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 زنده باد آزادی ، زنده باد برابری

! سخن روز  

 پيام بمناسبت اول  ماه مه

 
خطر حمله نظامی بـه ایـران و       .             اول ماه مه امسال در شرایطی بسيار خطير فرا ميرسد   

تبدیل کشمکش قطب های تروریست به یک جنگ تمام عيار، کابـوس مـردم ایـران و بشـریـت                        
جمهوری اسالمی در بحران عميق سياسی و اقتصادی دست و پـا             .   انسان دوست جهان است   

کشمکش با آمریکا و غرب و قلدر نمایی در مقابل تهدیدات بين المللی عمال دارد بـه یـک        .   ميزند
جمهوری اسـالمـی دارد جـنـبـش اسـالم             .   مائده آسمانی برای جمهوری اسالمی بدل ميشود      

سياسی را به صف ميکند، بخصوص با موقعيت جدیدی که در عراق کسب کرده است و پيـروزی                  
حماس در انتخابات فلسطين شرایط مساعدی برای انسجام رهـبـری آن بـر جـنـبـش اسـالم                         

 .سياسی فراهم آمده است
بحرانی که جمهوری اسالمی را در خود فرو بـرده اسـت هـر          .   اما این فقط یک روی سکه است      
روزی نيست که اعتراضی، اعتصابی، شورشی، درگـيـری ای           .   روزه عميق تر و وسيع تر ميشود      

رژیم با تمام قوا ميکوشد سرکوب کند، عقب بنشاند، شاخ و           .   در گوشه ای از کشور شکل نگيرد      
تـعـداد   .   شانه بکشد، عربده ميکشد، اما با صفی مستحکم از اعتراض و مقاومت روبرو مـيـشـود                

کارگران شرکـت   .   اعتراضات و اعتصابات کارگری آنچنان وسيع است که در تاریخ بی سابقه است            
. واحد با شجاعت و استقامت قابل تحسين یک اعتراض و مقاومت چند ماهه را به پيـش بـردنـد                    

صدای اعتراض طبقه کارگر و مردم ایـران         
مهر طبقه کارگر   .   را در جهان مطرح کردند    

برای آزادی و بـرابـری       را به مبارزات مردم     
جنبـش کـارگـری وارد مـرحلـه            .   کوبيدند

اعتراضات گسترده کـارگـری      .   نوینی شد 
در کنـار مـقـاومـت جـنـبـش آزادی زن،                 
اعتراضات جوانان برای خالصی فرهنگی،     
آزادی سـيـاسـی و بـاالخـره مـقـاومـت                
عمومی مردم در مقابل این ارتجاع قـرون        
وسطایی شرایط را برای ادامه حاکمـيـت        
جمهوری اسالمی بسيـار دشـوار کـرده          

 .است
اول ماه مه روز جهانی طبقه کـارگـر، روز           
جهانی بشریت آزادیخواه و برابری طـلـب        

در این روز نه تنها طـبـقـه کـارگـر،          .   است
بلکه تمام مردم آزادیخواه باید به خيـابـان         
ها بيایند و خواست خود برای یک دنيـای         
بهتر، یک دینای آزاد و برابر، یـک دنـيـای             
سعادتمند و مرفه را با صدای رسا اعـالم         

جنبش آزادی زن بـایـد در اول مـه           .   کنند
بهمراه طبقه کارگر صدای اعتراض و حـق        
. طلبی خود را بـگـوش مـردم بـرسـانـد               

 مارس جمع شدیم و خواهان آزادی و برابری شدیم، در اول ماه مه نيز باید در                  8همانگونه که در    
 .اجنماعات شرکت کنيم و خواست های خود را اعالم کنيم

مقابله با ميليـتـاریسـم آمـریـکـا و جـمـهـوری                  .   شرایط خطير است، وظيفه ما نيز سنگين است       
طـبـقـه    .   مقابله با هر دو قطب تروریسم رسالـت امـروز مـاسـت              .   اسالمی در مقابل ما قرار دارد     

کارگرو مردم آزاریخواه  ایران باید در مقابل صف بشریت متمدن و آزاریخواه جهان قرار گيرنـد و دو                
خالصی از شر جمهوری اسالمی در ایـن          .   قطب تروریسم اسالمی و دولتی را به عقب بنشاند        
باید در اول ماه مه به جهانيان اعالم کنـيـم   .  شرایط از هر زمان دیگر مبرميت بيشتری یافته است 

که مردم ایران سالح های هسته ای نميخواهند و وقتی جامعه را بدست خود بگيرند کل پـروژه                   
جنبش اسالمی و جمهـوری اسـالمـی در           .   هسته ای جمهوری اسالمی را متوقف خواهند کرد       

