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ن دای زن خ واھ ان ل غ و ھ م ھ ق وان ی  ن                    
تبعیض آمیز علیھ زنان وبرابری کام ل زن          
و مرد در ھمھ زمینھ ھای اقتصادی سیاسی      

 .اجتماعی وخانوادگی وفرھنگی است
ن  دای زن خ  واھ  ان ل  غ  و ج  داس  ازی                
جن س ی ت ی در س ط ح ج ام ع ھ از ج مل ھ در                        
دانشگاھھاو مدارس و ادارات و محیط ھای 

 .کار واماکن اجتماعی و غیره است
ن دای زن خ واھ ان ل غ و ھ م ھ ق وان ی  ن                    
اجتماعی است کھ حقوق زن را مشروط ب ھ     
اجازه ھمسر پدر ویا سایر م ردان خ ان واده           
میکند م ان ن د ح ق ش رک ت در ف ع ال ی ت ھ ای                      

 .اجتماعی حق مسافرت و معاشرت و غیره
ندای زن خواھان مت وق ف ش دن ف وری            
طرحھایی چون عف اف و ح ج اب و غ ی ره                
وقوانین قضایی اس ت ک ھ آش ک ارا ت ح ق ی ر                  

 .وتوھین حقوق اجتماعی زنان است
ندای زن خ واھ ان آزادی ف وری ھ م ھ               
زنانی است کھ بھ جرم مبارزه علیھ تبعیض      
جنسیتی در زندان ھستند و خ واھ ان آزادی          

 .ھمھ زندانیان سیاسی از زندان است
ندای زن خواھان مم ن وع ی ت ھ ر ن وع            
تعرض بھ زنان تحت عنوان ب د ح ج اب ی و              
بی حجابی و غیره است حجاب اجباری باید 

 .لغو شود
ن دای زن خ  واھ ان ج دا ش دن دخ ال  ت                
مذھب از امور جامعھ و جدای ی م ذھ ب از            
دولت و از آموزش پرورش و از دس ت گ اه           

 .قضایی است
ندای زن خواھان لغ و م ج ازات اع دام            
است یک بخش قربانیان اعدام زنانی ھستند     
کھ بدلیل بی حقوقی مطلق مورد ت ع رض و        
تجاوز و تحقیر قرار گرفت ھ وخ ود ق رب ان ی            

 .شده اند
ن دای زن خ  واھ ان ت  ام  ی  ن اج  ت  م  اع  ی            

مادرانی است کھ سرپرستی خانواده را ب ر           
عھده دارند و ای ن م ادران ب ای د از ت ام ی ن                    
اجتماعی ح داق ل ی ک م ی ل ی ون ت وم ان ب ر                    

 .خوردار باشند
ندای زن صدای آزادیخواھی و برابری    
زن ومرد در جامعھ است و خ واھ ان ی ک              
جامعھ انسانی ب ر م ب ن ای م ح ت رم ش م ردن                  
حقوق انسانھ ا و آزادی ب دون ق ی د وش رط                 

 .سیاسی و پر از رفاه و شادی است
 

ندای زن صدای اعتراض برای رھایی زن     
 . *است

http://nedaye-zan.blogspot.com/ 

 ندای زن چھ می گوید

“ ن دای زن   ” نشریھ علیھ تبعیض مطال ب ات        
ن دای  .   را مورد تائید و حمایت قرار می دھ د     
عل ی ھ   .   زن وبالگ دفاع از حقوق زن است 

تبعیض ھمھ مدافعین دفاع از حقوق زن را       
 . دعوت بھ ھمکاری می کند

 در سوگ حنا
 

 سالھ متھ م ب ھ راب ط ھ ب ا پس ر               ١٤حنا ی  
عموی خود توسط شورای روحانیون  در     

.  ضربھ شالق شد٨٠بنگالدش محکوم بھ  
او ب  ع  د از ت  ح  م ل ای  ن ض  رب  ات روان  ھ                
بیمارستان شد اما متاس ف ان ھ ب ع د از ی ک                

 . ھفتھ جان باخت
چھره حنای جوان را  حتی نم ی ت وان از         

. پس این عکس غبار آل ود تش خ ی ص داد              
ھیچ کس نھ بھ زندگی او، ن ھ ب ھ م رگ ش             

دنیای دیپلماسی و الس زدن     . اھمیتی نداد 

دولتھای جنایتکار  و  ھمچنین دمکرات و    
دنیای  ف رھ ن گ س ازان ب ا              .  سیاست باز  

دنیای پول و سود و چش م  .   فرھنگ ھالیود 
دنیای اسالم سیاسی .    فرو بستن بر جنایت 

