل و بطور بنیادی ھمھ مثل ھم ھستند

نکتھ دیگری کھ مھم است و باید درمورد 
 Women’s eNewsاسالم سی مصاحبھ  

 با مریم نمازی درمورد فتنھ
با تشکر از سھیال شریفی برای ترجمھ این )

 (مصاحبھ
اسالم و اسالم سیاسی را نشانھ " فتنھ"

 میرود
چرا اسم این جنبش را فتنھ گذاشتھ اید؟ شما 

گفتھ اید کھ زنان بعنوان منشا فتنھ شناختھ 
می شوند، می توانید اینرا بیشتر توضیح 

 دھید؟
. در اسالم زنان منشا فتنھ شناختھ میشوند

در یکی از احادیث محمد پیغمبراسالم می 
من ھیچ فتنھ ای را مضرتر از زنان "گوید 

البخاری، " (بھ حال مردان بجا نگذاشتھ ام
ھمھ مذاھب زنان را منشا فتنھ ). مسلمان

در یھودیت دعائی وجود دارد بھ . مي بینند
شکر تو خداوند بزرگ، : "این  مضمون

پروردگار ما، خالق زمین و آسمان کھ مرا 
در انجیل آیھ ای ھست کھ ". زن نیافریدی

ناپاکی او در زیر دامنش "می گوید 
مثالھای فراوانی از ) . ٩-٨: ١الم  " (است

این دست کھ نشان از زن ستیزی است را 
 .می توان در ھمھ مذاھب پیدا کرد

در عمل این آیھ ھا و احادیث منجر بھ 
کنترل و محدود کردن زنان، و نھ تنھا این 
بلکھ حفظ شرایط کنونی از ناموس خانواده 

این تجربھ تلخ را . تا نظم موجود میشود
بیشتر از ھمھ زنانی دیده اند کھ تحت 

قوانین اسالمی زندگی می کنند چرا کھ 
اسالم از جملھ مذاھبی است کھ امروز بھ 

قدرت سیاسی دسترسی دارد و حکومت 
 .می کند

ابعاد تنفرو تحقیر زنان در مذاھب و اسالم 
اخیرا در شھر مریوان . بسیار عمیق است

یک قاضی حکم صادر کرد کھ مرد جوانی 
را لباس زنانھ  و روسری پوشانده و در 
. شھر بگردانند کھ مورد تحقیر قرار گیرد
زن بودن از نظر اینھا بزرگترین تحقیر 

 .محسوب میشود
درحالیکھ کلمھ فتنھ از نقطھ نظر مذھب و 
اسالم سیاسی کلمھ ای منفی است اما اگر 
از زاویھ دیگری بھ آن نگریستھ شود می 

. توان تعبیر متفاوتی از آن بدست داد
ھمیشھ زنی کھ نورمھا را زیر پا می گذارد 

زنانی کھ . بعنوان منشاء فتنھ شناختھ میشود
حاضر بھ تمکین نیستند، زنانی کھ  در 

مقابل قوانین و سنتھای ضد زن مقاومت و 
بھ یک معنا جنبش . نافرمانی می کنند

مبارزه برای رھائی زن برای کسانیکھ بر 
سرکوب و بی حقوقی زن پافشاری می کنند 

جنبش برای .  سرچشمھ و منشاء فتنھ است
ای است علیھ " فتنھ"رھائی زن بویژه 

حکومت اسالمی ضد زن در ایران و علیھ 
 !ھمھ جریانات اسالمی در ھمھ جا

چھ چیزی جرقھ این جنبش را زد؟ آیا این 
کمپینی است علیھ مذھب؟ علیھ مردان؟ 

علیھ مردان مذھبی؟ علیھ یک دولت 
مشخص؟ این کمپین دقیقا چھ کسی را 

 نشانھ رفتھ است؟
فتنھ نماینده یک جنبش جدید برای یک 

دوره یکھ تازی اسالم . دوره جدید است
سیاسی و میلیتاریسم آمریکائی و 

حکمروائی مطلق بازار آزاد بھ سر رسیده 
درصدیھا  ٩٩دوره جدید دوره جنبش . است

و انقالبات خاورمیانھ و شمال آفریقاست کھ 
در بسیاری از آنھا زنان در صف اول 

در حالیکھ ھنوز با توجھ بھ . مبارزه ھستند
کھ در واقع (اسالمیھا " دستاوردھای"

