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ی                 ـم م ـن ی دـل ـت ای ـپ ای جان چقد عالی بود حرـف
 خواست تموم بشھ

 آخھ من تا ھفتھ ی دیگھ چقد صب کنم
از طــــرف مــــن پــــتــــی رو یــــھ مــــاچ                                 

 گننننننننننننننننننننننننده بکن
راستی اون عکس خانموکھ ماتیک می زنھ ھم      

 خیلی جیگر بود
وع و              ـن ـت مرسی عزیزم نشریھ این ھفتھ خیلی ـم

 پر مطلبھ
 این ماچ گنننننننننننننننننننننده ھم برای تو

ھ                    ـی ھ عــل ان نشـرـی دـگ ـن ا خـواـن سخنی خودمانی ـب
جـال               ی و جــن اـن راـھ تبعیض در مورد گلشیفتھ ـف

 . بعد از برھنگی
 

د و در              وـل ـت الب ـم ـق گلشیفتھ در ایران بعد از اـن
زرگ شـده            ر ـب ـن ا    ،یک خانواده عالقمند بھ ـھ  ـت

ی از             اـی ھ ـھ آنجا کھ من تحقیق کردم و مصاحــب
ی    ،والدین او را خواندم    داـن رزـن  خانواده ای با ـف

ا             ا و ـب با استعداد در رشتھ ھنر و تئاتر و سینـم
ن            کوھی از مشکالت کھ این نوع فعالیتھا و اـی
ک                     ا ـی ی  در کشـوری ـب دـگ نوع نگرش بھ زـن
ھ        حکومت فاشیست اسالمی میتواند بدنبال داشـت

 . باشد
از اینھا کھ بگذاریم گلشیفتھ بازیگر سینما است 
س در خـارج از کشـور در                 و در ایران و ســپ

س        ـف فیلمھایی بازی میکند و ـن
ایــنــکــھ در یــک فــیــلــم نــقــش           
دوســت دخــتــر یــک نــفــر را          
بــازی مــیــکــنــد و بــا او بــھ                

رود       ـی خـواب ـم ای     ،رخـت ـھ  رـگ
ران را           ن در اـی گردن حاکمـی
ان            ـم باال میزند و او را از ـھ

 . میکنند" عاق" زمان 
ھ                ک مصـاحــب ھ در ـی ـت ـف گلشـی
میگوید از حجاب متنفر است    
رک              ھ ـت ور ـب جــب و باالخره ـم
ا و           ـھ ـن ایران میشود و ھمھ اـی
راز        این اخبار از زندگی و اـب
ا         ھ ـب نظر او و یا مشکالتی ـک

شـود       ـی الی    ،آنھا روبرو ـم  الـب
دان و                   ـن رـم ـن ان و ـھ ورد زـن ھزاران خبر در ـم
جـھ و چـادر و                 فعالین سیاسی و زندان و شـکــن

 . اعدام میاید و میرود
 

پ         ـی ـل چند روز قبل اما گلشیفتھ در یک ویدئو ـک

اسـش را          ـب بھمراه چند ھنرمند دیگر اروپایی  ـل
ت       در می آورد و عکس نیمھ برھنھ او در سـاـی
وک                   س ـب ـی ن در ـف ـی چــن ـم فرانسوی فیگارو و ـھ

 .خودش علنی میشود
حرکتی سمبلیک و نھ    

 آب در خوابگھ مورچگان  
 مینا احدی

علیھ تبعیض  یھ ماچ گننننده 
را بین 

دوستان و 
ھمکاران 
خود پخش 

 !کنید

  ٢ادامھ در صفحھ  
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د از          "    بازی در یک فیلم"   ـع حـظـھ ـب کھ  چند ـل
ل و      ،علنی شدن این عکس   ـی  مستقل از ھر تحــل

د                 اشــی ھ ـب ون داشــت ـن ھ اـک ی      ،ارزیابی ـک اـم  سـوـن
ار او         بزرگی راه می افتد و لھ و یا علیھ این ـک
ات                احــث ـب ن ـم بسیاری مینویسند و میگویند و اـی

 . کمابیش اکنون ھم ادامھ دارد
 

د و جـرات و              ـن تعدادی کار او را تحسین میکــن
د و از                     ـن اـی ســت ـی تابو شکنی و جسارت او را ـم
کـھ                 ـن اینکھ تن زن متعلق بھ خودش اسـت و اـی

د       . . .   زن ناموس کسی نیست و       ـن زـن ـی . حـرف ـم
جـددا عـکـس                ران ـم ی اـی طبعا جمھوری اسالـم
ھ                 ـت ـف شــی ـل ھ ـگ ش ـب العمل نشان میدھد و اگر دسـت