و آخوند  مرتجع در قدرت و  دنی ای ض د       
 . چشم بر مرگ حنا فرو بست. زن

این دنیای وارونھ  س ود پ رس ت را ب ای د                 
ن م ی ش ود ای ن پس ت ی را               .     واژگون کرد 

نبای د اج ازه داد م ذھ ب، ھ ر              . تحمل کرد 
م  ذھ  ب  ی در زن  دگ  ی خص  وص  ی آدم ھ  ا             

باید دست مذھب .  کوچکترین دخالتی بکند 
را از زندگی م ردم و خص وص ا زن دگ ی              

علیھ این سیاھی و تباھی .   زنان کوتاه کرد  
 .*باید انقالب کرد

 : در دیگر صفحات می خوانید
 

حاکمھ مادران پارک  -حس یک ضرورت 
 ٢ص   -کشتی شکستھ  جدا سازی   -اللھ 

 ٣ص   -گرگ ھای اسالمی 
 سھیال شریفی

 ٤ص   -جائی کھ اسالم حکم می راند 
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 سایت نشریھ علیھ تبعیض
www.equal-rights-now.com/ 
00AT/AT-index.htm 

 یک فعال دفاع از حقوق زنان
 
 

 سالم کیوان جان خستھ نباشی
دستت را میفشارم  در پاسخ بھ مطلبی کھ برای    
ی      ارسال ایمیل گفتھ بودی نتوانستم مطلبت را ـب
ر          ـف ک ـن پاسخ بگذارم اول بگویم کھ حتی اگر ـی
د           ـی ااـم ز ـن ھم کمکی برای پیشبرد کار نبود ھرـگ
ودی                   رده ـب ھ حـس ـک ی ـک نشو چرا کھ ضـرورـت
زوم           بسیار واقعی و حیاتی است و من ھمیشـھ ـل
کـھ                            ـن ن اـی ھ در عــی ھ ای ـک ن نشـرـی ـی وجـود چــن
د              واـن ـت رد ـب ـب ش ـب ملزومات جنبش زنان را بھ پـی
رده     ساختار این جنبش را بشناسد و ترکیب گســت
آن را ببیند و بتواند توده ای و ھمھ گیر شود را   

ام             .  میدیدم ـم اره آن ـت ن شــم ـی باور کن کھ از اوـل
رد       مدت فکر میکردم کھ چھ کارھایی میتوان ـک
ایــد                          ا ـب اشـد اـم ن مــوضـوع ـب کـی در اـی ـم ھ ـک ـک
ا                خـاطـب شــم ر ـم شــت ـی اعتراف کنم از آنجا کھ ـب
ود             د ـب برای توده ای شدن مطمئنا جوانان خواـھ
م            داشــت در این زمینھ خیلی ابتکاری تا حاال کھ ـن

م         ـن ک ـک ـم ی              .   کھ بتوانم ـک اـھ وـت ب ـک طــل ھ ـم ـت ـب اـل
فرستاده بودم کھ مورد استفاده قرار گرفت ولی      
ھ                ھ ـک من از شکل و ترکیبی کھ تا بھ حال داشــت
راضی بودم و امیدوارم بتواند جوانان را جذب      

ا     .   کند م اـم خیلی چیزھا ھست کھ میخواھم بگوـی
ات                 ـی ـع ی از واـق م درک خـوـب فکر میکنم شما ـھ
ای                   ـھ ـل ـی ـم ی اـی ـل ن خــی ھ ـم امروز زنان دارید البـت
متنوع نمیزنم ولی ھرکاری کھ از دستم بر بیاید 

  *.کوتاھی نمیکنم

محاکم ھ م ادران پ ارک الل ھ            حس یک ضرورت
 )عزادرا(
 

م   ٩ بھمن ماه حوالی ساعت ٢٣روز شنبھ   ـی  و ـن
ارک            ادران ـپ ان ـم صبح دادگاه تعدادی از حامـی

لیال سیف الھی ، ژیال کرم زاده )     عزادار(اللھ  
گـاری                 ھ رســت اطــم ی ، ـف مکوندی ، الھام احســن

د       ٢٨نسب در شعبۀ   حــم  دادگاه انقالب توسـط ـم
ان           ـی داـن مقیسھ ای از اعضای ھیئت قتل عـام زـن

رار        ۶٧سیاسی سال  ھ ـق ـم حـاـک  تشکیل و مورد ـم
 .گرفتند

ادران                      ان ـم ـی ھ حـاـم محمد مقیسـھ ای خـطـاب ـب
دان           : پارک اللھ گفت  د از آزادی از زـن چرا بـع

ی     ھمچنان در جلسات مادران عزادار شرکت ـم
ا  :   مادران عزادار خطاب بھ او گفتند.   کنید کھ ـم

ا                  ھ ـھ ن خـواســت ھ اـی خواستھ ھایی داریم از جمـل
آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی است ما بھ آن  
ان          ـی داـن اعتقاد داریم و خواھان آزادی تمامی زـن

