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جی          :   امام جمعه همدان گفت    ظرسن بر اساس ن
ل                ي ه دل ی ب اي ان اروپ ه از زن ت رف صورت گ
د در                 ل دارن اي م شرايط حاکم در کشورشان، ت

 .يک کشور مذهبی زندگی کنند
 

در                 :   وی افزود  د ق اي ران اسالمی ب ران اي دخت
رهنگ                حجاب و عفاف خود را دانسته و از ف
غرب تبعيت نکنند چرا که تنها رعايت حجاب          
د                ان خواه ران و زن و عفاف مايه سعادت دخت

 .بود
 

رد               دان خاطرنشان ک م ه ه ده،    :   امام جمع ي ق ع
ه     پاکی، حجاب و نماز حضرت فاطمه معصوم

ران                    می)   س(  رای دخت ی ب گوی خوب د ال وان ت
مسلمان ايرانی باشد تا بتوانند در آينده فرزندان        

 .خوبی را تربيت و تحويل جامعه دهند
ا از                :   وی بيان کرد   ا ب ن است ت ي دشمن در کم

بين بردن عفاف و حجاب دختران ايران هويت        
ی کشور را                       ال ع ت رهنگ م ه و ف آنها را گرفت

 .دار کند لکه
 

طبق نظرسنجی صورت  :  محمدی تصريح کرد 
ج حاصل شد                اي گرفته از زنان اروپايی اين نت

ه     ا،              ۵٠ک ي ال ت ان کشور اي  ٧٠ درصد از زن
رانسه و              درصد از      ۴۵درصد زنان کشور ف

ر                 م ب اک سی ح زنان کشور آلمان از شرايط جن
د در           ل دارن اي م کشور خود ناراضی هستند و ت

 .يک کشور مذهبی زندگی کنند
 

وی در پايان خواهران محجبه را جزو خواص        
د در         :   جامعه عنوان کرد و گفت      اي خواهران ب

حفظ تقوا، حجاب و دين خود تالش مضاعف             
 *.کرده و بر اصول دينی خود پايدار باشند

 برادر حجت االسالم گوبلز

 کارنوال جشن و شادی در ايران  

  اين هم سند
ه               د ک ي همين چندی پيش  از فرانسه خبر رس
ارت کشورهای        همه زنان پايتخت جلوی سف

ه             د ک ده ان : افغانستان و  عربستان صف کشي
رانسه و خصوصا               ما ديگر از زندگی در ف

م           ده اي ا  .   اين شهر ضد زن پاريس خسته ش م
د کشور                      ه ن م ان اي ه عربست م ب می خواهي

ود           .   اسالمی برويم  اده ب ت يک هياهوی راه اف
ا صف        .   که نگو و نپرس    تمام خبرگزاری ه

ه اسالم                    ن رو آوری ب کشيده بودند تا از اي
يکی پرسيد چرا به    .   فيلم و گزارش تهيه کنند    

نمی رويد؟ زنی  جواب داد       “   ايران اسالمی ” 
د                  ده ان ا ش ي ی ح ی ب ل ا    .   زنان ايرانی خي ج آن

 . نيستقبول 
ز                  ئ ا دروغ های مشم ه اگر فکر می کنيد اين
د از                    روي ای اسالمی است، ب م کننده و نخ ن

 .* وزير تبليغات هيتلر بپرسيد

 خوشگذرانی اسالمی 

 کارنوال شکنجه و سرکوب در لندن 



 ٢                                                                                                                    صفحه ۴۴عليه تبعيض شماره     

 زنان خانه دار و ماهواره
ی          مديرکل دفتر تبليغات وزارت ارشاد ايران ـم

دار از    های خانه نگران تاثيرپذيری خانم :   " گويد
 ".برنامه های ماهواره ای هستيم

 
ه         عليرضا کريمی ضمن اعالم اين مطلب اضاـف

دار ارتباطشان هم  چون زنان خانه :   " کرده است 
ر                        ـي اـث رای او و ـت د ـب اـي ت، ـب طـع اـس با بيرون ـق
ری             ـک پذيری اش از برنامه های ماهواره ای ـف

