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برخورد جامعه به رابطه
جمھوری اسالمی و دولت آمريکا
سياوش دانشور

خشونت پليس بنگالدش
عليه کارگران اعتصابی
يک ھفته از اعتصاب و تظاھرات کارگران
پوشاک برای افزايش دستمزد در داکا پايتخت
بنگالدش ميگذرد .صدھا کارگر که بخش عمده آن
زن ھستند خواھان افزايش دستمزد ماھانه از ٣٨
دالر به  ١٠٠دالر ھستند .در شرايط حاضر
کارگران پوشاک روزانه کمی بيش از يک دالر
دستمزد می گيرند .اين ميزان پايين ترين حد
دستمزد در سطح جھان است .اعتصاب و
اعتراض کارگران موجب تعطيل  ۴٠٠کارخانه
در حومه داکا شد .پليس با گلوله ھای پالستيکی،
گاز اشک آور و باتوم بجان کارگران معترض
افتاده و تعدادی از کارگران را مجروح کرده
است.
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در حاشيه اخبار،

جنايات جنبش اسالم سياسی
ادامه دارد!
شھال نوری
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مردی فقط برای يک فصل!
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بردگان صنايع مد!

گزارشھای مختلف از وضعيت کارگران پوشاک
حاکی از آنست که اين کارگران قادر به تامين
حداقل معاش خويش نيستند .بسياری از کارگران
اعتصابی اعالم کرده اند که حقوقشان فقط کفايت
اجاره آلونکی را می دھد که حکم خانه آنھا را
دارد .درآمد بنگالدش از صادرات پوشاک به
اروپا و آمريکا  ٢٠ميليارد دالر است .اما ۴
ميليون کارگری که در اين
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خشونت پليس بنگالدش
عليه کارگران اعتصابی ...

صفحه ٢

سازمان آزادی زن شما را فرا می خواند که به صفحه اين
کمپين در فيس بوک مراجعه کرده و حمايت خود را از آن
اعالم کنند.
No More Death- Stop Slaughter of workers in
!garment industry