ی             ،برسد ن و رجـاـی  او را در سیاه چالھای اوـی
ا             رد و ـی شھر تا سرحد مرگ شکنجھ خواھد ـک
دارد               ـی گـھ ـم اینکھ او را سالھای سال در آنجا ـن

د      ـن . . . کھ ھر آنچھ آنھا میگویند تکرار و تائید ـک
تعدادی در این میان از عصمت و عفت حـرف   

 خجوالنھ گفتند االن وقت این کارھا نیست  ،زده
اسـی                ان ســی ـی داـن و از اینکھ گلشیفتھ بھ فکـر زـن

ا           "  دوم خردادی نیست" صد البتھ   ا ـب ـھ ھ آـن و ـب
ا                     د و ـی ـن زـن ـی ھ زده حـرف ـم این کار خود لطــم
اسـھ اسـت و                      م ـک ـی ر ـن اینکھ نکند کاسھ ای زـی

ع            "   حرف از نقش     ـف ا ـن وزارت اطـالعـات و ـی
 . زدند" وزارت اطالعات 

 
ن               ردن در اـی من مقاالتی در وصف سکـوت ـک

ل                اـب ـق کـھ در ـم ـن ای       "   بحبوحھ و اـی ـھ ســت ـی درـن ـم
بــایــد ایســتــاد خــوانــدم و شــایــد              "   ســرکــوبــگــر 

وضـع را از                       ن ـم رـی د ـت ردرـن ن و ـم رـی زرنگــت
رای                   ھ ـب دم ـک کـی خـوـن ـی تعدادی آل احمد پالسـت

ط   "    گلشیفتھ ،خواباندن غائلھ نوشتند  ـق بگو کھ ـف
ھ     "   نقش بازی کردی   ز ـک و تو ھنرمندی ھر چـی

د و                           دـھ ـی جـام ـم ار را اـن د آن ـک ـن خـواـھ از تو ـب
ا               شـان ـب ـب طــل غرضی نداشتی و در عین حال ـم
م        چاشنی احترام بھ چادر و اینکھ تو با چادر ـھ
ص ایشـان           نقش بازی کرده ای و شخص شـخــی

د و           ھمھ نقشھای ترا در ھمھ حال دوسـت دارـن
در پــایــان از یــک مــوضــع از خــود راضــی                  

م وارد                   " فرمودند   ھ عـرض و طـوـل ـم ا ـھ من ـب
م              کــن ـی اع ـم و دـف ھ      "     میدان شده و از ـت ـم س ـھ ـپ

حـث                           ف ـب ـی کــل ھ ـت د ـک ـی خـواـب د و آسـوده ـب بروـی
 !!. وسونامی گلشیفتھ معلوم شد

 
حـث                ن ـب ر اـی ـی ر درـگ ـف در فیس بوک ھزاران ـن
زه         ھستند و از بد و بیراه گفتن ھای لمپنی و ـم
ا حـرف           پراکنی ھای مردساالرانھ و ضد زن ـت
ران جـوان           دل بسیاری از جوانان و بویژه دخـت
ان را                  ت زـن ی و حـرـم و مدافعین حقوق انسـاـن

م   . میتوان در این کامنتھا دید  واـن در مجموع میـت
ھ             ـن ـی ن زـم بگویم کھ یک نبرد فکری مھم در اـی

ن                 .   در جریان اسـت     گـر اـی اـن ـی ن ـب رای ـم ھ ـب ـک
 : واقعیات است

دن       در ایران نسل گلشیفتھ کھ چشم اش را با دـی
د                       ـھ ا گشـود و از ـم ـی ھ دـن ی ـب جمھوری اسـالـم
گ و دو                    ـن ی دو فــرـھ ودک و دوران کــودـک ـک

رده         ھ ـک جـرـب ر و             ،رفتار را ـت ـت درـن گ ـم ـن رـھ  ـف
ا و                      ـھ ـی اـی ـب ی و زـی دـگ ھ زـن انسانی و معطوف ـب
ی                   دـگ ودک و زن در زـن ھ ـک فرھنگ احترام ـب

روزمــره و فــرھــنــگ چــمــاق و چــادر و بــی                 
گ                 ـن رـھ حرمتی بھ کودک و زن و انسـان و ـف
دان و شـالق و                       اسـدار و زـن ال و ـپ آخوند و ـم

ان             ،شکنجھ   ودـک ن ـک ب اـی  در یک دنیای عـجــی
بزرگ شدند و دنیا را در چنین تناقضاتی لمس     