 *."کرد
****** 

هــمــكــاران زن و مــرد از روابــط دوســتــانــه                    
 پرهيزآنند

ه                اره ـب ا اـش رئيس دانشگاه اديان و مذاهب قم ـب
ضــرورت پــرهــيــز زن و مــرد از بــرقــراری                

رد          د ـک ـي أـک ط    :   روابط دوستانه کاری، ـت در رواـب

زن و مــرد هــيــچ مــحــدوديــت مــگــر رعــايــت                 
اده             ـف ـت ا اـس چارچوبها و ضوابط وجود ندارد، اـم
اده               ـف ـت ان اـس ـم از زن برای ايجاد جاذبه بيشتر ـه

 . ابزاری است
 
واب           "  ن ـن ـس ـح واـل ـيس   "   حجت االسالم سيد اـب رـئ

ر                  ـه ا ـم و ـب ـگ ـت دانشگاه اديان و مذاهب قم در گـف
ه زن و              در رابطه با حدود شرعی و اخالقی ـک

ت     : مرد در محيط کار بايد به آن پايبند باشند گـف
ه               ی اـست ـک اـت اين حدود شرعی مورد بحث نـک
ه               ـک ـل زن و مرد نامحرم نه تنها در محيط کار ـب

 .بايد در همه جا به آن پايبند باشند
 

وقتی صحبت از روابط ميان زن و       :   وی افزود 
ا                ـه ـن ه ـت مرد در محيط کار به ميان می آيد مسئـل
ی             ـت زن و مرد کارمند نيست، زنان و مردان ـح
ام                     ـم د ـت اـي ز ـب ـي زـشک ـن در ارتباط با کاسب و ـپ

الم  .   حدود شرعی تعيين شده را رعايت کنند    اـس
از                 ـج د ضـرورت ـم روابط زن و مرد را در ـح
ت                 دودـي ـح ای ـم ـن ـع ه ـم دانسته و اين ضرورت ـب

 .(!) نيست
 
اگر الزم اـست  :   تأکيد کرد"   حجت اسالم نواب  " 

ی             اـل ـک د اـش دـه زن به مرد يا مرد به زن درس ـب
ن            .  ندارد ط اـي ظ ضـواـب ـف اسالم معتقد است با ـح

ود            رار ـش رـق واره ـب زن و   .   رابطه می تواند هـم
دود          مرد بايد بدانند دارای محارمی هستند که ـح

اوت                       ـف ـت رم ـم ـح اـم ا زن ـن ا ـب ـه ردن آـن صحبت ـک
 *.است

***** 
د              الش  دو سازمان بريتانيايی هشـدار داده اـن ـت

دولــت ايــن کشــور بــرای مصــالــحــه بــا گــروه                
ر                ـي ال اـخ ای ده ـس اوردـه طالبان، می تواند دسـت

 .زنان افغانستان را با تهديد جدی روبرو کند
در دو گزارش جداگانه که سازمان های آکسفام        

ه،                 ـب ـن د در روز دوـش ر       ١١و اکشن اـي ـه  ٣(  ـم
اری از                  ) اکتبر ـي ده اـست بـس د آـم ردـن ، منتشر ـک

ی          زنان افغان نگران هستند که حقوق آنها قرباـن
 .تفاهم سياسی با طالبان شود

 
ده و               ام ـش ـج نظرسنجی که از سوی اکشن ايد اـن
در آن بــا حــدود هــزار زن در افــغــانســتــان                       
اد و                     ـت ه هـش ان داده اـست ـک ده، نـش مصاحبه ـش
ازگـشت                  ان از ـب دـگ وـن ه ـش ـب شش درصد مصـاـح

 .حاکميت طالبانی به افغانستان نگران هستند
آکســفــام نــيــز در گــزارش خــود گــفــتــه کــه                         
دســتــاوردهــای زنــان افــغــانســتــان در ده ســال               

