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"بدحجابی"،
ناسيوناليسم و کمپين انتخاباتی
روز پنجشنبه  ٢٩فروردين به بھانه »تقدير از دست
اندرکاران ستاد تسھيالت سفرھای نوروزی« احمدی
نژاد کمپين انتخاباتی جناح خود را آغاز کرد.
مراسمی در استاديوم آزادی با برنامه رقص و آواز
محلی برگزار شد؛ زن و مرد بشکل مختلط نشستند،
دست زدند" ،شادی کردند" و پرچم ھايی که بھشان
داده شده بود را تکان دادند؛ احمدی نژاد در
سخنرانيش شعار "زنده باد ايران" سر داد .اين
مراسم و عکس ھای آن در راس اخبار رسانه ھای
فارسی زبان قرار گرفت .رسانه ھا بدون استثناء به
اينکه زن و مرد در کنار ھم و بشکل مختلط نشسته

نمايشی مھم از ھمبستگی کارگری
گفتگوی نوشين قادری با کورش بخشنده

اسالم پرو غربی ترکيه
ھمه شان سر و ته يک کرباسند!
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شھال نوری

به زنان کارگر و خانواده ھای کارگری
اول ماه مه روز آزادی ،برابری و رفاه!
مريم افراسياب پور
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پيام به
مردم آزاديخواه مريوان!
بودند ،اشاره کردند؛ مالھای حوضيه علميه قم
اعتراض کردند .گفته شد" :اين اولين مراسم در
استاديوم  ١٠٠ھزارنفری آزادی است که به صورت
مختلط برگزار می شود ".با حيرت گزارش کردند
که زنان از جای خود بلند شده ،دست می زدند و
شادی می کردند .بگذريم که نفس اين مساله که در
قرن  ٢١بايد از شادی مردم در يک استاديوم با
تعجب و حيرت سخن گفت ،از ھر چيزی حيرت
انگيز تر است .اما اين رژيم اسالمی است و تحت
اين نظام قرون وسطايی تمام
صفحه 2
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چيمن دارابی

آن روی سکه!
در حاشيه مردان زنانه پوش
عباس رضايی
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پيام سازمان آزادی زن بمناسبت اول مه

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!

آزادی زن

صفحه 2

شماره 82

"بدحجابی"،

ناسيوناليسم و کمپين انتخاباتی ...
اين کارھا گناه کبيره ،جرم و مستوجب شالق و زندان است.
سوال اينجاست که چه شده احمدی نژاد ،اين فرزند محبوب
"رھبر" اين چنين ناخلف شده است؟!
اين داستان بيست سال اخير رژيم اسالمی است .اين رژيم مثل
باسيل ،جانور تک سلولی ،تحت فشار اعتراضات مردم مدام به
دو سلول تجزيه می شود؛ يکی از اين باسيل ھای تازه متولد شده
ھميشه از جنس دو خرداد و سبز از آب در می آيد؛ موقع
مضحکه انتخابات که می رسد ،مدافع بدحجابی می شود؛ با
لبخند و شادی سر و کار پيدا می کند؛ سعی می کند فشارھای
اسالمی را بر مردم و بويژه زنان شل کند و دُز ناسيوناليسم را
در سخنانش باال می برد تا باالنسی ميان مذھب و ناسيوناليسم
ايجاد کند .اينھا ھمه ترفندھای انتخاباتی است .تالشی مذبوحانه
برای رای آوردن و تاکتيکی است در مقابل جناح راست که
دوست دارد خود را "اصولگرا" معرفی کند .احمدی نژاد و يار
عزيزش مشايی که با يکديگر دختر و پسر ھم پيوند داده اند ،از
مدتی پيش کوشيده اند پرچم ناسيوناليسم ايرانی را برافرازند ،با
اين تصور که حوزه محبوبيتی ميان ناسيوناليست ھای ايرانی
برای خود بسازند .در استاديوم آزادی بعالوه کوشيده شده که دل
ناسيوناليست ھای قوم پرست را ھم بدست آورند ،رقص و آواز
محلی با لباس ھای محلی ،چراغ سبزی به اين جناح از
ناسيوناليسم است.
مشايی کانديد احمدی نژاد و جناح اوست .ھمه منتظر شرکت
مشايی در مراسم استاديوم آزادی و سخنرانی او بودند .اما او در
مراسم غايب بود و اسمی ھم از او برده نشد .اين عقب نشينی
تحت فشار جناح خامنه ای انجام گرفته است .نزاع و جدال اين
دو جناح شديدا باال گرفته است؛ ھر روز بر سر و کله يکديگر
می کوبند و دزدی ھای ھمديگر را افشاء می کنند .اعالم کرده
بودند که مثل  ۴سال پيش مناظره تلويزيونی ميان کانديدھا
نخواھند گذاشت ،چرا که آن مناظره ھا ميان "فرزندان غيور"
خمينی موجد يک "فتنهُ" خانمان برانداز شد .اما جناح احمدی
نژاد و خامنه ای نيازی به مناظره تلويزيونی نداشتند ،ھر روز
در صحن مجلس اسالمی و در سخنرانی ھا و نماز جمعه ھا پته
يکديگر را روی آب می ريزند .اين شرايط حاصل تناقضات
ذاتی رژيم اسالمی است.
در سال  ١٣٨٨بدنبال مناظره ھای تلويزيونی نزديک چند صد
ھزار نفر در خيابان پھلوی سابق راھپيمايی کردند؛ زنان کامال
بدحجاب بودند و با ناخن ھای سبز و آرايش سبز در حال شادی
و آواز .با ديدن اين راھپيمايی سپاه بالفاصله يک بخشنامه داد و
برای بعد از پايان رای گيری در روز جمعه حکومت نظامی
اعالم کرد و عليه ھمه "آشوبگران" شاخ و شانه کشيد .احمدی