ی          .   کردند و از آن متنفر شدند  ھ نســل ھ ـب ـت گلشیـف
وک و                   س ـب ـی ا ـف ن حـال ـب تعلق دارد کھ در عـی
ھ                  ـت ـی درـن ای خـارج و ـم اینترنت و رابطھ با دنـی
نفس کشیده و اگر فشار حکومت و اخالقیات و  
ھ روی سـرش               ردسـاالراـن سنتھای اسالمی و ـم
نباشد زندگیش مثل زندگی میلیونھا زن و دختر 

رانسـوی و                   ،در ایران  ر ـف ی دخــت دـگ ن زـن   عــی
س  .   اینرا ھمھ میدانند.  آلمانی و اروپایی است  ـپ

در ایران یک نسل عاصی و منزجر از چـادر         
ی و اسـالم وجـود                 و حجاب و حکومت اسـالـم
ن              ی آورد اـی دارد کھ ھر گاه فرصتی بدست ـم
ک                        ھ ـی ھ اش ـب ن حـال عـالـق انزجار و در عــی

 . زندگی عادی و آزاد و شاد را نشان میدھد
 

ران و در مصـر و در                     ون در اـی این نسل اکـن
سودان و در ھمھ جا بلند شده و حـق خـود را             
رده و                 ا جسـارت ـک ـھ میخواھد و تعدادی از ایـن
ور        تابو می شکنند و معروف میشوند و یا مجــب

 . بھ اختفا میگردند

نکتھ اصلی در مورد گلشیفتھ اما اینست کھ او          
از ایران تحت حاکمیت جمھوری اسالمی است 
ھ         و در این بحث مورد نظر این مھمترین مسـئـل

ک  .       است در ایران سی و سھ سال است کھ ـی
حکومت با قانون اسالم و شریعھ و با سنگسار     
و شالق و اعدام و با چادر بھ جنگ زنان رفتھ 

ھ       ،این حکومت.   است  حکومت جنبشی اسـت ـب
نام اسالم سیاسی و این حکومت برای ماندن و   

د اسـت         ـن ازـم ـی . نفس کشیدن بھ چادر و حجاب ـن
ی           ،این حکومت و این جنبش ارتجـاعـی اسـالـم

ان و                   دن زـن وشـاـن رده و ـپ تن زن را سیاسـی ـک
ان      دن                ،تحمیل حجاب بھ زـن ن و ـب ھ ـت ھ ـب  حـمـل

دن           ،زنان س کشــی ـف  یک عرصھ مھم حیات و ـن
این حکومت و این جنبش است و اینرا بسیاری 

د                       ـن زـن ـی دن ـم دـی ھ ـن . یا نمی بینند و یا خـود را ـب
برھنھ شدن عالیا ماجده المھدی و گلشیفتھ شبیھ   
ھ شـدن                   ـن رـھ ی ـب ن حــت بھ ھم است و از نظر ـم

من قبول .  گلشیفتھ جایگاه سیاسی مھمتری دارد 
ر      دارم کھ مبارزات زنان در ایران بسیار جلوـت
ای اسـالم زده اسـت و                 از بسیاری از کشـورـھ
قبول دارم کھ زنان و مردم ایران فرھنگ سیاه  
ره و                 ی روزـم دـگ و ضد زن اسالمی را در زـن

د               ده اـن ھ شـکـسـت کشـاـن ھ        .   عمال ـب ادام ـک ا ـم اـم
ن                     ا اـی ھ ـب ار اسـت ـک حکومتی در ایران سر ـک
کــارت بــازی مــیــکــنــد و ھــر حــرکــت و ھــر                  
ا مــی                         ـھ دام آـن ر اـن رزه ـب ان ـل ی از زـن وـی ارـم ـت

ک زن           ،اندازد ھ ـی ـن رـھ  اقداماتی نظیر عکس ـب
ت   ،ھنرپیشھ ایرانی   مستقیما لرزه بر تن حکـوـم

ا        ـھ می اندازد و بھمین دلیل ھم مورد غضب آـن
 . قرار میگیرد

 
ھ                       ی اسـت ـک ھ کسـاـن روز ـب ن اـم روی سخـن ـم
ا سـراغ                  ـھ میخواھند غائلھ فورا ختم شـود و آـن

 !!! مسائل مھمترشان بروند
ن                         رـی ـت ـم ـھ کـی از ـم ورد ـی ا در ـم د ـم توجھ کنـی

 . مسائل سیاسی در ایران حرف میزنیم
 

ھ      ھمان کسانی ـک
روز اول آمــدن      
ـــی       ـــن ـــع ـــا ی ـــھ ـــن ای