راس آن، تروریسم دولتی به رهبری آمریکا دنيا و بشریت را تهدید ميکنند و یک کابوس سـيـاه و                     
روز اول مـه      .   مقابله با هر دوی این دو قطب کار ماست        .   دهشتناک را ئر مقابل دنيا قرار داده اند       

 .باید این پيام را به دنيا اعالم کنيم
 !زنده باد اول ماه مه
 !زنده باد آزادی و برابری

 آذر ماجدی

مقابله با دو قطب : اول ماه مه بايد به دنيا اعالم کنيم
 !تروريسم کار ماست
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اخيرا جمهوری اسالمی حمله 
خود به حقوق و آزادیهای فردی 
و انسانی را وسعت بيشتری 

 آغاز وسعت ،داده و طبق معمول
 از زنان شروع ،گيری این تعرض

.                          شده است  
 ،مقابله با بدحجابی در واقع

نقطه شروع دیگری برای دامنه 
بخشيدن به جنایاتی است آه 

 شروع شده و تا ٥٧از سال 
.           آنون ادامه یافته است  

در رابطه با تعرض مجددی آه 
جمهوری اسالمی به حقوق  
 زنان آغاز آرده؛ شيوا محبوبی از 

 ٢تلویزیون انترناسيونال در تاریخ 
 با پروین آابلی ، ٨٥اردیبهشت 

 ،سردبير هفته نامه آزادی زن
مصاحبه مفصلی انجام داده 
است آه ما متاسفانه  به دليل 

 فقط ،محدودیت  صفحات خود
بخشهایی از آن را در این 

.         شماره منتشر می آنيم  
این مصاحبه را ناصر احمدی از 
تلویزیون انترناسيونال ضبط و 
پياده آرده و در اختيار ما قرار 

با تشكر از ناصر . داده است
احمدی آه ما را در این شماره 

.                       یاری آرده اند  

 طرح مقابله با 
بد حجابی تعرضی مجدد 

!به زنان   
 

جـمـهـوری    : شيوا مـحـبـوبـی     
اسـالمــی از دیــروز تــعــرض        
جدیدی را عليه زنان شـروع       
کرده و ایـن دفـعـه ظـاهـرا              

تـر   اند که خيلی قاطعانه    گفته
بـه نـطـر      .   ادامه خواهند داد   

شــمــا ایــنــدفــعــه بــه قــول        
تر خواهنـد   خودشان که قاطع 

توانند کارهای جـدی     بود می 
 انجام بدهند؟

 
مسـئلـه ایـن      :   پروین کابلـی  

است که جمهوری اسالمی     
در رابـــطـــه بـــا زنـــان و              

حجابی و بدحجابی کـی       بی
. قاطع نبوده که این بار باشد     

جمهوری اسـالمـی زمـانـی        
کــه حــملــه جــدیــدی را در         
دســتــور کــارش قــرار داده         
هميشه تالش نموده که بـا       

ــيـــرم و مـــی        مـــی بـــرم  گـ
اش را آغـاز     کشم حمله  ومی
یه قول دوستی با بـاال       .   کند

رفتـن درجـه گـرمـای ایـران            
درجه حرارت مـزدوران رژیـم        

امـا سـوال     .   رود هم باال مـی   
این است که چقـدر در ایـن          

بـرای  .   شـونـد   کار موفق مـی   
جواب بـه ایـن سـوال بـایـد             

های گذشته را نگاه کرد      دوره
که زنان چـگـونـه مـبـارزه و             

و چگونه این   . مقابله کرده اند  
هـــا را پشـــت ســـر            دوره

 .گذاشته اند و جلو رفته اند
 

هـا   بـعـضـی   :   شيوا محبـوبـی   
 گویند    که      پوشيدن  می

 مانتوهای تنگ و  تا زانو  باال    
بردن شلوارها و اینکه آرایش     

هـای   کنند و بـا قـيـافـه           می
آیـنـد    دیگری به خيابـان مـی      

باعث ناامن شـدن مـحـيـط          
شود و از طرفی هم اگـر        می

تا حدی یک لبـاس مـعـقـول          
تـر   بپوشند محيط جامعه امن   

شود و کال به زنان اذیـت        می
شود و   و آزار زیادی وارد نمی    

تـر زنـدگـی       در شـرایـط امـن      
نظر شمـا در ایـن        .   کنند می

 رابطه چيست؟
 

بـایـد خـيـلـی        :   پروین کابلی 
صریح و روشن بگویم که این      
نقل قولها که از طرف سـران       
جــمــهــوری اســالمــی و           
ــواده         ــان خــان ــظــاهــرات زن ت
شهدای اسالم که در چـنـد        
روز گذشته در مقابل مجلس     
جمع شده بودند گفته شـده      
اسـت، کــامـال حــرف چــرت         

