
fitnah.movement@gmail.com  

٣شماره   
٢٠١٣ژوئیھ  ٢٩ -٩٢مرداد ٧دوشنبھ   زن آزاد 

جنبش برای رھائی زن  -نشریھ فتنھ   
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 زن آزاد
 

:در این شماره می خوانید  
 

حساب  آمرین بھ معروف را كف 
 دستشان میگذارند

  ٢صفحھ  -شھال دانشفر
 

از كی بی بی سی نماینده زنان 
 ایران شده است؟

٣صفحھ   -مینا احدی   
 

مامور امر بھ معروف و نھی از 
 منکر در بی بی سی

۴صفحھ   -مھین علیپور   
 

و لینك بھ  -حكم ھزار سالھ زندان
اجتناب از  -مطلب منصور حكمت 

ورود بھ مرحلھ سوم امر بھ 
  ۵صفحھ  -معروف

 
آمار سخن می گوید، ایران 

 كشوری اسالمی نیست و
زنان در ماه  رمضان  مردان را 

۶صفحھ   -تحریك نكنند   
 

مذھب و حكومت مذھبی دشمن 
 بشریت

  -ارسال خبر ھا از رضا مرادی 
٧صفحھ   

 
 و این بار سخنی با مردان 

 ٨صفحھ   -مینا احدی 

ساعت قتل یک زن توسط شریک  ۶ھر 
آفریقای جنوبی و داستان غم ! زندگی اش

 انگیز خشونتی غیر قابل توصیف
 

ثانیھ یک زن  ٢۶در آفریقای جنوبی ھر 
زن  ۴مورد تجاوز قرار می گیرد، از ھر 

یکی از آنان قربانی خشونت خانگی شده و 
ساعت زنی توسط شریک زندگی  ۶ھر 

این ھا آماری ھستند . خود بھ قتل می رسد
“ خیلیتشا”کھ بر روی دیوار نوشتھ ای در 

از این دیوارنوشتھ طی . نقش بستھ اند
پرده  ٢٠١٣ماه مھ  ٣١مراسمی در 
این مراسم کھ با راه پیمایی از .برداری شد

تا “ تاالب خیلیتشا -پارک”
“ ماخوال کرسنت“ دیوارنوشتھ در  محل

آغاز شد، با حضور مردم و تعداد زیادی 
 . برگزار شد.. از نھادھای اجتماعی و 

خشونت “  نقاشی دیواری مذکور با تیتر
خانگی و تجاوز تنھا مشکل خانوادگی 

ومبارزه با خشونت علیھ زنان .…نیست

 . “وظیفھ ھمھ است
در این مراسم و نمایش کھ توسط بنیاد 

ھاینریش بل از آلمان و مرکز کمک ھای 
در  ،ایشوارآن آنگ برگزار شد”حقوقی 

پلیس و نقش آنھا  مورد ھمراھی  دولت  و
برای مقابلھ با این وضعیت ھولناک 

. صحبت شد  
 

خشونت علیھ زنان در طول تاریخ شکل 
 ،گرفتھ و بھ عوامل متعدد اقتصادی 

اجتماعی و سیاسی و مذھبی و  فرھنگی 
مربوط است و  مقابلھ با این خشونت ..  و 

نھ فقط امر دولتھای سرمایھ داری حاکم 
بلکھ از طریق سیستم و دولتھا  ،نیست 

طبعا زنان افریقای جنوبی . بازتولید میشود
باید خود برای مقابلھ با این تراژدی عظیم 

متشکل شده و بھ نیروی خود و مردانی کھ 
علیھ این رفتار خشونت آمیز با زنان 

پروژه . فکری بحال خود بکنند ،ھستند
ھایی این چنینی کھ بر روی دیوار 

مینویسند نھ بھ خشونت و از پلیس و دولت 
در بھترین حالت  ،میخواھند کاری بکنند

فقط ادای وظیفھ و سپردن سرنوشت زنان 

 مكان امن كمی برای زنان وجود دارد

٨ادامھ در صفحھ   

این نشریھ  ھمھ زنانی است كھ  مذھب  
. و اسالم زندگی شان را تباه  كرده است  

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



 ٢صفحھ                                                                                                                                      ٣زن آزاد  شماره    

 
ھفتھ گذشتھ شاھد دو اتفاق سیاسی مھم در         

. پوپک تھران و در خانی آباد بودیم                        
اتفاقاتی کھ میتواند الگویی برای جمع                   
کردن بساط نیروھای سرکوب رژیم از              
خیابانھا و ناامن کردن فضای جامعھ برای        
اوباش حزب اهللا و مامورین امر بھ                          

دو .  معروف و نھی از منکر رژیم باشد            
خبری کھ موجب ھراس جمھوری اسالمی 
شده  و بھ سرتیتر مھم اخبارشان تبدیل                  

دو خبری کھ نشان از ابعاد              .  شده است  
تعرض جنبش رھایی زن بھ عنوان یک              
عرصھ مھم چالش رژیم اسالمی و قوانین         

 . ارتجاعی اسالمی اش را دارد
 

تیر    ٢٣نمونھ اول در خیابان پوپک در              
در عصر این روز ھنگامیکھ        .  اتفاق افتاد 

خانم شمس از فاطمھ کوماندوھای رژیم             
اسالمی بنا بر وظیفھ امر بھ معروف و                 

نھی از منکرش مزاحم زنی         
میشود کھ عمال حجابش را            
کنار زده است، و بھ او تذکر         
میدھد، یکباره با اعتراض و        

. تعرض وی روبرو میشود          
در مقابل  “  بدحجاب”این زن    

رفتار اھانت آمیز این مزدور       
رژیم با او درگیر میشود و با        
فریاد اینکھ ھمھ جا را بھ                  
خرابی کشیده اید و خودم                 
چادر را از سرت پایین                      
میکشم، وی را مورد حملھ            

