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پس از ترکيه نوبت برزيل
الگو پس از الگو فرو می ريزد
آذر ماجدی

برزيل ھم به جنبش اعتراضی پيوست .يکی
دو ھفته است که اخبار اعتراضات در برزيل
و حمله خشن پليس به معترضين در رسانه
ھا ،بويژه سايت ھای اجتماعی ،از جمله
فيس بوک ،منعکس شده است .اعتراضات
ابتدا به افزايش قيمت بليط اتوبوس و مترو
در شھر سائوپولو آغاز شد و سپس به
شھرھای رويودوژانيرو ،برازيليا پايتخت و
پورته آلگره در جنوب برزيل کشيده شد.
اعتراضات روزھای پنجشنبه  12و جمعه

 13ژوئن گسترش قابل توجھی يافت .در اين
راھپيايی ھا و تظاھرات اعتراضی ،مردم به
گرانی ،باال بودن ماليات ھا ،سطح پايين
بھداشت ،آموزش و پرورش و ترانسپورت و
ھمچنين ھزينه بااليی که دولت صرف
ساختن استاديوم ھا و تسھيالت برای
برگزاری جام جھانی فوتبال در سال آينده
می کند ،معترضند .پليس ضد شورش و
سوار بر اسب وحشيانه با گلوله ھای
پالستيکی و گاز اشک آور به مردم يورش
می آورند.
برزيل از سال  1964-1985تحت يک
ديکتاتوری نظامی قرار داشت .پايان
خونتاھای نظامی در برزيل ،آرژانتين و
شيلی ،سه کشور مھم و بزرگ آمريکای
جنوبی ،تولد دموکراسی و رشد اقتصادی
بويژه در برزيل ،برای بسياری چه در
آمريکای التين و چه در دنيا نويدی از يک

تغيير مھم سياسی و الگويی جديد در
ساختارھای سياسی -اقتصادی در
کشورھای باصطالح در حال رشد يا
تحت سلطه ميداد .اين الگوی جديد،
بويژه پس از سقوط شوروی و بلوک
شرق ،بعنوان الگوی جديد پيروزی
دموکراسی بر سوسياليسم و مرگ
کمونيسم در مقابل کشورھای ديگر تبليغ
می شد.
اقتصاددانان بورژوا و ژورناليست ھای
خادم طبقات حاکم ،رشد اقتصادی در
برزيل را بعنوان يک پيروزی مھم
سرمايه داری و دموکراسی بر کمونيسم
و سوسياليسم در آکادمی ھا و رسانه ھا،
در تحقيقات دانشگاھی – علمی و
تبليغات رسانه ای اعالم می کردند.
برزيل بعنوان يک الگوی موفق سرمايه
داری و دموکراسی شناخته شده بود.
اينکه در اين نمونه موفق ،فقر وسيع
است ،فاصله فقير و غنی باندازه يک
اقيانوس است ،سرکوب سياسی نه
بشدت دوران ژنرالھا ،اما يک پديده
عادی است و فساد و ارتشاء يک
خصلت دائمی نظام ،گوش کسی بدھکار
نبود.

از جمله مبلغين الگوی برزيل و ترکيه
در ھمسايگی ايران که کشوری اسالم
زده است ،ملی – اسالمی ھا و
ناسيوناليست ھای پرو غرب وطنی
بودند .اينھا با بادی در غبغب الگوی

برزيل و ترکيه را برای ايران توصيه و
تبليغ می کردند .ھمواره در مقابل
کمونيست ھای کارگری و مايی که ضد
سرمايه داری و مدافع سوسياليسم حرف
می زديم ،می پرسيدند" :اشکالی دارد
ايران مثل ترکيه و برزيل شود؟"

