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  ۶شماره  
٢٠١٣ اوت١٩ -٩٢ مرداد ٢٨دوشنبھ   زن آزاد 

جنبش برای رھائی زن  -نشریھ فتنھ   

كیوان جاوید: سردبیر  
 زن آزاد

 مخاطرات انتشار این شماره
 

این شماره و احتماال شماره بعدی 
.زن آزاد در ایتالیا آماده خواھد شد  

 
در اروپا، تابستان فصل گشت و 
گذار است؛ فصل سفر بھ مناطق 
گرم سیر و  شنا و راه رفتن ھای 
. بی پایان در خیابان ھای ناشناختھ

امسال یک بار دیگر گذرمان بھ 

دوست مشترک من و . رم افتاد
ھمسرم خبر داد برای دیدار با 
خانواده اش برای سھ ھفتھ در 

آمریکا خواھد بود و از ما خواست 
اگر مایل باشیم می توانیم خانھ او 

را در کھ در قلب رم بنا شده است، 

ھمسرم اصرار داشت . اشغال کنیم
این موقعیت طالئی را از دست 

ندھیم  و باالخره موفق شد با یک 
. شرط   راضی ام کند  

 
شرط این بود حتما زن آزاد را 

گفتم دو روز آخر ھفتھ . منتشر کنم
برای آماده کردن نشریھ، مال من 

فکر نمی کردم پیدا کردم . است
. اینترنت در رم کار سختی باشد
دوست مشترک ما از اینترنت 
موبایل استفاده می کند و برای 
خرید اینترنت بھ شرکت ھای 

ھمھ شرکت ھا . متفاوت سر زدیم
اوال فقط از . یک قانون داشتند

طریق کارت اعتباری خرید خط 
اینترنت ممکن بود و دوما باید 

. شماره حساب ایتالیائی می داشتیم
بھ این دلیل دست از پا درازتر در 

کوچھ و پس کوچھ ھا پرسھ می 
جمعھ . زدیم تا شاید راھی پیدا کنیم

شب بھ یک مکان مشروب فروشی 
سر زدیم و در ازاء نوشیدن دو 

مشروب سبک توانستیم از اینترنت 
آن مکان برای یک ساعت استفاده 

خستگی روز و آفتاب داغ . کنم
آنچنان مرا از پا در آورده بود کھ 

. راھی خانھ شدم  
روز شنبھ باز ھم ویالن خیابان ھا 

چشمم بھ یک یادداشت . بودیم

 دو تابستان داغ
 کیوان جاوید

 

 

۴صفحھ ادامھ در   

نینا مرادی علیرغم اینکھ در 
انجمن استان قزوین انتخاب شده 

بھ این دلیل کھ گویا زیبایی و ، بود
جذابیت او مردان را تحریک می 

 از سوی ھیئت بررسی .کرده است
 .کنار گذاشتھ شد

 
بھ نقل از سایت عربیھ، نینا 

 سالھ و 27سیاھکلی مرادی 
دانشجوی رشتھ مھندسی 

کارشناسی ساختمان در انجمن 
شھرداریھا توانستھ بود بعنوان 
عضو انجمن شھرداری قزوین 

اخبار مربوط بھ این . انتخاب شود
مسئلھ در روزنامھ ھای ایران 

بنا بھ خبر . وسیعا انتشار پیدا کرد
سایت عربیھ علت اخراج این زن 
تحریک مردان بخاطر زیبایی او 

بقیھ اعضا انجمن . اعالم شده است
مرد ھستند و پیشتر نیز ھیئت 

مربوط بھ تائید یا رد صالحیت 
کاندیداھا، صالحیت او را برای 

شرکت و کاندیداتوری  مورد تایید 
اما اعضای انجمن . قرار داده بود

استان قزوین گفتھ اند کھ نینا بھ 
خاطر زیبایی اش جوانان شھر را 
فریب داده است کھ توانستھ است 
رای الزم را برای انتخاب شدن 

از این رو ما نمی . کسب کند
خواھیم کھ ایشان در این پست کار 

 .کند
 

 ارسال خبر از عبدل گلپریان

اخراج بخاطر 
 زیبائی

 