قرار داده و حسابش را کفش دستش                         
 . میگذارد

 
تیر اتفاق    ٢٣مورد دیگر یک روز بعد از    

ضرب و شتم معصومھ فراھانی،     .  می افتد 
یکی دیگر از ھمین خواھر زینب ھای                 

جالب .  امر بھ معروف در خانی آباد است        
اینجاست کھ این زن مزدور حکومتی کھ           
بھ قول خودش رزمی کار نیز ھست،                    

" بدحجاب"وقتی قوانین کشوری را بھ زن  
تذکر میدھد، با حملھ و تعرض وی روبرو 

خبرھا نیز حاکی از حمایت مردم         .  میشود
حاضر در محل از تعرض زن معترضی           
است کھ بھ مقابلھ نیروی سرکوب رژیم              

 .بلند شده است

مورد سوم خبری است از شیراز کھ در              
تیر در خیابان عفیف آباد شیراز اتفاق           ٣١
بنا بر خبر در این روز سھ زن  از              .  افتاد

عوامل سرکوب رژیم در گوشھ ای از                  
پیاده رو ایستاده بودند و یکی از آنھا بھ                 

است "  بدحجاب"سمت دختری میرود کھ        
آن دختر معترضانھ   .  و بھ او اخطار میدھد  

و با صدای بلند بھ زن چادری جواب                      
ھر جور   .  بھ شما ربطی ندارد         “  :میدھد

دلم میخواھد میایم بیرون تا چشم آقاتون               
و وقتی صدای        “   .ولی امرتان درآید       

خواھر زینب باال میگیرد بگو مگو شروع   
و پس از یک دقیقھ عابرین پیاده            .  میشود

جلوی دختر معترض را گرفتھ و او را از          
در .  صحنھ خارج میکنند کھ دستگیر نشود   

نتیجھ آمرین بھ معروف می مانند و دو                  
ماشین نیروی انتظامی شان کھ با دیدن                 

 .مردم بر جایشان میخکوب میشوند
 

درج این اخبار از سوی خبرگزاری فارس     
و دیگر خبرگزاری ھا ولولھ ای بھ راه                 

باندھای مختلف حکومتی بھ       .   می اندازد  
جان ھم افتاده و انتقادات از بی اعتنایی                 
پلیس و متوقف شدن گشت ھای ارشادشان        

نماینده مجلس در جلسھ          ١٢.  باال میگیرد  
علنی سھ شنبھ اول مرداد بھ  فرماندھان               
پلیس بھ خاطر وقوع چنین حوادثی تذکر             

قرار میشود کھ کمیسیون امنیت          .  میدھند
ملی مجلش چھارشنبھ دوم خرداد در جلسھ 

. ای بھ جوانب این دو اتفاق مھم بپردازند           
وضع آنقدر خراب میشود کھ سعید منتظر         
المھدی معاونت اجتماعی پلیس در واکنش       
بھ این گزارشھا و انتقادات، اصال منکر              
ماجرای منطقھ پوپک شده و بھ طرز خنده  

اما بعد با سری     .  داری  آنرا تکذیب میکند     
خواھد   باالخره کسی کھ می    :  فکنده میگوید 

دین را برپا کند، اقدامش تبعاتی دارد و                 
و ھمانجاست کھ   .شاید این اتفاقات ھم بیفتد     

از ارسال طرحی در حوزه حجاب و                      
عفاف برای خامنھ ای و روشن شدن دایره   

 . وظایفشان خبر میدھد
 

در ھمین راستا احمدی مقدم فرمانده                       
ناجای جمھوری اسالمی نیز  در اشاره بھ         
ھمین درگیر شدنھای زنان معترض با                 
آمرین بھ معروفشان میگوید کھ امر بھ                 
معروف  نباید موجب درگیری و تنش                   
شود و در دین اسالم امده است کھ اگر                   
احتمال وجود دارد کھ این دعوت بھ                        
معروف اثر نداشتھ باشد، از انجام آن                     

بدین ترتیب ھر کدامشان بھ       .  اجتناب شود 
نوعی بر شکست رژیم و طرحھایشان                 

معنای چنین گفتھ ھایی نیز       اذعان کرده و     
بھ روشنی عقب نشینی در مقابل جنبش                
اعتراضی رھایی زن و آزادیخواھی مردم       

معنای آن فشار مردم برای جمع               .  است
کردن بساط گشت ارشاد و امر بھ معروف 

 . و اوباش حزب اهللا از خیابانھاست
 

این اتفاقات بھ روشنی حاکی از توازن                  
حاکی از   .  قوای جدیدی در جامعھ است          

فضای تعرضی جامعھ و مردمی است کھ         
دیگر حاضر بھ گردن گذاشتن  بھ قوانین             

این چنین است    ارتجاعی اسالمی نیستند و      
کھ حساب آمرین بھ معروف کف دستشان         

آنچھ در پوپک و در خانی       .  گذاشتھ میشود 
آباد روی داد، الگویی است برای جوانان           

اینچنین .  در ھمھ محالت و در تمام شھرھا
. باید حقشان را کف دستشان گذاشت                      

اینچنین باید خیابانھا را از نیروھای                        
 . *سرکوب رژیم پاک کرد

 حساب آمرین بھ معروف را کف دستشان میگذارند

 شھال دانشفر

 

 

 تجمع بعد از  پیروزی تیم  ملی فوتبال
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ھمین االن مصاحبھ تو با بی بی سی 
از شدت خشم نمیدانم چھ  ،فارسی را دیدم

از رسانھ " خبرنگار" یک مرد .  بگویم
بی بی سی فارسی کھ جھت اطالع تو در 
مدیای اجتماعی فارسی زبان اعتراضات 

زیادی بھ نحوه کار و سیاست حاکم بر این 

کوشید اول در سطح  ،رسانھ مطرح است
بین المللی با اتکا بھ فمینیست ھایی کھ بھ 

مضمون و نوع  ،کار فمن اعتراض میکنند
کار و پیام شما بھ زنان در دنیا را بی 

بھر حال اینھا .نتیجھ و کم اثر جلوه دھد 
اما آنجا کھ بحث بھ . را خودت پاسخ دادی

تونس و مصر و کشورھای اسالم زده و 
این جناب خود را  ،ایران بویژه رسید

نماینده زنان در ایران جا زد و حرفھایی 
زد کھ باید پاسخش را از خود ما زنان 
ایرانی و زنانی کھ زھر اسالم و اسالم 