اگر در آن مقطع در مقابل استدالالت ما
در دفاع از يک نظام سوسياليستی که
آزادی ،برابری و رفاه را برای ھمگان
تامين می کند ،شانه باال می انداختند؛ و
در برابر بحث و استدالل ما که در تمام
اين کشورھای "تازه رشد کرده"ی تحت
دموکراسی فقر بيداد می کند ،اختالف
فقير و غنی وسيع و سرکوب سياسی يک
پديده عادی است ،ما را ايده آليستھايی که
بدنبال مدينه فاضله ھستيم ،می خواندند،
اکنون که مردم در ھر دو کشور به خيابان
ھا آمده اند و نارضايتی عميق خود را از
شرايط سياسی و اقتصادی ابراز می کنند
و با خشونت وحشيانه پليس روبرو می
شوند ،قاعدتا بايد زبانشان الکن شود.
کشورھايی که طی دھه اخير از نظر
اقتصادی رشد بسيار کرده اند و تحت
دموکراسی قرار دارند ،شاخص ترين آن
برزيل و ھند و تا آنجا که به خاورميانه
مربوط می شود ،ترکيه بر مبنای تامين
يک ارتش نيروی کار ارزان توانسته اند
به اين رشد اقتصادی دست يابند .درست
است که در اثر رشد
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پس از ترکيه نوبت برزيل
الگو پس از الگو فرو می
اقتصادی بيکاری در اين کشورھا کاھش
يافته است اما دستمزدھای بسيار پايين،
بيحقوقی کارگران ،سرکوب پليسی ،فساد

ريزد ...

آلترناتيوی برای مردم کارگر و
زحمتکش در مقابل کمونيسم و
سوسياليسم و ترکيه بعنوان مدلی برای
خاورميانه و شمال آفريقا ،مدل سرمايه
داری موفق و حکومت "اسالم معتدل"
فرو ريخت و نقش بر آب شد.
بورژوازی بين المللی در جدال طبقاتی
مدام بدنبال ساختن و تبليغ الگوھای
موفقی برای سرمايه داری است .در
مبارزه طبقاتی ھميشه جاری در جامعه،
خواست دستيابی به يک دنيای بھتر،
يک جامعه آزاد و برابر و مرفه ھمواره

دستگاه حکومتی بمعنای شکل گيری جامعه
ای بوده است که در آن اقليتی به سرمايه
ھای افسانه ای دست يافته اند و اکثريتی
عظيم در فقر بسر می برند .اختالف طبقاتی
در اين کشورھا بسيار وسيع است .حقوق
فردی وسياسی مردم بسيار ناچيز و به آسانی
قابل سلب است.
عجيب نيست که زنان در تمام اين کشورھا
تحت خشونت گسترده و تبعيض جنسيتی
قرار دارند .اگر در ھند سنن و مذاھب عقب
مانده ی عصر عتيق بعنوان يک بخش
جدايی ناپذير ايدئولوژی حاکم حفظ شده و
اين ايدئولوژی تا مغز و استخوان زن ستيز
است؛ در ترکيه اسالم جايگاھی مھم در
ايدئولوژی حاکم دارد و زن ستيزی اسالم
نيز که بر کسی پوشيده نيست؛ در برزيل که
از نظر فرھنگی از برخی نظرات مدرنتر
است ،مذھب کاتوليسيسم بخشی از
ايدئولوژی حاکم است و طبقات دارا و حاکم
از آن پاسداری می کنند .جالب اينجاست که
پاپ جديد که آرژانتينی است و عکس ھايش
دست در دست ژنرالھای جنايتکار و قاتل
حاکم بر آرژانتين در آرشيوھا موجود است،
قرار است بعنوان اولين سفرش در مقام پاپ
به برزيل سفر کند.
رويا و توھم الگوی موفق برزيل برای
آمريکای التين و کشورھای "در حال رشد"
بعنوان سرمايه داری و دموکراسی،

زنده و موجود است .کارگر و
زحمتکش ،مردم عادی و محروم و
مردم خواھان آزادی و برابری ھميشه
رويای يک دنيای بھتر و جامعه ای آزاد

و برابر و مرفه را در سر می پرورانند
و در شرايط معينی ،تالش برای تحقق
اين رويا را به خيابانھا می کشانند.
خيزشھای توده ای و گسترده ای که طی
چند سال اخير در گوشه و کنار دنيا
شاھد آن بوديم ،از خاورميانه و آفريقای
شمالی تا اروپا و آمريکا از ترکيه تا
شيلی و برزيل ھمگی بيانگر اين عزم

جزم مردم برای دستيابی به چنين دنيا و
جامعه ای است .بورژوازی و طبقات
حاکم فقط با پليس و ارتش ،گاز اشک آور
و ماشين آبپاش و گلوله ھای پالستيکی و
آتشين به سراغ مردم معترض نمی آيند؛
مبارزه طبقاتی سنگر به سنگر به پيش می
رود :از سنگرھای خيابانی تا سنگرھای
ايدئولوژيک .ايدئولوگھای بورژوايی با
صرف ميليونھا دالر ھر زمان الگوی
نظام سرمايه داری را با يک بزک و يک
نوع ايدئولوژی در مقابل مردم می
گذارند.

