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٢شماره   
٢٠١٣ژوئیھ  ٢٢ -٩٢تیر  ٣١دوشنبھ   زن آزاد 

جنبش برای رھائی زن  -نشریھ فتنھ   

كیوان جاوید: سردبیر  

 

 !زن آزاد دوشنبھ ھا منتشر می شود
 !این نشریھ را بھ دیگران نیز معرفی كنید

حجاب : قرائتی رئیس ستاد اقامھ نماز گفت
ھا  تر از دیگر مکان ھا واجب در دانشگاه

شود؛  است چرا کھ سبب تشتت فکری می
ھا ضرر  حجابی و بدحجابی در دانشگاه بی

علمی داشتھ و این مسئلھ مھمی است کھ 
 .نباید از آن غفلت کرد

 
قرائتی حجاب را مظھر پاکی و عفاف زن 

یکی از آثار و نتایج : دانست و ادامھ داد
حجابی و بدحجابی، فروپاشی و دلسردی  بی

میان زوجین است کھ این خود تبعات منفی 
 *.دیگری بھ ھمراه دارد

تفکیک تدریس سبک زندگی برای دانش 
 . آموزان دختر و پسر

رئیس سازمان پژوھش و برنامھ ریزی 
آموزش و پرورش از تدوین کتاب سبک 

زندگی بھ صورت جداگانھ برای دانش 
آموزان دختر و پسر و تدریس آن از سال 

 *.تحصیلی جدید در دوره متوسط خبر داد

”ضرر علمی بدحجابی“  

 زن آزاد

کمیسیون آسیایی حقوق بشر گزارش داد کھ 
یک زن پاکستانی بر اساس حکم یک دادگاه 

ای بھ جرم داشتن تلفن ھمراه، سنگسار  قبیلھ
 .شد

عریفھ، زن جوان پاکستانی در یازدھم 
بھ جرم داشتن یک تلفن  ٢٠١٣ژوئیھ 

ھمراه توسط عمو و دیگر اقوامش سنگسار 
این کمیسیون ھمچنین ھشدار داد کھ . شد 

دھنده رویکرد خنثی و  پرونده عریفھ نشان
تفاوت مقامات دولتی بھ عملکرد این  بی

 *.دادگاھاست

در "  انار"حسین ابراھیمی، امام جمعھ "
استان کرمان گفتھ مردانی کھ زنان آنھا با 

" حقشان"روند  از خانھ بیرون می" آرایش"
 .نامیده شوند" دیوث"است کھ 

 
آمده است سخن "  انار پرس"در سایت  

امام جمعھ انار مستند بھ روایات اسالمی 
اما بھتر بود وی از بھ کار بردن  ،است

انار پرس  .کرد کلمھ دیوث خودداری می
بھ جای کلمھ «نوشتھ بھتر بود امام جمعھ 

دیوث بھ دلیل بار معنایی بسیار ناپسندی کھ 
دارد، از کلمھ دیگری استفاده کند تا منظور 

 .اما بھ این عریانی نباشد ،را برساند
در حال : "این سایت در ادامھ افزوده است

حاضر اکثر زنان جامعھ، کم یا زیاد آرایش 
 .*کنند می

!توحش در دنیای نرینھ ھای  اسالمی  

یک زن نروژی پس از این کھ بھ پلیس 
دوبی گزارش داد کھ بھ او تجاوز شده، 

 .بھ شانزده ماه زندان محکوم شده است
مارتھ دبورا داللو کھ یک طراح داخلی 

است، برای یک سفر کاری بھ دوبی 
سفر کرده بود کھ مورد تجاوز قرار 

 .گرفت
سالھ در ماه مارس این  ٢۴این زن 

اما او بھ  .مسالھ را بھ پلیس گزارش داد
رابطھ جنسی خارج از ازدواج، 

مصرف الکل و شھادت دروغ متھم شده 
 .است

یک ھفتھ بعد او بھ شانزده ماه زندان 
مارتھ دبورا داللو گفتھ است . محکوم شد

کھ ششم مارس ھمراه با دوستانش برای 
شب نشینی رفتھ بود کھ این حادثھ روی 

پلیس دوبی پس از این کھ این زن  .داد
نروژی این حادثھ را گزارش داد، 

سھ . ھایش را توقیف کرد گذرنامھ و پول
روز بعد نیز مورد تفھیم اتھام قرار 

 .گرفت
دولت نروژ شرایط آزادی مشروط او را 

فراھم کرده و خانم دبورا داللو تحت 
 *.برد حفاظت سفارت نروژ بھ سر می

 زندانی شدن بھ جرم تجاوز شدن

اسالم ، حكومت اسالمی و  جریانات 
سازمان یافتھ اسالمی ، چھ در ایران و 

بوی تعفن . پاكستان و  دوبی یكی ھستند
آنھا در ھمھ جای جھان آزار دھنده 

این جماعت از تمدن بشری .  است
یكی را بجرم داشتن تلفن ھمراه . بیزارند

سنگسار، و دیگری را بجرم اینكھ مورد 
تجاوز جنسی قرار گرفتھ زندانی  می 

اما طی چند سال گذشتھ بھ یمن . كنند
انقالبات در منطقھ ضربات سنگینی بھ 

این جنبش تبھكار اسالمی وارد آمده 
شكست نھائی اسالم  سیاسی اما . است

. *در ایران اتفاق خواھد افتاد  

با معذرت از ھمھ مردان و زنان در 
ایران كھ  توھین این امام جمعھ كودن 

مسئلھ اما .  اسالمی  اینجا نقل شده است
این است این توھین از سر قدر قدرتی 

. از زبونی است. حكومت اسالمی نیست
اینھا تا توانستند زنان و جوانان را بھ 

كثیف ترین شیوه  ممكن  مورد آزار و 
اذیت قرار داده، نیرو ھای بسیجی و 

انتظامی و لباس شخصی را بجان این 
حاال كھ شكست خورده . جوانان انداختند

اند از عصبانیت بھ سیم آخر زده و فحش 
جواب اینھا را ما مردم لحظھ .  می دھند

بھ لحظھ با نوع زندگی متمدنانھ و انسانی 
خوشی  ما عزای این  .  خود میدھیم
.*خوش باشید.اوباش است  

