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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و از

  ٢٠١۶ سپتمبر ١۶
  

  :"یخطر امنيت"
  !ع اعالم داشترا ممنو) چادری(ود، پوشيدن برقع خ" داعش"اکنون 

  

  

  .ممنوع اعالم داشت"عبرق"در تأسيسات نظامی خود پوشش سرا پا يعنی " داعش"ه گی ھا تاز: زنان در چادری

  dpa - "دی پ آ"از: عکس

  

 وجود یًکه آيا پنھان کردن سراپای کامل زنان مسلمان واقعا  دليل مذھبی دارد، مشاجرات و مباحثات زياد در زمينۀ اين

  اسالمیترين گروپ یافراط " ISداعش "دولت اسالمی تروريستی  در ھر صورت تعجب آور است که گروپ. دارد

  . را منع می کنندع پوشش توسط برقلی، عدر مقطع ف

پوشش باعث می شود :  داليليست که در فرانسه  ارائه می شودھمان گفته شده، منع چنين پوشیرا که در زمينۀ داليلی 

 به دست آورده، گزارش Iran Front Pageز پورتال ی که امعلوماتاساس به " دايلی ميل. " تا امنيت به خطر بيفتدد 
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" داعش" از جانب ع، پوشيدن برق"لصمو"مانند رشمال عراق  دتروريست ھا ی امنيت نظامی و  مراکزدرتمام : می دھد

  .شده استتأسيسات نظامی منع قرار داده ھمان فقط در 

 عاست که دراين اواخر توسط زنان برق" داعش" جنرال دن چنديني ، حمله نمودن و به قتل رسانعادیدليل اين اقدام غير 

  . پوش صورت گرفته است

در صورت عبور . قرار گزارش داده شده،  به جز از عمارتھای مھم، در ديگر نقاط  مقرارات طبق گذشته باقی می ماند

واقع افراطی آنھا را و مرور زنان در جاده ھا بدون پوشش، به طور عموم مورد لت و کوپ می گيرند وحتا در بعضی م

  .به قتل نيز می رسانند

امر به معروف و نھی از منکر ادارۀ طالبان است   در واقع ھمان ادارۀ- "یپوليس اخالق"تحت نام  ادارۀ مخصوصی که 

حتا مراقبت نمايد که ھيچ زنی  تا گرديده، وظيه داردايجاد " داعش"به وسيلۀ در سوريه و عراق  - مترجم- به نام ديگری 

  .ک قسمت از جلد خود را نبايد نشان بدھدي

 "داعش"که تحت تسلط   در سوريه تا زمانیManbidschش نبيدشھر مدر " داعش"به مانند تمام نقاط تحت کنترول 

ش  در ماه اخير از تسلط که شھر منبيد ھمين. قرار داشت،  زنان را مجبورنموده بودند تا سرا پای خود را بپوشانند

اجباری شده از طرف ی پوششھا آزاد شد، تعداد زياد زنھا به جاده ھای  اين شھر برآمده و "شداع"حکمفرمايان 

 خود، مورد مجازات شديد و ۀنا گفته نماند که تحت حاکميت تروريستھا، زنھا با نشان دادن چھر. را آتش زدند" داعش"

  .. قرار می گرفتند"داعش" ه ای از طرفبی رحمان

  

  

  

 

 

 

 
 