سیاسی و حکومتھای زن ستیز و فرھنگ 
 ،مرد ساالرانھ اسالمی را چشیده ایم

. دریافت کند  
 

عنایت فانی مثال خبرنگار با قطعیت 
میدانم کھ شما  درجنبش جھانی : میگوید

ھستید و روشھای شما را اقلیت کوچکی 
"  دنبال میکنند و یا مدافع آن ھستند

.. اینکارھا در تونس و مصر و ایران و  
" کامال برخالف عرف رایج جامعھ است  

کدام : سوال من از این آقای عنایت اینست
عرف رایج جامعھ؟ از قوانین اسالمی و 
دست اندازی باندھای اسالمی در زندگی 
زنان و تحمیل حجاب  و سنگسار و زن 

ستیزی با اتکا بھ پاسدار و حزب اللھی و 
یا از عرف  ،فتوای آخوند حر ف میزنید

اینکھ سالیانھ میلیونھا زن را در سراسر 
ایران بدلیل عدم رعایت حجاب دستگیر و 

روانھ زندان میکنند و یا جریمھ میکنند 
از کدام عرف اجتماعی؟  یا عرف .. و 

منظور مبارک شما . رایج در تونس
عرف دست اندازی حزب  ،چیست 

النھضھ بھ زندگی زنان و یا مبارزه زنان 
؟  شما کجا " رایج" علیھ این عرف 

ایستاده اید و از چھ چیز دفاع میکنید؟ از 
عرف مردساالری بھر قیمت؟  نکند از 

آمینا تایلر حرف میزنید  کھ گفت بدن من 
کھ " فاک یو" متعلق بھ خودم ھست و 

خطابش بھ مردساالران در رنگھا  
از کدام عرف  ،ولباسھای مختلف بود

اصال شما در کدام از یک . حرف میزنید
از این کشورھا نظر سنجی کرده و این 
نتیجھ را در آورده اید کھ عرف جامعھ 

نکند . کامال بر خالف این کارھا است
عرف خودتان و رسانھ ای کھ در آن کار 
 میکنید را بعنوان عرف جامعھ جا میزنید؟

در جایی دیگر کھ بویژه بیش از پیش 
عصبانی ام کرد این بود کھ این جناب 

خود را در نھایت پررویی نماینده زنان 
ایران جا میزند و خطاب بھ تو اینا ی 

در ایران زنان و : عزیز چنین میگوید
فمینیست ھای ایرانی اولویت ھای دیگری 

دارند و حجاب را اولویت اول خود 
.نمیدانند  

 
البتھ باید بگویم بعنوان کسی کھ از روز 

اول علیھ حکومت اسالمی بوده و زیر وبم 
جنبش زنان در ایران و نقش رسانھ ھای 

بی آبرویی ھمچون بی بی سی و 
خبرنگارانی ھمچون آقای عنایت را می 

اینجا دیگر دقیق  میدانم  جناب   ،شناسم
از . عنایت خان از کدام زنان حرف میزند
زنان طرفدار اصالحات در حکومت 

از کسانی کھ این . اسالمی حرف میزند
رسانھ و رسانھ ھای فارسی زبان دولتی 

در امریکا و غیره اساسا میکروفون را در 
این رسانھ ھا جھت  . مقابل آنھا میگذارند

اطالع تو زنان سرنگونی طلب و مدرن و 
طرفداران فعالیتھای فمن و مخالف قوانین 

اسالمی را اصال بھ استودیو دعوت 
میکروفونھا صد در صد در .  نمیکند

اختیار بزک کنندگان اسالم و حکومت 
اسالمی و طرفداران نسبیت فرھنگی 

او میگوید کھ فمینیست ھای ایرانی . است
فمینیست " و من اضافھ میکنم منظورش 

و طرفداران بزک کردن " ھای اسالمی
حجاب را اولویت اول  ،حکومت اسالمی

. خود نمیدانند   
 

 اینای عزیز 
میخواھم ازطرف زنان ایران بھ تو بگویم 

کھ این جناب نماینده ھیچکس و بویژه 
نماینده ھیچ زنی در ایران وتونس و مصر 

او نماینده رسانھ ای است کھ با .نیست 
تمام قوا از حکومت اسالمی  کمی بھتر 

در ایران دفاع میکند و ھمواره بلندگویی 
بوده در دفاع از این کپک زدگی  و اسالم 

زدگی و زن ستیزی جھت اطالع تو 
کمپین نجات سکینھ محمدی آشتیانی کھ در 
دنیا بسیار سر و صدا کرد و علیھ سنگسار 

کردن زنان بدلیل و یا بھ اتھام رابطھ 
جنسی خارج از ازدواج بود و  کمیتھ بین 
المللی علیھ سنگسار آنرا سازمان داده بود 

در این رسانھ فارسی زبان کمتر از 
. گاردین و اشپیگل پوشش خبری یافت  

اگر چھ موضوعی مھم و مربوط بھ ایران 
اینھا یک جنبش بزرگ اعتراضی در . بود

دنیا را ایگنور کردند بدلیل اینکھ زنانی 
مدرن و علیھ دخالت اسالم در زندگی و 
در دولت و در قوانین آنرا سازمان داده 
بودند و گروھی مثل فمن از این جنبش 

برای این کاله مخملی . دفاع کرده بودند
این جنبش زیادی رادیکال  ،ھای زن ستیز

. بود  
 

بھر حال برایت آرزوی موفقیت میکنم و 
میخواھم ببینی کھ ما با چھ رسانھ ھایی و 

این ھم . طرف ھستیم!! با چھ خبرنگارانی
بخشی از مشکالت مبارزه ما علیھ 

.*حکومت اسالمی و علیھ حجاب است  

؟!از کی بی بی سی نماینده زنان ایران شده است  
 یادداشتی کوتاه خطاب  بھ اینا شوچنکو رھبر گروه فمن 