صنعت مشغول بکارند ،روزی يک دالر دستمزد می گيرند .اين
کارگران به يمن سرکوب خشن پليسی ،اختناق و استبداد وحشيانه
تحت شرايطی طاقت فرسا مجبور بکارند :ساعات کار طوالنی و
وضعيت ايمنی بسيار وخيم ،زندگی کارگران را با خطر مرگ
روزمره روبرو می سازد .کارگران از حق تشکل محرومند.
شکنجه و قتل کارگرانی که قصد ايجاد تشکل در ميان اين بخش از
کارگران را دارند يک پديده عادی است.
طی دو سال گذشته کشته شدن صدھا کارگر در اثر آتش سوزی و
در مورد آخر ريزش ساختمان که منجر به کشته شدن بيش از ھزار
و صد کارگر شد ،شرايط وخيم کارگران صنعت پوشاک در
بنگالدش را به راس اخبار رسانه ھای بين المللی منتقل کرد .در
اثر فشار افکار عمومی جھانی و فعالين مدافع حقوق اين کارگران،
شرکت ھای بين المللی اروپايی و آمريکايی قول دادند که اقداماتی
را برای بھبود شرايط کار و ايمنی کارخانه ھای پوشاک در دستور
بگذارند و بودجه ای به اين منظور در نظر گيرند .از ماه مه ،يعنی
بيش از  ۴ماه گذشته ھنوز ھيچ اقدامی ماديت نيافته است .دو نھاد
يکی اروپايی و ديگری متشکل از شرکت ھای آمريکايی بدين
منظور تشکيل شده که قولھايی داده اند.
کارگران رعنا پالزا که در ماه مه ريزش کرد ،ھنوز ھيچ خسارتی
دريافت نکرده اند .در ميان شرکتھای بين المللی که کارگران آسيب
ديده و بقتل رسيده مشغول توليد سفارشاتشان بودند فقط شرکت
ايرلندی پرايمارک تعھد کرده که به کارگران خسارت بپردازد که
ھنوز حتی يک ﷼ بدست کارگران نرسيده است .حدود يکماه پس
از اين حادثه مرگبار بخشی از کارگران برای دريافت حقوق معوقه
شان دست به تظاھرات زدند که با سرکوب خشن پليس روبرو شد.
در سال  ٢٠١١کارخانه پيرھن دوزی "ترای انگل" دچار آتش
سوزی شد که منجر بقتل  ١۴۶کارگر گرديد .اعتراض خشمگين
مردم در سطح جھان به اين جنايت باعث شد که در ايالت نيويورک
قوانينی برای بھبود استاندارد ايمنی بتصويب برسد .اما در دادگاھی
که برای دريافت خسارت تشکيل شد ،دادگاه حکم به پرداخت فقط
مبلغ ناچيز  ٧۵دالر به خانواده کارگران جانباخته داد.
اين وظيفه نيروھای کارگری ،چپ ،کمونيست ،انساندوست و
برابری طلب است تا با سازماندھی يک جنبش بين المللی به دفاع
از حق حيات و زندگی با حرمت اين ميليونھا انسان بپردازد و
سرمايه داری جھانی را وادار به افزايش استاندارد ايمنی و دستمزد
نمايد.
سازمان آزادی زن کمپينی در اين رابطه ايجاد کرده است بنام
"مرگ بس است! قتل عام کارگران صنعت پوشاک را متوقف کنيم.
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برخورد جامعه به رابطه
جمھوری اسالمی و دولت آمريکا
سياوش دانشور
بسيار روشن است که مسئله روز جامعه مسئله رابطه جمھوری
اسالمی با دولت آمريکا نيست .اين کارناوال تبليغاتی رسانه ھا در
مورد جزئيات سفر روحانی به نيويورک با مشغله واقعی بخشھای
مختلف مردم در ايران يکی نيست .مثل ھميشه ،اين تالشی برای
توجيه ضعف جمھوری اسالمی و نگرانی از درک ھمين نکته
ظريف توسط مردمی است که اين حکومت را نميخواھند.
برای درک اين نکته بايد دقايقی تبليغات رسانه ھا و جريانات
دست راستی متفرقه پيرامون مذاکره و رابطه با دولت آمريکا را
کنار گذاشت .فراموش کنيد که سلطنت طلبان و قوم پرستان و
طرفداران تھاجم نظامی زانوی غم بغل گرفتند چرا که پروژه
تھاجم نظامی و تبديل تھران به دمشق و بغداد تا اطالع ثانوی در
دستور نيست .فراموش کنيد که نيروھای ملی اسالمی طرفدار
رژيم چطور از تماس تلفنی روحانی و اوباما از خود بيخود شدند.
توجھی به تاريخ نويسی و تاريخ تراشی اين جماعت آخوند و
اسالم زده نکنيد .فراموش کنيد که ناسيوناليستھای طرفدار "حقوق
ھسته ای ايران" کاسه داغ تر از آش ميشوند و در باب "عزت و
منافع ايران" نقش معلم و مشاور را برای جمھوری اسالمی و
دستگاه ديپلماتيکش ايفا ميکنند .اين مواضع ،با تمام تفاوتھا و تقابل
ھای احتمالی ،نھايتا مواضع اردوی ارتجاع سرمايه داری متشکل
از نيروھای اسالمی و مذھبی و قومی و ناسيوناليستی ھستند و
ربطی به مشغله و منفعت آنی و آتی اکثريت عظيم مردم کارگر و
زحمتکش در ايران ندارند.
بخشھای مختلف جامعه اما از ھر واقعه ای درکی زمينی و مادی
تر دارند .مردم آزاديخواه در ايران درک ميکنند که جان
جمھوری اسالمی به "مرگ بر آمريکا" و " مرگ بر اسرائيل"
بسته است .اين "مرگ بر آمريکا" دکان سياسی است .دکانی برای
بسيج نفرت ملی و مذھبی .دکانی برای بسيج تروريسم اسالمی در
منطقه و خود را "رھبر جھان اسالم" معرفی کردن .دکانی برای
امتيازگيری و بده بستان سياسی .موافقت و مخالفت با آمريکا و
دول غربی و يا برعکس تھاجم سياسی در نماز جمعه ھا و تھاجم
"دانشجويان مسلمان" به سفارتخانه ھا و غيره ،ھمه حساب و
کتاب سياسی دارد .مردم اين دوره ھا را ديدند و اين سياستھا را
ميشناسند .تالش جامعه اينست که رفتار اجتماعی اش با رژيميھا
يکی تداعی نشود .آنچه که جمھوری اسالمی روی آن حساسيت
دارد توسط جامعه مسخره ميشود.
فرض کنيد جمھوری اسالمی و دولت آمريکا با ھمراھی دالالن
متفرقه سياسی و حرفه ای به توافقاتی حتی محدود رسيدند.
جمھوری اسالمی تالش ميکند به جامعه بقبوالند که اين توافقات