ه،     ده    " گذشـت ـن ـن ـک اری            "   ـش ت ـج ـي اـست و وضــع
ور           ن کـش سياسی در افغانستان پيشرفت زنان اـي

 .مواجه ساخته است" آينده ای نامعلوم"را با 
 

آکسفام هشدار داده است که مسئله حقوق زنان،        
ان                  ـت انـس ـغ ت اـف اـسی دوـل به تدريج از برنامه سـي

 .خارج می شود
ن               ـي زاری اـجالس ـب رـگ اين گزارش در آستانه ـب

ی  "   بن دوم " المللی   در مورد افغانستان منتشر ـم
ای                اـلش ـه شود که قرار است پيشرفت ها و ـچ

 .پيش روی افغانستان را ارزيابی کند
راـنس              ـف ـن اين اجالس، ده سال پس از نخستين ـک
ار                    ـت اـخ ه ـس د ـک د ـش واـه بن در آلمان برگزار ـخ

 .نظام کنونی افغانستان را گذاشت
ه            ـي ـه لويس هنکوک، از مشاوران آکسفام و از ـت

د        وـي ی ـگ ان ـيک        :   " کنندگان گزارش ـم رـي در ـج
رـفت             ادی صـورت ـگ . دهه اخير، اشتباهات زـي

رهبران جهان بايد اطمينان بدهند که اينبار، در        
رای                ی ـب ـع ای واـق بن، ما شاهد طرح راه حل ـه
ود، و            آينده روشن تری در افغانستان خواهيم ـب

ه             .   نه فقط حرف زدن    ـت ايـس ان ـش ـت انـس ـغ ردم اـف ـم
ه                  د، ـن ـن ـت ا دوام هـس داشتن يک صلح واقعی و ـب
ر                        ـف د ـن ـن ود ـچ ه ـس ا ـب ـه ـن يک تفاهم سياسی که ـت

 *".معدود تمام شود
***** 

وسـط     آار گذاشتن دوربين برای آنترل همسر ـت
 مرد شكاك

 
مــرد شــكــاآــی آــه بــا آــار گــذاشــتــن دوربــيــن                 
ـسرش     مداربسته و تجهيزات شنود در خانه، هـم
ت و                 واده رـف اـن اه ـخ را فراری داده بود به دادـگ

 .خواستار بازگشت او به خانه شد
 

ع                 ۵٢اين مرد    ـم ـت ـج ه ـم ه ـب ـت ذـش  ساله آه هفته ـگ
ون در              ت ـچ ـف قضايی خانواده ونك رفته بود، ـگ
ده    گوشی تلفن همراه همسرش پيامك مشكوك دـي

ار                   ن ـآ روـف ـك ـي ه و ـم ـت داربـس در خانه دوربين ـم
 .گذاشته است

 
ن        ٢٧حدود : او گفت  رك ـم ـت سال از زندگی مـش

ا                 و همسرم می   م اـم د دارـي رزـن ه ـف گذرد و ما ـس
 .من به همسرم مشكوك هستم

 
وام              گاهی فكر می  .   زن گفت  ـت اـن ی در ـم ـت آنم ـح

ده اـست        ر       .   ميكروفن آار گذاشته ـش ون او ـه ـچ
 .فهمد دهم را می آاری آه من انجام می

 
ت         با ثبت اظهارات اين زوج توسط قاضـی، وـق
ده                    روـن ن ـپ ه اـي ی ـب دـگ ـي ه رـس ديگری برای اداـم

 .*عجيب تعيين شد
***** 

ران دانشـجـو در دانشـگـاه                 بازرسی بدنی دخــت
 علم و فرهنگ 

 
ی در            ـت در پی اجرايی شدن طرح تفکيک جنسـي
ـنگ                رـه م و ـف ـل دانشگاه های کشور، دانشگاه ـع
ران            ـت اقدام به جدايی سازی درهای ورودی دـخ