!  اینای گرامی  

 اینا شوچنکو  

 مینا احدی
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اخیرا یکی از خبرنگاران بی بی سی،  
فانی عرفانی، مصاحبھ ای با اینا شوچنکو 

بعد از . داشتھ است" فمن" مسئول گروه 
فعالیتھای چشمگیر و جھانی ای کھ گروه 

سالھ اخیر برعلیھ   ٢فمن  بخصوص در 
ستم بر زن در کشورھای اسالم زده ، علیھ 
سنگسار و علیھ بردگی جنسی  داشتھ است 

تلویزیون فارسی بی بی سی مصاحبھ ای 

.را با مسئول این گروه ترتیب میدھد  
خبرنگار بی بی سی سواالت متعددی از 
اینا میکند کھ قسمتی از آن بر میگردد بھ 

ایران و مبارزات زنان در ایران و نقد من 
.روی این قسمت است  

 
وی در سئوالش ضمن غیر واقعی خواندن 
شیوه کار این گروه ادعا میکند کھ فعالیت 

احتمالی این گروه در کشورھائی مثل  
ایران بیگانھ  و با عرف حاکم  جامعھ 

این حرکتھا در ایران بھ . ھمخوانی ندارد
احتمال زیاد  پاسخی بخصوص از طرف 

. فمینیستھای ایرانی نخواھد گرفت  
 
آنچھ کھ این خبرنگار را وادار میکند کھ |

بعد از مدتی نسبتا طوالنی از فعالیتھای  
فمن این مصاحبھ را انجام بدھد باحتمال 
زیاد  تالش برای  تحریف و بھ بیراھھ 

کشاندن این حرکت رادیکال و ضد مذھبی 
. بنفع زنان است   

 
در تمامی سئوالھا این خبرنگار شیوه کار 
این گروه را زیر سئوال میبرد و با حالتی 

تحقیرآمیز این شیوه را نامناسب برای 
کشورھای اسالم زده میداند و مذبوحانھ 

مضمون و ھدف حرکت این گروه را نادیده 

.میگیرد  
فانی عرفانی میگوید حجاب اجباری و 

. مبارزه با آن اولویت زنان در ایران نیست
زمانیکھ کھ او می گوید حجاب و مبارزه با 
حجاب اجباری اولویتی در مبارزت زنان و 

برای فمینستھا  در ایران نیست و آنھا 
تغییرا ت در قانون را میخواھند باید گفت 

کھ شیوه ایشان نشان دھنده  نھایت بیشترمی 
. و تحریف در انتقال حقایق است  

مورد نظر ایشان ھمانھائی " فمینستھائ"
ھستند کھ حاضر نیستند ذره ای بھ 
این . جمھوری اسالمی خدشھ وارد شود

فمینستھائی مورد نطر ایشان و رسانھ ھای 
مربوطھ دو خردادی و اصالع طلب 

دوستدارشان ھمگان گرداگرد این 
دیکتاتوری ضد زن و ضد شادی و آزادی 
صف بستھ و اگر قطره ای خون از دماع 
آخوندی بریزد ، بصور مختلف خون بپا 

.خواھند کرد  
 

در اینجاست کھ براستی باید گفت کھ فانی  
بعنوان یک خبرنگار در نقش  مامور امر 

بھ معروف و نھی از منكر 
جمھوری اسالمی ظاھر 

وی ھمزمان کھ . میشود 
فمن را کوچک و غیر 

واقعی و گیج در مبارزات 
زنان و شیوه ھای ضد دینی 
و بخصوص اسالمی میداند 
چشم خود را بروی جنبش 
آزادی و برابری در ایران 

کھ ندا سمبل آن و  نمونھ اش 
در  ١٣٨٨را در سال 

مبارزات مردمی  دیدیم ، می بنندد و آسمان 
و ریسمان می بافد و یكسره منكر آن جنبش 
عظیمی می شود كھ حتی جكھوری اسالمی 

. منكر وجودش نیست و نمی تواند باشد  
   

آنچھ کھ وی در این مصاحبھ  تالش میکند 
گوشھ ای از تالشھا و فعالیتھای گوناگون  

البی ھای جمھوری اسالمی، رسانھ ھا و 
چھره ھای گوناگون متعددی ھستند کھ 

میخواھند موئی از سر جمھوری اسالمی 
کم نشود حتی بقیمت سیل اعدامھا ، 

سنگسارھا و زندانی کردن انسانھا و 
آنھا معموال ماسک .  انسانیت در ایران

فمینستھای ایرانی را ھم بر چھره میزنند و 
خود را بجای زنان و دخترانی کھ در ھر 

لحظھ زندگیشیان بھ مصاف حجاب اجباری 
.بمثابھ دروازه بیحوقی زن میروند ، میزنند  

 
زمانیکھ آینا سعی دارد کھ شیوه مبارزه 

خود را بیشتر برای این آقا توضیح دھد و 
بھ او بفماند کھ بدن زن یک ابزار جنسی 

نیست و میتواند از طرف زنان بمثابھ یک 
وسیلھ مبارزه استفاده شود وی مات و 

مبھوت و گیج بھ این صحبتھا گوش میدھد 
علت . و سوال خود را دوباره مطرح میکند

این است کھ چھار چوب فکری این آقا و 
عرف،  فرھنگ و سیاستی کھ وی از آن 
دفاع میکند در حیطھ ھمان قوانین شریعھ 

. میگنجد و نھ کم و نھ بیش  
 

مورد نظر فانی " فمینستھای"چرا این  
عرفانی زمانیکھ فاطمھ آلیا نماینده مجلس 

شورای اسالمی میگوید کھ فحاشی مرد بھ 
زن خشونت نیست خفھ خون می گیرند و 

.الل می شوند  
 

در خاتمھ این اھمیت دارد کھ بھ این آقا و 
رسانھ ھای مربوطھ اش گفت کھ فمن 
گوشھ ای از یک جنبش نوین است کھ 