 بساط  شما  جمع می شود 

 سنگسار یک زن بھ جرم داشتن تلفن ھمراه
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 ١۴تیرماه برابر با   ٢٣عصر یکشنبھ 
میدان پونک تھران شاھد یک  ،ژوئیھ 

این خبر را در دنیا جار . واقعھ مھم بود
این روحیھ : بزنید و بھ ھمگان اعالم کنید 

مشت نمونھ خروار است . زنان ایران است
و بھ جالدان و خواھر زینب ھا و اراذل و 
اوباش حکومت اسالمی اعالم کنید کھ فنر 
خشم و نفرت چندین و چند سالھ اگر از جا 

روزگار ھمھ شما را سیاه خواھد  ،کنده شود
روحیھ مردم ایران در دوره پشت سر . کرد

گذاشتن شوک ناشی از سرکوب و جنایات 
این . اینست ١٣٨٨بعد ازشورش اجتماعی 

بار مردم ایران می آیند تا تکلیف یکسره 
کنند و روحیھ این دختر جوان نمایندگی 

غیض و نفرت مردم ایران و بویژه زنان 
ایران از مشتی مکال و معمم وقیح اسالمی 

و حکومتی است کھ از قرون وسطی با 
شالق و زندان و اعدام دفاع میکند و 

مردمی کھ از آینده و انسانیت و مدرنیتھ 
تکلیف این نبرد و تکلیف . دفاع میکنند

حکومت کپک زده و جانی اسالمی بزودی 
اینرا . با ھمین روحیھ ھا تعیین خواھد شد

بھ ھمھ آنھایی کھ در قدرت ھستند و بھ 
کاسھ لیسان و دستمال بھ دستھای اکثریتی 

و اصالح طلب و حریصان تشنھ سھیم شدن 
 .قول میدھم  ،در این بساط جنایت و خون 

 
اسم زنی کھ امر بھ معروف میکرده شمس 

است و یک زن کھ در میدان پونک البد 
دنبال کاری و یا خریدی بوده و یکباره این 

زن وقیح در خیابان بھ او تذکر میدھد کھ 
حجابت را رعایت کن و و بقیھ ماجرا را 

 :از زبان ھمین شمس بشنوید
 
بھ این خانم تنھا یک جملھ گفتم و آن این “

» شود حجابت را رعایت کنی می«بود کھ 
فقط و فقط ھمین یک جملھ را گفتم کھ 

ھنوز بھ نقطھ آخر آن نرسیده بودم بھ یک 
باره، بھ سمت من حملھ کرد و گلوی من را 

فشار داد و با دست دیگر شروع بھ چنگ 
من ھم کھ . انداختن بھ صورت من کرد

روزه بودم و ھوا ھم گرم بود احساس 
خفگی می کردم اما بھ ھر طریقی کھ بود 

ھای او  تالش کردم بدن خودم را از دست
و ھمین شمس در پاسخ بھ سوال  ”.جدا کنم

آیا حرفی  ،خبرگزاری فارس کھ میپرسد 
 :ھم میزد این خانم ؟ چنین  پاسخ میدھد

 
در حین حملھ ور شدن بھ سمت من، 

آدمت «گفت کھ  کرد و می فحاشی می

کنی کھ بھ من حرف  جا می کنم، بی می
کنم کھ دیگر جرأت  زنی، کاری می می

نکنی بھ کسی بگویی حجابت را رعایت 
این شماھا ھستید کھ باید از اینجا «…کن و
امر بھ معروف کننده با عجز و البھ  !بروید

بھ خبرگزاری فارس خبرگزاری سپاه 
 :پاسداران و سرکوبگران میگوید

 
ھایش جدا  بعد از اینکھ خودم را از دست  ..

کردم بھ او پیشنھاد کردم کھ کانکس 
کالنتری آن سمت خیابان است، بیا برویم 

تو بھ خاطر حرف من از من شکایت کن و 
من ھم از اینکھ شما کتکم زدی شکایت 

کنم ھنوز جملھ را بھ پایان نبرده بودم  می
این بار بدتر از دفعھ قبل بھ سمتم حملھ ور 

ام را از  شد و تالش کرد چادر و روسری
کرد من  سرم بکشد ھر چقدر او تالش می

کردم حین این کار،  ھم مقاومت بیشتری می
این تو «گفت  کرد و می بلند بلند فحاشی می

ھستی کھ باید حجابتو برداری، اینجا دیگھ 
جای شماھا نیست، این شماھا ھستید کھ باید 

از اینجا بروید، شماھا چند نفری بیشتر 
نیستید، بمانید خودم چادر از سرتان 

در این زمان دیگر صدای » …کشم و می
کردم کھ  من ھم بلند شده بود و تالش می

چادرم را روی سرم حفظ کنم و بھ لطف 
 «.خدا ھم این خانم نتوانست بھ ھدفش برسد
و در پاسخ بسوال اینکھ آیا مردم دخالتی 

میگوید نھ بیست نفری ناظر بودند  ،کردند
و نھ کالنتری و نھ مردم کاری نکردند و 
سپس ادامھ میدھد کھ  مردم میگفتند دوره 

امر بھ معروف گذشتھ است بخوانید 
 :حرفھای شمس را

 
و من صدایم باال رفت یک آقایی از 

رھگذران آمد و آن خانم را از من جدا کرد 
بعد از آن حدود بیست نفر دور . و نجاتم داد

ما جمع شده بودند کھ بیشتر آنھا ھم آقایان 
ھا در ھمان حین، بھ جای  بعضی. بودند

اینکھ نسبت بھ وضع فاجعھ بار ظاھر آن 
خانم، معترض باشند بھ من یادآوری 

کردند کھ دوره امر بھ معروف گذشتھ  می
ھای با این ظاھر  است و نباید بھ این خانم

گفت  حتی نزدیک شد، خانمی بھ من می
بھ تو چھ ربطی داشتھ، ھر کسی را در «

 .خوابانند گور خود می
 
اند باید کار  ھا وقیح شده بدحجاب: شمس“

. فرھنگی بیشتری در جامعھ صورت بگیرد
و پاسخ زنان ایران بھ این خواھر زینب ھا 

 :اینست
وقیح کسانی بوده و ھستند کھ قانون وضع 

کرده و رسما گفتند زن برده جنسی مرد 
است و باید او را کنترل کرد و سپس 

سگھای حزب اللھی را بھ خیابانھا روانھ 
کرده و بھ زنان حملھ کرده و کتک زدند و 

داستان سی و پنج سالھ . دستگیرشان کردند
جنایت و وقاحت اسالمی را مردم ایران 

سالیان سال است کھ پاسخ میدھند و بویژه 
زنان ایران مھر شکست بر پیشانی آخوند و 

 . اسالم سیاسی زده اند
 

جنبش دفاع از حقوق . این بسیار مھم است
و حرمت زنان در ایران بسیار عمیق و 

» بدحجابی» زنده باد دختر . پایھ ای است
کھ نمایندگی روحیھ عمومی زنان ایران را 

باید تو . کرد و راه را بھ ھمھ نشان داد
دھنی محکمی بر ھر کسی زد کھ در 
زندگی ما زنان دخالت کرده و جرات 
میکند کھ در مورد نوع راه رفتن و یا 