نه از سر ذلت و ضعف و نه از سر ناتوانی بلکه از "موضع
قدرت و در شرايط برابر" بوده است .و اگر از موضع احترام
متقابل و برابری است ،ديگر نميشود اينجا و آنجا مترسک عمو
سام را آتش زد و عر و تيز ضد آمريکائی حرف اول و آخر
دستگاه تبليغاتی جمھوری اسالمی باشد! خوب فرض کنيم
ھمينطور شد .فرض کنيم قدمھائی حتی مبھم در سير معامله و
"عادی" کردن روابط ديپلماتيک انجام شد .به نظرتان تاثير آن در
جامعه ايران چه خواھد بود؟ پاسخ روشن است .کسی به اين روند
اميدوار نخواھد شد .کسی در سالن انتظار نتايج اين مذاکرات
بست نخواھد نشست .کسی منتظر شکوفه دادن سياست "اعتدال
در روابط خارجی" نخواھد شد .کسی سرنوشتش را به تبليغات
اسالميون نخواھد سپرد .مردم تحت فشار و تبعيض در جامعه
عينی ترند ،واقعی ترند ،لحظه بين ترند ،و بعبارتی مثبت فرصت
طلب ترند .کافی است شعار "مرگ بر آمريکا" غالف شود تا
ساز "ما خودمان يک پا آمريکائی ھستيم" در خيابان کوک شود!
کافی است ضد غربيگری حتی بعنوان تاکتيک و از سر نيازھای
جمھوری اسالمی کمرنگ شود تا غربيگری غليظ مردم در ايران
در ھر گوشه از سر و کول جمھوری اسالمی باال برود.
زنان در خيابان بيش از ھر زمان عليه قوانين اسالمی و "حجاب
و عفاف" قيام ميکنند و در مقابل اوباش بسيجی و "نھی از منکر"
پاسخ خواھند داد که "اگر حکومت غربی و آمريکائی است چرا
من لباس غربی و آمريکائی نپوشم"؟ جوانان بيش از پيش به
موزيک و ھنر و روش زندگی غربی رو می آورند و در مقابل
اوباش خيابانی خواھند ايستاد .در قلمرو ھنر و سينما و موزيک و
طنز و شبکه ھای اجتماعی نيز اين واقعه تاثير بالفصل دارد.
مردم کارگر و زحمتکش و ھر کسی که برای کسب حقوق حقه
ای مبارزه ميکند ،ميتواند فرياد بزند" :تحريمھا ديگر تمام شدند،
بھانه ای برای عدم پرداخت دستمزدھا و بيکاری و غيره نداريد.
بھانه ای برای کمبود کاال و مواد اوليه نداريد .اگر تشکل و آزادی
بيان در آمريکا و غرب خوب است ،چرا در ايران بد است"؟
اشتباه نشود! کسی توھم ندارد که جمھوری اسالمی تدريجا شبيه
غرب ميشود و رنگی از آزاديھای فردی و اجتماعی رايج در
غرب در ايران جاری و عادی ميشود .خير ،جامعه در پس اين
واقعه امر خودش را دنبال ميکند .ضعف رژيم را انعکاس قدرت
خويش تلقی ميکند ،و برای فتح سنگرھای جديدی تالش ميکند.
اين منطق برخورد بخشھای مختلف مردم آزاديخواه در ايران به
مسئله "نرمش قھرمانانه" خامنه ای و شرکا است .مردم آزاديخواه
در ايران برخالف سياست اپوزيسيون دست راستی ،که يا خواھان
حمله نظامی است و يا سياست طرفداری از
صفحه ۶
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در حاشيه اخبار،