نیروھای ضد انقالبی ھستند و کمر بھ 
برای ) تحریف و سرکوب انقالبات بستھ اند

خیلی ھا ساده نیست کھ عالئم دوره جدید 
را مشاھده کنند، اما تغییر دوره  بخوبی 

 ..قابل لمس است
فتنھ جنبش زنان و مردانی است کھ از 

آزادی و برابری و سکوالریسم دفاع می 
کنند و خواھان لغو قوانین و سنتھا و 

اخالقیات ضد زن و مذھبی  ھستند و می 
خواھند از شر آپارتاید جنسی، حجاب 

اجباری، تجارت جنسی زنان و خشونت 
 .علیھ زنان رھا شوند

ھرچند کھ فوکوس کار ما روی ایران است 
و خاورمیانھ و شمال آفریقا را ویژه تر در 

دستور کارمان داریم اما این جنبش یک 
ما حق زنان را بعنوان . جنبش جھانی است

بقول یکی از . یک حق غربی نمی بینیم
مارس  ٨شعارھای تظاھرات کنندگان 

حق زن نھ شرقیست نھ غربی، " ١٣۵٧
 . "جھانیست

ما ھمچنین حقوق را بعنوان یک امر نسبی 
طبقھ کارگر و مردم . فرھنگی نمی بینیم

پیشرو دنیا برای بدست آوردن حقوق 
انسانی جنگیده اند و این حقوق بھ ھمھ 

حق رای را کسی . بشریت تعلق دارند
بعنوان یک حق غربی نمی بینند ھرچند کھ 

اولین کشوری کھ مردم در آن حق رای 
 .بدست آوردند در غرب بوده باشد

ھمچنین علیرغم اینکھ ھمھ مذاھب ضد  
زن ھستند تمرکز کار ما بیشتر روی زدن 

اسالم و اسالم سیاسی است با توجھ بھ 
تاثیراتی کھ این مذھب و حکومتھای آن 

 .روی منطقھ و دنیا گذاشتھ است
الیزابت کادی زن مبارز آمریکائی کھ 

برای حق رای و لغو بردگی مبارزه میکرد 
انجیل و کلیسا بزرگترین مانع بر : "میگفت

این حرف ". سر راه آزادی زن بوده اند
مخصوصا امروز در مورد اسالم و اسالم 

البتھ وقتی در . سیاسی خیلی صدق می کند
مورد اسالم و یا ھر مذھب دیگری صحبت 

می کنیم منظورمان مذھب بعنوان امر 
ھر کسی حق دارد . شخصی افراد نیست

مذھب خودش را داشتھ باشد یا بی مذھب 
باشد، اما اسالم امروز یک مسئلھ شخصی 

نیست یک صنعت و یک نیروی سیاسی 
 .است

دوره  -فتنھ دوره ما را نمایندگی می کند 
االن مائیم کھ در . ای کھ ما باید بدرخشیم

فتنھ اخطاری . موقعیت حملھ قرار داریم
جنبش ما، جنبش : است بھ جریانات اسالمی

رھائی زن، اسالم سیاسی را بھ زانو در 
 .خواھد آورد

آیا شما فکر می کنید اسالمیسم یک نوع 

 

 
فتنھ نماینده یک جنبش جدید برای یک 

دوره یکھ تازی اسالم . دوره جدید است
سیاسی و میلیتاریسم آمریکائی و 

حکمروائی مطلق بازار آزاد بھ سر 
 ٩٩دوره جدید دوره جنبش . رسیده است

درصدیھا و انقالبات خاورمیانھ و شمال 
آفریقاست کھ در بسیاری از آنھا زنان در 

. صف اول مبارزه ھستند  
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 رادیکالیسم است؟
. رادیکالیسم بھ معنی برگشتن بھ ریشھ است
در حالیکھ جنبش اسالم سیاسی مذھب را 

