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 :در این شماره می خوانید
 ھمین صفحھبرابری زن و مرد  * 
 از یک دنیای بھتر  

 ٢صفحھ   -تشکیل ستاد مبارزه با بد حجابی * 

 ٣صفحھ   -گریز از رابطھ جنسی * 
 لیال مشیری از ایران 

 ٤صفحھ  -فتواھای اسالمی علیھ رقصیدن  * 
 ٤صفحھ  -زنان در رکاب مھدی موھوم *  

جارى در جامعھ، عمال از جھات 
 . بسیار مورد تبعیض و ستم قرار دارد

154  
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع 

اما سرمایھ دارى . سرمایھ دارى نیست
این میراث نفرت انگیز تاریخ پیشین 

را تکامل بخشیده و بھ یک رکن 
مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر 

ریشھ نابرابرى و بى . بدل کرده است
حقوقى امروز زن، نھ در افکار کھنھ 
و میراث فکرى و فرھنگى نظام ھا و 

جوامع منقرض شده و پیامبران و 

مذاھب عصر جاھلیت، بلکھ در جامعھ 
سرمایھ دارى صنعتى و مدرن امروز 

نظامى کھ بھ تقسیم جنسى . نھفتھ است
انسان ھا در قلمرو تولید بھ عنوان یک 

عامل مھم اقتصادى و سیاسى در 
. تضمین سودآورى سرمایھ مینگرد

ایجاد انعطاف پذیرى نیروى کار در 
اشتغال و اخراج، ایجاد شکاف و 

رقابت و کشمکش درونى در اردوى 
مردم کارگر، تضمین وجود بخش 

ھاى محروم تر در 

  برابرى زن و مرد،
ممنوعیت تبعیض 
 بر حسب جنسیت 

 
 از یک دنیای بھتر

 
تبعیض علیھ زنان یک 

مشخصھ مھم دنیاى امروز 
در بخش اعظم . است

کشورھاى جھان، زن رسما و 
قانونا از ھمان حقوق و 

آزادى ھاى محدود و محقرى 
ھم کھ مردان از آن 

در . برخوردارند محروم است
کشورھاى از نظر اقتصادى 
عقب افتاده تر و در جوامعى 
کھ نفوذ مذھب و سنت ھاى 

کھنھ بر نظام سیاسى و ادارى 
و فرھنگى جامعھ عمیق تر 

است، ستمکشى زن و 
بیحقوقى و فرودستى او در 
آشکارترین و زمخت ترین 

در . اشکال خودنمایى میکند
کشورھاى پیشرفتھ تر و 

مدرن تر، و حتى در جوامعى 
کھ بھ لطف جنبش ھاى مدافع 

حقوق زنان و تعرضات 
سوسیالیستى کارگرى تبعیض 
جنسى على الظاھر از بخش 

اعظم قوانین حذف شده است، 
زن ھمچنان در متن مکانیسم 
اقتصاد سرمایھ دارى و سنت 

ھا و باورھاى مردساالرانھ 

فرد وسط داود رشیدی یکی از 
برای . سینماگران بنام در ایران است

عیادت از دوستی بھ منزل ایشان رفتھ 
بھ .  (زن ھم  صاحبھ خانھ است. اند

بیان اسالمی در این خانھ زندگی می 
اگر مچ دست و نوک بینی اش .) کند

. انگار جزئی از دیوار است. پیدا نبود
“ فرھنگ سازان”این ھم بخشی از  

 .  عزیز  ما

 ٢ادامھ در صفحھ  
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فراکسیون روحانیون مجلس از وزیران کشور، 
علوم، فرھنگ و ارشاد اسالمی و آموزش و 

پرورش خواستھ است در مجلس حاضر شوند 
کھ از آن بھ عنوان  «بدحجابی»و در مورد 

در سطح جامعھ و " یک بیماری روانی"
.اند، پاسخ دھند ھای آموزشی نام برده محیط  

 
براساس این گزارش، اعضای فراکسیون 

یک "اند کھ بدحجابی    روحانیون مجلس گفتھ
است و آنھا برای مقابلھ با " بیماری روانی

.جدی عمل خواھند كرد" ناھنجاری اجتماعی"  
 