اما در چند سال اخير که بحران سرمايه
داری ادواری با تمام قدرت يورش آورده
است ،ھمراه با کاھش نرخ سود ،کاھش
معيشت مردم ،بيخانمان شدن و فقر
مطلقی که ميليونھا نفر به آن مبتال شده
اند ،کل ايدئولوژی بورژوايی نيز به زير
حمله برده شده است" .سرمايه داری کار
نمی کند" ديگر بعنوان يک فاکت از زبان
مردم عادی حتی در جوامع غربی شنيده
می شود .فريب و توھم دموکراسی بعنوان
سيستمی که ضامن دخالت مردم در
سرنوشتشان يا حفظ حقوق و آزادی آنھا
است در مقابل چشمان مردم درديده شده
است .مردم می دانند اين سيستم جوابگو
نيست؛ می دانند که يک سيستم انسانی تر
و آزادتری بايد جايگزين آن شود .مساله
بر سر شکل دادن به يک مبارزه انقالبی
برای به زير کشيدن اين سيستم و ساختن
جامعه ای آزاد و برابر و مرفه ،يعنی
سوسياليسم بر ويرانه ھای آنست .اين امر
ما و رسالت ماست* .
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مردم ترکيه حکومت اسالمی نمی خواھند
حکومتھای اسالمی بايد بروند!
چيمن دارابی
اعتراضات مردم ترکيه بيش از  ٢ھفته است
که شروع شدە است .اين اعتراضات از
استانبول شروع شد و سراسر ترکيه را فرا
گرفت و ھمچنان ادامه دارد .جرقه اين
انفجار توده ای از اعتراض به تخريب يک
پارک شروع شد .اما واضح است که جنبشی
که فوران کردە است ريشهھای عميق تر و
سياسی تری دارد .نام ميدان تقسيم که محل
اصلی تظاھرات ھا در استانبول می باشد
اکنون مترادف با ميدان التحرير بکار بردە
می شود .ميدان تقسيم به ميدان مبارزە مردم
معترض تبديل شدە است.
حقيقت اينست که اين اولين جدال و اعتراض
مردم با حزب اسالمی يعنی عدالت و توسعه
نيست .تودەھای وسيعی از مردم به خشم آمدە
ترکيه خود را مخالف جنبش اسالمی و مدافع
ارزشھای چپ و سکوالر ميدانند و
نميخواھند قوانين اسالمی در جامعه ترکيه
سرنوشت مردم را تعيين کند .مردم ترکيه به
خوبی آگاە ھستند و تجربه حکومت جمھوری
اسالمی ايران را دارند و ديدەاند که رژيم
جنايتکار اسالمی ايران چه باليی به سر
مردم آوردە است .تظاھرات کنندگان خشم
خود را مستقيما متوجه حزب حاکم اسالمی
عدالت و توسعه نمودند وعليه اين حزب
شعار دادند و پافشاری ميکنند که اردوغان
استعفا دھد .تظاھر کنندگان برای سرنگونی
اردوغان و حزب اسالمی اش خيز برداشته
اند و بر کوتاه شدن دست دخالت ارتجاع
اسالمی و مذھبی در زندگی مردم تاکيد
دارند.
طی اين مدت اعتراض توده ای و کارگری،
خشونت و بيرحمی پليس و نيروھای
اطالعاتی ترکيه در سرکوب مردم توجه
جھانيان را جلب کرده است .تعداد دستگيريھا
به بيش از  5000نفر رسيده ،چند نفر کشته
شدند و تعداد زيادی مجروح شده اند .حمالت
فاشيستی پليس ترکيه با لباس شخصی يادآور
حمالت جمھوری جنايتکار اسالمی است.
اين صحنه ھا برای مردم درد مشترک را

تداعی ميکند.
خيزش مردم ترکيه تا ھمينجا موجب
شده که جنبش اسالمی ترک بردارد،
تضعيف و بی اعتبار شود و به

سراشيبی بيفتد .عقب نشينی دولت و
عذرخواھی از مردم و تاکيد بر اينکه
"مردم حق دارند تظاھرات کنند"،
نشاندھندە ضربه کاری ای بود که اين
تظاھرات مردم معترض و بپاخواسته به
حزب اسالمی حاکم وارد نمود .زنان در
صف اول اين اعتراضات قرار دارند .
جنبش آزادی زن در ترکيه ھمراه با اين

اعتراضات جايگاه خود را عليه اسالم
سياسی برجسته ميکند .مردم حاکمان
اسالمی را نميخواھند.