بمصاف اسالم سیاسی ، فرھنگ ضد زن 
و .  مردساالری و سرمایھ داری میرود

 مامور امر بھ معروف و نھی از منکر در بی بی سی

 

 

 

 مھین علیپور 
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انصافا باید گفت کھ فمن یک  گروه مدافع 
حقوق زن است کھ اینطور شجاعانھ و 

رادیکال بھ جنگ اسالم سیاسی رفتھ 
. است  

 
باید بھ آنھا بار دیگر متذکر شویم کھ 

فعالیتھای مذبوحانھ شما ھدفش کمرنگ 
کردن و نادیده گرفتن جنبشی نوینی است 

کھ اتفاقا سالھا است کھ بر علیھ یک 
آپارتاید جنسی در ایران مبارزه میکند و 

این جنبش . ندا و نداھا نماینده آن ھستند
نوین زنان شیوه ھای قدیمی و محافظھ 

کارانھ را نقد و پرت کرده است و حاضر 
بھ باج دادن بھ ھیچ عرف و سنت مذھبی 

جنبش . و مردساالر باب میل شما نیست
نوینی کھ یک نمونھ اش  در ھند مردم را 

پشت سر خود علیھ تجاوز بھ دختران 
آورد  و این حرکت را بھ حرکت مردمی 

. ضد سیاست حاکمھ ھند تبدیل کرد    
 

شما چھ بخواھید و چھ ! سخن آخر
نخواھید این جنس جنبش در جائی کھ 

مذھب حکومت کند و مردساالری بعمل 
گرفتھ شود و سرمایھ داری زنان را بھ 

بیگاری بکشد نطفھ ھای خود را زده 
شیوه ھای این . است و رو بھ رشد است

جنبش نوین ھم متنوع و مختلف  و نوین 
است و با شیوه ھا محافظھ کارانھ و 

این نوع . سازش کارانھ ھمخوانی ندارد
جنبش میرود و تمایل بسیار دارد کھ در 

ھمھ جا با جنبش ھای مردمی ضد 
دیکتاتوری و سرمایھ داری ادغام و 

.  *عجین شود  

بھ گزارش ایسنا، فرمانده ناجا با بیان اینکھ 
بنا بھ سخنان رھبری، امر بھ معروف سھ 

در مرحلھ اول، عملی و : مرحلھ دارد، گفت
رفتاری، در مرحلھ دوم تذکر لسانی و در 

مرحلھ سوم برخورد انتظامی است کھ در دو 
مرحلھ اول، این مسئلھ جنبھ عمومی و 
ھمگانی داشتھ و مرحلھ سوم نیز ویژه 

ماموران حکومتی است کھ مردم از ورود بھ 
مرحلھ سوم اجتناب کرده چون تذکر کفایت 

 .کند می
 

وی با بیان اینکھ تالش برای دستگیری فرد 
خطاکننده و تحویل آن بھ ماموران، خالف 

البتھ ممکن : مقررات و قوانین است، گفت
ھایی نیز ایجاد شود  است در این زمان تنش

ھا در  کھ در قضیھ اخیر، تحقیقات و بررسی
ابعاد مختلف و اظھارات طرفین انجام شده و 

ماجرا روشن است، اما اگر ما در حدود خود 
 .شود حرکت کنیم، کمتر مشکالتی ایجاد می

ھر چند ناجا از امر بھ معروف حمایت کامل  
دارد، اما در نظر داشتھ باشید کھ امر بھ 

شود و  معروف تنھا بھ این مقوالت ختم نمی
ای انداخت یا  اگر دیدیم فردی زبالھ

توان آن را نیز بھ  خواری کرد، می روزه
 .معروف دعوت کرد

 

مقدم با بیان اینکھ مردم باید این  احمدی
فرھنگ را تقویت کنند، اما نباید موجب 

در دین اسالم : درگیری و تنش شود، گفت
نیز آمده است کھ اگر احتمال وجود دارد کھ 
این دعوت بھ معروف اثر نداشتھ باشد، از 

 *.انجام آن اجتناب شود

 

 اجتناب از ورود بھ مرحلھ سوم امر بھ معروف 

منظور از اجتناب بھ مرحلھ سوم توسط 
ساندیس خورھای  حكومت این است كھ 

پس . كتك می خورید و حالتان جا می آید
بھتر است از دور واغ واغ كنید و بعدا پا 

نمونھ كتك خوردن . بھ فرار بگذارید
حزب اللھی ھا روز بھ روز دارد بیشتر 

.*می شود  

زندان ابد برای مردی کھ سھ زن را بھ مدت 
 یک دھھ در خانھ اش حبس کرده بود

آریل کاسترو، مردی کھ سھ زن را ربوده و 
آنھا را بھ مدت یک دھھ در خانھ اش حبس 

کرده بود، از سوی دادگاه بھ حبس ابد محکوم 

 .شده است
 ٢٣سالھ، جینا دی جیزس،  ٢٧آماندا بری، 

سالھ زنانی بودند کھ  ٣٢سالھ و میشل نایت، 

آریل کاسترو بین سالھای 
آنھا را  ٢٠٠۴تا  ٢٠٠٠

آریل کاسترو  .ربوده بود
در ماه مھ دستگیر شد، 

زمانی کھ یکی از این زنان 
موفق شد از خانھ فرار 

کرده و درخواست کمک 
 .کند

 
در این دادگاه کھ روز 
جمعھ در شھر کلیولند 

ایالت اوھایو برگزار شد، 
چندین بار تاکید کرد کھ او او قاضی خطاب بھ 

 .ھرگز اجازه خروج از زندان را نخواھد یافت
طبق رای دادگاه، آقای کاسترو عالوه ھزار 

سال حبس، عالوه بر حبس ابد را دریافت 
 .کرده است

 
در حین دادگاه آقای کاسترو بھ قاضی گفت 

زمانی کھ کودک بوده مورد آزاد جنسی قرار 
 *.گرفتھ است

 

