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  حاکميت اسالم سياسی و فرامين آن
  ممانعت از نشستن زنان برروی چوکی

 

 سوريه، »رقه« در سطح شھر ئی، با نصب پالکاردھا)داعش(گروه تروريستی موسوم به دولت اسالمی عراق و شام 

 . وضع کردچوکیفتواھای عجيبی را با عنوان قوانين جديد شرعی از جمله ممنوع بودن نشستن زنان بر روی 

، در بيانيه ای ھمچون سلفان وھابی خود، فتواھای )داعش(گروه تروريستی موسوم به دولت اسالمی عراق وشام  

 ١۵ در شمال شرق سوريه ابالغ و اجرای آن را از »رقه« در شھر ءنين شرعی را برای اجراعجيبی با عنوان قوا

  .اعالم کرد) عقرب ٢۵(مبرنو

 اين گروه، پوشيدن ھرگونه شلوار جين و تی شرت و آرايش صورت برای دختران ممنوع است و آنھا ۀبر اساس بياني

  .بايد لباس عبا و حجاب اسالمی داشته باشند

ممنوع بوده و کسی که مرتکب آن شود به قطع دو انگشت سبابه و وسط محکوم برای زنھا چلمشيدن سيگار و ھمچنين، ک

  . آن اعدام خواھد شدۀ ضربه شالق محکوم و با ادام٨٠می شود؛ در صورت تکرار، به 

 کوتاه کردن مو ممنوع است و مخالفت کردن با اين قوانين براساس اين بيانيه، آرايشگاه ھای مردانه بايد بسته شود و

  .شرعی حکم اعدام دارد

گذاشتن لباس زنانه درفروشگاه ھا درمالء عام ممنوع بوده «: کيد کرده استأاين گروه تروريستی در بيانيه خود ت

ردان حضور داشته باشند در اماکنی که لباس زنانه دوخته می شود نبايد م. وفروش لباس زنانه بايد توسط زن باشد

  ».درغير اين صورت آن اماکن بسته خواھد شد

ھمچنين زنان در . از ديگر فتواھای اعالم شده از سوی اين گروه، ممنوعيت استفاده از تصوير زنان در تبليغات است

از موادی مانند ژل آرايش کردن، مدل دادن مو و استفاده . صورت نياز به درمان، تنھا بايد به دکتر زنان مراجعه کنند

  . ضربه شالق در پی خواھد داشت٨٠برای مو توسط جوانان ممنوع بوده و مخالفت با آن 

نامی است ) داعش. ( ضربه شالق محکوم خواھد شد٧٠کار ببرد به ه را ب» داعش «ۀھرکس کلم: اين بيانيه افزوده است

  .اده اندد» دولت اسالمی عراق و شام«که برخی به گروه تکفيری موسوم به 

  . ماه پيش در کنترل گروه ھای تکفيری و تروريستی است١٠در شمال سوريه از نزديک به » رقه«شھر 

   

 