وسیلھ ای برای بدست گرفتن قدرت سیاسی 
توسط راست ترین نیروھای ارتجاعی می 

این جنبش در مورد برگشتن بھ ریشھ . بیند
ھای اسالم بعنوان یک ایدئولوژی نیست 

بلکھ جنبشی است برای گرفتن قدرت 
بدست گرفتن قدرت و حکومت (سیاسی 

بھ ھمین ). کردن از طریق قوانین شریعھ
دلیل است کھ دولتھای مختلف و گروھھای 

مختلف بستھ بھ میزان قدرت خود و یا 
برای حفظ قدرت خود، قوانین متفاوتی را 

بعضی ھا فکر . بر جامعھ تحمیل می کنند
می کنند این تفاوتھا بخاطر این است کھ این 
قوانین ربطی بھ اسالم ندارند اما این تفاوت 
ھا ھمانطور کھ گفتم، نھ تنھا بھ ایدئولوژی 

بلکھ ھمچنین بھ اھداف سیاسی و اینکھ 
چقدر می توان از مذھب برای رسیدن بھ 
قدرت یا حفظ قدرت استفاده کرد، مربوط 

در جائیکھ جنبش رھائی زنان و . میشود
سکوالریسم قوی تر است اینھا  ناچارند 

بخود بگیرند وگرنھ در " میانھ رو"ژست 
 .اصل و بطور بنیادی ھمھ مثل ھم ھستند

نکتھ دیگری کھ مھم است و باید درمورد 
اسالم سیاسی بر آن انگشت گذاشتھ شود 

این است کھ، این جنبشی در عصر حاضر 
است کھ بخاطر عقب رانده شدن 

مدرنیزاسیون و جنبش سکوالریستی چپ 
 .جامعھ پا بھ عرصھ وجود گذاشتھ است

اگر بخاطر سیاستھای خارجی دولت 
آمریکا در دوره جنگ سرد نبود اسالم 

سیاسی ھمچنان یک جنبش حاشیھ ای می 
سیاست خارجی آمریکا مبنی بر اینکھ . ماند

یک کمربند سبز اسالمی  دور شوروی 
آنزمان درست کند باعث شد این جنبش 

گسترش پیدا کرده و در ایران با سرکوب 
بھ قدرت برسد کھ نتیجھ آن  ۵٧انقالب 

تبدیل شدن اسالم سیاسی بھ یک قدرت 
 .جھانی شد

بعضی از زنان مسلمان می گویند اگر 
حقوق آنھا را بر اساس قوانین اسالمی 

تعریف کنند با این قوانین " درست"
مخالفتی نخواھند داشت و آنھا را می 

نظر شما در مورد این نکتھ . پذیرند
 چیست؟

اسالمی مانند شیرین عبادی " فمینیستھای"
می گویند اگر دولتھا تعبیر نادرست از 

اسالم نکنند و در عمل قوانینی بر اساس 
این تعابیر نادرست برپا نکنند، زنان از 

حقوق کامل در اسالم برخوردار خواھند 
اول . این دیدگاه چند ایراد اساسی دارد. شد

اینکھ قرآن و حدیث کھ قوانین اسالمی بر 
اساس آنھا تنظیم شده اند پر ھستند از 

برای نمونھ سنگسار . دستورھای ضد زن
را می توان در احادیث پیدا کرد و کتک 

دوما وقتی از حقوق . زدن زن را در قرآن
زنان صحبت می کنیم باید پرسید 

حتی جریانات . چیست" حق"منظورتان از 
اسالمی در قدرت ھم ادعا می کنند کھ تحت 

قوانین آنھا زن از حقوق کامل برخوردار 
است چرا کھ  طبق دیدگاه آنھا زن و مرد 

" حقوق"برابر نیستند و در نتیجھ باید 
 .متفاوت ھم داشتھ باشند

این است کھ تعبیر " تعبیر"بعالوه مشکل 
شما ھم یکی از تعابیر مختلف موجود است 

داشتھ باشید " خوبی"و حتی اگر شما تعبیر 
معموال در نھایت یک امام مرتجع و یا 
حاکم شرع است کھ برایتان تصمیم می 

اما مھمتر از ھمھ من این سوال را . گیرد
مطرح می کنم کھ آیا واقعا یک تعبیر 

امکانپذیر ھست؟ اگر شما مباحث " خوب"
مربوط بھ تعابیر خوب را دنبال کرده باشید 

خیلی زود بھ بیھودگی و بی اساس بودن 
 .این مباحث می رسید

نگاھی بھ سوره النسا در قرآن بیندازید در  
از زنانتان آنھائیکھ می : می گوید ٣۴:۴آیھ 