اکنون محمدتقی رھبر، رئیس فراکسیون 
روحانیون مجلس، بر لزوم برخورد فیزیکی با 

نامیده نیز تاکید "  بدحجاب"کسانی کھ آنھا را 
گویند برخورد فیزیکی  می: کرده و گفتھ است

ای تذکر بدھید، آخر  نکنید و بروید یک گوشھ
شود جلو منکرات را گرفت طوری کھ نمی این  

 
ضد (اعالم موجودیت ستاد مردمی 

)مردمی   
 

در شرایطی کھ نیروی انتظامی، طرح عفاف و 
کند   تاکنون اجرا می٨۵حجاب را از سال 

ستاد مردمی پیگیری اجرای »گروھی با نام 
 آذرماه با ٢٠در روز  «قانون عفاف و حجاب

.ای اعالم موجودیت كرد صدور اطالعیھ  
 

این گروه در اطالعیھ خود گفتھ است کھ اگر 
ھای مربوطھ از آنچھ  دستگاه خالف اسالم و »

«حرام است گاه  ، جلوگیری نکنند آن مردم و »
اللھی خودشان مکلف بھ  جوانان حزب

.جلوگیری ھستند » 
 

اهللا تھران،  براساس این اطالعیھ انصار حزب
ھای شھید بھشتی،  بسیج دانشجویی دانشگاه

عالمھ طباطبایی، صنعتی شریف، امام صادق 
و موسسھ فرھنگی جالل آل احمد ازجملھ 
دھنده  نھادھای تشکیل ستاد مردمی پیگیری »

اجرای قانون گسترش راھكارھای اجرایی 

«عفاف و حجاب .اند معرفی شده  
 

در قالب طرح  «بدحجابی»طرح مبارزه با 
بھ عنوان بخش قابل توجھی  «عفاف و حجاب»

از سال  «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی»از 
ھای  شدن رقابت  آغاز شد اما با داغ١٣٨۵

انتخاباتی در سال گذشتھ و پس از آن باالگرفتن 
ھا و برخورد حکومت با معترضان،  اعتراض

.بھ شدت قبل پیگیری نشد  
 

زمان با   و ھم٨٩این طرح بار دیگر در سال 
کار بھ  اعتراض برخی از روحانیون محافظھ

در جامعھ و تذکر بھ دولت » بدحجابی«رواج 
درباره مقابلھ 
با این مسئلھ، 

با آغاز بھ کار 
» ستاد عفاف«

در وزارت 
کشور در 

تیرماه امسال 
از سر گرفتھ 

 .  * شد

توسط " زنان بدحجاب"تشکیل ستاد برخورد با 
 حزب اهللا و بسیج
تعدادی از تشکل ھای حزب : شھرزاد نیوز

اللھی و بسیج دانشجویی، با انتشار بیانیھ ای، 
پس از " فساد بد حجابی"ضمن انتقاد از وجود 

گذشت سی سال از انقالب اسالمی، تشکیل 
گسترش راھكارھای اجرایی "ستادی بھ منظور 
.را اعالم کردند" عفاف و حجاب  

 
 دی ١٣آن ھا در بیانیھ خود آورده اند کھ در 

 قانونی كامل و جامع و مانع با عنوان ١٣٨٤
 «گسترش راھكارھای اجرایی عفاف وحجاب»

از تصویب شورای عالی انقالب فرھنگی 
گذشت كھ طی آن قوه قضائیھ و مجلس شورای 

ھای ارشاد،  اسالمی بھ ھمراه وزارتخانھ

بازرگانی، آموزش و پرورش، اقتصاد و 
دارایی، ارتباطات و فناوری اطالعات، 

بھداشت، امور خارجھ، كار و امور اجتماعی، 
كشور، راه و ترابری و مسكن در كنار نیروی 

انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان 
تبلیغات اسالمی، سازمان تربیت بدنی، سازمان 

بسیج مستضعفین، سازمان صدا و سیما، 
شھرداری، ستاد احیای امر بھ معروف و نھی 
از منكر، سازمان بھزیستی، سازمان مدیریت 