حقوقـی زنـان در        بی.   است
جامعه ایـران یـک مسـئلـه           
بنيادی است کـه بـه رژیـم           
اسالمی و مـردسـاالر ربـط          

 . دارد

٢ادامه در صفحه   



 

 ٢ آزادی زن  

       
             اول مه از راه می  

کارگران ایران امسال      . رسد
خودشان را برای برگزاری     
یک اول مه باشکوه آماده    

تا آنجایيکه ازاخبار     . کرده اند
و گزارشات برمی آید امسال       
اول مه یک اهميت به مراتب   
وسيعتر و مهمتر از اول مه      
.  های سالهای پيش دارد   
اوضاع رژیم بشدت به هم       

اعتصابات و مبارزات     , ریخته 
,  گری رو به رشد بوده  رکا

مطالبه افزایش دستمزد و    
مخالفت با جنگ و هزینه     
های جنگی رژیم دارد تبدیل     
به یک خواست عمومی می 

در این ميان مبارزات    . شود 
کارگران در طول سال    
گذشته نشان داده که   
عليرغم سرکوب و تشدید     

 حکومت به  ،جو خفقان
هيچوجه قادر نبوده و نيست    
.  این جنبش را به عقب براند  
کارگران درسالی که گذشت    
ثابت کردند؛ یک نيروی     
بسيار مهم و تعيين کننده    
نه فقط برای بهبود وضع آار   

 بلكه تغيير  ،و معيشت خود
.           آل جامعه هستند 

 
 
 وقتي به جنبش آارگري  
نگاه ميكنيم باید  به وزن و  

  توجه نيزجايگاه زنان آارگر  
اول مه فرصت  . آنيم

مناسبی  است آه به نقش     
اين بخش از آارگران نيز     
 اشاره اي داشته باشم         
وقتي ميخواهيم از نقش  
زنان آارگر صحبت آنيم طبعا    
اولين مساله اي آه به ذهن      
هر آس خطور ميكند  
اهميت ايفاي اين نقش    

بر اساس آمار و  .  است
ارقام موجود بيش از نيمی   
از جمعيت فعال و آماده به    
کار در جامعه کارگری ایران    
را زنان کارگر تشکيل می   
دهند و همين آمار  به  
خودی خود بيانگر نقش و   
قدرت اقتصادی و جایگاهی    
است که زنان در توليد    

در ایران تحت حاکميت   . دارند
 ،ضد زن جمهوری اسالمی  

 کل  ،يعني  بيش از یک دهه   
حکومت  مشعول بود تا   
نقش زن  کارگر را در چرخه 
توليد نادیده بگيرد و با وضع    
ارتجاعی ترین و ضد کارگری    
ترین سياست ها تالش           

داشت تا  کار و فعاليت این  
بخش بزرگ از طبقه کارگر را   

همگی به یاد   . سد نماید
داریم که حاکمان اسالمی    
زنان را فقط برای کار خانگي   
و  تربيت فرزندان می  

از نظر این جانيان     . خواهند
اما  ... و. زن باید خانه بماند  

عليرغم تمامی تقالهای    
رژیم زنان نه تنها به خانه       

بلکه با   , هایشان برنگشتند   
حضور خود در تمامی عرصه 
های توليد و کار  در جامعه   
جایگاه و موقعيتشان را به     
عنوان نيروی تعيين کننده به  
رژیم و سرمایه داران تحميل     

.                            کردند   
در کنار این امر وضعيت کار و    

 بویژه پرداخت    ،شرایط کاری  
  ،دستمزدهای بسيار پائين    

موقعيت این بخش از طبقه    
کارگر بشدت تضعيف شد   

وجود قوانين و   . است
مقررات محدود کننده ناظر بر      
کار و فعاليت در محيط های    

مردانه وضد زن    , کارگری 
,  بودن تمامی این مقررات   
تهدید اخراج و بيکارسازی     

نبود امکانات کافی   , وبازخرید  
در واحدها  و  کارخانه های    

. . .طرح مقابله با   
  ١از صفحه 

  
اگر ناامنی به بدحجابی ربط  
دارد پس جواب فقر زنان را  

زنانی که  . دهند چگونه می
به خاطر تامين زندگی خود و     

فروشی    فرزندانشان به تن  
ورند و در این راه     آ روی می

شوند   قربانی خشونت می  
آمار . را چه ميگویند

افسردگی، خودکشی و   
خودسوزی در ميان دختران     
و زنان آنچنان باالست که      

شود دیگر آن را پنهان    نمی
آیا اینها هم     . کرد
حجابند؟ مشکل فقط    بی

مشکل این    . حجاب نيست 
است که جمهوری اسالمی  

خواهد  به این وسيله می   
موج نارضائی عميقی که در   
ميان جوانان وجود دارد را     

مشکل صرفا   . پس بزند 
حجابی   بدحجابی و بی 

مشکل نسل    . نيست
جوانی است که در همين   
رژیم متولد شده، بزرگ   
شده، مدرسه و آموزش    
اسالمی را گذرانده و   
تلویویزنش را تماشا کرده     
ولی با وجود همه اینها   