ترسید دچار خیانت شده باشند و یا رفتار 
بدی از آنھا سر زده باشد، ابتدا با آنھا 

صحبت کنید و بعد از ھمبستری با آنھا 
بپرھیزید و در نھایت اگر ھنوز توبھ نکرده 

!) ... البتھ بھ آرامی(اند آنھا را بزنید 
فمینیستھای اسالمی می گویند مردان فقط 
قرار است با چوبک ھای نازک و یا پر 

برای حاکمان شرع در . زنانشان را بزنند
جائیکھ خشونتھای خانوادگی (انگلستان 

اگر مردی زنش ) جرم محسوب می شود
را طوری نزده باشد کھ جای آن مانده باشد 
و یا بھ صورت و دستگاه تناسلی او ضربھ 

نزده باشد کار او خشونت محسوب نمی 
نکتھ اما اینجاست کھ ھیچ زنی نباید . شود

تحت ھیچ عنوانی و با ھیچ وسیلھ ای کتک 
 .بخورد

واضح است کھ نمی توان حقوق زنان و 
زندگی آنھا را در دست قوانین مذھبی و 

مذھب یک . تعابیر مختلف از آنھا رھا کرد
وقتی مذھب در . امر شخصی است

حکومت قرار می گیرد و قوانین جامعھ و 
سیستم آموزشی و قضائی جامعھ را در 

دست می گیرد دیگر تبدیل بھ قدرت سیاسی 
 .و وسیلھ ای برای کنترل جامعھ میشود

جدائی مذھب از دولت و قوانین قدم مھم و 
بزرگی در راه بھبود شرایط زندگی زنان و 

وقتی بھ مسائل در ابعاد . حقوق آنھاست

وسیع اجتماعی نگاه می کنیم می بینیم کھ 
اکثریت مردم حتی آنھائی کھ مسلمان ھستند 

ترجیح می دھند تحت قوانین سکوالر 
تلفیق اسالم سیاسی و . زندگی کنند

مسلمانان بخاطر این است کھ جریانات 
اسالمی بتوانند ادعا کنند کھ نماینده 

مسلمانان ھستند و در نتیجھ آنچھ را کھ 
 ،خودشان می خواھند در جامعھ پیاده کنند

اما . را بعنوان خواست مردم جا بزنند
ھیچکدام از . واقعیت غیر از این است

انقالبات خاورمیانھ و شمال آفریقا 
خواستھای اسالمی مانند حجاب اجباری، 
. قوانین شریعھ و حکومت اسالمی نداشتند

در حقیقت مردمی کھ تحت قوانین شریعھ و 
یا زیر تھدید این قوانین زندگی کرده اند 

و . پرو پا قرص ترین مخالفان آن ھستند
بعنوان نکتھ آخر اگر واقعا مردم می 

خواستند تحت قوانین اسالمی زندگی کنند، 
اگر واقعا اسالم فرھنگ مردم بود آنوقت 

اسالمیھا و جریانات اسالمی مجبور نبودند 
قوانین اسالمی را با چنان خشونتی بر 

اینکھ آنھا مجبورند . جامعھ تحمیل کنند
خیابانھا را کنترل کنند و مردم را بخاطر 

نوع پوشش و یا طرز فکرشان دستگیر و 
زندانی و جریمھ کنند نشان می دھد کھ 
قوانین آنھا چیزی بھ غیر از تحمیل بر 

 .مردم نیست
البتھ ممکن است کسانی باشند کھ  قوانین 
شریعھ را بر قوانین سکوالر ترجیح می 

دھند و یا کسانیکھ دوست دارند بردگی و 
آپارتاید نژادی را برگردانند اما اینھا تماما 

قوانین شریعھ و . بھ جامعھ بیربط ھستند
حکومتھای اسالمی سرکوبگر ھستند و 

 .سرکوب ندارد" حق"کسی 
چھ برنامھ ای دارید؟ می خواھید چکار 

 کنید؟
جنبش ما قصد دارد بھ اسالم سیاسی پایان 

ھرچند کھ زن ستیزی با پایان اسالم . دھد
سیاسی بھ پایان نخواھد رسید اما با از بین 
رفتن یکی ازستونھای اصلی زن کشی در 