 ... آب در خوابگھ  

  ٣ادامھ در صفحھ  
 

 

 

 

د              ـن حدود سی زن و دختر جوان با بستن سـرـب
وی          ایشـان، جــل اـھ و نوارھای قرمزرنگی بھ ـپ
در غربی ورزشگاه آزادی جمع شدند تا حـق       
ھ      مسلم شان را در ورود بھ استادیوم آزادی ـب

 ١٣٨۵ عکس از سال .دست آورند
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 شمشیر اسالم 

ی      او زندگی سختی را گذرانده بود وـل
کـرد                     ـی ی ـم ود و ســع ان شـاد ـب ھمچــن
ا     ھمیشھ سر حال نظر بیاد بعضی وقـت
ا         ی ـھ فکر میکردم میخواد روی سخـت

 ســاعــت در     ١٢را کــم کــنــد روزی          
اری           ھ ـک کارخانھ کار میکرد و اضـاـف
ھ                  د ـک ودـن ھ ـب ـت ـف د ـگ دادـن ـی ھم بھشان نـم

ا         ســاعــتــیــھ تــازه فــقــط        ١٢شـیــفــت ـم
روزھای کاری را حساب میکردند و    

ھ     اھــانــھ            ٣٠ـب  روز کــاری حـقــوق ـم
ل و                    طــی ـع ای ـت ی روزـھ ـن ـع د ـی دادـن مـی
ر             ا ـھ م ـت ـھ جمعھ بھ حساب نمیآمد اوـن
د و                  کـردـن ـی ار ـم د ـک ـن وقت مواد داشــت

 روزی ھم بیکار باشند ٢٠ممکن بود 
ی           ردـگ و حقوق ھم نداشتند خالـصـھ ـب
طــلــق بــود و از ایــن درآمــدی کــھ                ـم
ھ رو            داشت فقط میتونست قسـط خـوـن

رش        بده و کمی ھم تا سر ماه دستش باشھ شوـھ

ھم کار میکرد و خـرج خـورد و خـوراک را                 
الف     .   میداد میدونستم با شوھرش ھم خیلی اخــت

وم               ـل ـع د ـم اـم ـی داره و خیلی روزھا کھ سرکار ـم
ھ            از ـب بود شب قبل حسابی کتک خورده ولی ـب
ا                       کـرد ـب ـی ی ـم ی آورد و ســع ـم روی خودش ـن
اشـھ        حرفھای خوش مزه روز شادی را داشتھ ـب

شــد                    یــده مـــی ھــای زیــادی پشـت سـرش شــن حـرـف

م                       ل دـل ھ خــی کــن ـی م ـم روشـی ـھ میگفتند کھ تن ـف
ده          ھ خــن میخواست از دنیای درونش بدانم اینھـم
رای      ھای کھ ھمیشھ بر لب داشت معلوم نبود ـب
 پنھان کردن چقدر درد و رنج در زندگیش بود

یک روز دیدم داره بھ یکی سفارش میکنھ اگر      
م         پیرمرد پولداری را سراغ داشتی کھ الرج ـھ

یــعــنــی پــول خــرج کــن         ( بــاشــھ   
و مــیــخــواد بــا کســی           )   بــاشــھ    

ن         ی ـک رـف ـع دوست بشھ من را ـم
حــاضــرم بــاھــاش دوســت بشــم         
ھ آدم                 ر ـی م اـگ ول الزـم ی ـپ خیـل
م                وـن ـت ـی خـوره ـم رـب م ـب ـھ پولدار ـب
چـھ            ای ـب حداقل یکی از آرزوـھ
ام رو برآورده کنم چند سالھ کھ  
کـی             ا آرزو داره ـی دخترم سھ ـت
اســکــیــت دوم تــخــت خــواب               
ر و           وـت ـی صورتی  یکی ھم کامـپ
من خیلی دلم میخواد کھ از اونا   

 .رو بتونم بخرم
 

برام عجیب بود او خیلی راحت 
ـــھ                    ـــطـــھ ای ـک ــاره راـب در ـب

مــیــخــواســت بــرای     

کـال و             خمینی و بنی صدر و اعـوان انصـار ـم
رده و                     اله ـک ش و ـک ـف ھ ـک معمم این حکومت ـک
ھ                      ـی ن عــل الب نسـل ـم ـق ا اـن راھی ایران شدند ـت

د      ـن ا      ،دیکتاتوری شاه را بھ شکست بکشـاـن ـھ ـن  اـی
د و           ـن در پاریس گفتند کھ زن و مرد برابر ھسـت
ردن        تا پایشان بھ تھران رسید برای سرکوب ـک