پوشش و نوع حرف زدن و یا روابط  زنان 
قانون وضع  کرده و بھ زور آنرا تحمیل 

دوره حکومت اسالمی  و اراذل و . کند
. اوباش نھی از منکر کننده اش گذشتھ است

ما زنان کار فرھنگی نمیکنیم با اردنگی 
شما را از حکومت پایین کشیده و آینده را 

اینرا در میدان پونک از یکی از . میسازیم
اینرا بھ خامنھ ای و ھمچنین . زنان شنیدید

رئیس جمھور جدید این بساط جنایت و زن 
آخوند  لبخند بر لب  ،ستیزی اسالمی 

 !روحانی نیز  اطالع دھید
 

ویدئویی قدیمی از کتک خوردن یک 
 خواھر زینبی از زن بی حجاب

  !کن رعایت را حجابت کسی بگویی بھ نکنی جرات دیگر کھ میکنم کاری
 

 مینا احدی
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 حجاب را عین عفاف ندانیم: حسن روحانی
 

 ،جناب اعتدال گرا می گوید بھ جای حجاب
عفاف مھم است و اگر زنی حجاب مورد 

نظر ما را رعایت نکرد دلیلی نمی شود کھ 
 .بی عفت شده باشد

حاال باید منتظر باشیم گشت ھای ارشادی 
اعتدالگرای بنفش در خیابانھا راه بیفتند و 

 !باشند؟زنان مراقب عفاف 
 

ھای  من با اعمال محدودیت: روحانی
 .فراقانونی علیھ دختران و زنان مخالفم

 
خوب معلوم است جناب اعتدال گرا با 

سنگسار و اعدام و شالق و چشم درآوردن 
و دست و پا قطع کردن کھ ھمگی قانونی 

معلوم نیست جناب ! ھستند مخالفتی ندارد
روحانی با چی مخالف است؟ کدام برخورد 

قانونی اسالمی مطابق معیارھای انسانی 
است کھ ایشان بھ رفتارھای  ٢١قرن 

 فراقانونی ایراد می گیرند؟
 

تفکیک جنسیتی در دانشگاه ھای جمھوری 
اسالمی قانونی شده و در راستای اسالمی 

کردن دانشگاه ھاست کھ اتفاقا از برنامھ 
ممنوعیت ورود دختران . ھای آقاشان است

طرح بومی  ،بھ بعضی رشتھ ھا ھمینطور
گزینی کھ مانع ورود دختران بھ دانشگاه 

 !ھای شھر ھای دیگر می شود ایضا
اینھا ھمھ قوانینی ھستند کھ جناب اعتدال 

 !گرا مشکلی با انھا ندارد
 

 !عصبانیت علی مطھری از بی حجابی
 

علی مطھری گفتھ وزیر کشور بھ دلیل عدم 
اجرای قانون عفاف و حجاب پاسخ گو 

 !باشد

علی مطھری این سوال را 
با توجھ بھ وضعیت 

فرھنگی موجود در کشور 
پرسیده و قرار است وزیر 

کشور در کمیسیون 
فرھنگی مجلس برای 

 .پاسخگویی حاضر شود
علی مطھری از جملھ 

حامیان برجستھ حسن روحانی رئیس 
ست کھ خواھان " اعتدال گرا"جمھور 

سخت گیری ھر چھ بیشتر برای برقراری 
حجاب است و از وضعیت حجاب و روابط 

جوانان پسر و دختر در جامعھ بھ شدت 
 .ناراضی ست 

علی مطھری ھمینطور چند روز پیش بھ 
ضرغامی رئیس صدا و سیما اعتراض 

کرده بود کھ چرا در جریان مسابقات 
والیبال جھانی تصویر زنان بی حجاب از 

 .تلویزیون پخش شده است
 

 قانون عفاف و حجاب 
 

در  ٨۴قانون عفاف و حجاب در سال 
دوران ریاست جمھوری خاتمی بھ تصویب 
رسیده و در دوران احمدی نژاد تکمیل شده 

است اما ھیچ گاه امکان عملی شدن نیافتھ 
در این قانون راھکارھای اجرائی . است

گسترش فرھنگ حجاب و عفاف بھ 
تصویب رسیده و برای دستگاه ھای 

فرھنگ و  ،متعددی از جملھ صدا و سیما
وزارت آموزش  ،وزارت بازرگانی ،ارشاد

 ،سازمان تبلیغات اسالمی ،و پرورش
وزارت  ،وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان تربیت  ،وزارت ارتباطات ،علوم
 ،مرکز امور زنان و خانواده ،بدنی

وزارت  ،شھرداریھا و وزارت بھداشت
وزارت  ،مجلس ،امور خارجھ وزارت کار

کشور و قوه قضائیھ و صد البتھ نیروی 
انتظامی راھکارھایی برای گسترش حجاب 

راھکارھا . در سطح جامعھ ارائھ شده است
از امور فرھنگی تا تھدید و بازداشت و 

را " بی حجابان"شالق و جریمھ برای 
 .شامل می شوند

 
چنانچھ معلوم است این برنامھ بھ گستردگی 
تمام دستگاه ھای اجرائی و سیاست گذاری 

و نظارتی حکومت اسالمی ست و ھمین 
گستردگی نشان از حیاتی بودن مسئلھ 

اما نتیجھ چھ . حجاب برای حکومت دارد
 شد؟

 
مسئولین نیروی انتظامی اعالم کرده اند 

اگر نیروی انتظامی عقب بکشد بی حجابی 
یعنی مردم . در کشور رسمی می شود

حجاب را نمی خواھند  یعنی تمام برنامھ 
ھای حکومتی بر آب است و تکیھ شان 

 !برای حجاب بر چماق است و بس
 

 مدل ھای جدید مانتو
 

 