 .و پسران اين دانشگاه نمود
 

هــم زمــان بــا آغــاز ســال تــحــصــيــلــی جــديــد،                   
ه       د ـک دانشجويان با پرده ای برزنتی مواجه شدـن

. در مقابل در ورودی دختران نصب شده اـست        
ن                    راـست پـشت اـي ن ـح ورـي اـم به گونه ای که ـم
ر را وادار              ـت پرده مستقر شده و دانشجويان دـخ
ه                    ا ـب د ـت ـن ـن ور ـک می نمايند که از اين قسمت عـب

 .بررسی پوشش، آرايش آنان بپردازند
 

ار             ظـور فـش همچنين حراست اين دانشگاه به مـن
ود              وران زن ـخ اـم بيشتر دانشجويان بر تعداد ـم

 .افزوده است
 

ن               ـي وـه ای ـت وردـه رـخ گفتنی است که اين گونه ـب
ـيش              ان ـپ وـي آميز به ويژه در قبال پوشش دانشـج
ـنگ در                         رـه م و ـف ـل اه ـع ـگ ز در دانـش ـي از اين ـن
ا                  اضـر ـب ال ـح گذشته به وجود داشته اما در ـح
اه                 ـگ ن دانـش ی اـي ـت ـي ـس باال گرفتن بحث تفكيك جـن

 *.دست به اقدام جديدی زده است
***** 
 های تلفنی دختر جوان بهانه قتل او شد تماس

 
 ســالــه در مــنــطــقــه        ٢۵پــرونــده قــتــل دخــتــری        

ور              رای اـم ه دادـس مرزداران تهران در حالی ـب
اتــل خــود،                نــايــی تــهــران انــتــقــال يــافــت آــه ـق ـج

ود                 رده ـب ردار ـآ ـب وع آن ـخ . ماموران را از وـق
ل را                        ـت ن ـق ل اـي اـم ی ـع اـل ـيس در ـح ماموران پـل
ات                   ـق ـي ـق ـح دو ـت ان ـب ـم دستگير آردند آه او در ـه

ی        معترف شد بهاره را به سبب تماس       ـن ـف ـل های ـت
ورد ضـرب و              متعددی آه با ديگران داشته، ـم

 .*شتم قرار داده است

 

 ! عليه تبعيض را به دوستان خود هديه کنيد

 طاعون اسالمی 

ی                      د، ـم ـي ـت ه هـس ی ـک ـع ـم  هر کجا  و در هر ـج
ذاـشت          شود مطالب همين صفحه را به بحث ـگ
ـيض                       ـع ـب ه ـت ـي ـل ه ـع رـي رای نـش و  بحث ها را ـب

 .*اگر موافق ايد آستين را باال بزنيد. فرستاد
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 مرگ بر حکومت  آپارتايد جنسی

 .برنامه ای از مهين عليپور.  دقيقه شب  از کانال جديد مشاهده کنيد١٣برنامه تلويزيونی عليه تبعيض را جمعه ها ساعت  يازده و 

فرکانس  :کانال جديد در هات برد
 افقی ۵ /٦اف ای سی  -١١۶٠٤

   ٢٧٥٠٠سيمبل ريت 
  KBC شبکه

ا         .   تر اـست    سرطان پستان از نگرانی های هميشگی زنان است، به ويژه در ايران که سن ابتال چند سال از کشورهای غربی پايين                  اران را ـب ـم ـي ـب
ادی                             وارض زـي د و ـع ـن داروهای ضد سرطان درمان می کنند، داروهايی که عالوه بر کشتن سلولهای سرطانی به بافتهای سالم هم آسيب می زـن

 .*به تازگی در بريتانيا برای درمان سرطان پستان، استفاده از روشی آغاز شده که عوارضش از شيمی درمانی معمولی کمتر است. می دهند

ر، از                         ١٠ ـم اـش ه ـيک زن در ـک ی ـب  متهم دستگير شده در تجاوز گروـه
 .زندان وکيل آباد مشهد آزاد شدند