 . سیاسی و عقیدتی ھستیم
ھ            اطــم ی و ـف الزم بھ یادآوری است الھام احسـن

اه                   سـھ دادـگ ت در جــل رستگاری نسب از شـرـک
از نظر الھام احسنی دادگاھی . خودداری کردند

د،                             دارـن اع ـن ل حـق دـف ـی ھ وـک م و ـن ـھ ـت ھ ـم کھ ـن
رخـورد           ھ ـب رضـاـن دادگاھی کھ در آن قاضی مـغ
می کند  ، ناعادالنھ  محکوم و حکم صادر می        

کند ، دادگاھی کھ حق را ضایع  می کند و ھیچ 
وان       گونھ مشروعیت قانونی ندارد ، بھ ھیچ عــن

سـھ ای     .   در دادگاه حاضر نخواھد شد    محمد مقـی
ت          ـف ل او ـگ د           :   خطاب بھ وکـی اـی ی ـب م احســن خـاـن

 روز آینده در دادگاه حاضر شود ٣ظرف مدت  
حـکـوم                 ا ـم اـب ھ و غــی ـم در غیر اینصورت محاـک

 .خواھد شد
محمد مقیسھ ای در پایان دادگاه بھ مادران گفت  

ھ      ٣  اسفندماه برای ابالغ حکم صادره شخصا ـب
  *. دادگاه انقالب مراجعھ کنند٢٨شعبھ 

 

 
 

ــازه              ــرار اســـت فصـــل ـت ای از        ـق
ی در                  ـت ســی ک جــن کــی ـف جداسازی با ـت

س     .  ھا آغاز شود  دانشگاه ـی بھ گفتھ رـئ
ــی،            ـــاـی ـــب ــاط ــــب ـــھ ط ـــاه عـــالم ـــگ دانش

ھ     ریزی کرده ھا برنامھ دانشکده"  اند ـک
ھ                 کالس ی را ـک وـم ای دروس عــم ـھ

دارای تراکم جمعیتی باالیی ھستند بھ 
م               ســی ـق ھ ـت دو کالس دخترانھ و پسـراـن

 ).١٣٨٩ بھمن١٠تابناک، " (کنند
 

ــز                   ـــی ــوم ـن ــاســـت وزارت عــــل ســــی
ی اسـت       تک . جنسیتی کردن مراکز آموزش عـاـل

ای     حمایت وزارت علوم از تأسیس دانشـگـاه      (  ـھ
 ) ١٣٨٩ بھمن ١٢جنسیتی، تابناک،  تک

 
ر اســاس مصــوبــات شــورای عــالــی انــقــالب               ـب
فــرھــنــگــی، دانشــجــویــان زن و مــرد بــایــد از                

... تر و ھا، سالن تشریح و اتاق کامپیو آزمایشگاه
ھای خاص و بھ صـورت      المقدور در نوبت    حتی

روه     ھ            جداگانھ استفاده کنند؛ در ـگ جـزا ـب ای ـم ـھ
ن        گـر اـی کارھای گروھی دانشجویی بپردازند ـم
ی                ـل طــی ـع ھ ـت جـر ـب کھ مجزا کردن زن و مرد مـن

ف     کالس شود؛ در کالس    ھای درس در دو ردـی
صـره              ـب د و در ـت ـن ـن ده اسـت          جداگانھ بنشـی ای آـم

الس                 ھر ردن ـک ی جـدا ـک ای     گاه در دانشـگـاـھ ـھ

مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی   
د                           اـی ـی ھ وجـود ـن ی ـب ـل طــی ـع ودجـھ و ـت از لحاظ ـب

 .ھا باید جدا شوند کالس
 

ات         ھمچنین در محیط  ھای تردد و نصـب اعـالـن
د                   در دانشگاه  اـی ام رود ـب ـھ ال اـت ـم ھا ھرگاه احــت

ھای جداگانھ برای زنان و مردان در نظر   محیط
رد                      شـی ـم ـن د ـم اـی رد ـب والن ـم گرفتھ شود؛ مســئ

ھ،   داشتھ باشند و اماکن عمومی مانند قرائت        خاـن
ردان جـدا         کتابخانھ و اتاق     ھا باید برای زن و ـم

ی              .  ( باشد سـھ شـورای عـاـل ن جــل مصوبھ صدمـی
 )۶۶/۵/۶انقالب فرھنگی، 

کشتی شکستھ  
 جداسازی 

 دانشگاه آزاد بھ  مرد دراعتراض دانشجویان
 ھای ایران جداسازی جنسیتی در دانشگاه

 مرگ بر حکومت  آپارتاید جنسی

 