مردم ترکيه خواھان يک حکومت چپ،
سکوالر و مدرن ھستند .اين حکومت
رفتنی است و بايد برود.
دست مذھب و اسالم بايد از سر مردم
کوتاه شود! زندە باد مبارزە آزاديخواھانه
کارگران و مردم ترکيه ،نابود باد
حکومتھای اسالمی! *

تلويزيون مدوسا برنامه ای از آذر ماجدی
روزھای پنجشنبه از ساعت  2تا  3بعدازظھر به وقت
اروپای مرکزی
کانال KMTV :مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
به دوستانتان اطالع دھيد!

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

شماره ٨٩

صفحه ۵

"نورى در انتھاى تونل"
زنان ،روحانی و خط اعتدال
سياوش دانشور
مضحکه انتخابات جمھوری اسالمی برگزار
شد .جمھوری اسالمی از ميان شش کانديد
حساب پس داده و مدافع پرشور نظام اسالمی
به رھبری خامنه ای ،از کالھش حسن
روحانی را درآورد .روحانی طفل شيرين آن
"حماسه سياسی" است که خامنه ای
فراخوانش را داده بود و ھمه ارکان نظام از
جمله مغضوبينی مانند خاتمی و رفسنجانی و
اپوزيسيون اسالم زده ايران به خدمت آن
درآمدند.
روحانی نه اصالح طلب حکومتی است و نه
از باندھای خشکه مقدس تر آن .او يکی از
نمايندگان خط مرکز محافل مرتجع اسالمی
است که اساسا برای مدت زيادی اين خط
حول رفسنجانی در جمھوری اسالمی
نمايندگی شده است" .اعتدال گرايان" در
جمھوری اسالمی به کسانی اطالق شده است
که پالتفرم خود را مقابله با "افراط گرائی"
دو جناح و پايبندی به قانون و نظام و ولی
فقيه قرار داده اند .مستقل از اينکه اين جريان
خود را در چه فرمولھائی بيان ميکند ،ھدف
اساسی خط اعتدال گرائی مديريت بحران در
دوره ای است که جمھوری اسالمی از ھر
سو مورد تھاجم سنگين قرار گرفته است.
اگر رفسنجانی رد صالحيت نميشد قرار بود
ھمين خط اعتدال را پيش ببرد .حتی قبلتر،
کانديداتوری موسوی ،تالش داشت
چھارچوبھای جمھوری اسالمی را روی اين
ديدگاه برگرداند .بخش زيادی از اصالح
طلبان حکومتی و ھواداران شان در
اپوزيسيون نيز ھمين را ميخواھند .خط
"اعتدال و عقالنيت" اسم رمز دوره ھائی
است که بحران جمھوری اسالمی تشديد و
تعميق شده و مخاطرات جدی از بيرون و
درون حکومت را تھديد ميکند .خط اعتدال
در واقع بيانی ديگر از سياست "جذب
حداکثری" خامنه ای است .تا به امر بقای
نظام اسالمی مربوط است ،خط اعتدال اسم