البتھ در اینجا بھ ھمین یادداشت کوتاه بسنده می کنیم کھ شرکت در ھر 
مسئلھ اما این است کھ این . نھاد دست ساز حکومت باید مذموم باشد

، مورد “سبیل دار”فقط فاطمھ کماندو ھای . حکومت زشتی ھا است
. در ھمھ دنیا این کار حکومت یک اسم دارد. قبول این حکومت اند

اگر آپاتاید نژادی را در آفریقای جنوبی بھ گورستان ! آپارتاید جنسی
.*آپارتاید جنسی، سرنوشت بھتری نخواھد داشت. تاریخ سپرده اند  

با پوزش فراوان از خوانندگان عزیز بھ این خاطر کھ این شماره زن 
آزاد در چھار صفحھ منتشر شده است و ھمچنین با معذرت از دوست 

عزیزم تھمینھ کھ خبر داده بودند مطلبی علیھ سنگسار فرستاده اند اما 
نوشتھ ایشان ضمیمھ ایمیل نشده بود و دسترسی من ھم بھ ایمیل 

.*دیگر مقدور نبود  

افسانھ وحدت صفحھ  ٢   "ھر چھ غیراسالمی است باید نابود شود"

 با نشریھ  
  زن آزاد

 ھمکارى کنید
fitnah.movement@gmai :ایمیل

www.facebook.comitnahmov
www.fitnahmovement.blogsp  :آدرس وبالگ

  :آدرس فیس بوك

 زن آزاد 
 رھائی زنجنبش برای  -نشریھ ھفتگی فتنھ 
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علم الھدی امام جمعھ مشھد در 
خطبھ ھای نماز عید فطر این شھر 

را بزرگترین نماد " بی حجابی"
و " ضددینی"، "ضداسالمی"
توصیف کرد و " ضداعتدالی"

 .خواستار برخورد شدید با آن شد
 

 سال پیش ١۴٠٠این فسیل از گور 
 سال ٣۴درآمده بھ درستی پیام 

حکومت اسالمی را در یک جملھ 
نابودی حرف . خالصھ کرده است

از ھر . اول این جانوران را میزند
این جملھ . کالمشان خون میبارد

 سال قتل و ٣۴در بر گیرنده 
 و ھستی مردم،  غارت زندگی

اشاعھ زن آزاری و کودک 
آزاری، اشاعھ اعتیاد، تن فروشی 

 مردم  و بھ نابودی کشیدن زندگی
اعدام . و این اسالمی است. است

آزادیخواھان، و فعالین حقوق 
، قطع دست و پا و چشم  انسانی

  بی. درآوردن اسالمی است
حرمت کردن مردم وتحقیرزنان 

کودکی را بھ . اسالمی است
رسمیت نشناختن و نگونبخت 

. کردن کودکان اسالمی است
سنگسار اسالمی است و خالصھ 

ھر آنچھ بوی مرگ و نابودی 
عین جملھ . میدھد اسالمی است

علم الھدی . علم الھدی است
منظورش این است کھ ھنوز ھمھ 
چیز را بھ طور کامل نابود نکرده 

اند و تشویق بھ ادامھ تخریب و 
 .کشتار بیشتر میدھد

  این شخص آنقدر از زنان و بی 
حجابی زنان و فعالیت اجتماعی 
زنان وحشت دارد کھ در مراسم 