ریزی و سازمان میراث فرھنگی و  و برنامھ
 ماده واحده موظف ٢٢١گردشگری، در قالب 

حجابی  اند رسما و قانونا بھ مقابلھ با بی شده
 دستگاھی كھ ٢۶اما ھیچكدام از . برخیزند

الذكر آنھا را مسئول مبارزه با  قانون فوق
حجابی شناختھ بود بھ ھیچ یك از وظایف  بی

!اند قانونی خود عمل نكرده  
 

اسامی تشکل ھای گرد آمده در این ستاد بھ 
:شرح زیر است  

 
اهللا  حوزه علمیھ امام حسین، انصار حزب

تھران، بسیج دانشجویی دانشگاه عالمھ 
طباطبایی، بسیج دانشجویی دانشگاه شھید 
بھشتی، بسیج دانشجویی دانشگاه خواجھ 

نصیر، بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، 
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، بسیج 
دانشجویی دانشگاه امیركبیر، بسیج دانشجویی 

دانشگاه امام صادق، مركز فرھنگی میثاق، 
شورای عالی خواھران مسلمان، جامعھ 

اسالمی دانشجویان دانشگاه شھید بھشتی، 
جمعیت زنان فاطمی، جنبش دانشجویی حافظان 

حجاب، مؤسسھ فرھنگی جالل آل احمد و 
  االئمھ مؤسسھ فرھنگی محبین

 حزب اهللا، نا امید از دولت اسالمی

و بیماری روانی " بدحجابی"فراکسیون روحانیون مجلس،   

 
  نابود باد حکومت اسالمی ضد زن

پائین نگاھداشتن سطح زندگى کل 
طبقھ را مقدور میسازد و باالخره 

مخدوش کردن خودآگاھى انسانى و 
طبقاتى بشریت کارگر و دوام بخشیدن 

بھ آراء و افکار و تعصبات کھنھ و 
پوسیده و فلج کننده، برکات ستمکشى 

زن براى سرمایھ دارى مدرن معاصر 

و از ارکان انباشت سرمایھ در دنیاى 
اعم از اینکھ سرمایھ . امروز است

دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن 
خوانایى داشتھ باشد یا خیر، سرمایھ 

دارى انتھاى قرن بیستم بطور 
مشخص خود را بر این نابرابرى بنا 

کرده است و بھ سادگى و بدون 
مقاومت سرسختانھ و قھرآمیز از آن 

  . *عقب نمى نشیند

 ادامھ از صفحھ اول

http://hekmat.public
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صحبت از اینجا شروع شد کھ چرا ھمیشھ ... 
زنان از رابطھ جنسی با ھمسرانشان فراری 

ھستند و حرف بھ اینجا کشید کھ چرا اینقدر در 
 میل جنسی مردان و زنان تفاوت وجود دارد؟

 
دختران در این جامعھ با رفتارھای برابر :  لیال

از کودکی ھمھ .  با پسران مواجھ نمی شوند
احساسات برای دختران زشت و ناپسندیده است 

حتی خندیدن . و برای پسران باعث سرفرازی
و راه رفتن برای دختران آدابی دارد این است 

کھ با وجود این ھمھ سرکوب ھای رفتاری 
پیداست کھ با زنانی مواجھ ھستیم عموما 

سرخورده جنسی کھ رفتارھای برابر با میل 
مردان ندارند و نمی شود این را بھ خصلت 

بیولوزیک زنان نسبت داد و یا اگر زنی باشد 
کھ این سرخوردگیھا در او نباشد و او ھم مثل 

مردان میل جنسی باالیی داشت را ناپسند بدانیم 
در واقع این اوست کھ در حالت طبیعی بسر 

.میبرد و حق زندگی دارد  
 

من از رابطھ جنسی با ھمسرم بیزار : نیلوفر
ھستم  و از سنین بسیار پائین تر نیز چنین  

 سالھ بودم  مرا بھ عقد ١١بودم، زیرا  وقتی  
شوھرم در آوردند در آن موقع ما وضعیت 
مالی بدی داشتیم و با آجرھای سوراخ دار 