ر                     ارـگ ردن ـک وب ـک م سـرـک کــن ـی د ـم ـی  ،ھمھ  تاـک
 سرکوب مردم ،سرکوب مردم  ترکمن صحرا   

ان   اسـی                   ،کردســت ن ســی ـی اـل ـع ردن ـف وب ـک  سـرـک
ان  ،سرکوب کردن چپ    اول سوت حملھ بھ زـن

ھ زور    "   را زدند و فرمان حملھ آنھا این بود      ـب
م              ـی کــن ـی ان حـجـاب ـم ی آغـاز          "   سر زـن ـن ـع ن ـی اـی

 آغاز سیاسـی  ،سیاسی شدن کامل تن و بدن زن  
داب زدن                 ـی  ،شدن الک زدن و سـرخـاب و ســف

ر        آغاز سیاسی شدن کامل لخت شدن زنان و ـھ
د      ـن ا او      ،کس جرات میکرد در ایران چنین ـک  ـب

زار زن و        .   چنان کردند کھ ھمھ میدانند    چند ـھ
ازالھ " دختر جوان را در زندانھا قبل از اعدام 

 یعنی برادران پاسدار آن زمان ،کردند" بکارت
جـی و اعــوان                      ـن ری سـازگــارا و ـگ ـب حـت رـھ ـت

س                   ،انصارشان    رده و ســپ جـاوز ـک خـسـت ـت  ـن
وقتی .   این حکومت اسالمی ایران است.   کشتند

ی جـالد      "  یا روسری یا تو سری" فرمان   ـن خمـی
 ھمان زمان خیلیھا ،و دیکتاتور قرن صادر شد  

گفتن این زیاد مھم نیست زنان مشکـالت جـدی      
 کسی کھ نفھمید این فرمان حـجـاب      ،تری دارند 

ر          ارـگ فرمان حملھ بھ انقالب و فرمان کشتار ـک
اسـی                  ان ســی ـی داـن معترض و فرمان قتل عـام زـن

" انشا اهللا گربھ اسـت   "  است امروز ھم میگوید  

د       ـی دـھ سـت             ،بحث را کش ـن ـی م ـن ـھ وضـوع ـم   ، ـم
سـت              ـی م ـن ـھ ھ ـم ان           ،لخت شدن ـک وک پســت ا ـن  ـی

 !!! گلشیفتھ کمی کج است
 

ھمھ کسانی کھ نمیدانند یا نمی فھمند و یا خـود         
 ھمین چند روز داغ شـدن    ،را بھ نفھمی میزنند   

ن    ، ھمین موضع حکومت اسالمی،بحثھا   ـی ـم  ـھ
ی                 ت اسـالـم ن خـجـول حـکـوـم ـی ـع ن      ،مداـف ـی ـم  ـھ

ن و            سکوت کردن و اندر ستایش سکوت نوشـت
ورد را          ھمین عالقھ ھمگانی بھ بحث در این ـم

م اسـت            ـھ ار ـم . ببینند و بفھمند کھ موضوع بسـی
اد                      ـع ھ اـب ـم ر ـھ اینکھ خود گلشیفتھ تا چـھ حـد ـب
موضوع مسلط است و یا ھر دختری کھ دسـت    
رود و شـالق                ـی بھ بی حجابی میزند و زندان ـم
ا         میخورد تا چھ حد بھ کل تصویر و تحلیل آشــن
م اسـت                    ـھ ھ ـم چـھ ـک است امری ثانوی اسـت آـن
وری            ـھ ت جــم ـی ـم اینست کھ در ایران تحت حاـک
ش                     ـب دار جــن ا سـرـم رد ـب ـب ن ـن اسالمی بزرگترـی
ن             رـی ـت ـم ـھ اسالمی در جریان است و یکی از ـم

ر سـر حـجـاب             ،سنگرھا با این حکومت نبرد ـب
ر                 رد ـب ـب گـی و ـن نبرد برسر لخت شدن و برھـن

 . سر جایگاه زنان است
 

خـواه و             ،یک نسل    درن و آزادـی  نسل جـوان ـم
گـی        ،برابری طلب  ـن رـھ  ، نسل مدافع خالصی ـف

نسلی کھ از زندگی ھمھ آنرا میخواھد بلند شـده    
ت            ن حـکـوـم و در عرصھ ھای مختلف علیھ اـی

ان           .   مبارزه میکند  ـی داـن رای آزادی زـن مبارزه ـب
ھ       ، مباره علیھ سنگسار   ،سیاسی ـی ارزه عــل  با مـب