 

 حكم ھزار سالھ زندان 

ھر بار كھ جنایتی علیھ زنان صورت می 
گیرد، بجاست یك بار دیگر نقد عمیق 
منصور حكمت نیز  مورد توجھ قرار 

. لینك بھ این مقالھ را اینجا می بینید.گیرد  
 

http://hekmat.public-
archive.net/fa/0710fa.html 

 
فقط اشاره  شود ما با حكم اعدام و حبس 

چنین احكامی . ابد برای ھمھ عمر مخالفیم
ھیچ امكانی بھ فرد برای بازگشت بھ 

ھمین فرد می گوید در . زندگی نمی دھد
. كودكی مورد تجاوز قرار گرفتھ است
اگر این درست باشد باید بھ او شانس 
. درمان شدن و بازگشت بھ زندگی داد  

بھ این نیز اشاره كنیم، اگر حكم یك فرد 
چنین است، احكامی كھ برای باند ھای 

تبھكار اسالمی برای بھ بند كشیدن و اسیر 
كردن زنان برای ھمھ عمر مرتكب شده 

فتنھاند چھ میزان باید باشد؟   



 

 
 

 
 

 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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در شمال غرب پاکستان مالیان خروج 
زنان از منزل بدون یک مرد از بستگان 

نزدیکشان را برای خرید را ممنوع اعالم 
 .کردند

 
بھ گفتھ رویترز این تصمیم گیری توسط 
آخوند ھا  و روسای عشیره ھا در مسجد 

گرفتھ شده و از بلندگوی مسجد ھم بھ 
 . اطالع مردم رسیده است

این : یکی از ھمین مالھای مرتجع گفت
قانون را وضع کردیم چون وقتی زنان 
بدون یکی از مردان  کھ از بستگانشان 

ھستند بھ خیابان می آیند حرکات منحرف 
کننده انجام میدھند و باعث شکستھ شدن 

زنانی را کھ تنھا بھ . روزه مردان میگردند
 .خرید بروند تسلیم پلیس خواھیم کرد

آخوند ھای این منطقھ از پلیس در این  
مورد ھمکاری خواستند و از اصناف ھم 

خواستھ اند کھ از فروش جنس بھ زنان 
بھ کفتھ خبرگزاری . تنھا خودداری کنند

رویتر پلیس قول ھمکاری بھ آنھا را داده 
این منطقھ از پاکستان در كنترل . است 

جریان مرتجع و عقب مانده اسالمی است 
و در سالھای اخیر شاھد ھزاران قتل 

 .*ناموسی بوده است

”زنان در ماه  رمضان  مردان را تحریك نكنند“  
 نازیال صادقی -ترجمھ و تنظیم گزارش از تركی 

 افزایش روابط پیش از ازدواج در ایران
نتایج تحقیق صورت گرفتھ در : خبر آنالین

دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تھران 
پیش از “نشان می دھد، رابطھ جنسی 

در ایران در حال افزایش است،  ”ازدواج
در حالی کھ سیاست غالب نادیده گرفتن آن 

یافتھ ھای این پژوھش نشان می دھد، . است
کھ مواردی چون احساس نیاز، حس 

کنجکاوی و کسب تجربھ، شبکھ روابط 
اجتماعی و گروه دوستی سوژه، بیکاری و 

شرایط اقتصادی، افزایش سن ازدواج از 
جملھ مھم ترین عوامل پیدایش و گسترش 

 .این روابط ھستند
البتھ این روند تنھا مربوط بھ ایران نمی 

شود و در کشور ھای دیگر بھ مراتب 
زودتر از کشور ایران صورت گرفتھ 

بھ طوریکھ مطالعات جامعھ شناسی . است
خانواده حکایت از تغییرات گسترده ای در 
این حوزه در طی نیم قرن اخیر درسراسر 

بھ طوریکھ گسترش رابطھ . جھان دارد
جنسی پیش از ازدواج محصول انقالب 

میالدی در  ١٩۶٠جسنی در اواخر دھھ 
 .جوامع غربی است

 
در این پژوھش کھ از سوی اساتید علوم 

اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه 
تھران صورت گرفتھ است، از میان 

مردانی کھ مورد مصاحبھ قرار گرفتھ اند، 
سالھ و مسن ترین آنھا  ٢١جوان ترین آنھا 

ھمچنین ماینگین سن . سالھ بوده است ٣٣
سال  ٢٧افراد مصاحبھ شونده در حدود 

در مورد وضعیت تحصیلی . بوده است

 درصد از  ۵٣مصاحبھ شوندگان 
پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم و پایین 

درصد نیز دارای تحصیالت  ۴٧تر و 
دانشگاھای بودند کھ از این میان ، بیشترین 

میزان فراوانی مربوط بھ مردان با 
درصد و بعد از آن ،  ٣۵تحصیالت دیپلم با 

درصد از  ٢٣مردان با مدرک لیسانس با 
 .کل پاسخگویان است

 
درصد از  ٧٠ھمچنین نزدیک بھ 

پاسخگویان غیر شاغل و دارای مشاغل 
پاره بودند کھ در نتیجھ آن، از درآمد باالیی 

درصد  ٣٠برخوردار نبودند و تنھا حدود 
پاسخگویان دارای شغل تمام وقت و درآمد 

از سوی دیگر از بین . مشخص فردی بودند
درصد آنھا را  ٢٣پاسخگویان غیر شاغل 

 *.دانشجویان تشکیل می دادند

 آمار سخن می گوید،  ایران كشوری اسالمی نیست

البتھ احتماال كار دشواری بود كھ غیر از 
مردانی كھ مورد سئوال قرار گرفتھ اند، با 

با .  زنان نیز  دراین مورد گفتگو می شد
این حال  نتیجھ این تحقق فقط بھ  مردان 
اشاره می كند كھ پیش از ازدواج رابطھ 