برای خودم عروسک درست کرده بودم و ھیچ 
شوھرم سرباز بود و ھر وقت بھ .  نمی فھمیدم

مرخصی میامد و پیش من میامد من بھ شدت 
از او میترسیدم و ھمیشھ بھ او گوشزد میکردم 

 ١٣تا اینکھ . اگر بھ من دست بزنی جیغ میزنم
سالھ بودم کھ برای عروسی من را آماده کردند 

و وقتی ماجرای رابطھ 
جنسی را برایم توضیح 

میدادند من از شدت 
اضطراب تکرار ادراری 

گرفتھ بودم یعنی روابط 
جنسی برای من با ترس و 

وحشت ھمراه بود و 
.  ناچار بھ تمکین شدم  

 
ھمھ ما از ماجرای : لیال

کودکی او و جنایتی کھ 
اتفاق افتاده بود متاثر 
شدیم و من گفتم سن 

ازدواج از قوانینی است 
کھ نشان از سطح مدرن بودن جامعھ دارد و در 

جامعھ ما با قوانینی کھ در واقع ضد کودک 
. است جنایاتی ھر روزه رخ میدھد  

 
در جای دیگری سخن از اینجا شروع شد کھ  

بتازگی در میان زنان متاھل جامعھ موضوع 
رابطھ خارج ازدواج داشتن بھ یک امر فراگیر 
تبدیل شده و مواردی را از این مسائل تعریف 

.کردند  
 

برخی از زنان سالھاست مواجھ با این :  لیال
ھستند کھ خودشان تبدیل بھ بردگانی شده اند کھ 

برایشان یک سری وظایفی تعریف شده است 
کھ باید خدمات دھی کنند و حق سر پیچی از 

این چارچوبھا را ندارند در حالیکھ مردان آزاد 
ھستند کھ روابط خارج ازدواج داشتھ باشند و 
امروز دیگر زنان بھ این محدودیتھا تن نمی 

دھند و بعد از مدتی برای رفع نیازھای عاطفی 
و انسانی خود بدنبال ایجاد رابطھ ھستند و این 
حق طبیعی آنھا است  و اگر مردان این حق را 
برای خود قائل ھستند پس باید این حق را برای 

اگر مردی از این . زنان بھ رسمیت شناخت 
موضوع ناراضی است و قبول ندارد پس زن 

ھم باید حق طالق داشتھ باشد و از طرفی 
برخی زنان بدلیل نداشتن سرپناه و تامین مالی 
مجبورند با ھمسرانشان زندگی کنند در حالیکھ 

ھیچ عالقھ ای بھ ھمسرشان ندارند پس اگر 
میخواھیم رفتارھای انسانی را در جامعھ رواج 
دھیم باید زنان از حقوق کافی برخوردار باشند 
تا اگر نخواستند بھ زندگی ادامھ دھند نیازی بھ 

دروغ گفتن نداشتھ باشند و بتوانند براحتی 
این قوانین مدرن زندگی انسانی  .  جداشوند
.است  

 
من ھم موافق حرفھای لیال ھستم ولی :  فیروزه

.بعضی مسائل در قرآن ھم آمده است  
 

ببین ما امروز در قرن بیست و یک، از : لیال
. اینجا شروع نمی کنیم کھ قرآن چھ گفتھ  است
نمیشود قوانین امروز جامعھ را بر اساس این 

کھ قرآن و انجیل و دیگر کتب مذھبی چھ گفتھ 
کتب اسالمی سنگسار ھم گفتھ  .  وضع کرد

اند، شما قبول دارید امروز این عمل انجام 
یا برای ھمان موقع ھم فکر نمی کنید ضد . شود

انسانی بوده است و یا قبول دارید زن از مرد 
 . پائین تر است؟ پس بحث اینھا را بگذار کنار

 گریز از رابطھ جنسی
 

 لیال مشیری از ایران

 

برای لحظھ ای شاید  با مشاھده 
این دنیای احمقانھ  حکومت و 

اما  . جریانات اسالمی بخندیم
فورا یادمان می آید اینھا فانتزی 

 . نیستند بلکھ قانون  اند

http://www.equal


 ۴    صفحھ                                                                                                                                 ٧علیھ تبعیض شماره    