نژاد ھم کوشيده است که راھپيمايی دو روز پيش از رای گيری در
 ۴سال پيش را اين بار کارگردانی شده در استاديوم آزادی تکرار
کند .مردم را با اتوبوس ھای وابسته به جمعيت ھالل احمر،
سازمان راھداری و حمل و نقل جادهای ،سازمان ميراث فرھنگی
و گردشگری و ...از تمامی استانھای کشور با قول نھار و دادن
لبنيات مجانی به استاديوم منتقل کردند .جالب اينجاست که مردم
وقعی به اھداف سياسی احمدی نژاد نگذاشتند ،موقع نھار شعار می
دادند" :توپ ،تانک فشفشه ،نھار ما چی می شه؟ "
از زمان رفسنجانی ،کانديداھای رياست جمھوری برای بدست
آوردن دل مردم ،کوشيده اند خود را "مدرن ،منعطف ،و کمتر

اسالمی و ناسيوناليست" جلوه دھند .آنھا محاسبه مردم که در عالم
پراگماتيستی خود ميان "بد و بدتر" بد را انتخاب می کنند ،در نظر
می گيرند؛ می دانند که مردم از اسالم و رژيم اسالمی ،از حجاب
و آپارتايد جنسی متنفرند و می خواھند سر به تنش نباشد ،لذا در
قامت کمتر اسالمی در مقابل مردم ظاھر می شوند .اما کار اين
رژيم از اين حرفھا گذشته است .نفرت  ۴سال پيش که در
تظاھرات ميليونی عليه رژيم و جنگ و گريز خيابانی بروز کرد
اکنون صد چندان شده است .فقر عنان گسيخته چندين برابر عميقتر
شده است .خفقان و بيکاری و استيصال و نااميدی ،اعتياد و فحشاء
و خودکشی ابعاد بی سابقه ای يافته اند .اين مردم مترصد اولين
فرصت و ھر فرصت برای بزير کشيدن اين رژيم ھستند .جنبش
برای سرنگونی رژيم اسالمی توده ای و گسترده است .جنبش
آزادی زن يک دشمن سرسخت و خستگی ناپذير اين نظام ارتجاعی
و سرکوبگر است .بايد بکوشيم اين مضحکه انتخاباتی را بر سر
رژيم خراب کنيم .روز رای گيری را به روز اعتراض عليه کليت
رژيم و برای آزادی ،برابری و رفاه بدل کنيم* .
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زنان سرخ پوش
سھيال ترکيه
روز دوشنبه  26فروردين  1392ماموران
انتظامی جمھوری اسالمی با ملبس کردن
مرد مجرمی به لباس زنانه و بنمايش گذاشتن
او در شھر مريوان ،نھايت ماھيت ضد زن و
ضد انسانی خود را به نمايش گذاشتند.
دادگاھی در مريوان مجازات او را "تحقير و
بی حرمت شدن در سطح يک زن" تشخيص
داده بود که در واقع نشان دادن ماھيت ضد
زن ارتجاع حاکم بر زندگی مردم در ايران
ميباشد! زير سايه قوانين مرد ساالر و
مذھبی ،در جامعه ای که حق زن نصف مرد
است ،در جامعه ای که لمپنيزم ھار اسالمی
ھر روز کرامت انسانھا را در آن لکه دار
می کند ،در جامعه ای که زن بودن جرم
است ،تحقير است! اين عمل شنيع زياد دور
از انتظار به نظر نمی رسيد .اما سکوت در
برابر اين بی حرمتی به زنان در آن جامعه
دور از انتظار بود.
اما اين فقط قسمتی از ماجرا بود ،روز بعد
از اين عمل شنيع ماموران جمھوری
اسالمی ،زنان مبارز و آزاديخواه درشھر
مريوان به نشانه اعتراض به اين حرکت و
در دفاع از ھويت و جايگاه انسانی-
اجتماعی شان ،با لباس ھای سرخ رنگ و
پالکاردھای در محکوميت اين عمل زشت به