زن ستیزی و حجاب و با تابوشکنی و برھنگی 
وضـوع   .   بھم چفت است  آنھایی کھ میحواھند ـم

د           ـن ـن ی ـک ـق ـل وحشـت اشـان از       .   را فیصلھ یافتھ ـت

ھ         عمیق تر شدن بحثھا و از حملھ نسل جـوان ـب
 . اسالم و بھ دین در کلیت آن است

اعـی           این نوک کوه یخ جنبشی است عظیم اجتـم
ط                       ـق ا ـف ارـھ وع ـک ن ـن ا اـی ھ ـب وجوان و مدرن ـک

گـی را       ،تابوشکنی نمیکند    ـن رـھ  و فقط آزادی ـب
د   ب                  ،نمایندگی نمیکـن ـل ھ ـق ر خـالص ـب ـی ک ـت  ـی

دن              ر ـب ط ـب حکومتی میزند کھ با حجاب و تســل
 . زن حکومت میکند و نفس میکشد

 
خالصھ کنم جنبش مدرنیتھ و خالصی فرھنگی 
در ایران جنبش عظیمی است کھ ھنوز میتواند      

د                  ھ دـھ ادی را اراـئ ای زـی زـھ راـی . و باید سـورـپ
ش اسـت       آنچھ کھ مھم است آینده از آن این جنـب

ی و                 ش اسـالـم ـب و مدافعین رسمی و خجول جـن
ا و             ،فرھنگ زن ستیز اسالمی   ـھ ـی ی اسـالـم ـل  ـم

ان      رـب کسانی کھ از زن تصویر مادر بزرگ مـھ
د     د بسـاط اشـان را             ،و آشپز خوب را دارـن اـی  ـب

ن                  داخــت ا اـن ھ ـب جمع کنند نسل جدیدی می آید ـک
ادی و       حکومت اسالمی تره ھم برای امثال عــب
دار    عباس معروفی و کاله مخملیھا ھمیشھ طرـف
ق           ـل حجب و حیا و اسالم و فرھنگ پوسیده متـع

رد       ن نسـل     .   بھ قرون وسطی  خرد نخواھد ـک اـی
 بــخــواھــد    ،اگــر بــعــد از حــکــومــت اســالمــی              

 آن   ،حکومتی بسازد و یا از حکومتی دفاع کند 
ب و                    ذـھ ا اسـالم و ـم ی ـب ـت حکومت ھیچ سنخــی
نــگ ضـد زن و  ضـد انسـانــی                        رـھ چـادر و ـف

خـواھــد داشـت      داران حــکـومــت          ،ـن نــرا طــرـف  اـی
ر و               ـت ـھ ی ـب ـم ان      "   اسالمی ـک ـب و  "   اصـالح طــل

گ                 ـن رـھ ھ و ـف ـع ن شـرـی ـی مدافعین ھمیشگی قواـن
 . پوسیده اسالمی بھتر است ھمین امروز بدانند

 ...آب در خوابگھ  

 !  محافل و جمع ھای  زنان را تشکیل دھید

 تخت خواب صورتی
 شیدا از ایران

 

 ۴ادامھ در صفحھ  



 ۴               سال دوم                                                                                              صفحھ ۵٨علیھ تبعیض شماره     

د و             ویس ن ض ب ی ع ب ھ ت ی ل رای ع ب
اران             ان و ھمک نشریھ را بھ دوست

 !و ھمکالسی ھای خود ھدیھ کنید

زد                   ـی اشـھ حـرف ـم ھ ـب پول با یک پیرمرد داشــت
ن                        وضـوع ـت ح ـم ـب د ـق رســی ـی ظـر ـم راستش بھ ـن

 ! فروشی ریختھ شده
ن          ھ ـم ولی نظر خودش این بود کھ فرقی نمیکـن
طـھ ی                   ک راـب ن ـی کھ ھر شب مجبور بھ داشــت

ھ          رـم ھ شـوـھ ! ! اجباری ھستم حاال اسمش اینھ ـک
من کھ این رابطھ رو نمیخوام از روی ناچاری 
باھاش زیر یک سقفم اگر بدونم بچھ ام رو بھم     
ک               م ـی ـن ن ـک ـی اـم میده و من ھم بتونم زندگیمو ـت
روز ھم ادامھ نمیدم ولی حاال کھ قسمت ما اینھ 
م چـھ            ـن حداقل بگذار آرزوی بچھ ام را تامین ـک

رت            ا شـوـھ فرقی میکنھ ھمش تن فروشیھ چھ ـب
بــخــواھــی بــدونــی مــا زنــھــا          .   چــھ بــا غــریــبــھ      