وچـکـی       تشکل مادراران پارک اللھ ، گوشھ ـک
ی                 کـار اسـالـم ـھ ـب م ـت از نبرد جامعھ علیھ رژـی

باید از این مادران و حامیانشان با ھمھ .   است
ارتــجــاع اســالمــی در      .     تــوان حــمــایــت کــرد     

 .محاصره ما مردم است

آخرین دستاورد حکومت اسالمی در طراحی  
ان ورزشـکـار                رای زـن لباس ھای ورزشـی ـب

فاطی کماندوی ورزش ایران در حال . ایرانی
ی             ای فضـاـئ بازدید  رد یا قبول این طـرح  ـھ

 .است

ان از            علیھ تبعیض نشریھ ای برای رھائی زـن
برای این نشریھ .  دست حکومت اسالمی است 

در جمع . باید نوشت و آن را وسیعا پخش کرد
د و             ـی خـواـن ھائی کھ تشکیل میدھید نشریھ را ـب

ی        .   مورد بحث قرار بدھید    ـم ا ـن جامعھ ای رـھ
 .شود مگر آنکھ زنان نیز کامال رھائی یابند
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 سھیال شریفی
 

 بنقل از نشریھ  انترناسیونال
 
ری   .   فقط چھارده سال داشـت   "   حنا بیگوم" دخــت

اه و درشـت و سـرشـار از                   زیبا با چشمانی سـی
ای                       .   زندگی رـھ ھ دخــت ـم د ـھ ـن اـن ا ـم ـم م حــت او ـھ

نــوجــوان رویــاھــای زیــادی را در ســر مــی                   
ا و سـرشـار از                پرورانده، احتماال آینده ای زیـب
شادی و عشق را برای خود تصور می کرده و   
ا از             ـی ھ دـن حتما ماند ھمھ دخترھای چھارده ساـل
ھر فرصتی استفاده می کرده کھ چھره خود را       
در آینھ و شیشھ مغازه ھا و یا در برکھ آب نگاه 

د                   ـن ان حـاصـل ـک ـن ـی . کند و از زیبائی خـود اطــم
مطمئنا مانند لباس تازه و گوشواره ھای طالئی 
ھ و             اـن و النگوھای خوشگل و شیطنتھای بچھ ـگ
دن                دـی ھ ای خــن اـن ـھ ر ـب بازی با ھمساالن و بھ ـھ
ی داده                   م شـکـل ـم ا ـھ دنیای کوچک و ساده حـن

ھ        .   است ارده سـاـل او ھم حتما مثل ھر دختر چــھ
ای پشـت             وـھ ای نگران جوشھای صورتش و ـم
لبش و بزرگی و کوچکی سینھ ھایش بوده است 
ھ         ود ـک حنا بیگوم فقط یک دختر چھارده سالھ ـب
اگر در جائی دیگر از دنیا و در شرایط انسانی        
وانسـت             ی ـت تری بدنیا آمده و بزرگ شده بود ـم

اما از شانس بد او، . سرنوشتی بھتر داشتھ باشد
حنا در کشوری و منطقھ ای بدنیا آمده و زندگی 
مــی کــرد کــھ قــوانــیــن ارتــجــاعــی اســالمــی و                
اخالقیات ضد بشری و ارتجاعی مذھب نفوذ و      
ار      قدرت دارند و او را بیر حمانھ بھ جمع بیشــم
ی    قربانیان ارتجاع مذھبی و جھل و عقب ماندـگ

ھ از             .   افزودند ادره سـاـل ری چــھ حنا بیگوم دخــت
خـت         ـت اـی روستای چامتا در نود کیلومتری داکا ـپ

او را بھ اتھام رابطھ نامشروع با . بنگالدش بود
پسر عمویش در دادگاھی متشکل از روحانیون    
و بــزرگــان روسـتــا بــھ ھشــتــاد ضـربــھ شــالق                 

بعد از اینکھ حنا در مال عام این . محکوم کردند
خـاطـر شـدت                   ھشتاد ضربھ شـالق را خـورد ـب
رده شـد و               ان ـب خونریزی بیھوش و بھ بیمارسـت

اخـت          ھ        .   بعد از شش روز جـان ـب ی ـک اـئ رـھ ـت دـک
زارشـی             معاینات اولیھ او را انجام داده بودند ـگ

جسد . از ھیچ نوع جراحت و زخمی نداده بودند
ود             او را کھ روز سی و یکم ژانویھ دفن شـده ـب
رده        بھ دستور دیوان عالی بنگالدش نبش قبر ـک

ل              ـق ـت ـن ا ـم و بھ بیمارستان کالج داـک
د            ـب اـل ھ و ـک کرده اند کھ تحت معایـن