 
 آب بازی جوانان در کرج

 زنان پاشنھ آشیل حكومت اسالمی

 تھیھ و تنظیم خبر از نوید مینائی 
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در بیانیھ حزب بمناسبت  :انترناسیونال
ھشت مارس از اعتراضات و مبارزات 

اخیر زنان مثل اعتراض عریان علیا 
الھدی، اعتراضات گروه فمن، جنبش یک 

میلیارد نفر در روز والنتاین، اعتراض 
توده ای در ھندوستان علیھ تجاوز جنسی و 

غیره بعنوان جنبش نوین زنان نام برده 
خصوصیات این جنبش چیست و . میشود

چرا نوین است؟ در دھھ شصت ھم در 
اروپا و آمریکا شاھد نبش وسیع زنان 

بودیم، چھ تفاوت ھا و چھ تغییراتی در 
 جنبش ھای این دو دوره می بینید؟

 
جنبشی کھ بھ برآمدھائی از  :حمید تقوائی

آن اشاره کردید، ویژگیھائی دارد کھ آنرا 
بھ نظر من این . از دوره قبل متمایز میکند

جنبش از نظر زمینھ ھای سیاسی و 
اجتماعی شکل گیریش قبل از ھر چیز 
عکس العمل و پاسخ رادیکالی است بھ 

دوره سیاھی کھ با . ه بیست سالھ گذشتھردو
عروج نئوکنسرواتیسم میلیتاریستی دولت 

" نظم نوین"آمریکا در کمپ غرب و اعالم 
در جھان یک قطبی بعد از جنگ سرد 

شروع شد و با لجام گسیختگی ارتجاعی 
ترین نیروھای قومی، نژادی و مذھبی و 
مشخصا جنبش اسالم سیاسی و جنگ و 
. کشمکش بین این دوقطب، ادامھ پیدا کرد
در این دوره سیاه، کھ در ادبیات حزب 

دوره جنگ تروریستھا نامیده میشود، ھمھ 
تحوالت سیاسی و آرمانھا و جنبشھای 

اعتراضی آزادیخواھانھ و حق طلبانھ تحت 
. الشعاع این کشمکش ازتجاعی قرار گرفت

در این دوره از لحاظ روبنای فکری و 
نظری نیز در تبلیغات و رسانھ ھا و 

فرھنگ رسمی و مسلط ھر چھ نشانی از 
آزادی و رھائی و انسانیت داشت بھ عقب 

رانده شد و ارتجاعی ترین نظرات و 
مکاتب فکری مثل مکتب شیکاگو و نسبیت 
فرھنگی و پست مدرنیسم و انکار ارزشھا 

و ھویت جھانشمول انسان دست باال پیدا 
جنبش رھائی زن، حقوق و حرمت و . کرد

موقعیت اجتماعی زن، اولین قربانی این 
در این دوره . دوره جنگ تروریستھا بود

فمینیسم و جنبش سنتی رھائی زن، حتی 
بخشی کھ خود را چپ مینامید، نھ تنھا در 
برابر این موج تھاجم بھ زنان نایستاد بلکھ 

خود بزیر پرچم پست مدرنیسم خزید و 
فاحش ترین بیحرمتی ھا و بیحقوقی ھا در 

حق زنان را، از تحمیل شدید ترین و تحقیر 
آمیز ترین تبعیضات بھ زنان در کشورھای 
اسالمزده گرفتھ تا حجاب و برقع و قتلھای 

ناموسی و تجاوز شرعی بھ دختران نھ 
سالھ و تا پھن شدن بساط قوانین شریعھ در 

و " نسبیت فرھنگی"دل اروپا را، با توجیھ 
" تولورانس و احترام بھ فرھنگ دیگران"

 .نادیده گرفت و از کنار آن گذشت
 

جنبش نوین زنان کھ امروز در یک سطح 
جھانی شاھد برآمد آن ھستیم در واقع 

انفجار خشم و اعتراض توده ای زنان در 
این جنبش نھ . پاسخ بھ این وضعیت است

تنھا از فمینیسم و چپ پست مدرنیستی 
کامال متمایز است بلکھ نقد اجتماعی آن 

جنبش نوین زنان را باید بازتاب . است
انقالبات نوین در خاورمیانھ و شمال آفریقا 

و جنبش ضد کاپیتالیستی نود و نھ 
درصدیھا، در عرصھ مبارزه برای رھائی 

انقالبات منطقھ و . زن بھ شمار آورد
مشخصا انقالب مصر دوره سیاه نظم نوین 
را بھ پایان رساند و زمینھ ساز یک حرکت 
جھانی شد کھ علیا المھدی مصری و ماللھ 

افغانستانی و گروه فمن و اعتراض میلیونی 
سینھ "علیھ تجاوز در ھندوستان، کمپین 

علیھ چرندیات امام جمعھ تھران " لرزان
در مورد زلزلھ، و جنبش موسوم بھ یک 

میلیارد و غیره، چھره ھا و نمودھا و 
این یک . بروزات مشخص آن ھستند

رنسانس در جنبش زنان است کھ حتی آنرا 
از دوره ھای اوج آن در سالھای شصت و 

ھیچ زمانی . ھفتاد میالدی متمایز میکند
مانند امروز جنبش رھائی زن چنین روشن 

و رادیکال مذھب را، از پاپ و کلیسا تا 
آیت اهللا ھا و دایناسورھای اسالمی بھ 

چالش نکشیده بود، ھیچ زمان مانند امروز 
مسالھ بردگی جنسی این چنین مورد 

تعرض مستقیم و جھانی زنان قرار نگرفتھ 
بود و ھیچ زمان مانند امروز جنبش رھائی 

زن در مقابل اخالقیات و فرھنگ کپک 
شوونیستی کھ بھ زن بعنوان  -زده مذھبی 

یک کاالی جنسی مینگرد، چنین بی پروا و 
این بروز . تابو شکنانھ بمیدان نیامده بود

، "جھان متمدن"مشخص قد راست کردن 
قطب "و عرض اندام " غول خفتھ"بیداری 

ی است کھ بمدت بیش از دو دھھ زیر "سوم
فشار مذھب و ناسیونالیسم و قومگرائی و 

نئوکنسرواتیسم و در یک کالم توحش 
" سرمایھ داری بازار آزاد"افسار گسیختھ 

درھم کوبیده شده، بھ حاشیھ رانده شده و 
از این نقطھ نظر جنبش . انکار شده بود

نوین زنان حامل یک گرایش عمیق ضد 
اگر یک نتیجھ و پیامد . کاپیتالیستی است

مشخص فروپاشی بلوک شوروی و 
گسترش بازار آزاد بھ کمپ سرمایھ داری 
دولتی رونق گرفتن تجارت آزاد سکس و 