وان در                      ١۶اين افراد متهم بودند     ی ـج ه زـن ی ـب روـه ه ـگ مـل  خرداد در ـح
 کاشمر، به وی تجاوز کرده

اصـد             " يک مقام مسئول در دادگستری    "  ه ـق  مشهد نيز در اين خصوص ـب

تعدادی از اين افراد با ضمانت آزاد و تعدادی نيز تبرئه شده اند تا      :   گفت
 .تحقيقات بيشتر از زن مدعی و ساير شاهدان انجام شود

وژد                         ای ـق ـت ه اطـراف روـس وان ـب شانزدهم خرداد، مردی  با يک زن ـج
ن                               ا اطـالع از اـي ه ـب طــق ـن ن ـم ان اـي واـن کاشمر رفته بود که تعدادی از ـج
را                      واـن ردن او، زن ـج روح ـک موضوع با ضرب و شتم مرد جوان و مـج

 *.مورد تجاوز قرار دادند

 زنان خانه دار و ماهواره  سال ١٠زير سن “ ازدواج”
 

ر            ه اـگ ـت ـف مديرکل دفتر تبليغات وزارت ارشاد ـگ
رادی         همه کسانی که ماهواره تماشا می      د اـف ـن ـن ـک

م                  دارـي ی ـن راـن ـگ ا ـن د، ـم ـن اـش رضـا     .   مطلع ـب ـي ـل ـع
م                        اـن ا از آن ـخ ی ـم راـن ـگ رده  ـن کريمی تاکيد ـک

طـع                   خانه رون ـق ـي ا ـب اطـش ـب داری است که ارتـب
ری                     ذـي رـپ ـي اـث رای او و ـت د ـب اـي اش از      است و ـب

وال ـيک     .   ماهواره فکر کنيم   وی در پاسخ به ـس
ورد             رـخ ون ـب راـم ـي ی    " خبرنگار ـپ زاـن ـي ارـت ا  "   ـپ ـب

 *.دهيم کنيم و سپس تذکر می دارندگان ماهواره گفته است که ما اول کار فرهنگی می

 

ت             ـب مدير آل ثبت احوال آذربايجان غربی از ـث
 سال از ابتدای ١٠وقوع ازدواج سه دختر زير     

ر داده                      ـب ان ـخ ـت ن اـس ون در اـي ـن اـآ سال جاری ـت
 *.است

 !متهم تجاوز گروهی در کاشمر آزاد شدند١٠

ه               ه ـب ايـشى ـک نوال سعداوى در بروکسل در هـم
ان ـعرب و                     " دعوت   ـگى زـن ـت ـس ـب ـم ت ـه ـي ـع ـم ـج

ان               م زـن ـه بلژيک برگزار شده بود، سخن از ـس
ه دانـست و                ـن ـه در انقالبها را امرى بيهوده و ـک
ان             راى زـن تشکيک در سود و زيان جنبش ها ـب

ت  .   را ناعادالنه خواند   ن         :   وى گـف وان اـي ى ـت ـم ـن
ه         الب        " سؤاالت را مطرح کرد ـک ـق ان در اـن زـن

د،                      ه اـن ـت ر داـش ر، و اـگ ـي ا ـخ شرکت داشته اند ـي
ـيش              چقدر؟ و حاال آيا روند امور به نفع زنان ـپ
ا و                      ـه زـش ـي ه، اصـوًال ـخ ـک ـن مى رود يا نه؟ يا اـي
رد             ى ـب انقالبات جهان عرب زنان را به پيش ـم

 يا پس مى راند؟
 

ى را          :    سعداوى اظهار داـشت    نوال الـب ـق چ اـن ـي ـه
ه زن در آن حضـور                  رد ـک نمى توان تصور ـک

د         .   نداشته باشد  اع اـن ـم . زيرا زنان، نيمى از اجـت
الب اـست               ـق ًا اـن عالوه بر اين، انقالب اگر واقـع
بــايــد رو بــه جــلــو بــاشــد و جــهــت گــيــرى                           