خيابان ھا آمدند .ھرچند تعداد آنھا کم
بود ،اما با استقبال مردان و زنان
برابری طلب روبه رو شد و آن چنان
ترسی در جمھوری اسالمی ايجاد کرد
که حتی عده ای تحت عنوان "
فراکسيون کرد زبان نمايندگان مجلس
شورای اسالمی" که ھيچ ربطی به
منافع مردم و بخصوص زنان ندارند،
صدايشان در آمد.
ممکن است جمھوری اسالمی عقب
بنشيند ،ممکن است اين بی حرمتی را
باز تکرار کند! اما بايد اين حرکت زنان
سرخ پوش به يک سنت تبديل شود.
زنان و مردان آزاديخواه و برابری
طلب در شھر مريوان می توانند راه را
به بقيه ايران نشان دھند.
برابری کامل زن و مرد خواست اصلی
ما است ،اما ھر چقدر بتوانيم جمھوری
اسالمی را به عقب نشينی وادار کنيم
زندگی زنان در آن جامعه قابل تح ّمل تر
می شود و اگر اين حرکت به يک سنت
در سراسر ايران تبديل شود پايه ھای
زن ستيزی در آن جامعه لرزان تر
خواھد شد.

وجه ديگر اين نمايش توھين و تحقير به
حرمت انسانھا استفاده از رنگ قرمز
برای لباس زنانه بود ،چرا که ماھيت
جمھوری اسالمی با شادی و بخصوص
شادی زنان در تناقض است ،اينکه از
ديدگاه رئيس مرتجع دادگاه رنگ سرخ
برای لباس زنانه "سبک" است! زن با
پوشيدن رنگ ھای شاد نصفه حرمتی را
که حکومت اسالمی برای او قائل شده
است از دست خواھد داد!
و دقيقا به ھمين دليل زنان آزاديخواه و
برابری طلب در مريوان با لباس ھای
سرخ به خيابان آمدند تا جواب محکمی به
اين ياوه گويان داده باشند.
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پيام به مردم آزاديخواه مريوان!
چيمن دارابی
رژيم ضد انسانی جمھوری اسالمی سالھاست که مدام اين حرکات ضد انسانی خود را تکرارميکند و
ھمچنان با عکس العمل مردم روبرو شدە است .اين بار نيز ھمچون گذشته مردم مبارز مريوان و زنان
آزادی خواە و برابری طلب نشان دادند که در جبھه عليه ارتجاع اسالمی خواھند ايستاد و خواھند ماند تا به
ارتجاع اسالمی و کھنه پرستان زن ستيز ثابت کنند که احکام پوسيدە و عقب ماندە آنھا با مشتھای گرە
کردی زنان و مردان تشنه آزادی و برابری روبرو خواھند شد .و اين مشتھای گرە کردە روزی پيکرە ارتجاع و کھنه پرستی آنھا درھم
خواھد شکست.
از طرف خودم به تمام زنان و مردانی که ھموارە با وجود تمامی فراز و نشيبھا برای لحظه ای سنگر آزادی خواھی را ترک نکرده اند،
درود ميفرستم و دستتان يکايک شما انسانھای مبارز را بگرمی ميفشارم* .