م       ی            ! بیشترمون تن فروشـی دـگ ا عشـق زـن ی ـب ـک
ول                     خـوام ـپ ـی ن ـم ھ ـم طـورـی ـن میکنھ ؟حاال کھ اـی
ا رو         ـی بیشتری در بیارم تا کی بدبختی بکشم دـن
الــش                       ـب ھ دـن رمــردی ـک ـی د اون ـپ دی شـاـی چـھ دـی

 .میگردم زندگیمو عوض کرد
 

نــفــرت انــگــیــز بــود اون از دنــیــا نــھ تــوقــع                      
ھ قصـر                   د داشـت و ـن ـی شاھزادھای با اسب ســف
ھ               اد ـک ـی ردی ـب ملکھ رو آرزو میکرد یک پیرـم
ھ            ول ـب م ـپ در برابر استفاده از او بتونھ کمی ـھ
ت                  ش اسـکــی ـف چـھ اش ـک او بده تا بتونھ برای ـب

ا              ـھ ـن بخره کامپیوتر و یا تخت خواب کھ ھمھ اـی
ک از                     سـت و ـی ـی رن ـب برای یک زندگی در ـق
ھ                ـم ازه ـھ ھ ـت سـت ـک ـی ابتدایی ترین وسایل زندـگ
اینھا رو خودمان تولید میکنیم ولی نمیتونیم از        
محصوالت دست ساخت خودمون ھم بھره مند      

 بشیم
ی ارزش                         ن حـد ـب ا اـی ھ انسـان رو ـت دنیایی ـک
د                  ـی وـل ھ ـت طـور ـک اـن ـم میکنھ باید زیرو روبشھ ـھ
د اداره               اـی اسـت ـب زندگی و ملزوماتش بدست ـم
این دنیا ھم بدست ما باشھ  تا بتونیم  با حرمت     
ی          دـگ ای زـن ـھ ـت زندگی کنیم تا ھمھ بتونن از نعـم

 .*برابر استفاده کند
 

 تخت خواب صورتی  

ھ        ـب بھ خاطر میاورم وقتی نوجوان بودم، پنجشــن
ل  .   ھا روزھای ھیجان انگیزی بودند  بھ این دلـی

مجلھ . کھ در این روز مجلھ براوو منتشر میشد
بــراوو کــھ یــک گــنــجــیــنــھ طــالیــی بــرای مــا                  
االت،                       ـق ود از ـم ر ـب وال ـپ ـم ـع ود ـم ان ـب نوجواـن
ی از       زرـگ پوسترھا و بعضی مواقع عکسھای ـب
گروھھای موسیقی محبوب ما، ستارگان پاپ و 

ا     ردی                .   ھنرپیشـھ ـھ اره ـف ر شــم وال در ـھ ـم ـع ـم
ا      .   حضور داشت کھ محبوب ماھا بود   ـھ ـت آن وـق

ود و                    ز ـب ک چــی ھ ـی حـال  موزیک مورد عـالـق
ای              کردن در خیال خـود      روه ـھ ران ـگ ـب ا رـھ  ـب

ز                      رای خـودش چــی ا ـب شـھ ـھ ـی رـپ ـن موزیک و ـھ
ی    .  دیگری ـم این جور چیزھا یک دلمشغول حــت

راوو          .   برای نوجوانان بود   ھ ـب جـل ای ـم رـھ پوسـت
برای سالھا دیوارھای اتاق مرا ۔ و تا آنجاییکھ      
ن                      ـی زـی م ۔ ـت گـر را ـھ ان دـی میدانم اتاق نوجـواـن

ود    .   میکرد دراز :   ماجرا معموال بھ این شکـل ـب
کشــیــدن روی تــخــت، نــگــاه کــردن بــھ ایــن                     
تصویرھا و لبخندھاشان در حال گوش دادن بھ 

 .ترانھ ھای آنھا در رادیو
صفحھ دکتر سامر در مجلھ براوو، صفحـھ ای      
ظـارش را            ـت گـر اـن بود کھ بیشتر از ھر چیز دـی

صــفــحــھ ای کــھ بــھ ســئــواالت             .   مــیــکــشــیــدیــم  
ی              نوجوانانی کھ    اـئ ده و آشــن چ اـی ورد    ھـی در ـم

مسائلی مثل ھورمونھا و روابط جنسی و خـود      
داد           ـی اسـخ ـم د ـپ ر   .   و روابط عاشقانھ نداشتـن ـت دـک