رمز "نوری در انتھای تونل" برای
برون رفت نظام اسالمی از منگنه
بحران و بن بست ھمه جانبه است.
وقتی به روحانی لقب "شيخ اميد"
ميدھند ،در واقع اميدوراند که اين شيخ
که دوره طوالنی در دستگاھھای امنيتی
و ديپلماتيک و حکومتی مشغول انجام
وظيفه بوده است ،بتواند موقتی ھم شده،
"خطر" سقوط و سرنگونی نظام را
رفع و برای کل حکومت اسالمی وقت
بخرد.
روحانی قسم ميخورد که "پايبند نظام و
قانون اساسى و ولى فقيه" است .خط
اعتدال تاکيد ميکند که نگران است که با
حرکتھاى افراطيھا در دو جناح ،مردم
از ھمه عبور کنند و فرصت از دست
برود .ظاھرا قرار است با مھار و
حاشيه اى کردن افراطيھاى دو طرف،
روى خط مرکز رفسنجانى و شرکا ،به
يک باالنس طالئى در موقعيت بحرانى
فعلى برسند .اينبار "عقالى نظام"
توانستند عليرغم حذف خود رفسنجانی،
روی خط "اعتدال" وی توافق کنند تا
داستان بحران العالج جمھوری
اسالمی به معادله قديمی "رفسنجانی -
خامنه ای" بعنوان دو سر بزرگ
اژدھای ھفت سر نظام اسالمی برسند.
پالتفرم خط "اعتدال"
خط "اعتدال" قبل از اينکه معنی سر و
ته داری داشته باشد يک بيان
پراگماتيستی و محاسبه گرانه است.
در باال و در درون حکومت اين خط
قبال امتحان شده و وقت خودش شکست
خورده است .خود روحانی در تمام
مدت حاکميت منحوس اسالمی و در
دولتھای مختلف از مسئولين کليدی نظام
و نماينده خود خامنه ای در نھادھای

امنيتی بوده است .اينبار نيز قرار نيست
کار مھمی انجام دھد .در باال قرار است
بار ديگر رئيس جمھور گوش به فرمان
ولی فقيه باشد ،نظام و قانون نظام خط
قرمزش باشد ،در مقابل مردم معترض
المثنی ای از پديده خاتمی -رفسنجانی
باشد ،در مقابل دولتھای غربی و در
سياست ديپلماتيک رژيم درجه ای تشنج
زدائی را جاری کند ،معامله کند و امتياز
بگيرد و مجموعا فشارھا را از روی سر
نظام کم کند ،وقت بخرد تا مجددا
جمھوری اسالمی سيستم دفاعی خود را
در رقابتھای منطقه ای و در مقابل مردم
کارگر و زحمتکش بازسازی و تجھيز
کند.
در پائين خط "اعتدال" منشا ھيچ گشايشی
نخواھد شد .نه قرار است حقوق و
دستمزد کارگر اضافه و زندگی اش تامين
شود ،نه قرار است زندانيان سياسی آزاد
شوند ،نه قرار است تشکلھای حزبی و
توده ای آزاد باشند ،نه قرار است زنان
چادر سياه اسالمی را سر نکنند ،نه قرار
است زن بودن ديگر در اسالم جرم نباشد
و ارتش اوباش ضد زن از خيابانھا جمع
شود ،نه قرار است بيمه بيکاری و بيمه
درمانی به يک حق ھمگانی و واقعی
تبديل شود ،و نه ھيچ چيز ديگر .اين خط
از موضع مردم کارگر و زحمتکش ادامه
اين حکومت است و تحقق ھر نوع آزادی
واقعی در گرو جارو کردن و سرنگونی
کل حکومت است.
معنای "رای" مردم
خامنه ای ميگويد مردم به نظام رای
دادند .ظاھرا توافق ھم اينبوده که تقلب
نميشود .اگر از بخش
صفحه ۶

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

آزادی زن

شماره ٨٩

"نورى در انتھاى تونل"
زنان ،روحانی و خط اعتدال ...
کوچکی که روحانی و رفسنجانی و
امثالھم را نماينده سياسی واقعی خود
ميدانند ،بگذريم ،بيشتر مردمی که با
محاسبات پراگماتيستی و بخشا از روی
اجبار رای داده اند ،اوال به روحانی
رای نداده اند بلکه به وضع موجود
"نه" گفته اند .اين رای به نظام نيست و
به طريق اولی رای به روحانی نيست.
يک نه اعتراضی به حکومت و تالش
برای ايجاد شکاف در آنست .از منظر
اين تاکتيک رای به روحانی يعنی نه به
تداوم اوضاع کنونی .بيشتر اين رای
دھندگان در بی آلترناتيوی و از سر
اجبار و اساسا نگرانی از وخامت
اوضاع اقتصادی و نتايج تحريمھا و
خطر جنگ به اين شيخ پشم الدين رای
داده اند ،آنھا انتظار ندارند که روحانی
ناجی مملکت و گشايش سياسی و
اقتصادی باشد .خامنه ای بھتر از ھر
کسی ميداند که قطب بندی روزھای
آخر اين نمايش چه معنای سياسی ای
دارد .تازه معلوم نيست ھمين آرا را
چند برابر کردند و اعالم کردند؟
سرکوبھا تشديد ميشود
"قانونگرائى" خامنه اى و زير نور
رفتن "خط اعتدال" چيزى جز آتش بس
موقت در باال براى تھاجم وسيع به
مردم در پائين نيست و اينرا خودشان با
بياينه و بخشنامه صريحا اعالم کرده
اند .سياست دستگيرى وسيع ،ايجاد
فضاى ترور و وحشت ،اجراى
سناريوھاى اطالعاتى و جنگ سايبری
با مخالفان نظام ،تداوم سرکوب فعالين
کارگری و مخالف حکومت ،قرار است
با زرورق "فضاى اعتدال و گفتگو"
بين چند عنصر تا مغز استخوان متحجر
پيش برود .باالئی ھا به ھر سازش و
بند و بستی در بارگاه خط اعتدال
برسند ،ھر باندی برای ھمکاری
سھمش را چطور بگيرد ،کل اين
جماعت در تقابل با آزادی و تحرک