د       اـش طـرح  .   عدالتجويانه و آزاديخواهانه داشته ـب
ن                   ون اـي ـن ه اـک اـل ه مـس ـک ـل سؤال مطرح نيست، ـب
ا           است که مطالبات زنان و مشکالت خانواده ـه

ود         طـرح ـش ه          .   و کودکان ـم ـم راى ـه الب، ـب ـق اـن
وان     .   است و بايد در خدمت همگان باشد     ى ـت نـم

الب دانـست                 ـق ه اـن . يک قشر يا گرايش را ورـث
  .انقالب، ويژه مردان نيست

ان                واـن ان و ـج ه زـن نوال سعداوى معتقد است ـک
ات                       اـن ـک ر و اـم ـت ـش ـي اى ـب رصـت ـه مصر بايد ـف
ا                د، ـت ـن اـب ـي وسيعترى را براى رشد و پيشرفت ـب
وـشت                         رـن ن ـس ـي ـي ـع ور و ـت د اـم د در روـن ـن بتواـن
 .کشورشان مساهمت جدى و مثبت داشته باشند

راـنس              زارش ـف ه ـگ وى که شنوندگان انبوهش ـب

ل     "   آمازون" پرس، سالن مرکز     روکـس در قلب ـب
ه              طـاب ـب را نشسته و ايستاده پر کرده بودند، ـخ

اـعت         :   آنان گفت  ـم ن ـج ن         ( اـي ـي ـم ـل ـس ـم وان اـل ) اـخ
ه                        ى ـک اـن ى زـم ـن ـع ت، ـي وـس ـي الب ـپ ـق بعدها به اـن

 !*مطمئن شد رژيم واقعًا رفتنى است

  زنان و انقالب در مصر

 

منظور اين احمق اين است . از نظر اين اسالمی کله خر، زنان خانه دار افرادی مطلع نيستند
 .ماهواره حق عوامل رژيم است نه عموم مردم

 

 ديگر چه دستاوردی داريد؟ خجالت نکشيد

 .همان وقت ها شايع بود که متجاوزين از عوامل رژيم اند



 ۴                                                                                                           صفحه ۴۴عليه تبعيض شماره     

د        . از سايت  نشريه عليه تبعيض ديدن کنيد  ي وان همه شماره  های عليه تبعيض را می ت
ن اسالمی               .     در سايت  مشاهده کنيد    ي وان ه  ق نشريه عليه تبعيض صدای زنانی است ک

ارزه                  .   زندگی شان را تباه کرده است        ب م اسالمی م ا رژي صدای زنانی که می خواهند ب
 . کنند

برداری مترو تهران از       مديرعامل شرکت بهره  
در ايستگاههای مترو   "   طلبه خانم   " ۵٠استقرار  
 .خبر داد

 
ن ـپس                      ه از اـي ـک ـن ان اـي ـي علی محمد قلی ها با ـب
مسافران خانم می توانند پرسش ها و مشـکالت         

ی   " مذهبی خود را از طلبه های        ـم اـن اطـی   "   ( ـخ ـف
ی             )  کمانده ر ـم ـق ـت رو مـس ـت که در ايستگاههای ـم

ال از حضـور         :   شوند بپرسند گفت   پس از استقـب
خ             اـس رو و ـپ روحانيون مرد در ايستگاههای مـت

 ۵٠به پرسش های مذهبی و شرعی مسافران،         
طلبه خانم نيز در ايستگاهها مستقر می شوند و         
ا                    م ـه اـن رـعی ـخ ای ـش ـه ـش به طور ويژه به پرـس

 .پاسخ می دهند
  

ه         :   وی ادامه داد   ـب ن طــل ا     در چند روز آينده اـي ـه
 .در ايستگاههای منتخب مستقر می شوند

  
م              ـي وان نـس ـن ماه رمضان امسال در طرحی با ـع

ه در          ٨٠معنوی   ـب ه             ٣٠ طــل رو ـب ـت اه ـم ـگ ـت  ايـس
 *.پرسش های مسافران پاسخ دادند