منطقا باید .  جنسی خارج از ازدواج دارند
اینطور باشد كھ  در ھمین سطح و در میان 

ھمین گروه سنی و تحصیلی و موقعیت 
اجتماعی، زنان نیز  رابطھ جنسی خارج از 

با این حساب فرق ایران با .  ازدواج دارند
انگلیس و فرانسھ و  دیگر كشور ھای غیر 

 مذھبی چیست؟ 
كافی است . ایران كشوری مذھبی نیست

چماق این رژیم بر سر مردم نباشد  تا  مردم 
جھان ببینند ایران یكی از غیر مذھبی ترین 

.  *كشور ھای جھان است  

. بیچاره این مردان بخت برگشتھ اسالمی
چپ و . دنیا بھ دول اینھا  گره خورده است
از بز و . راست ھمھ چیز تحریكشان می كند

مرغ و گوسفند، تا ھر جاندار دیگر و 
باورم نمی شود مشكل از .  ھمچنین آدمیزاد

اشكال از دین معیوب این . خودشان باشد
بیچاره . مثل ھمھ ادیان دیگر.  جماعت است

!ھا  
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 سال داشت ١١زھرا فقط 
 

می خواست . سال و ھزار آرزو ١١
درس بخواند، روزنامھ نگار شود و از "

بھ ھیچ کدام ". دخترھای بدبخت دفاع کند
پدرش می خواست . از آرزوھایش نرسید

دخترک . سالھ شوھرش دھد  35بھ مردی 
مخالفت کھ کرد کتک . تنھا بود و بی پناه

خورد، بیشتر از ھمیشھ، طاقتش کھ تمام 
 .با قرص برنج. شد خودش را کشت
 :لینك بھ  ھمھ مطلب

http://we-change.org/spip.php?
page=print&id_article=2890 

 
******** 

زن نروژی کھ در دبی مورد تجاوز قرار  
؟ قرار گرفت و ! عفوگرفتھ بود مورد 

 .خاک امارات را ترک کرد
 .ببخشید کھ بھ من تجاوز کردید * 
 باشھ دیگھ این ورا پیدات نشھ* 

پست ترین زنان دنیا زنان اصالح طلب 
 ھستند میپرسید چرا؟

اصالح طلبان طرفدار والیت فقیھ و 
 :جمھوری اسالمی ھستند این یعنی 

 حجاب اجباری برای بانوان
 حق سنگسار برای زنان

 نصف بودن حق قانونی زن
ارزش جان زن نصف بیضھ چپ یک 

 مرد
 حق ارث یک ھشتم 
 حق طالق با مردان

 حق نگھداری فرزند بعد از طالق با مرد
 حق خروج از کشور با اجازه مرد
عاطفھ (تجاوز دختران باکره قبل از اعدام

 !کھ زمان خاتمی ھم اجرا شد) سھالھ
نداشتن حق ریاست جمھوری بھ علت 

 نصف بودن حق قانونی آنھا
و ھزاران قوانینی کھ در قانون اساسی 

 ....جمھوری اسالمی وجود داره
خوب شما بھ من بگوید زنی کھ بھ حتی 
یکی از موارد باال کھ در قوانین اساسی 

جمھوری اسالمی وجود داره و تمام 
رھبران اصالح طلبان بھ آن معتقد ھستند 

 ارزش احترام داره؟
 

وقتی زنی معتقد ھست باید برای ساده 
ترین حق یک انسان کھ حق لباس 

پوشیدنش ھست باید تو سرش بخوره وقتی 
زنی اعتقاد داره بخاطر نداشتن عالقھ بھ 

شوھرش و بخاطر اینکھ قوانین جمھوری 
اسالمی بھ اون اجازه طالق نمیده چون با 

مرد دیگری رابطھ داره باید با سنگ کشتھ 
بشھ وقتی زنی اعتقاد داره ارزش جونش 

نصف بیضھ چپ یک آخوند ھست چطور 
 میشھ بھ او احترام گذاشت؟

 
این مواردی کھ اون باال نوشتم از خودم 

در نیاوردم اینھا قوانین جمھوری اسالمی 
سال ھست کھ در  ٣۴ھست ھمان قوانینی 

 !!جمھوری اسالمی اجرا میشھ

 مذھب و حكومت مذھبی دشمن بشریت
 ارسال خبر ھا  از رضا مرادی 

 

 مارتھ دبورا داللو

البتھ این از تربیت اسالمی شما است چون  زن در اسالم چیزی 
بیچاره شما كھ نانتان را با توھین كردن بھ خود و . شبیھ برده است

. خون پاشیدن بھ زندگی دیگران می خورید  

با گرمی بی سابقھ ھوا در  شھر 
یاسوج، برخی از خانواده ھا با حضور 

در پارک ھا افطاری خود را صرف 
می کنند و اوقات فراغت شبانھ خود را 

 .در این مکان تفریحی می گذرانند
 

پارک ساحلی یاسوج یکی از شلوغ 
ترین مکان ھای تفریحی در شب ھای 

ماه رمضان ھست کھ خانواده ھا بھ 
دلیل خنک بودن فضای این پارک 
ترجیح می دھند افطاری خود را با 

 .خانواده در این مکان صرف کنند
 

متاسفانھ این پارک ساحلی بھ دلیل 
نبودن نظارت  کافی و سھل انگاری  

مسئولین بھ مکانی برای دختران قلیان 
بھ دست تبدیل شده است کھ با پوشش 

ھای نامناسب و  بھ دست گرفتن قلیان و 
راه رفتن در پارک فضای نامناسبی 

 . *    برای خانواده ھا ایجاد کرده اند

 بیچاره اھر وصال گزارش میدھد

منظور از نبودن نظارت كافی 
مسئولین این است،  برای  اینكھ 

دختران بی حجاب قلیان نكشند باطوم  
بدست ھا و ساندیس خورھا وارد عمل 

. درد شما را مردم ایران میدانند.  شوند
مردم نھ برای حكومت شما و نھ برای 
مذھب  گندیده اسالمی شما ارزش قائل 

.*نیستند  

مانور دختران قلیان بھ دست بی حجاب 
  در پارک ساحلی یاسوج
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فتنھ عضو 
.می گیرد  