وسـط     .   شکافی قرار بگیرد   تحقیقات انجام شده ـت
تیم پزشکی کالج داکا تاکنون نشان داده است کھ 
جراحات متعددی روی بدن حنا بوده کھ عـالوه       
م وی و                   بر ھشتاد ضربھ شـالق ضـرب و شــت

د                  ـن ـن ی ـک د ـم ـی اـئ ز ـت رگ  .   احتماال تجاوز را نـی ـم
ی در          راواـن دلخراش حنا باعث شوک و خشـم ـف
کـھ             ـن ی اـی میان مردم بنگالدش شده و دلیل اصـل
ده شـده و                روـن ن ـپ ر اـی دیوان عالی اکنون درگـی
ھ                ـت رـف رار ـگ ور ـق تحقیقات در مورد آن در دســت
است بخاطر گزارشات متعدد رسانھ ھای محلی 
رای                   دی ـب الـشـی عــم د ـت رده اـن است کھ ادعا ـک
ھ                  اجـرا وجـود داشــت ن ـم سرپوش گذاشتن بر اـی

د       .   است ک آخـوـن تاکنون چھار نفر و از جملھ ـی
حـت           در رابطھ با ماجرای حنا دستگیر شده و ـت

ھ           . بازجوئی قرار دارند  ل سـاـل وی چــھ پسر عــم
حنا نیز کھ گفتھ می شود حنای چھارده سالھ را        
بھ زور ربوده و بھ او تجاوز کرده اسـت جـزو        

ماجرای حنا دومین مورد . دستگیر شدگان است
ن       ـی واـن حوادث مرگباری است کھ در رابطھ با ـق

زارش شـده اسـت              . شریعت از یکسال گذشتھ ـگ
ھ            ی ـب در ماه دسامبر نیز زنی در محلھ رجشـاـھ
ده اش                ا پسـر خـواـن اتھام داشتن رابطھ جنسی ـب

ھ     .   بعد از ضرب و شتم با چوب کشتھ شد    ـت ـی ـم ـک
ھا و دادگاھای محلی اسالمی در حقیقت خـارج    
ر                        ال غــی ی کشـور و عــم وـن اـن ارچـوب ـق از چـھ
ادی                قانونی کار می کنند و فتواھا و احـکـام زـی
بر علیھ مردم و مخصوصا زنانی کھ بنظر آنھا    
ی        از قوانین اسالمی سرپیچی می کنند صادر ـم

دولت بنگالدش از وجود و عملکرد این .   نمایند
ی                 داـم چ اـق ـی ا ـھ دادگاھھا بخوبی مطلع اسـت اـم

 .برای بازداشتن آنھا در دستور ندارد
ات                       اـی گـری از جــن د دـی ا ســن قتل بیرحمانھ حــن

ھ          وانســت بیشمار جانیان اسالمی است کھ ھرجا ـت
ھ         شـان ـب اند جا پائی برای خود درست کنند دسـت

از ایران . خون صدھا و ھزاران زن آلوده است
ا                       ھ ـت ـت رـف ان و عـراق ـگ و افغانستان و عـربســت
بنگالدش و پاکستان قوانین ارتجاعی و ضد زن 
ا            ـھ رده و آـن اسالمی زندگی را بر زنان جھنم ـک
رده             حـروم ـک ی ـم را از کوچکترین حقوق انساـن

د     .   است واـن تنھا تعصب و خرافھ و مذھب می ـت
ی و قسـاوت                 رحــم ـی انسان را بھ آن درجـھ از ـب
ر                ھ دخــت ـی بکشاند کھ بھ خود اجازه بدھد بر عــل
ت و                        ورد خشـوـن ھ ـم ھ ای ـک ارده سـاـل بچھ چــھ

ـــرار       تــجــاوز ق
گــرفــتــھ اســت       
حــکــم ھشــتــاد       
ضــربــھ شــالق    
صــادر کــنــد و      
او را بیرحمانھ   
و در اوج               
ـــھ       ـــاوت بــ قســ
مــرگــی پــر از      
درد مــحــکــوم      

تــنــھــا   .   نــمــایــد  
وران    چنین جاـن

جـع و ضـد بشـر               رـت قسی القلب عھد عتیقي و ـم
ر        می توانند دستان کثیف خود را بلند کرده و ـب
ات                         ی ضـرـب اـھ گــن ـی چـھ ـب ر ـب ف دخــت پیکر نحــی

د      ـن وق         .   مرگبار شالق وارد کـن ای حــق ـھ اـن سـازـم
ان چـھ در                  وق زـن ف حــق ـل بشر و جریانات مخـت
ر         بنگالدش و چھ در سطح دنیا قتل فجیع و غــی
انســانــی حــنــا را مــحــکــوم کــرده و از دولــت                  
ت را                 اـی ن جــن ن اـی ـی ـل بنگالدش خواستھ اند عـاـم