  

د    ـي ت     .   به تصوير کالس اولی ها نگاه کـن ا دـق ـب
ن دو    .   به دو عکسی که می بينيد توجه کنيد        اـي

ا           از ميان عکس های بيشتری که در رسانه ـه
اين دو و     .   منتشر شده است انتخاب شده است   

ده                         ـن ـن ـکس ـک ـع ـن ط ـم ـق ط و ـف ـق بقيه عکس ها ـف
ا اـست           ه ـه ـچ اک      .   تصوير پسر ـب در دردـن ـق ـچ

امــيــدوارم از فــرط تــکــرار بــرای مــا             .   اســت
ه از ـکالس               .   عادی نشده باشد   ی ـک ـت ی وـق ـت ـح

اولی ها عکسی چاپ می شود دختر ها حذف       
حکومت اسالمی آگاهانه و با نقشه      .   می شوند 

و حساب شده فقط عکس های پسر بچه ها را          
ه ای           .   منتشر می کند   اـي اين جنگ اساسی و ـپ

. جــمــهــوری اســالمــی بــا هــمــه مــردم اســت               
ظـار              ـت ر اـن ـگ خودشان اعتراف کرده اند که دـي
ی        اسالمی شدن جوانان دانشگاهی و دبيرستاـن

ادی اســت             وـمت زـي ر حـــک نــد      .   از ـس وـي ی ـگ ـم
د     .   جوانان را از دست داده ايم      قرار گذاشته اـن

ر  " بصورت   ه                "   عميق ـت ر ـب ه ـت ـب اـن ه ـج ـم و ـه
مــی خــواهــنــد از         .   جــنــگ جــامــعــه بــرونــد          

د            ـن ـن روع ـک ی  .   کودکستان ها و دبستان ها ـش ـم
م،                    وـي ار بـش ـک ن دـست ـب ن ـس گويند اگر در اـي
د          ـن نسل بعدی دختران و پسران اسالمی خواـه
د               ـن واـه شد و با ميل و رغبت حجاب به سر ـخ
ر           اـئ ـع کرد، نماز خواهند خواند و داوطلبانه ـش

 . اسالمی را مو به مو رعايت خواهند کرد
ا                   ن ـه د اـي ـن داـن ـي م ـم مشخص است خودشان ـه
اع                     ـج دارد ارـت ان ـن ـک ت اـست و اـم ـف حرف ـم
ادی            ه ـع ـع فرهنگی اسالمی هرگز در آن جاـم

د  " حکومت اسالمی از دـست   .   و روتين شود   ـب
ـست           "   حجاب ـک ها و در واقع بی حجاب ها ـش

ر       .   خورده است  در مقابل فرهنگ مدرن و غـي
الم       .   مذهبی جوانان زانو زده است     در ـيک ـک

با مردمی روبرو است که از نظر فرهنگی و      
وـمت را            ـک سياسی و اقتصادی شکست اين ـح

 .اعالم کرده اند
فقط .   اين حکومت مشروعيتی در ايران ندارد 

ی                  ه ـم ی ـک ـم بايد هر چه بيشتر تالش کنيم  ـس
د           ـن وم ـک ـم ـنگ    .   پاشد تعداد کمتری را مـس رـه ـف

ارتــجــاعــی و ضــد زن حــکــومــت اســالمــی                
ی                 ردم ـم ا ـم ان ـم ـي باالخره قربانيانی هم از ـم

ه  .   گيرد کار ما جوانان و زنان و مردان بايد ـب
ی           الـم ويژه اين باشد که فرهنگ ارتجاعی اـس
ن                      رـي ده ـت ـي وـش ی از ـپ ـت ر ـح را  با جديت بيشـت
ی و                 نـــگ دگــی خصــوصـی و فــرـه ای زـن زواـي