واردات و صادرات دختران و زنان جوان 
در شرق و در غرب بود، جنبش 

اعالم جھانی لغو " اعتراض عریان"
این صرفا یک حرکت . بردگی جنسی است

ضد مذھبی و ضد تابوھای مردساالرانھ 
نیست بلکھ جنبشی است علیھ بردگی جنسی 

موقعیتی . و نفی موقعیت زنان بعنوان کاال
کھ گرچھ بھ قدمت تاریخ بشری است اما 

امروز مستقیما و مشخصا در نظام سرمایھ 
داری ریشھ دارد و یک رشتھ پرسود در 

جنبش نوین زن . سرمایھ داری جھانی است
عمال بھ این ریشھ دست میبرد و ھمچون 

جنبش اشغال مستقیما در برابر 

  ویژگیھای جنبش نوین رھائی زن

 بازتكثیر از نشریھ انترناسیونال

 گفتگو با حمید تقوائی 

اعالم جھانی " اعتراض عریان"جنبش 
.لغو بردگی جنسی است  
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 .کاپیتالیسم قرار میگیرد

 
اینھا بطور خالصھ خصوصیات و 

یژگیھائی است کھ باعث میشود مبارزات 
 .امروز زنان را جنبش نوین بنامیم

بھ جھانی بودن جنبش زنان  :انترناسیونال
آیا می توان گفت کھ جنبش . اشاره کردید

ھای زنان در نقاط مختلف جھان از یک 
سنخ و یک جنس ھستند؟ بطور مثال در 

افغانستان و در آلمان یک خصوصیت 
 دارند؟

 
طبعا مبارزات و اعتراضات  :حمید تقوائی

زنان بستھ بھ شرایط سیاسی و اجتماعی 
معین در ھر کشور، مسائل و اھداف فوری 
متفاوتی را در دستور قرار میدھد و اشکال 

بعنوان نمونھ آن . متفاوتی بخود میگیرد
درجھ کھ مقابلھ با مذھب برای مبارزه 

زنان در ایران و یا در افعانستان عمده و 
محوری است برای زنان در کشورھای 

در جوامع اسالمزده و . غربی چنین نیست
مشخصا در ایران کھ یک حکومت اسالمی 

سر کار است، تحقیر و تبعیض فاحش و 
مفرط در حق زنان یک امر رسمی و 
قانونی و دولتی است در حالی کھ در 
جوامع غربی زنان از حقوق بیشتری 

برخوردارند و تبعیض و نابرابری جنسی 
اساسا در اشکال پوشیده تری اعمال 

با اینھمھ آرمان و ھدف رھائی زن . میشود
و حتی مسائل پایھ ای و چالشھای مقابل 

جنبش رھائی زن امری عمومی و 
در ھمھ جای جھان زن . جھانشمول است

ویا در جامعھ ای مثل ایران علنا و  -عمال 
شھروند درجھ دوم محسوب  -قانونا 

میشود؛ در ھمھ جا زنان در ازای کار 
دستمزد کمتری  -عمال و یا رسما  -برابر 

از مردان دریافت میکنند؛ بردگی جنسی، 
در اشکال مختلف، امری جھانی است؛ 

تجاوز جنسی بھ زنان یک واقعیت روزمره 
و رایج در ھمھ جوامع است؛ خشونت علیھ 

زنان در ھمھ کشورھا اعمال میشود؛ 
اخالقیات و تابوھای مردساالرانھ و مذھبی

شوونیستی امری جھانشمول است، و  -
میتوان گفت کھ جنبش رھائی زن نھ . غیره

فقط از نظر آرمان و ھدف نھائی اش یعنی 
رفع تبعیض جنسی در ھمھ سطوح 

اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی و حقوقی، 
بلکھ از نقطھ نظر مسائل و اشکال مشخص 