جنايات جنبش اسالم سياسی ادامه دارد!
شھال نوری
حمله تروريستی به يک مرکز تجاری در
نايروبی
ھفته گذشته در يک حمله تروريستی در
نايروبی پايتخت کنيا دھھا نفر کشته و زخمی
و به گروگان گرفته شدند .گروه تروريستی و
اسالمی "الشباب" مسئوليت اين جنايت عليه
مردم عادی را بعھده گرفته و ميگويد" :اين
حمله در تالفی مشارکت کنيا در عمليات
نظامی در سومالی می باشد" .الزم به ذکر
است که طی سالھای  ٢٠١٢ – ٢٠١١دست
کم  ١٧حمله تروريستی در کنيا صورت
گرفته است.

اين جنايت و گروگانگيری بر وضعيت
اقتصادی مردم محروم کنيا و بخصوص
حومه نايروبی بالفاصله تأثير خواھد
گذاشت .زيرا بخش اعظم درآمد اين کشور
از طريق جلب توريسم تأمين می شود .بيش
از  ۵٠٠ھزار تا يک ميليون نفر از مردم
نايروبی در منطقه خرابه نشين کيبرا زندگی
می کنند که بزرگترين و فقيرترين نمونه از
نوع خود در آفريقا می باشد!

رسميت يافتن حق تجاوز پدرخوانده به
فرزند خوانده تحت نام "اليحه حمايت از
کودکان"!
ھفته گذشته اليحه ای به تصويت مجلس
شورای اسالمی رسيد که بحثھای زيادی
در بين خود مرتجعين و قانونگذاران
نظام اسالمی را بوجود آورد .طبق اين
ماده )ماده  (25ازدواج سرپرست
خانواده با فرزند خوانده مشروط به حکم
دادگاه شد .عده ای بر اين نظرھستند که
مطرح کردن اين نظر قبح آنرا از بين
ميبرد و عده ای معتقدند که طبق قوانين
اسالمی دختر خوانده حکم فرزند را
ندارد و بعد از رسيدن به سن بلوغ
ناچارا بايد به عقد مردھای نامحرم
خانواده درآيد.
طرح اينگونه قوانين ارتجاعی نشانگر
اين است که جمھوری اسالمی بعد از 35
سال حکومت ھنوز نتوانسته قوانين
ارتجاعی و عھد عتيقی اسالمی را تمام و
کمال به تصويب مجلس ارتجاع برساند.
آنچه در اين ميان نظرھا را بخود جلب
کرد تقابل بازار مکاره روحانی چرخانی
در آمريکا بعنوان آخوند "اعتدالگرا" با
ھمزمانی تصويب قانونی ضد حقوق
کودک است .قانونی که بجز پدوفيلی
اسالمی نامی ديگر نميتوان بر آن
گذاشت!

حکومت خود سازمانده توزيع گسترده
مواد مخدر در داخل و خارج ايران است.
چه کسی باور ميکند که اين جنايتکاران
"نگران" مصرف مواد مخدر توسط زنان
آنھم در باشگاھھای بدن سازی باشند؟
واقعيت اينست که مسئولين رژيم تصميم
گرفته اند تا با گسترش تعرض به زنان به
بھانه ھای مختلف ،ضعف و ناتوانی خود
را "قدرت" نشان دھند .ميخواھند حمله
ای جديد را به محلھای تجمع زنان
سازمان بدھند.
دامنه درد و رنج مردم ايران تحت
حکومت ضد انسانی جمھوری اسالمی
آنقدر وسيع است که ھيچ افيونی نمی تواند
مرھمی بر اين درد باشد .اين خود رژيم
اسالمی است که طی  35سال گذشته
اعتياد ،تن فروشی اجباری تحت نام
صيغه ،کودکان خيابانی ،دختران فراری،
بيکاری گسترده و فقر شديد را بر زندگی
بيشتر مردم تحميل کرده است .ھمه اين
معضالت و مشکالت را نمی شود با
سازمان دادن تعرضی جديد الپوشانی
کرد .اين جانيان از مدتھا پيش و برای
ھزارمين بار حمله به لباس و آرايش زنان
را سازماندھی کرده اند و حمله به
باشگاھھا و آرايشگاھھا ھم بخشی از اين
پروژه است .فروش مواد مخدر فقط بھانه
است .رژيم اسالمی خود افيون است!
مثله دختران و فتوای علی سيستانی