 .* سياسی خودمان دور کنيم

 نيمی از کالس اولی ها

  طلبه  زن  در  مترو ۵٠

وزون                     ات ـم رـک ه ـح ی ـک اـن تا حاال به کار  کـس
ی               اـن د؟ کـس رده اـي ه ـک آکروباتيک می کنند توـج
ی                اـئ ار ـه که با قدرت و مهارت تمام  دست بـک

ود             ی ـش . می زنند که نفس در سينه آدم حبس ـم
ز                        ـي ادی ـن دود زـي ا ـح ه ـت ـت ـب کار هائی زيبا و اـل

ـست    .    خطرناک ـي پيش  از شروع  کار آکروباـت
ها يا بعد از پايان کارشان کسانی روی صحنه          
ای                               ارـه ـيک  از ـک ـم د ـک ـي ـل ـق ا ـت ه ـب د ـک ـن می آـي

د         ـن داـن ا      .   آکروباتيست ها مردم را می خـن ـت ـق ـي ـق ـح
رح                    ـف ذاب و  ـم ار ـج ـي اين بخش از برنامه  بـس

 . است
 

ا                 روـه ـت ی در ـم الـم وظيفه طلبه های مونث اـس
ن          ان     ” که در ضــم ل ـش ـغ ه       “   ـش واب دادن ـب ـج

اه         ـگ سئوالهای مذهبی مسافرين است شايد در ـن
اول کــار هــمــان دلــقــک هــای ســريــک هــا را                

روه اول        .   البته با يک فرق   .   تداعی کند  کار  ـگ
اـعت       شريف و واقعا خنده دار است اما اين جـم

.  اسالمی عمل شان شنيع و حال بهم زن اـست           
ظـار                         ـت د اـن اـي ـب ی ـن الـم ای اـس ـقک ـه البته از دـل

م      .   بيشتری داشت  اين خاصيت اسالمی بودن ـه
ا و               .   هست رو ـه ـت واقعا حتی يک مسافر در ـم

رصـت را                      ه ـف ود ـک ی ـش دا ـم ـي ايستگاه قطار ـپ

ران               “   غنيمت”  واـه ن ـخ رود از اـي بشمارد و ـب
ر                د؟  اـگ رـس ـپ زينب سئوال مذهبی و اسالمی ـب
ی اـست و                   الـم دار اـس اـخ ای ـش اين ها دروغ ـه
اور         قرار نيست کسی اين ارجيف اسالمی را ـب
ه                   اـن ر را در رـس ـب کند، پس به چه دليلی اين ـخ
ی           ادـگ های حکومتی درج می کنند؟ هدف به ـس
دن       اين است که می خواهند با خط و نشان کشـي

 .حضور منحوس خود را به رخ ما بکشند
 

ای             اما  با همه تراژديک بودن جست و خيز ـه
ده دار اـست                   ـن ارش  ـخ .  اين حکومت، ـيک ـک

اســيــد پــاش هــائــی کــه حــاال در مــقــابلــه بــا                        
د         “   بدحجاب”  ها موکت برها را مخفی کرده اـن

ن              رـي اـف ی مـس و قرار است به سئوال های مذهـب
د     ـن دـه االی                    !   جواب ـب ا ـب ن ـت ـي اـئ ه  از ـپ اال ـک ـح

م                    ان ـه ه ـج راز وحـشی ـب ون ـگ ـچ حکومت هـم
د؛ از                      ـن ـن ی ـک ر را رو ـم ـگ دـي افتاده اند؛ پته هـم
د              ـن ـن ی ـک دست همديگر به خارج کشور فرار ـم
ود و              ی ـش واقعا کسی از ترس اينها باحجاب ـم
شئونات کثيف حکومت اسالمی را رعايت می   

ی          “   نسيم معنوی ” کند؟     اـن ا طـوـف حکومت را ـب
ن                 ـي د و  از ـب روـب که همه کثافات اسالمی را ـب

م داد       ـي ان در راه          .   ببرد جواب خواـه ن طـوـف اـي
 .*است

 صف  متشتت دلقک ها