تبعیض و بیحقوقی ای کھ در حق زنان 
ھمین . اعمال میشود خصلتی جھانی دارد

یکسان بودن و جھانشمول بودن مسالھ 
کھ تنھا از نقطھ نظر کمی یعنی  -زنان 

درجھ شدت و ضعف در جوامع مختلف 
بھ جنبش زنان خصلتی  -متفاوت است

 .جھانشمول و بین المللی میدھد
 

منصور حکمت انقالب آتی  :انترناسیونال
ایران را انقالبی زنانھ لقب داد، آیا می 

توان این ویژگی را برای سایر انقالبات و 
 جنبش ھای جاری در جھان، مطرح کرد؟

اصطالح انقالب زنانھ بر  :حمید تقوائی
جایگاه ستم و تبعیض فاحش علیھ زنان در 

ایران و جایگاه ویژه جنبش زنان در 
. انقالب علیھ جمھوری اسالمی تاکید میکند

در ایران یک حکومت اسالمی سر کار 
است و تحقیر و تبعیض فاحش و مفرط در 

حق زنان یک امر رسمی و قانونی و 
از سوی دیگر بیحقوقی زن و . دولتی است

مشخصا مسالھ حجاب و آپارتاید جنسی 
برای جمھوری اسالمی یک مسالھ سیاسی 

است کھ بقای حکومت بھ آن گره خورده 
برای جمھوری اسالمی تعرض بھ . است

زنان یک رکن مھم تعرض بھ کل جامعھ و 
مرعوب کردن و در انقیاد نگاھداشتن توده 

حرکتی کھ امروز در مصر . مردم است
از . اخوان المسلین نیز شروع کرده است

ھمین رو جنبش زنان در ایران، و امروز 
باید گفت بدرجھ ای در مصر و تونس نیز، 

نقش برجستھ و تعیین کننده ای در تعیین 
 .تکلیف مردم با حکومت ایفا میکند

 
نکتھ دیگر اینکھ جنبش زنان در ایران دقیقا 

بعلت حاکمیت جمھوری اسالمی ھمیشھ 
یک خصلت رادیکال و ضد مذھبی داشتھ 

در سی و چھار سال اخیر، از اولین . است
علیھ  ۵٧مارس سال  ٨تظاھرات زنان در 

حجاب تا شرکت گسترده زنان در انقالب 
و تا بدحجابی گسترده بعنوان یک اقدام  ٨٨

اعتراضی و تا درگیری ھر روزه خیابانی 
با گشتھای ارشاد و نیروھای سرکوبگر 

حکومتی، زنان ایران در برابر یک 
حکومت مذھبی ھار و زن ستیز پیگیرانھ 

میتوان جنبش زنان علیھ . مبارزه کرده اند
حکومت مذھبی و آپارتاید جنسی در ایران 

را در واقع پیشکسوت جنبش نوین زنان در 
 .شرایط امروز دانست

 
بھ این دالیل است کھ منصور حکمت 

بھ . انقالب ایران را انقالبی زنانھ مینامد
این معنی مشخص انقالب زنانھ ویژه 

اما بھ یک معنی پایھ . شرایط ایران است
ای تر میتوان امروز این اصطالح را برای 

. جنبش نوین و جھانی زنان نیز بکار برد
در این چارچوب انقالب زنانھ بھ معنی 
رادیکالیسم و عمق و نقد ریشھ ای این 

. جنبش بھ مسالھ ستمکشی زن در دنیا است
ھمان خصائلی کھ در باال بھ آن اشاره 

کردم نظیر خصلت ضد مذھبی این جنبش، 
اعتراض بھ بردگی جنسی و موقعیت زن 

بعنوان کاالی جنسی، و مقابلھ و تابوشکنی 
علیھ اخالقیات و نرمھا و سنن مذھبی و 

شوونیستی، شکل و شیوه اعتراض عریان 
و غیره جنبش نوین زنان را بھ یک حرکت 
انقالبی، حتی بھ معنی انقالب در مضمون 
و شیوه ھای تاکنونی مبارزه برای آزادی 

بھ این معنی عام ما شاھد . زن، تبدیل میکند
 .در سطح جھان ھستیم" انقالب زنانھ"یک 

 
بعضی از احزاب و  :انترناسیونال

نیروھای سیاسی مطرح می کنند کھ 
مشکالت زنان بھ روش سیاسی حل نمی 
شود و استدالل می کنند کھ در این مورد 
باید در جامعھ کار فرھنگی و روشنگری 

کرد و یا اینکھ استدالل می کنند پرداختن بھ 
مسائل زنان موجب تحریک نیروھای 
مذھبی میشود، نظر شما در این مورد 

 چیست؟
 

این نکتھ آخری یعنی  :حمید تقوائی
تحریک نیروھای مذھبی را نباید زیاد جدی 

این را بیشتر باید جزئی از تبلیغات . گرفت
آخوندی دانست تا یک نظریھ مصلحت 

ھرفرد آشنا با سیاست میداند کھ . گرایانھ
ارتجاع برای سرکوب و لگدمال کردن 
حقوق زنان، و کال حقوق توده مردم، 

آنچھ میتواند . نیازی بھ تحریک شدن ندارد
ارتجاع را جری تر و افسار گسیختھ تر 

کند ھمین نپرداختن بھ مسالھ ستکشی زن و 
حتی فرعی و حاشیھ ای قلمداد کردن 

بھ نظر من اگر زنان ایران در ھمان . آنست
بدو بقدرت رسیدن حکومت اسالمی حجاب 

 بخاطر عدم تحریک  -را 

جنبش نوین زنان کھ امروز در یک 
سطح جھانی شاھد برآمد آن ھستیم در 
واقع انفجار خشم و اعتراض توده ای 

. زنان در پاسخ بھ این وضعیت است
این جنبش نھ تنھا از فمینیسم و چپ 

پست مدرنیستی کامال متمایز است بلکھ 
جنبش نوین . نقد اجتماعی آن است

زنان را باید بازتاب انقالبات نوین در 
خاورمیانھ و شمال آفریقا و جنبش ضد 

کاپیتالیستی نود و نھ درصدیھا، در 
عرصھ مبارزه برای رھائی زن بھ 

. شمار آورد  
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میپذیرفتند  -حکومت و یا ھر علت دیگری

امروز شاھد چادر و روبنده و مقنعھ 
 .اجباری در ایران بودیم

اما نکتھ جدی تر نظریھ ای است کھ حل 
مسالھ زنان را امری فرھنگی میداند و نھ 

این نظریھ را در مورد خیلی از . سیاسی
مسائل دیگر نیز مظرح میکنند، مثال اینکھ 

علیھ مذھب و یا حتی علیھ سرکوب و 
دیکتاتوری باید مبارزه فرھنگی و 

و یا تا کار فرھنگی . روشنگری کرد
صورت نگیرد مبارزه سیاسی بجائی 

معموال ھم این نوع . نمیرسد و غیره
نظرات را بعنوان یک بررسی عمیق و 
. ریشھ ای از مسائل جامعھ عنوان میکنند

چنین نظراتی از یک " عمق"بھ نظر من 
رویھ دیگر این تز . میلیمتر فراتر نمیرود

این نظریھ آشکارا " کار فرھنگی"
ارتجاعی است کھ مسالھ زن، سرکوب و 

دیکتاتوری و کال مسائل مبتالبھ جامعھ 
ریشھ در فرھنگ و باورھای مردم دارد و 
باید ابتدا این فرھنگ و باورھا را عوض 

ھمین نظریھ است کھ حجاب و یا . کرد
قتلھای ناموسی را جزئی از فرھنگ 

اسالمی مردم میداند و یا معتقد است مردم 
ایران دیکتاتور پرور ھستند و کال ھر 

 . جامعھ ای مستحق حکومتی است کھ دارد
این تزھا را باید جزئی از زرادخانھ 

ارتجاع در مقابل جنبشھای اعتراضی مردم 
مذھب، بیحقوقی زن، اختناق . بحساب آورد

و سرکوب و دیکتاتوری و حتی فرھنگ و 
اعتقادات خرافی و عقب مانده ھمھ و ھمھ 

پدیده ھای سیاسی ھستند کھ در ھمھ 
کشورھا بوسیلھ طبقھ حاکمھ حفظ و 

نھ تنھا قوانین و مناسبات . بازتولید میشوند
و انواع تبعیضات و مصائب مبتالبھ مردم 

بوسیلھ ماشین دولتی در ھمھ جوامع 
پاسداری میشود، بلکھ حتی فرھنگ مسلط 

بر جوامع نیز فرھنگ طبقھ مسلط است کھ 
امروزه با استفاده از رسانھ ھا در جامعھ 

لذا برای ھر نوع . اشاعھ داده میشود
دگرگونی در وضعیت موجود، حتی برای 
کار فرھنگی عمیق و پایدار، باید اول از 