ی و     .   محاکمھ و مجازات نماید    تحت فشار داخــل
ھ                        اچـار ـب ال ـن ـع گـالدش ـف ـن ت ـب ی دوـل ـل بین المـل
ق حـول آن شـده                  ـی حــق بازگشائی این پرونده و ـت

اما مورد حنا منحصر بھ فرد نیست و کم .   است
ای                  ھ روســت ی ـب رش حــت نیستند مواردی کھ خــب
اری         بغلی ھم نمی رسد و زنان و دختران بیشــم
وای                 ـت ھ ـف د ـب داـن بدون اینکھ کسی اسمشـان را ـب
ای              ـھ اـھ ور دادـگ آخوندھای مرتجع محل و دســت
رگشـان در سـکـوت                 اسالمی بھ قتل رسیده و ـم
رده         عمدی و سازمان یافتھ ای بھ فراموشـی ســپ

ھ   .   می شود  این جنایات را نباید ندیده گرفت و ـب
رد و           .  آسانی از کنار آنھا گذشت  اری ـک د ـک اـی ـب

کـھ                   ـن ل از اـی ـب رد ـق اری ـک ھر چھ زودتر باید ـک
خـاطـر    .   حناھای دیگری بھ سالخی برده شوند    ـب

اینکھ بچگی را و رویا ھای شیرین را بھ دختر        
کـھ                ـن خـاطـر اـی بچھ ھائی مانند حنا برگردانیم، ـب
درد                   ات ـب اـی ن جــن ار اـی قلبھایمان از شنیدن اخــب
گـسـار و             نیاید، بخاطر اینکھ شاھد کشتن و ســن
وق                     ی حــق ان ـب ران و زـن جـھ دخــت اعدام و شکـن
ی           ـب ذـھ نباشیم، باید حاکمیت قوانین اسالمی و ـم

. را یکبار برای ھمیشھ از روی زمین پاک کنیم
باید دنیائی بسازیم کھ زن بخاطر زن بود مجرم 
جـاوز و          قلمداد نشود و دختر بچھ ھا از ترس ـت

 .*اذیت و آزار بر خود نلرزند

  گرگھای اسالمی و حنای چھارده سالھ

ان،          :   زھرا   ـم ا زن مســل بھ نظر من دختر ـی
رای رزق حـالل        تآنقدر شأنی  ش باال است كھ ـب

ك         .   تن بھ فحشا ندھد  ھ ـی وان ـب اسالم بھ ھیچ عــن
ھ                  رای ـب ھ ـب داده ـك زن یا دختر مسلمان اجازه ـن

عوضش .  دست آوردن روزی تن بھ فحشا بدھد 
ھ           راه ذاشــت اش ـگ ای     راه.   ھای مختلفی جلوی ـپ ـھ

د از آن راه          زیادی كھ می   واـن ا رزق حـالل          ـت ـھ
  .داشتھ باشد

یعنی آن زنی .   با زھرا موافقم: سادات  زینت

تواند خیاطـی   دھد نمی كھ از فقر تن بھ فحشا می    
 كند، گلدوزی كند، یا حتی خانٔھ مردم كار كند؟

یــان   ن  :   رضـاـی رـی ك دخـتــر            .   آـف د مــا ـی نـــی ـی بـــب
د   وضعیت من با دیگران فرق می .   ُمسلمانیم ـن . ـك

ی                  ـم ورات را رعـایــت ـن مــٔھ دســت ر ـھ یــم،      اـگ ـن ـك
ی          جـام ـم ھ اـن اور           بسیاری از آن را ـك م و ـب ـی دـھ

م       .   داریم ـی ـن گـاه ـك . زندگی و دستورات ائمھ را ـن
ی         م كسـب روزی            گفتھ شده كھ چـطـور ـم ـی واـن ـت

 .داشتھ باشیم
ا         مادرھایمان ھمیشھ حرف خوبی بھ پسـرـھ

و    « زنند و آن اینكھ    می برو دنبال كار حالل، وـل

بــرای مــثــال مــن      »   . ایــنــكــھ آجــر بــاال بــنــدازی        
دم   رانندگی توی جاده را برای یك زن نمی      . پســن

رسـت         یعنی ھیچ راھی برای زن حتی اگر سـرـپ
د               خـواـھ ھ ـب ـك ـن خانواده باشد، وجود ندارد جز اـی
راننده كامیون یا اتوبوس باشد؟ اسالم برای من     

ژه    س              دختر مسلمان شأنیت وـی ل شـده، ـپ اـئ ای ـق
 .نباید تن بھ كاری بدھیم كھ در شأن ما نباشد

 از مجلھ چارقد ارگان ارتجاع

بااین حساب تمام زنان دنیا بروند خیاطی  و          
یا می توانند تن بھ صیغھ بدھند . گلدوزی کنند