گشایش المپیک پکن زمانیکھ ھما 
حسینی پرچم کاروان ایران را 

 بھ خود لرزید و حمل می کرد
سپردن بیرق ملی  بھ دست : گفت

ھای  یک زن خالف ارزش
اسالمی، مخالف با تعالیم 

معصومان و موجب تاخیر در 
یادتان . حضور امام زمان میشود

ھست ھمکار این شخص کاظم 
صدیقی وحشت زده از زنانی کھ 

کنند و این  با شھامت پایداری می
ھا را روزانھ بھ چالش  اراجیف

میکشند، در نماز جمعھ تھران 
گفت بانوانی کھ ظاھر مناسبی 
ندارند باعث گسترش زنا در 

شوند کھ این باعث  جامعھ می
در پاسخ بھ   .افزایش زلزلھ است

این خبر کھ موجب حیرت مردم 
دنیا شد، جنیفر مک رایت دختر 

دانشجو از آمریکا کمپینی بھ اسم 
سینھ لرزه بھ راه انداخت و گفت با 

این اقدام میخواھد این سخن را 
 قرار دھد و  مورد آزمایش علمی

از زنان خواست کھ با پوشیدن 
لباس تحریک کننده در یک روز 

ھایشان را  قدرت ماورایی سینھ
و  مورد بررسی قرار دھند

جمھوری اسالمی باز ھم با تمام 
ھایش مورد  ھا و اخوند آیت هللا

. تمسخر مردم دنیا قرار گرفتند
مدیای اجتماعی پر شد از زنان 

ھای لخت تا این  سینھ باز و پیکر
بھ ھم بار خدای علم الھدی را 

 .چالش بکشند
 
  ھر چھ غیر اسالمی است یعنی 

،   انسانی آزادی و برابری، زندگی
 ارزش برابر زن و مرد،  یعنی
 شاد بودن، خوشبخت بودن،  یعنی

. پیشرفت کردن و مدرن بودن
ھای شیرین داشتن،   رویا یعنی

 سرکش  یعنی.  نبودن ناموس کسی
  بودن، تمکین نکردن ،یعنی

 انسان  توسری نخوردن، یعنی
ھا مفاھیم جامعھ  این. دوست بودن
فریاد .  است٢١مدرن قرن 

انسانیت است وغیر اسالمی است 
 . نابودیش است و المھدی در پی

 
 در  ھای اسالمی سعی فسیل 

نابودی ھر آنچھ بوی انسانیت، 
بوی آزادی و رھایی میدھد را 

ھمھ توانشان را بھ کار . .کردند
گرفتند تا جامعھ را اسالمی کنند، 

ھمھ قدرت و ھمھ پول یک مملکت 
پر ثروت را ھمھ ارتش و اراذل و 

اوباش بسیج و پاسدار را بھ کار 

 طلبھ و اخوند ١٢٠٠٠٠گرفتند، 
بھ مدارس فرستادند تا ترمز 

پیشرفت جامعھ را بکشند و قرون 
و اگر زنان . وسطی را پیاده کنند

اجازه میدادند از طالبان بد تر 
 کردند  در یک کالم سعی .میکردند

 سال ٣۴ھمانطور کھ علم الھدی 
را در یک جملھ خالصھ کرد  ھر 

 و  آنچھ غیر اسالمی است، انسانی
  .محترم است را نابود کنند

 
اسالم علم الھدی از شادی مردم و 

جوانان وحشت دارد ولی ھر 
موقعیتی کھ برای جوانان پیش 

میاید بساط شادی و رقص بّر پا 
ّحتی روز عاشورا بھ ، کنند می

و جشن  کنند می حسین پارتی تبدیل
علم . آب بازی راه می اندازند

از کم حجابی زنان  الھدی و شرکا
بر خود میپیچد، تمامی نیروی 

سرکوبشان را علیھ آن بسیج 
ھا دائما باال  حجاب میکنند ولی

ھا  کوتاه تر و  ترمیروند، مانتو
شوند و امثال  آرایش ھا غلیظ ترمی

. عام الھدی را از ترس میلرزانند
ھا ھزار  ھای دولتی صد طبق آمار

زن و دختر ساالنھ تذکر میگیرند، 
دستگیر میشوند و مورد اذیت و 

میلیونھا نفر . آزار قرار میگیرند
در ایران از اسالم نفرت زده اند و 
بھ زودی با جنبشی گسترده بساط 

 حقوقی اسالمی  قتل و کشتار و بی
 . این آقایان برچیده خواھد شد

 
رنسانس بعدی در راه است و 

پایان اسالم در قدرت برای ھمیشھ 
و زنان پیشرو آن  اعالم خواھد شد

  * .خواھند بود

  "ھر چھ غیراسالمی است باید نابود شود"