ازینرو روشن . طبقھ حاکمھ خلع ید کرد
است کھ مسالھ زن نیز، مانند دیگر مسائل 
مردم، اساسا و قبل از ھر چیز مسالھ ای 

ھمانطور کھ برای رھائی . سیاسی است
مردم از شر مذھب باید ابتدا دست مذھب 
را از حکومت و قوانین کوتاه کرد، برای 
رھائی زن نیز باید دولت و طبقھ حاکمھ 

 . پاسدار تبعیض جنسی را کنار زد
 

روشنگری و کار فرھنگی علیھ این پدیده 

ھا از ھمین امروز الزم است اما بعنوان 
جزئی از مبارزه سیاسی علیھ حکومتھای 

کنار زدن این حکومتھا . مذھبی و ضد زن
اولین گام برای روشنگری و کار فرھنگی 

. گسترده و رھائی فکری جامعھ نیز ھست
مشخصا در ایران آزادی زن تماما بھ 

سرنگونی جمھوری اسالمی گره خورده 
است و ھر نوع کوشش برای موکول کردن 
این امر بھ بعد از کارفرھنگی خود عمال و 

آگاھانھ یا ناآگاھانھ یک حرکت سیاسی 
 .برای حفظ وضع موجود است

 
نیروھای سیاسی ھم ھستند  :انترناسیونال

کھ معتقدند مسئلھ زن مسئلھ مھم و مبرم 
جامعھ نیست، باید بھ مسائل مھمتری بطور 
مثال بھ مشکالت طبقھ کارگر پرداخت در 

 این مورد چھ می گوئید؟
 

من نمیدانم اگر مسالھ مبتالبھ  :حمید تقوائی
پنجاه درصد جامعھ مھم و مبرم نیست چھ 

! مسالھ ای را میتوان مھم و مبرم دانست؟
ظاھرا این بی توجھی بھ مسالھ زنان از 

آنھم البتھ  -فرط عالقھ بھ مسائل کارگری 
اما . صورت میگیرد -فقط مردان کارگر 

بھ نظر من نیروھائی کھ این نظریھ را 
دارند نھ مشکالت طبقھ کارگر را میشناسند 

 .و نھ مسائل زنان را
 

طبقھ کارگر صرفا یک نیروی تولید کننده 
نیست کھ گویا بجز استثمار و کارمزدی و 

یا شرایط فروش نیروی کار مشکل دیگری 
این زاویھ نگرش طبقھ سرمایھ دار . ندارد

کارگر یک طبقھ اجتماعی . بھ کارگر است
است کھ کل مسائل و مصائب در جامعھ از 
سلطھ مذھب تا دیکتاتوری و نبود آزادیھا و 

بخصوص تبعیض جنسی مستقیما بھ او 
کارگر نھ تنھا بعنوان یک . مربوط میشود

شھروند از این مسائل در رنج است بلکھ 

در اعتراض و مبارزه علیھ این مصائب 
 . نیز جایگاه ویژه و تعیین کننده ای دارد

 
ریشھ ھمھ مصائب زمانھ ما، از جملھ 

تبعیض نسبت بھ زنان، در نظام سرمایھ 
ریشھ مذھب و بیحقوقی زن در . داری است

قرن بیست و یکم دیگر سلطھ اربابان 
زمیندار و نظام فئودالی و قرون وسطائی 

. نیست بلکھ سلطھ طبقھ سرمایھ داراست
علت پایھ ای حفظ و بازتولید این مسائل 

ھمزاد تاریخ بشری در عصر ما نظام 
سرمایھ داری بازار آزاد است کھ امروز 

در چارگوشھ دنیا بساط استثمار و 
افسار . سودآوری خود را پھن کرده است

گسیختگی جنبش اسالم سیاسی، برپائی 
بساط مساجد و دادگاھای شریعھ و قتلھای 
ناموسی حتی در دل اروپا، اسلحھ کشیدن 

بھ روی دانش آموزان دختر در افغانستان، 
و حجاب و آپارتاید جنسی در ایران ھمھ و 

ھمھ در سرمایھ داری بازار آزاد قرن 
اینھا جزء مکمل . بیست و یکم ریشھ دارد

مکتب شیکاگو و ریاضت کشی اقتصادی و 
سرمایھ داری بحران " راه حل"جزئی از 

از . زده برای تامین سودآوری بیشتر است
این نقطھ نظر نیز نھ تنھا تمام این نوع 

تبعیضات و بیحقوقی ھا بھ کارگر مربوط 
است بلکھ تنھا با بسیج کل جامعھ زیر 

پرچم مبارزه ضد کاپیتالیستی طبقھ کارگر 
است کھ میتوان شر این مصائب را یکبار 
 .برای ھمیشھ از سر جوامع بشری کم کرد

 
موقعیت جنبش زنان در  :انترناسیونال

ایران امروز را چطور میبینید؟ وزن و ثقل 
این جنبش در جامعھ ایران چقدر است و 

چھ رابطھ ای با جنبش سرنگونی طلبانھ و 
 انقالب در ایران دارد؟

 
تبعیض علیھ زنان و جنبش  :حمید تقوائی

برای رھائی زن یک خصوصیت برجستھ 
فرودستی و . شرایط سیاسی ایران است

بیحقوقی زن در ایران اوال بسیار شدید و 
وسیع است و ثانیا امری رسمی و قانونی و 

زنان رسما و قانونا از . دولتی است
بسیاری از ابتدائی ترین حقوق انسانی 
شان، از تفریح و ورزش و معاشرت 