شيوع خريد و فروش مواد مخدر در
باشگاھھا و آرايشگاھھای زنانه!
بنابر اظھارات مسئولين "سازمان
پزشکی قانونی" حکومت اسالمی ،خريد
و فروش مواد مخدر در باشگاھھای بدن
سازی و آرايشگاھھای زنانه نگران کننده
است! نکته جالب و مستتر در درج
اينگونه اخبار "ابراز نگرانی" مسئولين
حکومتی است که خود بوجود آورنده
ھمه اين مصائب و مشکالت ھستند .اين

علی سيستانی با صدور فتوايی اعالم کرد
"ختنه دختران و زنان را حرام نمی داند".
ختنه يا مثله دختران در بيش از  30کشور
جھان انجام ميشود و در  70تا  80درصد
موارد با وسايل غير بھداشتی! اين نوع
جنايت و تعرض آشکار به حقوق کودکان
تحت عنوان حفظ باکره گی دختران،
کنترل تمايالت جنسی آنھا تا قبل از
ازدواج ،و اطمينان دادن به شوھر آينده از
جنبه "پاک" بودن
صفحه ۶

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!

آزادی زن
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صفحه ۵

روحانی:
مردی فقط برای يک فصل!
آذر ماجدی
رسانه ھای بين المللی ،رسانه ھای فارسی
زبان تابع دولتھای غربی و اپوزيسيون پرو
رژيم ھياھوی بسياری حول سفر روحانی به
نيويورک برای شرکت در اجالس سازمان
ملل ،مذاکرات ظريف وزير امور خارجه
اسالمی با ھمتاھای غربيش و باالخره
مکالمه تلفنی روحانی و اوباما براه انداختند.
از تمدن و فضای جديد سخن گفتند :از
اعتدال و اصالحات و از نسيم بھار تغيير.
کار اين جماعت گرم نگاه داشتن تنور رژيم
اسالميست؛ يک روز با خاتمی ،يک روز با
جنبش سبز ،روز ديگر با جنبش اعتدال
بنفش .ضد آمريکايی ھای سابق که بخاطر
"ضد امپرياليست آمريکا" بودن "امام" برای
سپاه پاسداران تقاضای سالح ھای سنگين
می کردند و با سپاه جنايت اسالمی برای
سرکوب نيروی چپ و ضد رژيم مسابقه می
گذاشتند ،حاال برای ترميم و از سر گيری
روابط رژيم اسالمی و آمريکا سر و دست
می شکنند .يک "دکتر روحانی" می گويند و
صد تا "دکتر روحانی" از دھانشان می
ريزد .بنظر می رسد که مکالمه تلفنی "حسن
و حسين" بزرگترين پاداشی است که از
نعلين بوسی نصيب شان شده است .زيرا بر
اين گمانند که بھبود مناسبات رژيم اسالمی با
آمريکا و غرب بر حيات اين رژيم کثيف
خواھد افزود.
"نرمش قھرمانانه" سياست دفع شرع
موقتی!
اما آيا واقعا اين مکالمه تلفنی ،اعتراف به
صحت تاريخی ھولوکاست )در ضديت با
احمدی نژاد( و تمام ژست ھای متمدن مابانه
اين آخوند عمامه کج بسر می تواند بحران
عميق اقتصادی ،سياسی و فرھنگی -
ايدئولوژيک رژيم اسالمی را تخفيف دھد؟
بايد اعالم کرد که پيش از ھر چيز اين
تمھيدات بيانگر عمق بحرانی است که اين
رژيم با آن دست بگريبان است .سياست
آخوندی "نرمش قھرمانانه" نه خطاب به
مردم بلکه خطاب به جناح ھای مختلف رژيم
است؛ دارد به آنھا می گويد اوضاع پس است