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!
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تحصن خانواده ھای کارگری برای آزادی کارگران
دستگير شده در سنندج

نمايشی مھم از ھمبستگی کارگری
متن مصاحبه تلويزيونی نوشين قادری با کورش بخشنده از فعالين کارگری در سنندج
نوشين قادری ھستم از شورای مرکزی
سازمان آزادی زن از طرف تلويزيون
آزادی زن با کوروش بخشنده از "کميته
ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای
کارگری" در خصوص دستگيری فعالين
کارگری ،تجمع خانواده ھای زندانيان و
وضعيت آنھا در شھر سنندج گفتگو می کنم.
نوشين قادری :خوش آمد ميگم به شما
کوروش عزيز و تشکر ميکنم برای وقتی که
در اختيار من گذاشتيد .آقای بخشنده لطفا
بينندگان تلويزيون آزادی زن را در جريان
آخرين اخبار از وضعيت کارگران زندانی
بگذاريد و ھمچنين علت دستگيری آنھا را
اعالم کنيد و باالخره اينکه ھم اکنون پرونده
شان در چه وضعيتی قرار دارد؟

کورش بخشنده :سالم خدمت شما و بينندگان
عزيزتان و خانواده ھای کارگری .در تاريخ
 ،١٩/١٢/٩١يک روز مانده به  ٨مارس۵ ،
تن از اعضای کميته ھماھنگی برای ايجاد
تشکلھای کارگری ساعت  ۶صبح در منزل
و محل کار دستگير شدند .در ھمان روز
خانواده ھای اين عزيزان به يکی از نھادھای
امنيتی مراجعه کردند و خواھان علت
دستگيری اين  ۵کارگر شدند .پس از آن
دامنه اين اعتراضات بيشتر شد .روز  ٢١يا
 ٢٢بود که يکی از اعضای اتحاديه آزاد

متاسفانه آن چند روزی که ايشان قول داده
بود پرونده ھا بررسی نشد و دوباره به
ايشان مراجعه می کنند و ايشان دوباره
فرصت می خواھد که بعد از آن خانواده
ھا اعتراض خودشان رو در جلوی
دادگستری سازمان ميدھند تا اينکه آقای
شريف ساعد پناه عضو اتحاديه آزاد
کارگری بعد از چند روز آزاد ميشود.
کارگران ساعت  ٣در منزل دستگير
شد .فشار خانواده ھای اين عزيزان
افزايش يافت و تعداد آنھا ھم بيشتر شد.
اول فروردين خانواده ھا سفره ھفت
سين را جلوی يکی از نھادھای امنيتی
پھن کردند که با آنھا به شدت برخورد
شد .بعد از اين برخوردھای شديد،
خانواده ھا تصميم می گيرند که روز
ھفتم فروردين ،چون تا  ٧فروردين ھمه
جا تعطيل است ،جلوی اين نھادھا به
حالت نشسته و بدون شعار و بدون
پالکارد بشينند و اعتراض خودشان باين
شکل نسبت به دستگيری کارگران نشان
بدھند .حدود سه يا چھار روز جلو آن
نھاد امنيتی بودند؛ بعد تصميم می گيرند
طرح ديگری را پياده کنند .جلوی آن
نھاد امنيتی تنھا خانواده ھا و اقوامشان
بودند ولی جلو دادگستری که يک عمل
خود جوش بود فعالين زن کارگری و
فعالين کارگری ديگر ھم اضافه شده و
ھمه با ھم جلو دادگستری تجمع ميکنند.
بعد کتبا درخواستی از دادستان کل
دادگستری شھر سنندج آقای جوھری
مطرح ميکنند .ايشان ھم برخورد خوبی
با آنھا کرده و به آنھا ميگويد که دو
نماينده بفرستيد تا با آنھا صحبت کنم و
قول ميدھد تا چند روز آينده پرونده اينھا
را بررسی کند و به آنھا جواب دھد.

خانواده ھا که از تحصن خود نتيجه گرفته
بودند به تعرض خودشون ادامه دادند و
روز به روز ھم تعدادشان اضافه می
شود .بعد از چند روز آقای خالد حسينی،
وفا قادری ،حامد محمود نژاد و بھزاد
فرج اللھی با وثيقه  ۵٠ميليونی آزاد شدند.
ھنوز پرونده ھای آنھا باز است و در حال
حاضر ھم دو نفر ھنوز در باز داشت
داريم ،غالب حسينی و علی آزاد.

نوشين قادری :خوب چرا اينھا آزاد
نشدند؟
کورش بخشنده :گفته اند که ھنوز پرونده
ھای آنھا کامل نيست و بايد کامل شود .نا
گفته نماند که در اين چند روز اخير در
جلو دادگستری حالت امنيتی شديدی
برقرار است و متر به متر نيرو ھای
امنيتی ايستاده اند و به کسی اجازه داده
نميشود که آنجا
صفحه 5

اسالم ضد زن است!