 افسانھ وحدت  

هللا  آیت"بھ گزارش شفقنا در قم، 
در خطبھ نخست " رضا استادی

گاھی : نماز جمعھ این ھفتھ قم گفت
اوقات امر بھ معروف و نھی از 

گیرد  ای صورت می منکر بھ گونھ
کھ بیشتر مردم را از دین متنفر 

کند و باید اعتدال در اینجا  می
رعایت شود اما این بدان معنا 

نیست کھ اصل قضیھ فراموش 

 .شود
داری در  امام جمعھ قم کاھش دین

جامعھ را مورد توجھ قرار داد و 
اگر دولتی گزارش عملکرد : افزود

خود را طی چھار یا ھشت سال 
کند باید دالیل کاھش تدین  ارائھ می

را ھم مورد توجھ قرار دھد زیرا 
این امر در جامعھ اسالمی بھ ھیچ 

 *.وجھ پذیرفتنی نیست

 کاھش دینداری در اعتراف امام جمعھ قم

ھای  اعتراض بھ نصب عکس
 !دختران کنکوری در سراب

 
امام جمعھ سراب با انتقاد از نصب 

ھای آرایش کرده دختران  عکس

: آور کنکور در سراب گفت مقام
ھا از  ھا و آموزشگاه باید خانواده

ھای دختران  نصب عکس
جلوگیری کرده و اماکن و نیروی 

 *.انتظامی آنھا را جمع آوری کنند

 ھر چھ اسالمی است نابود می شود

 !طالیی ھشدار داد
رئیس کمیسیون فرھنگی و 

اجتماعی شورای شھر تھران از 
افزایش زندگی مجردی دانشجویی 

: در شھر تھران خبر داد و گفت
ھای  این پدیده جدیدی از نوع آسیب 

اجتماعی است کھ پیامدھای 
 .خطرناکی دارد

 
وگو با  مرتضی طالیی در گفت

: ایلنا، با بیان این مطلب افزود

ھایی مبنی بر   گزارش متاسفانھ 
ھای مجردی در  تشکیل زندگی

تھران داریم کھ در آن دختر و پسر 
دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر 

 .کنند یک سقف زندگی می
 

ھنوز آمار رسمی  : وی ادامھ داد
در ابن بخش اعالم نشده است اما 

این معضل و پدیده جدید قطعا 
ھای جدیدی را بھ ھمراه  آسیب

 *.خواھد داشت

 زندگی مشترک خارج از ازدواج در تھران

این خیل گردن کلفت ھا و مافیای اسالمی از کدام کشور حرف می 
زنند؟ ھشدارشان بھ چھ  کسانی است؟ انگار از کشوری حرف می ز 

. نند کھ یک روز مامور اسالمی باالی سرشان حضور نداشتھ است
.* اینجا ایران است و اینھا دارند درماندگی رژیم شان را اعالم می کنند  
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چنین می فرماید خبرنگار فارس 
ھر سال تابستان و گرمای : کھ