ھ  .    ھم باشد”  یک زن مسلمان شأن”کھ در   ـب
 ! این می گویند راه حل اسالمی
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  و نیم ١٠تلویزیون کانال جدید ھر شب 
  و نیم شب بھ وقت ایران ١٢الی 

   K B Cروی شبکھ   -در ھات برد 
 . برنامھ پخش می کند

 ١١۶٠٤: فرکانس 
 ٢٧۵٠٠: سیمبل ریت

برای .  با علیھ تبعیض ھمکاری کنید
 !علیھ تبعیض بنویسید

ر      "   ازدواج"  ک دخــت مردی سی و پنج سالھ با ـی
اره                 ا درـب ی ـھ گـراـن ش ـن زاـی ھفت سالھ باعث اـف
وضــعــیــت زنــان و دخــتــران در افــغــانســتــان                 

 .است شده
 

ا ،              زاری ـھ رـگ ر     " بھ گزارش خــب را حـرـی " زـھ
رئــیــس اداره امــور زنــان اســتــان جــوزجــان                  

عقد این دختر خـردسـال   « : افغانستان اعالم کرد 
مرکز استان جـوزجـان     »   شبرغان« کھ در شھر  

 مغایر با قوانین افغانستان است  صورت گرفتھ، 
 

ی       این دختر ھفت   سالھ در پاسگاه پلیس با نگـراـن
دانست  داد، ولی نمی ھا گوش می بھ بحث و جدل
 .است جا آورده شده برای چھ بھ آن

 
ھ                 ان ـب ـغ ران اـف گفتنی است شصت درصـد دخــت

ی                 ازدواج گـام وادار ـم ـن اری و زودـھ ھای اجـب
 .شوند

 
*** 

قــاضــی ســعــودی بــرای بــار دوم از ابــطــال                    
 سالھ ٨ سالھ با دختری ٧٤پیرمردی " ازدواج" 

 .خودداری کرد
 

اه          گزارش ھای رسیده حاکی است، قاضی دادـگ
تجدید نظر با تایید حکم دادگاه پیشین اعالم کرد 

ھشــت ســالــھ بــرای ارائــھ         "   عــروس" کــھ ایــن      
وغ                ـل ھ سـن ـب دادخواست طالق باید تا رسیدن ـب

 !صبر کند
ایــن ازدواج بــرای پــرداخــت بــدھــی پــدر ایــن               

ار          "   عروس"  اد و چــھ ـت ـف ھشت سالھ بھ داماد ـھ
 .سالھ صورت گرفتھ است

 
، یــک کــارشــنــاس مســائــل        " مــحــمــد جــمــجــون   " 

ان   :  " عربستان گفت  کمیسیون حقوق بشرعربســت
پردازد در    کھ تحت حمایت دولت بھ فعالیت می    

ھ             ـن ـی دو سال گذشتھ خواستار اصالحاتی در زـم
 ".تعیین سن قانونی ازدواج شده است

ی         ـت ـف د                از سوی دیگـر ـم دـن ـق ـت ـع ودی ـم ای ســع ـھ
ی            ی اشـکـاـل ازدواج دخترھایی بھ سن ده سال ـب

ی                   ـت ـف ت و ـم ن دوـل ـی ھ ـب ـن ا     است و در این زمـی ـھ
 .مناقشاتی وجود دارد

 
ھای ملک عبداهللا پادشاه  محمد جمجون از تالش  

ار در                       ر سـاخــت ـی ـی ـغ رای ـت ودی ـب عربستان ســع
زود      عربستان و میانھ   : روی بیشتر خبر داد و اـف

وعـات و                    "  طــب ن در ـم ـی ن چــن واردی اـی چاپ ـم
اب            پایگاه ازـت ھای خبری اینترنتی کھ ھر ھفتھ ـب

 ".دارد، خشم افکار عمومی را برانگیختھ است

ھ                         ی ـک اـی رـھ اری از خــب جـون بســی ھ جــم ـت بھ گـف
درباره ازدواج کودکان در عربستان سعودی بھ 

ی     وش ـم ی و                     ـگ اـل ل ـم ھ مسـاـئ وط ـب رسـد، مــرـب
 .بدھکاری است

 
ـــواده                   ـــان ـــالش خ ـــات ت ـــر قض ـــگ ـــوی دی از س

ا    عروس ھای کم سن و سال را با این بھانھ کھ ـب
در وی                  ی از ـپ وـن اـن ی ـق ازدواج دختر سرپرســت

 . *دانند اعتبار می شود بی سلب می

 جائی کھ اسالم حکم براند

و اگر زن بزرگ شخصی زن کوچک او را ... 
د،        ( ! )   شیر بدھد  شـوـن ـی ھر دو بر شوھر حـرام ـم