آزادی زن

صفحه 5
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نمايشی مھم از ھمبستگی کارگری...
گفتگو با کورش بخشنده
بايستند .ھنوز خانواده ھای فعالين کارگری
تصميم نگرفته اند نسبت به بازداشت اين دو
نفر اعتراض کنند .اما احتماال در آينده
دوباره اعتراضاتشان شروع خواھد شد.
نوشين قادری :اين کارگرھا و فعالين زندانی
آيا در جايی مشغول به کار ھستند و يا
کارگر اخراجی اند؟
کورش بخشنده :خير بيکار نيستند .يکی از
آنھا ھم کارگر نيست ولی بقيه آنھا کارگر
ھستند و شاغل .متاسفانه نزديک عيد ھم بود
و اينھا بايد حق عيدانه و حقوقشان را می
گرفتند که متاسفانه نتوانستند دريافت کنند و
خانوادھای آنھا در شرايط بسيار بدی زندگی
می کردند .فکر کنيد ھر کدام دو يا سه تا
فرزند ھم دارند و خوب دوست داشتند در
ايام عيد کفشی و لباس نويی بخرند ولی
توانايی چنين چيزی را نداشتند.
نوشين قادری :آيا در اين مدت بازداشت
خانواده ھا ،ھمسران و فرزندان توانسته اند
با عزيزانشان مالقات کنند؟ و آيا فشاری بر
خانواده ھا و ھمسران اين فعالين گذاشته شده
بود؟

کورش بخشنده :دو سه بار فکر کنم تلفنی
صحبت کرده اند؛ اما حضوری مالقاتی
نداشتند .در جواب قسمت دوم بايد بگويم
وقتی در جلو نھاد امنيتی بودند به آنھا توھين
ميکردند و خوب آنھا ھم عادت کرده بودند
به اين توھين ھا و ھمچنين ھمسر غالب
حسينی رو فکر کنم ستاد خبری احضار

کرده بود و روی ايشان فشار گذاشته
بودند که خوشبختانه ايشان جواب مثبتی
داده و آزادشان کردند.
نوشين قادری :آقای بخشنده! در آستانه
سال نو اين کارگرھا دستگير شدند و
اينکه در سال نو در کنار ھمسران و
فرزندانشون نبودند چه تاثير روحی و

روانی بر روی آنھا گذاشته بود و
شرايط روحی آنھا چگونه بود؟ و
خانواده ھا در چه وضعيت معيشتی به
سر می بردند با توجه به دستگيری نان
آورھای خانواده؟
کورش بخشنده :خوشبختانه اين نداری
روی روحيه مبارزاتی آنھا به ھيچ وجه
تاثيری نگذاشت .اين اولين بارشان
نيست که با چنين وضعی روبرو می
شوند .خانواده وفا قادری ساليان سال
است اين را تجربه می کنند؛ خانواده
خالد حسينی سالھاست با اين مسئله
دست و پنجه نرم می کنند .اعتراضات
آنھا روز به روز بيشتر می شد و فوق
العاده بود .اين اعتراضات جمعی در
اين منطقه يک چيز عادی شده است؛
يعنی راحت می توان نسبت به اين
دستگيری ھا اعتراض سازمان داد و
خوشبختانه اين خانواده ھا روز به روز
روحيه ھاشون بھتر و بھتر می شود و
نداری و گرسنگی روی آنھا ھيچ اثری
از اين نظر نگذاشته است.
نوشين قادری :چطور شد که اين

خانواده ھاتصميم گرفتند دست به تجمع و
اعتراض بزنند؟ ھمانطور که ما در
عکسھا می بينيم ھمه جلوی زندان و
دادگستری جمع شده اند و ساعتھا در اين
محل تحصن کردند .حتی در خبرھايی
شنيديم که می خواستند برای تحويل سال
سفره ھفت سين در جلوی زندان ببچينند.
کورش بخشنده :اين اولين بار نيست .اين
تجارب گذشته ما است و نتيجه ھم داده
است .کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل
ھای کارگری يک جريان علنی است و
علنی فعاليت ميکند و ھيچ مسئله ای برای
پنھان کردن ندارد و ما با توجه به تجارب
قبلی که داشتيم تصميم به اين اعتراضات
گرفتيم.
نوشين قادری :من به شما و به خانواده
ھای اين عزيزان واقعا خسته نباشيد
ميگويم .بعنوان آخرين سوال در آستانه
روز جھانی کارگر ،انتظارتون از فعالين