آزادانھ گرفتھ تا آزادی پوشش و تا حق 
طالق و حضانت از فرزندان و ارث و 

میراث و شھادت و قضاوت و غیره یا کال 
محرومند و یا حقوقی بسیار کمتر و 

این تبعیض و . محدودتری از مردان دارند
بیحقوقی مفرط و فاحش نسبت بھ زنان، کھ 

 در بعد فرھنگی و فضای 

ریشھ ھمھ مصائب زمانھ ما، از جملھ 
تبعیض نسبت بھ زنان، در نظام سرمایھ 

ریشھ مذھب و بیحقوقی زن . داری است
در قرن بیست و یکم دیگر سلطھ 

اربابان زمیندار و نظام فئودالی و قرون 
وسطائی نیست بلکھ سلطھ طبقھ 

علت پایھ ای حفظ و . سرمایھ داراست
بازتولید این مسائل ھمزاد تاریخ بشری 

در عصر ما نظام سرمایھ داری بازار 
آزاد است کھ امروز در چارگوشھ دنیا 

بساط استثمار و سودآوری خود را پھن 
. کرده است  



 

 
 

 
 

 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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فکری و گفتمان رسانھ ھای رسمی و 
دولتی بھ تحقیر و توھین آشکار بھ زنان 
بسط پیدا میکند، با اسالم و احکام کپک 

حجاب بیرق این . زده اسالمی توجیھ میشود
توحش علیھ زنان و برخورد بھ زن بعنوان 

شوھر و (یک کاالی جنسی متعلق بھ مرد 
یک رکن اساسی ) پدر و مرد خانواده

روشن است کھ بدون خالصی از . آنست
شر جمھوری اسالمی رھائی زنان از این 

. شرایط قرون وسطائی امکان پذیر نیست
در ایران رھائی و آزادی زنان بھ 

سرنگونی جمھوری اسالمی گره خورده 
 .است

 
از سوی دیگر این شرایط بھ یک جنبش 

وسیع و پیگیر برای آزادی زن شکل داده 
این . است کھ باالتر بھ آن اشاره کردم

جنبش خود یک رکن مھم انقالب برای 
انقالب . سرنگونی جمھوری اسالمی است

آتی در ایران بخاطر بیش از سھ دھھ سلطھ 
جھنمی یک رژیم مذھبی و ضد زن، یک 

خصلت برجستھ ضدمذھبی و ضد آپارتاید 
جنسی خواھد داشت و از ھمین رو جنبش 

رھائی زن میتواند بعنوان یک عرصھ مھم 
و یک اھرم موثر در بسیج و گردآوری 

نیرو برای بزیر کشیدن جمھوری اسالمی 
 .عمل کند

 
نکتھ مھم دیگر اینست کھ جنبش رھائی زن 

در ایران در واقع یک رکن مھم 
سکوالریسم و مقابلھ با مذھب و مبارزه 

برای جمع کردن بساط مذھب از دولت و 
قوانین و سیستم آموزشی و قضائی نیز 

آپارتاید جنسی و حجاب و کال . ھست
بیحقوقی زنان برای جمھوری اسالمی یک 

امر حیاتی است کھ مستقیما بھ ھویت و 
. ایدئولوژی مذھبی حکومت مربوط میشود

بھ نظر من کال در ھر جامعھ ای کھ 
نیروھای مذھبی فعال باشند و در حکومت 

و یا حتی در اپوزیسیون حضور داشتھ 
باشند مسائل زنان و جنبش برای آزادی و 

رھائی زن نقش و ثقل برجستھ ای پیدا 
بھ این معنی کھ از یک جنبش . میکند

مطالباتی برای تحقق خواستھای معین 

فراتر میرود و شکل یک حرکت سیاسی 
امروز در . ضد مذھبی را بخود میگیرد

مصر و در تونس شاھد این جایگاه 
ھمچنین در جنبش . مبارزات زنان ھستیم

اعتراض عریان و بچالش کشیدن مذھب 
کھ باالتر  -بوسیلھ جنبش نوین زنان 

این نوع فراتر رفتن از  -توضیح دادم 
مطالبات خاص و دست گذاشتن بھ ریشھ 

از این . ھای مسالھ زن را مشاھده میکنیم
نقطھ نظر میتوان گفت خصوصیات جنبش 
رھائی زن در ایران دارد یک شکل منطقھ 
ای و جھانی بخود میگیرد و این بنوبھ خود 

میتواند زمینھ مساعدی برای تقویت و 
گسترش و پیشروی جنبش زنان در ایران 

حزب ما با تمام قوا در این . فراھم آورد
 .جھت تالش خواھد کرد

 
اینھا مھمترین واقعیات سیاسی جامعھ 

امروز ایران است کھ نشان میدھد در ھر 
تحول جدی در جامعھ جنبش رھائی زن 

نقش برجستھ و تعیین کننده ای خواھد 
 *.داشت

بھ عنوان " ِفِمن"انتخاب چھره رھبر گروه 
 نماد ملی جدید فرانسھ

 
ژوئیھ،  ١۴در روز جشن باستیل امسال کھ 

تیرماه، برگزار شد از تمبر جدیدی  ٢٣
رونمایی کرد کھ تصویر آن با الھام از 

، رھبر جنبش ِفِمن، "اینا ِشوِچنکو"چھره 
 . طراحی شده است

گفتگو با حمید تقوائی   -ادامھ از صفحھ قبل   

گروه فمن علیھ نابرابری ھای سیاسی و اجتماعی و خصوصا علیھ ستم بر زنان با لخت 
در چند سال قبل فعالین فمن در دفاع از سكینھ . شدن اعتراض خود را بیان می كند

 .*محمدی آشتیانی اعتراض عریان خود را سازمان دادند



 ٨صفحھ                                                                                                                                       ٢زن آزد شماره    
 

جنبش برای رھائی زن  -رھبران و سازماندھندگان  فتنھ   

 
.فتنھ عضو می گیرد  

!با ما تماس بگیرید   

نفری كھ بیانیھ فتنھ را  ٨٠٠از آن بیش از 
امضا كردند، این افراد در صدر این نھاد 
قرار گرفتھ اند تا رھائی زن را در مركز 

.  مبارزه قرار دھند  
 
 

فریده  -مینا احدی -بھ ترتیب از راست
نازیال  -شھال دانشفر -مھین علیپور -آرمان

 -مریم نمازی -افسانھ وحدت -صادقی
نوید مینائی -شیوا محبوبی -سیامك امجدی

كیوان جاوید و رضا مرادی -  