 
با ما تماس  

!بگیرید  

بشریت از حقوق و حرمت خود دفاع 
وقتی یک مشت آخوند و  ،میکند

مردساالران  و لجنھای اسالمی بھ زنان 
این بار زن و مرد بھ میدان  ،حملھ میکنند

می آیند و ازروابط انسانی و قرن و بسیت 
 . و یکمی دفاع میکنند

 
دنیای امروز با امکانات پیشرفتھ 

در مقابل تعرض بھ  ،ارتباطات اجتماعی 
زنان متحدانھ از خود دفاع 

 : آخرین نمونھ این بود. میکند
بخوان " پژوھشگر دینی" یک 

اسالمی مرتجع بھ یک شبکھ 
در " تی آر تی" تلویزیون ترکیھ 

مورد زنان باردار در یک 
حضور زنان " مصاحبھ میگوید 

باردار در مجامع عمومی  نھ تنھا 
غیر اخالقی است بلکھ زشت ھم 

عمر تغرل اینانچر می " ھست
افزاید کھ از ھفتمین و ھشتمین 
ماه بارداری زنان فقط شبھا آن 

 " ھم با ھمراھی مردھا خانھ را ترک کنند
این مزخرفات طوفان خشم مردم را بر 

زنان بھ ھمراه  ھمسران و یا . انگیخت
مردان دیگر بھ خیابان آمده و شکم ھای 

 :برآمده خود را برھنھ نشان دادند 
ومردان با بالشی در شکم بھ نشانھ 

 :ھمبستگی آمدند
چندی قبل در مریوان حکومت اسالمی 

را با لباس زنانھ بر "  مجرم" یک مرد 
تن در شھر چرخاند و از این طریق 

خواست اعالم کند کھ لباس زنانھ  و زن 
بودن  یک وسیلھ ادب کردن مردان و یا 
 . وسیلھ نھایت تحقیر شدن یک مرد است

 
در اعتراض بھ این رفتار جنبش زنان 

سرخپوش مریوان شکل گرفت و مردان 
در ابراز ھمبستگی با زنان لباس زنانھ بر 
تن کرده و یک جنبش بزرگ راه انداختند 
کھ در دنیا با عکس العمل بزرگی روبرو 

شد و در نھایت پوزه حکومت اسالمی 

رسما بھ خاک مالیده شد و مقامات باالی 
"  غلط کردم"دستگاه سرکوب رژیم  بھ 

 .افتادند
  

 : سخن من این بار خطاب بھ مردان است
در ایران یک حکومت اسالمی وجود دارد 

یکی از مھمترین مشخصھ ھای این 
آخوند . حکومت ضدیت اینھا با زنان است

تن پرور و ھرزه کھ بھ زن فقط بھ عنوان 

یک وسیلھ تمتع جنسی و یک وسیلھ لھو و  
حکومتی  ،لعب و سو استفاده نگاه میکند

اسالمی کھ مبتنی بر شریعت و 
زن را نھ یک  ،دستورھای محمد و قران

انسان برابر با مرد بلکھ یک ودیعھ الھی 
برای تجاوز و سو استفاده جنسی و روحی 

سی و پنج سال است  ،و خدماتی می بیند
در  ،کھ زن را زیر پا لھ میکنند

رسانھ ھای خود بھ زنان توھین 
ھر نوع ابرزا وجود  ،میکنند
نام نھاده و " مبتذل " زن را 

در بھترین حالت میخواھند 
خود را از جامعھ و    ،زنان

جلوی چشم صاحبان جامعھ 
یعنی مردان اسالمی گم کنند و 
در خانھ بمانند و بپوسند و ھر 

گاه این صاحبان تن و روان زنان اراده 
بھ آنھا با روی گشاده خدمات بدھند  ،کنند

و در مقابل ھر نوع رفتار این مردان کھ 
 ،نمایندگان خدای بیشرم روی زمین ھستند

 . ساکت باشد و اعتراضی نکند
طبعا این سیاست و این روش نابودی 

زنان با عکس العمل ھمان زنان و بتدریج 
در ایران در ھمھ جا با اعتراض زنان و 

 . مردان روبرو شد
 

حجاب یک موضوع محوری در ایران و 
حجاب . در کشورھای اسالم زده است

ھمچون  قفلی است کھ حکومت و اسالم 
بر تن و بدن زن میزند و از این طریق 

میخواھد  بھ ھمھ نشان میدھد کھ این زنان 
تحت تسلط مردان و اسالم ھستند و یک 
سلول انفرادی را با خود حمل میکنند و  

اگر مجبور باشند بھ خیابان  بیایند این داغ  
بردگی یعنی حجاب اسالمی را با خود باید 

 . یدک بکشند
 

در ایران  بھ درست علیھ این ننگ یعنی 
بیرق جنبش اسالمی و نھ آنگونھ کھ 

اعتراض " پوشش" بعضی ھا میگویند 
در ایران زنان این داغ . بوده و ھست

بردگی را بھ آتش کشیده اند و این 
مھمترین چالش در کشورھای اسالم زده و 

در دفاع از انسانیت زنان و علیھ قوانین 
 . پوسیده اسالمی است

 
در این مبارزه بزرگ ھمراه زنان باشید و 

مبتکر برنامھ ھای متنوع از  طریق 
ایران  آبستن ! رسانھ ھای اجتماعی شوید

تحوالت مھمی است و نسل جوان و مدرن 

و پیشرو باید جلوه ھایی از مبارزه را 
ھمچنان کھ در مریوان و یا ترکیھ شاھد 

بپا خیزید و . ھستیم را از خو د بروز دھد
 !  علیھ حجاب و تحقیر زنان کاری بکنید

 مینا احدی ! و این بار سخنی با مردان 

 

 

بھ دست دستگاھھایی است  کھ تولید کننده 
  !و مدافع خشونت ھستند

 
جنبش برای رھائی زن –فتنھ   

 ادامھ از صفحھ یك