و جنبش کارگری چی ھست؟
کورش بخشنده :با توجه به اين بحران
اقتصادی که در حال حاضر دامن گير
ماست و با حذف يارانه ھا و فشار
اقتصادی که به خانواده ھای کارگری
آمده ،فکر می کنم آن روز روزی است
که بايد اتحاد و ھمبستگی مان را بيشتر
کنيم و چه بھتر سر آغاز اين مسئله اول
ماه مه روز کارگر
صفحه 6

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

نمايشی مھم از
ھمبستگی کارگری...
باشه و ما خواھانيم که در اين روز نسبت به
وضع موجود و زندگی ھايمان دست در
دست ھم اعتراض کنيم.
نوشين قادری :ممنون و سپاسگذارم از
گزارش شما و با آرزوی آزادی زندانيان و
فعالين کارگری برای شما آرزوی موفقيت
دارم و با اميد به يک زندگی مرفه و آرامش
برای خانواده ھای اين زندانيان ،اگر پيامی
داريد بفرماييد.

کورش بخشنده :من پيام بخصوصی ندارم
اما در آينده ھم خبرھای خوشی را خواھيد
شنيد .اين دو نفر زندانی ھم حتما بايد پروند
ھايشان را مشخص کنند و آزاد شوند .فقط
يک مسئله را فراموش کردم اينکه اينھا وقتی
از زندان آزاد شدند با استقبال پرشوری و بی
نظيری روبرو شدند .صحنه ای که در تاريخ
جنبش کارگری ايران حتما ثبت می شود.
اينھا را در طول شھر تا دم درب خانه
ھايشان با بوق زدن و جشن و حلقه ھای گل
ھمراھی کردند .از آنھا و خانواده ھايشان و
بخصوص ھمسرانشان ،اين زن ھای آزاده
که  ٣٢روز اعتراض کردند استقبال شد .اين
خانواده ھا واقعا در اين  ٣٢روز زحمت
کشيدند؛ در اين  ٣٢روز در باران و آفتاب و
ھمچنين مشکالت خانوادگی ،مدرسه رفتن و
اياب و ذھاب فرزندانشان و غيره
اعتراضشان را ادامه دادند .و تا آنھا آزاد
نشدند دست برنداشتند .از ھم اکنون ھم فشار
شديدی برای اول ماه مه آغاز شده است.

شماره 82

صفحه 6

اسالم پرو غربی ترکيه
ھمه شان سر و ته يک کرباسند!
شھال نوری
فاضل سای ،پيانيست مشھور ترکيه با اعالم آته ايست بودن و به چالش کشيدن
"بھشت" اسالميستھا و مخالفت با دولت اسالمی ترکيه
محاکمه شد!
فاضل سای به دليل "توھين به ارزشھای اسالمی" بر
اساس ماده  216قانون مجازات در ترکيه که به نقض
ارزشھای دينی مربوط می شود ،در غياب خود در
دادگاھی در ترکيه محاکمه شده و به  10سال حبس
تعليقی محکوم شد .اين پيانيست مشھور به دليل سکوالر
بودن و استفاده از اشعار "کفر آميز" خيام مورد تھاجم
جنبش اسالميستی و دولت ترکيه قرار گرفته است.
فاضل تنھا بخاطر "ارتداد شخصی" و "توھين" به بھشت اسالميون نيست که مورد
حمله اسالميستھا قرار گرفته است ،او در سال  2007به دليل سرودن شعری به ياد
متين آلتيوک ،شاعر ترکيه ای که در حمله جنبش اسالمی در شھر سيواس ھمراه با
 36شخصيت سکوالر ديگر به آتش کشيده شده و سوخته بودند ،مورد سانسور
وزارت فرھنگ ترکيه واقع شد .تھديد او به مرگ و ديگر بی حرمتی و دھن دريدگی
اسالميستھا در مورد اين ھنرمند جوان تا آنجا پيش می رود که سميل طيار ،نماينده ای
از حزب حاکم عدالت و توسعه در اظھار نظری در اين باره مادر فاضل سای را
"روسپی" خطاب می کند.
دفاع از احکام قرون وسطايی اسالمی تحت نام "باورھای مردم" در کشورھای
اسالمزده يکی ديگر از ترفندھای جنبش اسالميستی موجود در ترکيه است که تالش
می کند به حکومت اسالمی موجود مشروعيت و تداوم ببخشند.
اما آنچه واقعيت دارد اين است که صف مبارزه عليه دولت اسالمی ترکيه بعد از اين
اقدام در ترکيه حتما قويتر خواھد شد .و خوب است يادمان باشد اين اسالم پرو غربی
تحفه ای است که ميخواھند در کشورھای خاورميانه به مردم حاکم کنند .سياستھای اين
نوع اسالم در ترکيه و مصر و تونس نشان ميدھد که ھمه شان سر و ته يک کرباسند.