ر    ھر گاه  بھ زن بزرگ دخول کرده باشد، و اـگ
شـود و             ـی دخول نکرده باشد زن بزرگ حـرام ـم

 . بس
 

 سال نداشتھ باشد و شوھر با ٩و دختری کھ . .. 
خـرج            ا ـم او دخول کند و مخرج حیض و بول ـی

بول و غایط او یکی شود بر شوھر خود حـرام            
 .می شود

دارد،             . ..      ام نشـده  عـده ـن زنی کھ نھ سالش تـم
رده                     کـی ـک زدـی ا او  ـن یعنی اگر چھ شوھرش ـب

 .باشد بعد از طالق میتواند فورا شوھر کند

 از توضیح المسائل

 امام صادق 
 

ده و                    ـی ر آرـم ان در بســت رـت شب ھنگام کھ شـوـھ
اری             ھ ـک منتظر آغوش گرم شماسـت،خـود را ـب
ادا                    ـب د، ـم ـی دـھ ان را طـول ـن سر گرم نکنید، زـم
ن                   ی اـی ھ زـن رود، چـرا ـک ھمسرتان بھ خـواب ـب
ن                رـی ـف ورد ـن واره ـم ـم چنین، تا بیداری شوھر ـھ

 .فرشتگان است
 

از وظایف زن است كھ :  محمد پیامبر اسالم
ھرگاه شوھرش نزد او آمد وی را از خود نراند 

 .ھر چند برباالی شتر باشد

 سالگي ۵٤بنا بھ روایات مختلف پیامبر در سن 
ام       ٧با كودكي   ھ ـن ھ ـب و “   ازدواج” عـایشـھ            ساـل

ر       ٩ كھ عایشھ    یھنگام ســت ـب ـم  سالھ بود با وی ـھ
   .گردید

 

کل منطقھ شاھد مبارزه . انقالب  در راه است
ری                   راـب اـب ر و ـن ـق ھ ـف ـی مردم علیھ ارتجاع، عـل

انقالبھائی . حقوقی و اقتصادی و سیاسی است
ی را                 ـب ذـھ ی و ـم کھ باید ریشھ ارتجاع اسالـم
ان را آزاد و                  خـسـت زـن بخشکاند و در قدم ـن

شــیــوخ مــرتــجــع اســالمــی  در              .   رھــا کــنــد    
کشورھای عربی و دستجات و دولت اسالمی 
و مرتجع  در افغانستان و حکومت جمھوری      
اسالمی ازطوفانی کھ در راه است  نباید جان 

تمام این  حق کشی ھا در حق . سالم بدر برند 
ھ                 کـاء ـب ا اـت زنان و کودکان  با نام اسالم و ـب

وقتی محمد .   تعالیم اسالمی صورت می گیرد   
ی  ٩ سالھ بھ عایشھ ۵٤  سالھ  تجاوز جنسی ـم

ی             ـت کند و اسمش را ازدواج می گذارد و  وـق
ر             ھ دخــت جـاوز ـب خمینی جالد انواع و اقسام ـت

ب      .   بچھ ھا ابداع می کند    رد عــق دست فالن ـم
مانده در افغانستان و ایران و عربستان قانونا   
امکان می یابد ھمان جنایت قدومای خـود را           

زنان و دختران باید تحت حمایت  .   تکرار کند 
چ   .   کامل و ھمھ جانبھ دولت قرار گیرند   ـی تا ـھ

ر           د دخــت رزـن خانواده ای از روی فقر نتواند ـف
اگر دولھای غربی کھ . خود را بفروش برسند

جـع                  رـت رار دادن دول ـم امکان تحت فشـار ـق
اسالمی را در برابر این ارتجاع کودک آزار      
م                ـی وانســت ی ـت روز ـم سکوت نمی کردند ما اـم
ران                       ھ دخــت جـاوز ـب م ـت اشــی ھ ـب ان داشــت اطمیـن
ا                  وـن اـن وانسـت ـق ی ـت ان ـم خردسال در عربســت

ی   . ممنوع  شود  اـن شیوخ اسالمی منطقھ تا زـم
د                         ـن واـن ی ـت د ـم ـن ـن ی ـک کھ سر کیسھ را شـل ـم
رام              ورد احــت واره ـم ـم اطمینان داشتھ باشند ـھ

د               ـن ی خـو ھســت ای غـرـب ائــی     .   شـرـک رای رـھ ـب
ھ             ـی د عــل اـی دختران از شر تجاوز جنسی فقط ـب

. این ارتجاع طغیان کرد و سرنگونش ساخت    
ل                   الحـظـھ ای ـک چ ـم ـی انقالب در ایران بی ـھ

 .*بساط ارتجاع اسالمی را جارو خواھد کرد

 زنان مصری علیھ حکومت فاسد مبارک