 

 
واضح است کھ نمی توان حقوق زنان و 
زندگی آنھا را در دست قوانین مذھبی و 

مذھب . تعابیر مختلف از آنھا رھا کرد
وقتی مذھب در . یک امر شخصی است

حکومت قرار می گیرد و قوانین جامعھ و 
سیستم آموزشی و قضائی جامعھ را در 

دست می گیرد دیگر تبدیل بھ قدرت 
سیاسی و وسیلھ ای برای کنترل جامعھ 

 .میشود
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دنیا وضعیت زنان بطور محسوسی بھبود 
اسی بر آن انگشت گذاشتھ .پیدا خواھد کرد

شود این است کھ، این جنبشی در عصر 
حاضر است کھ بخاطر عقب رانده شدن 

مدرنیزاسیون و جنبش سکوالریستی چپ 
 .جامعھ پا بھ عرصھ وجود گذاشتھ است

اگر بخاطر سیاستھای خارجی دولت 
آمریکا در دوره جنگ سرد نبود اسالم 

سیاسی ھمچنان یک جنبش حاشیھ ای می 
سیاست خارجی آمریکا مبنی بر اینکھ . ماند

یک کمربند سبز اسالمی  دور شوروی 
آنزمان درست کند باعث شد این جنبش 

گسترش پیدا کرده و در ایران با سرکوب 
بھ قدرت برسد کھ نتیجھ آن  ۵٧انقالب 

تبدیل شدن اسالم سیاسی بھ یک قدرت 
 .جھانی شد

بعضی از زنان مسلمان می گویند اگر 
حقوق آنھا را بر اساس قوانین اسالمی 

تعریف کنند با این قوانین " درست"
مخالفتی نخواھند داشت و آنھا را می 

نظر شما در مورد این نکتھ . پذیرند
 چیست؟

اسالمی مانند شیرین عبادی " فمینیستھای"
می گویند اگر دولتھا تعبیر نادرست از 

اسالم نکنند و در عمل قوانینی بر اساس 
این تعابیر نادرست برپا نکنند، زنان از 

حقوق کامل در اسالم برخوردار خواھند 
اول . این دیدگاه چند ایراد اساسی دارد. شد

اینکھ قرآن و حدیث کھ قوانین اسالمی بر 
اساس آنھا تنظیم شده اند پر ھستند از 

برای نمونھ سنگسار . دستورھای ضد زن
را می توان در احادیث پیدا کرد و کتک 

دوما وقتی از حقوق . زدن زن را در قرآن
زنان صحبت می کنیم باید پرسید 

حتی جریانات . چیست" حق"منظورتان از 
اسالمی در قدرت ھم ادعا می کنند کھ تحت 

قوانین آنھا زن از حقوق کامل برخوردار 
است چرا کھ  طبق دیدگاه آنھا زن و مرد 

" حقوق"برابر نیستند و در نتیجھ باید 
 .متفاوت ھم داشتھ باشند

این است کھ تعبیر " تعبیر"بعالوه مشکل 
شما ھم یکی از تعابیر مختلف موجود است 

داشتھ باشید " خوبی"و حتی اگر شما تعبیر 
معموال در نھایت یک امام مرتجع و یا 
حاکم شرع است کھ برایتان تصمیم می 

اما مھمتر از ھمھ من این سوال را . گیرد
مطرح می کنم کھ آیا واقعا یک تعبیر 

امکانپذیر ھست؟ اگر شما مباحث " خوب"
مربوط بھ تعابیر خوب را دنبال کرده باشید 

خیلی زود بھ بیھودگی و بی اساس بودن 
 .این مباحث می رسید

نگاھی بھ سوره النسا در قرآن بیندازید در  
از زنانتان آنھائیکھ می : می گوید ٣۴:۴آیھ 

ترسید دچار خیانت شده باشند و یا رفتار 
بدی از آنھا سر زده باشد، ابتدا با آنھا 

صحبت کنید و بعد از ھمبستری با آنھا 
بپرھیزید و در نھایت اگر ھنوز توبھ نکرده 

!) ... البتھ بھ آرامی(اند آنھا را بزنید 
فمینیستھای اسالمی می گویند مردان فقط 
قرار است با چوبک ھای نازک و یا پر 