و بايد يک مدتی تا اطالع ثانوی دندان
روی جگر بگذارند تا زمان خريده شود.
اوضاع جامعه بسيار بحرانی است .فقر
کشنده ،اختناق و سرکوب جان مردم را
به لب رسانده است .شرايط انفجاری
جامعه را بويژه از واکنش ھای زنان به
تذکرات خواھران زينب می توان
تشخيص داد .روانشناسی توده ای و
کلکتيو تغيير کرده است و رژيم اسالمی
با بيم و ھراس اين تغيير را دنبال می
کند .بايد برای مدتی چرخشی نشان داد تا
شايد روحيه و ذھنيت جامعه تغيير کند؛
اميدوار شود و نقط جوش انفجاری
کاھش يابد .اين تمام ارزش مصرف اين
بازيھای ديپلماتيک باصطالح متمدنانه
است.
تروريسم دولتی بسرکردگی آمريکا به
کمک رژيم اسالمی شتافته است تا
آبروی باخته اش در رابطه با خاورميانه
و شمال آفريقا را با ژست تالش برای
صلح کمی ترميم کند .رژيم اسالمی نيز
با اين تالشھا می کوشد اوضاع انفجاری
جامعه را کمی آرام کند ،برای خود وقت
بخرد تا يک يورش سازمانيافته ديگر به
جامعه را نقشه ريزی کند .اينکه اين
مذاکرات تغيير اساسی در مناسبات رژيم
اسالمی با غرب ايجاد خواھد کرد و اين
رژيم از اين پس مانند يک حکومت
عادی و حرف گوش کن به "جامعه بين
المللی" خواھد پيوست ،يک توھم و
رويای پرو رژيمی بيش نيست .رژيم
اسالمی بدون بحران نمی تواند به حيات
خود ادامه دھد.
تحريم ھا!
روشن است که بايد با تمام قوا کوشيد تا
تحريم ھای اقتصادی که از مردم
محروم ،کارگر و زحمتکش قربانی می
گيرد لغو گردد .تحريم اقتصادی يک
سياست کشتار دستجمعی و سياستی ضد
انسانی و ارتجاعی است .اما بايد توجه

داشت که پريدن در واگن فستيوال پرو
رژيمی بخاطر مذاکرات اخير در
نيويورک يک سياست اشتباه است که فقط
به اھداف رژيم اسالمی خدمت می کند .از
آنسوی محکوم کردن اين مذاکرات از
روی غيرت ضد امپرياليستی نيز بھمان
اندازه يک سياست اشتباه است .مردم ھيچ
نفعی در کاھش بحران درونی رژيم
اسالمی ندارند .تنھا سرنگونی اين رژيم
است که می تواند نويد بخش يک زندگی
آزاد ،برابر و مرفه باشد .بايد کوشيد که
در ھر روزنه ای که در جامعه ايجاد می
شود ،رخنه کرد و شرايط را برای رژيم
سختر نمود .
آزادی ملی  -اسالمی ھا ھمراه با افزايش
اعدام ھا!
پيش و ھمراه با اين تحرکات ديپلماتيک
رژيم اسالمی تعدادی از فعالين ملی -
اسالمی را از زندان آزاد کرد .اين رويداد
نيز با جار و جنجال بسيار جنبش ملی -
اسالمی و جريانات پرو رژيم مواجه شد.
"دکانھای" حقوق بشری ليست اين آزاد
شدگان را ھمراه با عکس نسرين ستوده
در گوشه و کنار نھادند .آزادی ھر زندانی
سياسی با ھر خط و سياستی روشن است
که با استقبال روبرو می شود .اما ھنوز
صدھا زندانی سياسی ،کارگران فعال،
دانشجوھا ،انسانھای چپ و گمنام در
زندانھای رژيم دارند شکنجه می شوند،
بجای ھياھو و شادی برای آزادی اين
يازده نفر بايد تالش برای آزادی کليه
زندانيان سياسی را صد افزون کرد.
سياست موش و گربه بازی با مردم و
نيروھای اپوزيسيون يک تاکتيک دائمی
رژيم در سالھای اخير بوده است .نبايد
بدام ھياھوی رسانه ھای دولتھای غربی و
اپوزيسيون پرو رژيم افتاد و تعبير آنھا از
"شاخه زيتون" را
صفحه ۶

برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!

آزادی زن

صفحه ۶
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جنايات جنبش اسالم سياسی
ادامه دارد ...

روحانی:
مردی فقط برای يک فصل ...