انقالبی مردم کارگر و زحمتکش ،زير
بيرق "قانون" متحداند .اولين پيام روحانی
به کسانی که ھوادارش ھستند و يا به
بھانه پيروزی وی به خيابانھا ريخته اند،
ميگويد :تجمع با اجازه قانون! قانونی که
از تجمع مثل جن از بسم اله ميترسد.
آينده خط اعتدال
اين پالتفرم چند ايراد "ناقابل" دارد که از
پيش مھر شکست بر پيشانى آن کوبيده
شده است:
يک ھدف سياست اعتدال ١-پااليش
عناصر درون حکومتی حول اين خط و
اما .ھمکاری جناحھا در قدرت استھيچ
تضمينى وجود ندارد که گرايشات خشکه
مقدس و افراطى درون حکومت ،که فى
الحال قدرت اقتصادى و سياسى و نظامى
و اطالعاتى وسيعى دارند ،از اين خط
تبعيت کنند .خامنه اى و اعتداليون
قانونگرا اگر دنبال حذف افراطيون دو
جناح ھستند ،ناچارند طيفى از دولتيھا و
مجلسيھا و دايناسور آيت ﷲ ھا و
سرداران سپاه و ژورناليست  -شکنجه
گرھا و احزاب فعال مجاز را قربانى کنند.
امرى که عملى بودن آن دور از ذھن
است.
يک ھدف ديگر سياست اعتدال ٢-
بازسازیموقعيت وخيم خامنه اى بعد از
مسئله احمدی نژاد است .اما قانونگرائى و
اعتدالى که قرار است محورش "آقا" باشد
به خرج کسى نميرود .نه مردمى که
عزيزانشان را از دست داده اند ،نه
سبزھائى که از "سازش" رھبرانشان
سرخورده شدند ،و نه خود اعتداليون در
خلوت خود قبول ميکنند که ھمه اين
جنايات بدستور و اشاره خامنه اى
صورت نگرفته است .باالئيھا ھرچه براى
خامنه اى دوال راست شوند ،صدھا برابر
در پائين نفرت از خامنه اى و مدافعين
اش بيشتر ميشود .نه اعتداليون ميتوانند