ممنوعيت ھر نوع برخورد تحقيرآميز،
مردساالرانه ،پدرساالرانه و نابرابر با
زنان در نھادھا و موسسات اجتماعى.

ممنون و سپاسگذارم از گزارش شما* .

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

صفحه 7
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آن روی سکه!
در حاشيه مردان زنانه پوش
عباس رضايی
از اتفاقات چند روز اخير ھمه با خبرند!
اينکه شخصی توسط دادگاھی در مريوان به
پوشيدن لباس زنانه قرمز و گردانده شدن در
سطح شھر محکوم شد و اين عمل زشت و
ضد زن جمھوری اسالمی با به خيابان آمدن
زنان در مريوان روبه رو شد .اعتراض
زنان در مريوان يک نمونه پيشرو از
اعتراض در مرزھای ديکتاتوری دينی است.
اين حرکت شايسته صميمانه ترين حمايت ھا
است.
مسئله اين زنان نه لباس کوردی است که به
تن "مجرم" کرده اند و نه اينکه "زن کورد"
با بقيه فرق دارد ،بلکه مسئله اصلی تحقير
زن توسط جمھوری اسالمی است که بايد
جواب می گرفت ،که گرفت.
در اين ميان و به اين بھانه عده ای از
ناسيوناليستھای کورد )مرد( شروع به پخش
عکس ھای خود با لباس زنانه کردند .اما به
داليلی که در زير به آنھا اشاره می کنم اين
حرکت ھيچ ربطی به اعتراض زنان
آزاديخواه و برابری طلب در مريوان ندارد!
بلکه عليه آن است.

عده ای از اين مردان که با لباس زنانه
عکس گرفته اند در کامنتھائی اين
حرکت خود را در دفاع از لباس و
فرھنگ کوردی! معرفی کرده
اند! قسمت دوم اين آقايان زنانه پوش! با
اشاره به "زن کورد" و اينکه زن
"خواھر ،مادر و ھمسر ما است" بسنده
کرده اند و دفاع آنھا صرفا از روی
مظلوم پناھی است.
قطعا اگر مرد مجرم با لباس زنانه غير
از لباس کوردی در شھر گردانده می
شد آين آقايان دليلی برای اعتراض نمی
ديدند! چرا که ماھيت ناسيوناليسم از ھر
نوعش با برابری زن و مرد در تناقض
است .ناسيوناليسم عقب افتاده کورد که
ديگر جای خود دارد.
اين حرکت می توانست مدرن باشد ،می
توانست انسانی باشد ،می توانست ھر
چيز ديگری باشد جز اين! مردان می
توانستاند با پوشيدن لباس زنان در يک
اعتراض شرکت کنند ،اعتراضی که
مسئله اش کورد بودن نبود ،اعتراضی
که دفاع از زن ،دفاع از مادر ،خواھر

و ھمسر نبود ،اعتراضی که شباھتی به
اعتراض زنان در مريوان داشت .اين
اعتراض می توانست يک حرکت نمادين
در رسوا کردن ھر چه بيشتر جمھوری
اسالمی و ماھيت ضد زنش باشد .اما
متاسفانه اين گونه نيست و دليل آن جنبشی
است که اعتقادی به برابری زن و مرد
ندارد ،اعتقادی به انترناسيونال بودن حق
زن ندارد .در اين جنبش زنان ھمچنان
ناموس ،خواھر و مادر ھستند.
قتل ھای ناموسی در دو دھه اخير در
کوردستان عراق زير سايه حکومت
ناسيوناليستھای کورد ،تحقير و بی
حرمتی به زنان خود نمونه جالبی برای
اثبات بی ربط بودن اين جريان به حقوق
زن و برابری بدون قيد و شرط زنان و
مردان است* .

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  17.30بوقت تھران از شبکه ھات برد

مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
کانالKMTV :
به دوستانتان اطالع دھيد!

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!

آزادی زن
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پيام سازمان آزادى زن بمناسبت اول ماه مه!

برای افزايش دستمزدھا
و حق رفاه ھمگانی!

صفحه 8

به زنان کارگر
و خانواده ھای کارگری
اول ماه مه
روز آزادی ،برابری و رفاه!