زنان مرده و زنده در رکاب  مھدی  
 موھوم

 آیت اهللا ھای مرتجع و رقص زنان

  درصد دختران دوست پسر دارند٨٠
 

 درصد دختران ٨٠دھد تحقیقات نشان می 
دبیرستانی در ایران با یک پسر دوست ھستند، 
حتی ممکن است ارتباط جنسی ھم داشتھ باشند 

ھا و مسئولین مدارس از این  کھ خانواده
.اطالع ھستند موضوع بی  

 
این درحالی است کھ نوجوانان آگاھی کافی 
نسبت بھ این مسئلھ ندارند و ارتباطاتشان بھ 

کھ این امر مطمئناً ) ؟(!!شود ازدواج منجر نمی
پیامدھای ناگواری را برای آنھا بھ ھمراه 

عضو ھیئت علمی دانشگاه . خواھد داشت
عالمھ طباطایی با بیان این مطلب در جلسھ 

ھای زندگی  سخنرانی درخصوص چالش
ترین و  دختران و پسران دانشجو، سازنده

بھترین راه برای پیش برد ارتباط و عالقمندی 
ممنون . (با جنس مخالف را در ازدواج دانست

)از راھنمائی شما  
 سالگی و پسران در سن ١٢دختران در سن 

 سالگی گرایش شان برای ارتباط با ١۴ تا ١٣
. *شود جنس مخالف بیشتر می  

 
 
 
 
 

ھ     السـالم ،       زنان در حکومت قائم آل محمد، علـی
  کنند؟ چھ می

 ! پنجاه زن از سیصد و سیزده نفر
ھ                  ن اسـت ـک ت اـی ن دو رواـی نکتھ شگفت در اـی

ھ         :   فرماید    می د ـک ـن رد آـی سیصد و سیزده مرد ـگ
 ! پنجاه نفر ایشان زن ھستند

ھ              :   دوم   اشـد ـک ب ـب ن ســب دـی شاید تعبیر مردان ـب
اب        بیشتر این افراد مرد ھستند و این کلمھ از ـب

 .فزونی عدد مردان ، چنین ذکر شده است 
 

لَـھ،                    ھ اـل ـی ـق اوران حضـرت ـب سومین گروه از ـی
رـکت         علیھ السالم ، زنانی ھستند کھ خداوند بھ ـب

ظھور امام زمان آنھا را زنده خواھد کرد و بار 
ود        روه     .   دیگر بھ دنیا رجعت خواھند نـم ن ـگ اـی

ده                   :   اند     دو دستھ  ام و نشـان از زـن ا ـن رخـی ـب ـب
ط از              ـق گـر ـف شدنشان خبر داده شده و برخی دـی

 . میان آمده است  آمدنشان سخن بھ 
اد                       زده زن ـی ام ســی ی ـن ر اسـالـم ـب ـت در منابع مـع

د،                    می حــم م آل ـم اـئ ور ـق گـام ظــھ شود کھ بھ ھـن
وآلھ، زنده خواھند شد و در لشـکـر    علیھ اهللا  صّلی

گـی و                       جـروحـان جــن داوای ـم ھ ـم ان ـب امام زـم
 . سرپرستی بیماران خواھند پرداخت 

ان          اینک بھ اختصار بھ شرح حال برخی از زـن
 . کنیم  نامبرده اشاره می

 ـ صیانھ ماشطھ ١
 ـ سمیھ، مادر عمار یاسر ٢
  نسیبھ، دختر کعب مازنیھ ٣
 ـ اّم ایمن ٤
 اّم خالد  - ۵
 ـ زبیده ۶

 ـ حّبابھ والبّیھ ٧
  ـ قنواء ٨
 

اوران امــام زمــان بــانــوان                 روه ـی یــن ـگ چـھــارـم
ور حضـرت         پرھیزکاری ھستند کھ پیش از ظـھ

ھ ایشـان     . اند السالم، رحلت کرده بقیھ اهللا، علیھ  ـب
ر           :   شود  گفتھ می  ھ اسـت، اـگ امام تو ظاھر گشــت

ز      .   توانی حضور داشتھ باشـی   مایلی می  ـی ان ـن آـن
 . بھ اراده پروردگار زنده خواھند شد 

سـت و          ـی رجعت زنان مربوط بھ گروه خاصی ـن
ھا  ھر بانویی تقوا پیشھ کند و خود را با خواستھ