صفحه ۶
موقعيت خامنه اى را بازسازى کنند و نه
کسى در پائين براى توافق باالئيھا برسر
محوريت خامنه اى تره خرد ميکند .خامنه
اى به ته خط رسيده است.
 -٣سياست "سنگر بندى دسته جمعى
اعتداليون در دفاع از نظام در مقابل ضد
انقالب" اولين نتيجه اش عبور وسيع
ھواداران موسوى و شرکا از آنھاست .اين
تصور که سياست اعتدال و قانونگرائى در
باال منجر به قانونگرائى در پائين ميشود
تصور باطل و پوچى است .با سياست
دستگيرى و زندانى ھر شرکت کننده در
تظاھرات و قسم خوردن "اعتداليون" به
سر آقا ،ھمان ھوادار "قانونگراى" موسوى
و خاتمى به ھوادار سرنگونى کل نظام
تبديل ميشود .پائين کشيدن موقتى فتيله ھا
در باال به پائين کشيدن فتيله ھا در پائين
منجر نميشود.
 -۴پالتفرم مديريت بحران توسط خط مرکز
در حکومت اسالمى ھميشه وجود داشته و
نماينده شاخص آن رفسنجانى است .فلسفه
کانديد شدن موسوى پيشبرد ھمين سياست
در مقابل سياست جناح حاکم بود .نزديک
شدن خامنه اى به رفسنجانى با اصول بازى
"برد  -برد دو جناح" و تقابل دسته جمعى
با خطر سرنگونى نظام ،شايد موقتا پروژه
حذف در باال را دستکم در اليه کارگزاران
اوليه جمھورى اسالمى تعديل کند اما تنھا
تفاوتھاى ميکروسکوپى رفسنجانى و
موسوى و خاتمى و کروبى را با خامنه اى
زائل ميکند .پالتفرم اعتدال وقت خودش
شکست خورد .امروز به طريق اولى دردى
از حکومت رو به زوال اسالمى دوا
نميکند.
سياست اعتدال سياستى از سر استيصال و
بن بست ھمه جانبه کل حکومت اسالمی
است .اين سياست ديدن "نورى در انتھاى
تونل" براى بقاى نظام است .اما رژيم
اسالمى براى بقاى خود زبانى جز سرکوب
و اعدام نميشناسد .اگر در مقابل مردم عقب
نشينى کنند ،و حتى ژست فرمال دفاع از
"حقوق حقه ملت" بگيرند ،شاھد تھاجم
بيشتر جامعه خواھند بود .و اگر سياست
"سنگربندى دسته جمعى در مقابل ضد
انقالب" و سرکوب در پيش گيرند ،آنوقت
معلوم نيست سياست
صفحه ٧

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

آزادی زن

شماره ٨٩

"نورى در انتھاى تونل"
زنان ،روحانی و خط اعتدال ...
اعتدال قرار است چه معضلى از آنھا حل کند.
اعتدال قرار است چه معضلى از آنھا حل کند.
از نظر مردم فرقى نميکند که سرکوبگرانشان
وابسته به کدام باند حکومت اند ،مردم دنبال
نفى سرکوب اند .تصوير آينده نزديک تھاجم
مردم به کليت جمھورى اسالمى است .خط
اعتدال سياستى براى وقت خريدن ،تجديد قواى
نيروى سرکوب ،و تھاجم به مردمى است که
جمھورى اسالمى نميخواھند .بايد اين سياست
را با گسترش اعتراض راديکال درھم کوبيد.

صفحه ٧

فعالين سازمان آزادی زن در گوتنبرگ سوئد و اسلو
نروژ ھمراه با حزب حکمتيست و ديگر سازمانھای چپ
و مخالف جمھوری اسالمی در تظاھراتھای عليه
مضحکه انتخابات شرکت کردند.
عکسھائی از تظاھراتھا:

البته خط اعتدال براى ھزارمين بار نقاب از
چھره کريه دشمنان مردم و "رھبران"
خودگمارده برميکشد .اين تنھا خاصيت اين
خط است* .

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!

آزادی زن

صفحه ٨

شماره ٨٩

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  17.30بوقت تھران از شبکه ھات برد
کانال KMTV :مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
به دوستانتان اطالع دھيد!

حقوق زن و اسالم سياسی
به زبان انگليسی برای دومين بار منتشر شد!

نشريه
انگليسی
زبان
سازمان
آزادی
زن

برای دريافت کتاب يا کتابھای مورد نياز معادل  150کرون سوئد 15 ،يورو يا
 20دالر آمريکا "برای ھر کتاب" به حساب زير واريز نموده و مراتب را با
پست الکترونيکی به ما اطالع دھيد .ما کتاب يا کتابھای درخواستی را در ھر
جای دنيا که باشيد برايتان پست خواھيم کرد.
اگر پول از سوئد ارسال شود:
نام بانک در سوئد PlusGiro :شماره حساب در سوئد442066-7 :
اگر پول از کشورھای ديگر ارسال شود:
نام يا  BICبانک NDEASESS :شماره حساب به فرم :IBAN
SE55 9500 0099 6018 0442 0667
آدرس الکترونيکیwlshahla.n@gmail.com :

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net

سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

ھيئت تحريريه:
آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

سايتھای سازمان آزادی زن
www.azadizan.net
www.womensliberation.net

زنده باد آزادی زن!