ای  ای است تا عده سوزانش بھانھ
ھای نامناسب و  از افراد با  پوشش

بھ دور از شأن یک کشور اسالمی 
ھا حضور یابند و این  در خیابان

وضعیت آشفتھ حجاب و  پوشش، 
اعتراضات مردم، مراجع تقلید و 

نمایندگان مجلس را بھ ھمراه 
 .دارد

 
ھر سال تابستان باز ھم نیروی 

انتظامی تحت فشارھای موجود 
 امنیت اجتماعی خود را  ھای گشت

فعال کرده، در سطح چند خیابان 
. دھد اصلی بھ بدحجابان تذکر می

ھای امنیت اخالقی بھ  اما گشت
صورت محدود در سطح چند 
خیابان اصلی حضور دارند و 

ھا باز ھم  حتی با حضور این گشت
ھمچنان شاھد حضور افراد 

ھا ھستیم بھ  بدپوشش در خیابان
توان گفت  ای کھ بھ جرأت می گونھ

ھیچ تغییری در وضعیت حجاب و 

عفاف در سطح شھر احساس 
شود و از بھبود وضعیت   نمی

 .پوشش  خبری نیست کھ نیست
 

وی با اشاره بھ اینکھ بازار لباس 
ھای خارجی اشباع  کشور از مدل

این ضعف : شده است، گفت
ھای ارائھ  بزرگی است کھ مدل

شده طراحان داخلی بھ تولید انبوه 
ھای زیبا  رسد؛ این افراد مدل نمی

ای را برای کارمندان زن   و پوشیده
با حفظ الگوھای اسالمی و سنتی 

اند اما از آنھا حمایت  طراحی کرده
 *.شود نمی

 بازار داغ بدحجابی در تابستان

امور بانوان ”رئیس  نایب
گوید  می“ فدراسیون فوتبال ایران

طنین نراقی بازیکن تیم ملی زنان 

ھایش  ایران را بھ خاطر مصاحبھ
علیھ فدراسیون، با محرومیت 

 .مواجھ کرده است
 

کمیتھ انضباطی فدراسیون فوتبال، 

طنین نراقی را بھ مدت سھ ماه از 
حضور در مسابقات محروم کرده 

 ھزار تومان ھم جریمھ ٢٠٠و 
. نقدی برای او در نظر گرفتھ

نراقی در واکنش بھ این حکم گفتھ 
است شاید فوتبال را 

کنار بگذارد زیرا 
توان پرداخت چنین 

ای را ندارد و  جریمھ
خودش را ھم 

سزاوار این حکم 
 .داند نمی

 
ای کھ باعث  مصاحبھ

 .محرومیت شد
 
وقتی امکانات نباشند بازیکنان "

آیند، ھمان طور  ھم بھ تیم ملی نمی
) سرمربی تیم ملی(کھ ھلن کاستا 

بازیکنان را دعوت کرد و بسیاری 
با شرایط . آیند از آنھا گفتند نمی

اسفناک خوابگاه ھر بازیکنی باشد 

ای  یک بازیکن حرفھ. آید نمی
جایگاھش در چنین خوابگاھی 

 ".نیست
 

ای کھ منجر بھ  نراقی در مصاحبھ
بھ ما : محرومیت او شد، گفت

گویند بودجھ نیست، اگر بودجھ  می

ًندارید تیم را اصال بھ مسابقات 
ما ھنگامی کھ بھ . نفرستید

ًتورنمنت روسیھ رفتیم واقعا 
دانید چھ  نمی. افسرده شدیم

ھایی بھ ما دادند، مقابل  لباس
ھا  ھای دیگر مانند بیچاره تیم

 .*بودیم

 انتقاد از مافیای فوتبال زنان

 

 

... می گوید ھر سال گرمای سوزان بھانھ ای است تا 
بھانھ ای است؟ جناب با زبان اسالمی اش می گوید 
گرما سوزان است و بعدا چشم می بندد و دھان باز 

. می کند کھ رعایت نکردن حجاب بھانھ ای است
گیریم طرف مقابل مسلمان متعھدی ھم باشد و 

عقل حکم می کند برای . نخواھد بی حجاب باشد
رھائی از گرمای سوزان و رعایت بھداشت عمومی 

حجاب را کنار بگذارد و بفکر سالمت روحی و 

 -اما از حق نگذاریم این  پاسدار . جسمی خود باشد
خبرنگار، میداند برای زنان در ایران پس زدن 

حجاب فقط مقابلھ با گرمای سوزان نیست، کھ یک 
امر مبارزاتی و تالش برای تضعیف بیشتر حکومت 

ھم حکومت اسالمی میداند و ھم . اسالمی نیز ھست
در گرما . مردم ایران کھ حجاب امری سیاسی است