زد               ـی ز حـرف ـم خـود  :   سامر در مورد ھمھ چــی
اده از آن،               ـف ارضایی، کاندوم و چگونگی اســت
بوسیدن، آناتومی اعضای بدن، از دسـت دادن          

ان، سـکـس                  ر زـن ـت ود، دـک رـی  ،بکارت، دوره ـپ
م                   اـک ای ـن ـھ ی و عشــق اســل ـن ا    .   اندازه آلت ـت ـھ ـن اـی

ھ               جـل حـھ ـم سئواالت واقعی بودند و در این صـف
د      . ھمیشھ پاسخ این سئواالت آماده بود  اـی ا ـب شـم

ز           ادا چــی ـب آن مجلھ را ھر ھفتھ میخواندید کھ ـم
کـن اسـت             ـم مھمی را از دست داده باشید کھ ـم
ر         ـی بعدا در مقطعی از زندگیتان در آن مورد ـگ

ھ            .   کرده باشید  ھ طـور دســت دکتر سامر ما را ـب
جمعی در مسیر مراحل مختلف بلوغ و بیداری    
ا       ارـھ جنسی مان راھنمایی میکرد و ھمھ این ـک

شـد            ـی جـام ـم . از طریق فقط ھمان یک صفحھ اـن
ا        ھر پنجشنبھ قبل از شروع کالس یکی از ماـھ

ر     )   پسر یا دختر (  یکی از نامھ ھا بھ دکتر سـاـم
ورد    .   را با صدای بلند میخواند     ما ھمیشھ در ـم

مــحــتــوای نــامــھ ھــا و نــویســنــده اش شــوخــی                 
م   طـرح شـده و                 .   میکـردـی وال مشـکـالت ـم ـم ـع ـم

خامی نویسنده این سئواالت و اینکھ یک کسـی      
ر                   ـی ی درـگ ن مشـکـالـت ـی مجبور شده است با چــن

واالت را        .   شود مورد مزاح ما بود    ط ســئ ما فـق
ن حـال     .   میخواندیم نھ جوابھا را    البتھ ما در عـی

یک کمی خجالت ھم میکشیدیم چون ما اگر چھ 
ھــیــچ چــیــزی در بــاره مســائــل مــطــرح شــده                  

نمیدانستیم اما میخواستیم خودمان را یکجـوری        
البتھ از این کارمان خنده مان .   دانا نشان  دھیم   

 .میگرفت
ھ                      دا در خـاـن ـع ا را ـب ھ ـھ اـم من معموال ھمان ـن

رای          .   دوباره میخواندم  ی ـب اـی ـھ ـن در اتاقم و بھ ـت
این بار ھم سئواالت را و ھم پاسخھا را . خودم

ھ       .   میخواندم ی ـک واالـت شگفت زده میشدم از ســئ
مردم در باره اش حرف میزدند و اینکھ معنای 
عــی ایــن مــوضـوعــات در تــجـربــھ وعــمــل                واـق

حالت من ترکیبی از انتظارات و . چگونھ است 
اغــلــب ایــن    .   آرزوھــای ھــیــجــان انــگــیــز بــود         

د       ـن ھ    .   موضوعات عمال با من فاصلھ داشــت ـی شــب
با این ھمھ . صدای ضعیفی در دوردستھا بودند

ھ،                           ـت ـف ر ـھ حـھ در ـھ ق آن صــف ـی دن دـق با خـواـن
ک جـوری رشـد                 ھ ـی میتوانستم مطمئن باشـم ـک

 .طبیعی دارم
ا                 د ـت کـردـن ـی ی ـم ـن این مسائل در ذھن من سنگــی
د              اـی گـر ـب اینکھ زمانی رسید کھ خود من ھم دـی

کـردم        ـی . عمال با این مسائل دست و پنجھ نرم ـم
ی  "   زن و شوھر"انتقال از بازی   بھ ھمراه بارـب

ن در                         ـت د راه رـف ـن اـن ی ـم ـع ای واـق ـی ھ دـن و کن ـب
ی       .  اقیانوسی از مھ بود  م وـل ـی چیزھایی میدانســت

وقتی کھ کالس آموزش . ھنوز تجربھ نمیکردیم
ک روش    ( جنسی و بیولوژی ما شـروع شـد             ـی

وژی             وـل ـی رال ـب ـب ـی ا از      ) علمی با یک معلم ـل ؛ ـم
ک      موضوعات پایھ ای آگاه بودیم، دانش تئورـی
خـوبــی در مــورد ایــن مــوضــوعــات داشــتــیــم،             
دم و      انتظارات ھیجان انگیز داشتیم و می خندـی

 . ...صورتمان از خجالت سرخ می شد
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