برای حاکمان شرع در . زنانشان را بزنند
جائیکھ خشونتھای خانوادگی (انگلستان 

اگر مردی زنش ) جرم محسوب می شود
را طوری نزده باشد کھ جای آن مانده باشد 
و یا بھ صورت و دستگاه تناسلی او ضربھ 

نزده باشد کار او خشونت محسوب نمی 
نکتھ اما اینجاست کھ ھیچ زنی نباید . شود

تحت ھیچ عنوانی و با ھیچ وسیلھ ای کتک 
 .بخورد

واضح است کھ نمی توان حقوق زنان و 
زندگی آنھا را در دست قوانین مذھبی و 

مذھب یک . تعابیر مختلف از آنھا رھا کرد
وقتی مذھب در . امر شخصی است

حکومت قرار می گیرد و قوانین جامعھ و 
سیستم آموزشی و قضائی جامعھ را در 

دست می گیرد دیگر تبدیل بھ قدرت سیاسی 
 .و وسیلھ ای برای کنترل جامعھ میشود

جدائی مذھب از دولت و قوانین قدم مھم و 
بزرگی در راه بھبود شرایط زندگی زنان و 

وقتی بھ مسائل در ابعاد . حقوق آنھاست
وسیع اجتماعی نگاه می کنیم می بینیم کھ 

اکثریت مردم حتی آنھائی کھ مسلمان ھستند 

ترجیح می دھند تحت قوانین سکوالر 
تلفیق اسالم سیاسی و . زندگی کنند

مسلمانان بخاطر این است کھ جریانات 
اسالمی بتوانند ادعا کنند کھ نماینده 

مسلمانان ھستند و در نتیجھ آنچھ را کھ 
 ،خودشان می خواھند در جامعھ پیاده کنند

اما . را بعنوان خواست مردم جا بزنند
ھیچکدام از . واقعیت غیر از این است

انقالبات خاورمیانھ و شمال آفریقا 
خواستھای اسالمی مانند حجاب اجباری، 
. قوانین شریعھ و حکومت اسالمی نداشتند

در حقیقت مردمی کھ تحت قوانین شریعھ و 
یا زیر تھدید این قوانین زندگی کرده اند 

و . پرو پا قرص ترین مخالفان آن ھستند
بعنوان نکتھ آخر اگر واقعا مردم می 

خواستند تحت قوانین اسالمی زندگی کنند، 
اگر واقعا اسالم فرھنگ مردم بود آنوقت 

اسالمیھا و جریانات اسالمی مجبور نبودند 
قوانین اسالمی را با چنان خشونتی بر 

اینکھ آنھا مجبورند . جامعھ تحمیل کنند
خیابانھا را کنترل کنند و مردم را بخاطر 
نوع پوشش و یا طرز فکرشان دستگیر و 

زندانی و جریمھ کنند نشان می دھد کھ 
قوانین آنھا چیزی بھ غیر از تحمیل بر 

 .مردم نیست
البتھ ممکن است کسانی باشند کھ  قوانین 
شریعھ را بر قوانین سکوالر ترجیح می 

دھند و یا کسانیکھ دوست دارند بردگی و 
آپارتاید نژادی را برگردانند اما اینھا تماما 

قوانین شریعھ و . بھ جامعھ بیربط ھستند
حکومتھای اسالمی سرکوبگر ھستند و 

 .سرکوب ندارد" حق"کسی 
چھ برنامھ ای دارید؟ می خواھید چکار 

 کنید؟
جنبش ما قصد دارد بھ اسالم سیاسی پایان 

ھرچند کھ زن ستیزی با پایان اسالم . دھد
سیاسی بھ پایان نخواھد رسید اما با از بین 
رفتن یکی ازستونھای اصلی زن کشی در 
دنیا وضعیت زنان بطور محسوسی بھبود 

 *.پیدا خواھد کرد

  
 

 
 

 با نشریھ 
 زن آزاد 

 ھمکارى کنید
.fitnah.movement@gmail :ایمیل

www.facebook.com/

www.fitnahmovement.blogspo  :آدرس وبالگ

  :آدرس فیس بوك

  زن آزاد
 رھائی زنجنبش برای  -نشریھ ھفتگی فتنھ 
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