ی سوزان اما زنان صد چند حق دارند حجاب را 
. *دور بیندازند  

جمھوری اسالمی یک پدیده و 
یک حکومت منسجم در مقابلھ با 

ھر جنسیتی داشتھ . زنان است
باشند و بھ ھر دستھ و باندی تعلق 

داشتھ باشند، در یک چیز با ھم 

ضدیت با زن و . متفق القول اند
پایمال کردن حقوق زن جزو 

اگر .  صفات مشترک آنھا است
توجھ کرده باشید، این دستھ از 

زنان کھ کمر خدمت بھ حکومت 
اسالمی بستھ اند، و البتھ نان شان 

بھ ھمین دلیل در روغن است، 
مدام بخودشان نیز توھین می کنند 

تا نشان بدھند در ھمھ مذاھب و 

البتھ در اسالم، زن فقط یک برده 
زنان در ایران اما در ھر . است

شرایطی یک جواب بھ این 
ما ! حکومت و ایادی آن میدھند
حق انسانی خود را بھ نبرد 

. روزانھ از شما باز پس می گیریم  
در این میان اما، ھمھ جامعھ 

وظیفھ دارد از زنان در مقابل این 
. *حکومت توحش حمایت کند  

گروھی از دزدان مسلح بھ تازگی 
بھ طور ھدفمند موی سر زنان را 

اعضای این . چینند در مالءعام می
ھا یا  باند در مراکز خرید، خیابان

ساحل، جلوی زنانی را کھ موی 
گیرند و با تھدید از  بلند دارند، می

خواھند تا موی سر خود را  آنان می
جمع کنند و سپس با یک قیچی 

 .چینند دستھ مو را می
این روش سرقت موی زنان در 

کلمبیا، آرژانتین و برزیل ھم 
 .گزارش شده است

 
اند کھ  شماری از زنان قربانی گفتھ

شان  کھ بھ روی دزدھا در حالی
اند، از آنھا  اسلحھ کشیده بوده

اند موھایشان بھ صورت  خواستھ
کنند تا کار  جمع" دم اسبی"

مھاجمان برای چیدن موھا با قیچی 
 .تر شود راحت
 ھای ایمنی بھ زنان مو بلند توصیھ

مسئوالن شھر ماراکایبو بھ زنان 
اند کھ ھنگام حضور  توصیھ کرده

در شھر موھایشان را دم اسبی 
ھا  نبندند یا بھ حالت باز روی شانھ

رھا نکنند، تا توجھ دزدان را زیاد 
بھ فروشندگان . جلب نکنند

 مو نیز دستور داده شده تا  اکستنشن
زمان خرید از منشا مو سئوال 

 *.کنند

دزدان مو در کمین 
! اند، دم اسبی نبندید  

 

 
 

 
باز ھم بگویند جمھوری اسالمی 
. بی دلیل بھ موی زنان گیر میدھد

دیدید کھ دزدی مو ھم دارد بھ 
یک پدیده عالم گیر تبدیل می 

شود؟ فکر نکنید طی این سی و 
چھار سال بی جھت حکومت 

اسالمی با شالق و زندان و 
. جریمھ بھ جان زنان افتاده است

دارد از آنھا در مقابل دزدی موی 
ھمھ . سرشان محافظت می کند
. موھا زیر روسری پنھان  

اما انگار زن بودن جرم جھانی 
.*فقط این یکی کم بود. است  

 جرم  جھانی 

ورزش حرفھ ای حق 
 مسلم زنان



 ۴   صفحھ                                                                                                                                 ۶زن آزد شماره    

 این نشریھ  ھمھ زنانی است 
كھ  مذھب اسالم زندگی شان 

. را تباه  كرده است  

کوچک افتاد کھ خبر از اینترنت 
!مجانی میداد  

از فروشنده جوان پرسیدم می شود 
از این اینترنت اسفتاده کرد؟ گفت 

گفتم برای چھ ". سنیور"بفرمائید 
مدت می توانم استفاده کنم؟ گفت تا 

. وقتی کھ خستھ بشوی  
 

ساعت یک عصر زیر ستونی در 
مقابل فروشگاه  بھ روی پلھ ای 

مقاالت . را دایر کردم" میز کارم"
و مطالبی را کھ مشاھده می کنید 
محصول حاتم بخشی آن فروشنده 

دو ساعت پای . گشاده دست است
آن ستون نشستم و گاھا آبی نوشیدم 

بغضا . و بھ کارم ادامھ دادم
رھگذر ھا سراغ آدرسی را از من 

من ھم یک جواب . می گرفتند
بعد از . من ھم مسافرم. آماده داشتم

دو ساعت ھمسرم با چندین عکس 
و تکھ ای از پیتزای خوشمزه 

ایتالیائی، سری بھ من زد و سوت 
. پایان کار را کشید  

ظھر . یک روز بھ عقب برگردیم

روز جمعھ با یک خط ویژه بھ 
نیم . سوی دریا حرکت کردیم

ساعت بعد کنار ساحل بودیم و تا 
بخواھی جمعیت شاد و سر حال و 

ھمھ تالش می کنند . بازی گوش
بیشترین بخش بدن خود را در 

حاصل . معرض آفتاب قرار بدھند
تابستان داغ برنزه شدن ھمھ 

میدانستم نمی . ساکنین اروپا است
توانم از طریق اینترنت عکس 

زیادی برای این شماره جمع کنم 
بھ این دلیل با پر روئی از بعضی 
ھا خواستم اگر اجازه بدھند برای 