جنبه "پاک" بودن دختر زير نام حفظ سنت و فرھنگ صورت ميگرد.
اين عمل جنايتکارانه ھر دليل مضحکی از جانب مرتکبينش داشته
باشد ،چيزی جز جنايت و شکنجه در حق کودک و کنترل جنسی آنھا از
جانب شيوخ نيست .کنترل سکسواليه زن يکی از پايه ای ترين و
مھمترين ارکان ھمه مذاھب و اديان است.

پذيرفت .حکومت بخوبی آگاه است که اين آزادی ھا توقع جامعه را
باال می برد و ھجوم برای آزادی زندانيان سياسی افزايش می يابد،
از ھمين رو ھمزمان با آزادی اينھا تعداد بسياری را اعدام می کند.
خيلی ساده و روشن دارد می گويد" :از اين خبرھا نيست ،اعتدال
بی اعتدال ".اما اين ھمسرايان مدافع رژيم اسالمی مشغول جشن و
کارناوال "اعتدالل" اند.

اين عمل ضد انسانی در بخشھائی از استانھای خوزستان ،لرستان و
کردستان رايج بوده و بخشا ھنوز وجود دارد .پديده جديدی نبوده که
الزم االجرا بودنش فتوای علی سيستانی را بطلبد! اين فتوا اوال دارد به
جنايتی رسميت دينی ميدھد و ثانيا در راستای تاييد تفکر ارتجاعی ای
است که مردم جھان را به "مسلمان"" ،يھودی"" ،مسيحی" و غيره
تقسيم ميکند تا سرنوشتشان را بدست مرتجعينی مثل علی سيستانی
بسپارد* .

سياست اصولی و مردمی تالش برای استفاده از ھر روزنه و
رخنه ای برای ھجوم سازمانيافته به رژيم اسالمی است .رژيم
اسالمی با آمريکا يا مقابل آمريکا بايد به زير کشيده شود تا به
اعدام و سرکوب ،فقر و تبعيض ،جھالت و زن ستيزی پايان داده
شود* .

برخورد جامعه به رابطه
جمھوری اسالمی و دولت آمريکا ...

تلويزيون آزادی زن

جمھوری اسالمی را دارد ،بر پالتفرم ھميشگی نفی جمھوری
اسالمی بعنوان يک طوق لعنت بر سر جامعه ايران تاکيد خواھند
کرد .جامعه در پس اين تحوالت در سياست انتظار جا خوش
نميکند .جامعه اين واقعه را فرصتی برای تھاجم به جمھوری
اسالمی ميبيند و به طرق مختلف اين تھاجم را عملی ميکند.
معضل جمھوری اسالمی و تمام جنجال تبليغاتی برسر اينکه
روحانی "با قدرت و با عزت و فاخر" ظاھر شد ،تنھا تالش دارد
ھمين ضعف رژيم را بپوشاند تا مجوزی برای تحرک مردم عليه
حکومت نشود .کاری که بنظر غير ممکن می نمايد.
مردم در ايران نه از سر طرفداری از دولت و سياستھای جھانی
آمريکا ،بلکه از سر مخالفت با جمھوری اسالمی و ضد
غربيگريش ،به مسئله تماس و گفتگوی جمھوری اسالمی و
دولت آمريکا خنثی برخورد ميکنند .مردم نه برای جمھوری
اسالمی متمايل به آمريکا ھورا ميکشند و نه مانند خشکه مقدس
ھا عليه آن تظاھرات ميکنند .مردم تالش ميکنند از فرصت ايجاد
شده در پس اين واقعه حرف قديمی خودشان را بزنند .حرفی که
با منافع جمھوری اسالمی و دولت آمريکا خوانائی ندارد و امر
آزادی و رھائی از اختناق و آپارتايد جنسی و فقر و بيکاری را
ھدف خود قرار داده است.
بقولی "وقتی باالئی ھا در پارلمان ويولون ميزنند ،مردم در
خيابان ميرقصند!" *

ھر يکشنبه ساعت  ١٨ ٫٣٠بوقت تھران از
شبکه ھات برد

تلويزيون مدوسا
روزھای جمعه ھا از ساعت  2تا  3بعدازظھر
به وقت اروپای مرکزی
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

کانالKMTV :

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net

سردبير :آذر ماجدی
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به سازمان آزادی زن بپيونديد!