د،        حــم و شرایط زندگی در حکومت مھدی آل ـم
السالم، تطبیق دھد ممکن است در آینده از      علیھ

اری              رحمت خداوندی بھره   رای ـی ھ، ـب د گشــت مـن
 .  *امام زنده شود 

 
 
 

نظر مبارک خود را درباره رقصیدن زنھا یا 
مردھا در مجالس عروسی ، جشن ھا و 

 میالدھا را بیان فرمایید؟
  
 :آیت اهللا مکارم شیرازی 
تنھا رقص زن برای شوھرش جائز :جواب 

 .است
     
 :آیت اهللا روحانی 
رقصیدن زن . کف زدن جایز است:جواب 

و .برای زنان و مرد برای مردان جایز است 
. گوش دادن موسیقی ونواختن ان حرام است

غیر از (رقصیدن زن بر مرد و مرد و بر زن 
جواب این مسئلھ بنا بھ .حرام است)زن خودش 

فرمایش ایت اهللا روحانی ناظر بر این فتوی 
 .است

    
 :آیت اهللا صافی گلپایگانی

دست زدن و رقص و موسیقی در این :جواب 
گونھ مجالس بلکھ بھ طور مطلق در مجالس 

 دیگر ھم حرام

می باشد، بلی  
رقص زن برای 

شوھر در 
صورتی کھ ناظر 
دیگر نباشد مانع 

 .ندارد
  

آیت اهللا 
 :شاھرودی

رقصیدن :جواب 
 .جایز نیست

     
 :آیت اهللا شیرازی

رقص جایز نیست، مگر زوجھ براى :جواب 
 .زوج خود و بالعكس

  
 :آیت اهللا مچاھری

حرام است و اختالط زن و مرد در این :جواب 
گونھ مجالس و در این گونھ کارھا گناھش 

خیلی بزرگ است وموجب می شود کھ این 
 .گونھ عروسی ھا عاقبت بھ خیر نشود

     
 :سیستانی  آیت اهللا

موسیقی غیر لھوی جایز نیست و :جواب 
 . *رقص در مقابل غیر ھمسر اشکال دارد

 
پیام آیت اهللا 
گرامی قمی 

در محکومیت 
اقدام 

تروریستی در 
 چابھار

ان     مسّلًما این دشمـن
م السـالم       ( اھلبیت    ـھ ـی ھ             )   عــل د  ـک ـن ی ھســت کسـاـن

ا     مادرانی سالم نداشتھ اند،طبق برخی روایات ـی
وده       فرزندان نامشروعند و یا نا پاک زادگانی آـل

 . *ھستند

   
ھر چھ 
بیشتر 

گشتیم کمتر 
بھ نتیجھ 
رسدیم و 

عکس 
واقعی آقای 

مھدی را 
ندیدیم کھ 

. ندیدیم
بجای 

ایشان از  
بدل ایشان 

استفاده 
 .کردیم

 

 

در ھمین صفحھ کل جدال و نبرد بین  زندگی 
انسانی و دنیای بیمارگونھ اسالمی را می 

ظھور مھدی موھوم و . شود مشاھده کرد
) روایت فمینیسم اسالمی(زنان ھمراه او

فتواھای احمق اهللا ھای اسالم در باب 
رقصیدن و مھمتر از ھمھ پیام تسلیت  آیت اهللا 

قمی را باید قاب گرفت و بر در فیضیھ قم  
این مالیخولیای اسالمی را در . آویزان کرد

برابر خبراول قرار بدھید تا بھ عمق کثافات 
نھفتھ در این فتوا ھا  و احادیث اسالمی پی 

 سال پیش تا ٣١در جامعھ ای کھ از . ببرید
حاال تمام توان انتظامی و  دستگاه عظیم 

شستشوی مذھبی اشان را بکار انداختند تا 
مردم  و بویژه زنان را مطیع اوامر و احکام 

اسالمی و حکومتی کنند، بھ اعتراف خودشان 
این .  درصد دختران دوست پسر دارند٨٠

یعنی کل حکومت اسالمی  نزد مردم بھ مفت 
 .  نمی ارزد