نشریھ زن آزاد از آنھا عکس 
ھدفم را در یکی دو جملھ . بگیرم

برای آنھا تشریح می کردم و ھر 
جا کھ طرف مقابل انگلیسی نمی 

فھمید ھمسرم بھ زبان ایتالیائی 
متوجھ شان می کرد کھ من چھ 

کسی مخالفت . درخواستی دارم

نکرد و ھمھ با خوشروئی جواب 
از آنھا خواستم . مثبت دادند

سرشان بھ کار خودشان باشد تا 
.من بھ وقت مناسب عکس بگیرم  

 
راستش دو سھ خانواده گردشگر 
مسلمان نیز بھ چشمم خوردند و 

مرادن با تی . کفرم را در آوردند
شرت و شلوارک و زنان پیچیده 

واقعا . شده در مقنعھ و لباس بلند
دنیای احمقانھ . غم انگیز است

اسالمی ھائی کھ زن مالکیت 
خصوصی آنھا است و ھمانطور 

کھ پولشان را از دید عموم مخفی 
زنان و دختران . "نگھ میدارند

را مخفی می کنند تا از دید " شان 
بیچاره . غریب ھا در امان باشند

زنانی کھ در خانواده ای مسلمان 
زاده شده یا اسیرفرھنگ و جنبش 

. سیاه اسالمی اند  
 

اما، ھدف از این یادداشت مشاھده 
چندین و چند باره من از وجود دو 

تابستان در اروپا و در ایران 
" قلب دریای خزر"من از . است

می آیم؛ جائی کھ کمی بیشتر از 
من . سی سال در آنجا زندگی کردم
از جائی می آئیم کھ حکومت 

اسالمی دریا را زنانھ و مردانھ 
کرد و بخشی از آن را با گونی 

استتار " خواھران"برای آبتنی 
کرد و در بخش وسیع تر، تابلوی 

ورود ممنوع برای زنان  کاشت و 
خواھر زینب و گشت ارشاد و 

نیروی مسلح سوار بر پاترول و 
موتور سوران حزب اللھی را 

مامور کرد مراغب مردم باشند تا 
. دین اسالم بھ خطر نیفتد  

 
محصول آن مراغبت ھا و آن ھمھ 
گشت و سرکوب و زندان و آزار 

مردم، و بویژه زنان اما، یک موج 
برگشت عظیم از دین و خدا و 

مذھب و صد البتھ تنفر بی حساب 
ھمھ . از حکومت اسالمی است

سران رژیم اعتراف می کنند 
مردم ایران در ابعاد زیاد دارند 

پشت بھ دین می کنند و برای 
کمترین " فرایض دینی"اجرای 

.اھمیتی قائل نیستند  
 

حکومت اسالمی با ھمھ توان 
نظامی و سیاسی و فرھنگی خود 
بھ مقابلھ با مردم ایران برخاستھ 

است، اما اعتراف می کند شکست 
این شکست باید . خورده است
باید این نخواستن . تکمیل بشود

فرھنگ و ارتجاع اسالمی را تا بھ 
ھر آنچھ بوئی از . آخر پیش برد

مذھب و اسالم داشتھ باشد باید گند 
زدائی کرد و یک زندگی مدرن 
تمام عیار امروزی را جایگزین 

. این نکبت اسالمی کرد  
 

 تا شماره بعد بھ امید دسترسی بھ 
.*اینترنت در ھمھ وقت  

دو تابستان: از صقحھ اول  

 

 ساحل دریا در ایتالیا عکس از اینترنت

اینجا نھ ماموری ھست کھ بلندی 
یا کوتاھی، ضخامت یا نازکی 

لباس مردم را اندازه بگیرد، نھ 
کسی پیدا می شود کھ  ناموس 

پرستی اش جریحھ دار بشود و 
ھر چھ . رگ گردنش باال بزند

ھست آزادی در پوشش و رفتار 
. *است  

مردم قدرت فوق 
تصور کلیسا را  بھ 

با  . زانو در آورند
قدرت پوشالی اسالم 

.*نیز چنین می کنند  

.  حجاب را حکومت بھ زنان تحمیل کرد، بی حجابی را زنان بھ حکومت تحمیل می کنند  