زنان و مردان آزاديخواه!

مريم افراسياب پور

اول ماه مه روز جھانى کارگر ،روز ھمبستگى بين المللى
طبقه کارگر است .اما اين روز صرفا روز کارگران نيست،
روز ھمبستگى کليه آزاديخواھان جھان است .روز اعالم
تعھد به ساختن يک دنياى آزاد و برابر ،يک دنياى بھتر
است ،دنيايى که در آن ھمه انسان ھا ،صرفنظر از جنسيت،
نژاد ،مليت و مذھب با يکديگر برابرند .اين روز ،روز
آزادى و برابرى است .اين روز را بايد گرامى داشت .جنبش
آزادى زن نيز بايد در گراميداشت ھر چه باشکوه تر اول ماه
مه سھيم باشد .آرمان رھايى بخش و برابرى طلبانه طبقه
کارگر نويد بخش رھايى زنان نيز ھست .در اين روز به
مراسم گراميداشت اول ماه مه بپيونديد.

به اول ماه مه روز جھانی کارگر نزديک می شويم .اين روز بيشتر
از  120سال است که بعنوان روز اعتراض عليه نظام بردگی مزدی
و نابرابری و تبعيض در سراسر جھان گرامی داشته می شود .اين
روز ھمه کسانی است که به اين نظام بردگی که زن ستيزی يک وجه
مشخصه آنست ،اعتراض دارند .در اين روز کارگران به انحاء
مختلف از تجمعات کارگری تا راھپيمايی ،به ميدان می آيند تا عليه
بيکاری ،استثمار ،تبعيض و بی حقوقی اعتراض کنند.

فعالين جنبش آزادى زن!
در فرصتی که تا اول ماه مه باقيست ،خود را براى شرکت
در گراميداشت اين روز آماده کنيد .تالش کنيد که شعارھا و
پرچم ھايى که در آن خواست ھاى جنبش آزادى زن حک شده
است براى اين روز آماده شود .اين مطالبات را بر ديوارھا
بنويسيد .شعار محورى اول ماه مه امسال اعتراض به حداقل
دستمزدھای چند برابر زير خط فقر و خواست افزايش
دستمزدھا و حق رفاه ھمگانی است .اين خواست زنان نيز
ھست و بسيارى از زنان کارگر ،پرستار و معلم حقوقى
بسيار پايين تر از سطح کنونی حداقل دستمزدھا دريافت مى
کنند ،اين خواست براى بسيارى از زنان يک خواست حياتى
است .اين شعار را وسيعا تبليغ کنيد .امسال جنبش آزادى زن
بايد ھمبستگى خود را با جنبش رھايى طبقه کارگر آشکار و
بيان کند .رھايى کامل زنان به پيروزى کامل اين جنبش
بستگى دارد.

در اعتراضات سالھای پيش زنان کارگر نقش ايفاء کرده اند .عالوه
بر زنان کارگر بايد به نقش ھمسران کارگران در مبارزه برای آزادی
فعالين کارگری زندانی اشاره کرد .نقش آنھا در اين مبارزات بسيار
مھم و تعيين کننده بوده است .تحصن اخير ھمسران و خانواده ھای
فعالين کارگری در سنندج ،در آستانه روز جھانی کارگر ،يک مورد
برجسته از مبارزات زنان طبقه کارگر است .حرکت ھمسران
کارگران نقش مھمی در آزادی کارگران دستگير شده ايفاء نمود.
ما از زنان کارگر ،ھمسران و خانواده ھای کارگری ميخواھيم که
فعاالنه در اول ماه مه امسال شرکت کنند .آنھا بايد بکوشند در ميان
سخنرانان و سازماندھندگان اين روز تاريخی و مھم باشند .با آمادگی
کامل در محالت و مراکز کارگری به پيشواز اين روز بروند.
زنان بايد از ھم اکنون در کميته ھای برگزار کننده اول ماه مه
عضويت يابند و بر تصميمات اين کميته ھا تاثير گذارند .قطعنامه اول
ماه مه بايد خواست رفاه عمومی و رفع تبعيض بر مبنای جنسيت و
برابری زن و مرد را مطرح کند .قطعنامه کارگری در اول ماه مه
بايد نشان دھد که طبقه کارگر پيشتاز مبارزه برای يک جامعه آزاد،
برابر و مرفه است* .

زنده باد اول ماه مه!
زنده باد آزادى و برابرى!
سازمان آزادى زن
آذر ماجدى  31مارس 2013

حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!