از  . اسالمی نشده است
های آن رویگران      اسالم و نرم  

.      و مدرن و امروزی است    

ــوبــی     ــوا مــحــب شــمــا :   شــي
سالهاست که برای حـقـوق      

ــارزه مــی       ــان مــب ــد،   زن ــي کــن
همچنين عضو رهبری حـزب      
کمونيست کارگری هستـيـد     
از نظر شما آزادی پوشش تا      

 چه حدی باید باشد
 

بـه نـظـر مـن         :   پروین کابلی 
توان حد و    برای پوشش نمی  

تـوانـيـم     نـمـی  .   مرز گذاشـت  
بگویيم آزادی پوشش تا ایـن      

همه، چه زن و جه مرد،      .   حد
حق دارند لباسی را بپوشند     

کـنـنـد بـرازنـده         که فکر مـی    
توان بـرای     نمی.   شان است 

لباس پوشيدن نرم خـاصـی       
 . گذاشت

به اعتقاد من در یک جامـعـه        
آزاد که انسانها حق انتـخـاب      

تـوانـنـد     دارند بزرگساالن می  
روسری یـا حـجـاب را هـم             

ایـن مشـگـل      .   انتخاب کنـنـد   
مشکل زمانی است  .   نيست

که این حق انـتـخـاب آزاد از           
ــه مــی        ــت ــرف ــراد گ . شــود اف

ای فرهنگـی    پوشش مسئله 
بـا زمـان     .   و اقتصادی اسـت    

هـای   ویـژگـی  .   کنـد  تغيير می 
شخـصـيـتـی در آن دخـيـل             
ــژه            ــقــه وی ــي اســت و ســل

 . دهد هرکسی را نشان  می

در نتيجه هر حکـومـتـی کـه          
قصــد تــعــرض بــه حــقــوق         
بزرگساالن را داشته بـاشـد       
دچــار یــک مــعــضــل جــدی        
اجــتــمــاعــی و ســيــاســی       

 . شود می
 

گــفــتــه :   شــيــوا مــحــبــوبــی   
شــود کــه حــجــاب یــا          مــی

پــوشــش اســالمــی ابــعــاد      
نـظـر شـمـا       .   سياسی دارد  

 چيست؟
 

من هم  با این     :   پروین کابلی 
سران جمهوری  .   نظر موافقم 

اســــالمــــی و روســــای         
هـای مـخـتـلـف         کميـسـيـون   

شان  فرهنگی و غيرفرهنگی  
گویند کـه    در مورد حجاب می   

هـای اسـالم و        یکی از پایـه   
حکومت اسـالمـی حـجـاب         

ــاب در ایــران         .   اســت ــج ح
هميـشـه سـيـاسـی بـوده           

ســمــبــل تــحــقــيــر و     .   اسـت 
حقوقی زنـان و در یـک            بی

. کالم آپارتاید جنسی اسـت     
یــک رژیــم مــعــيــنــی مــثــل        
جمهوری اسالمی که قـدرت     
سياسی را در دسـت دارد         

خواهد با تحميل حـجـاب       می
بر زنان کـلـيـت جـامـعـه را              

به همين خـاطـر      .   کنترل کند 
است که حجاب در ایران یک      
. مسئلـه سـيـاسـی اسـت         

 حـملـه بـه       ،حمله به حجاب  
 . جمهوری  اسالمی   است

بــه هــمــيــن جــهــت امــروز         
شعارنه به حجاب مستقيمـا     
نه به جمهوری اسـالمـی و         
نه به قوانين آپارتاید جنسی      

هـرجـا کـه      .   دهـد  معنی می 
اعتراضی بر عليه جمـهـوری      
اسالمی بوده بالفاصله زنـان     

ــاب ــجـ ــه دور             حـ ــا را بـ هـ
 . اند انداخته

 
از نظر شـمـا     :   شيوا محبوبی 

چقدر مهم اسـت بـه        
همين مسئله تعرضی   
که جمهوری اسالمی   
بــه حــقــوق زنــان بــه       
بهـانـه بـدحـجـابـی و           

کـنـد    حجابـی مـی     بی
جانـبـه     همه ای  مقابله

 انجام بگيرد؟
 

مسئلـه  :   پروین کابلی 
زنــــان در ایــــران            
ســـالـــهـــاســـت کـــه    

ای زنـــانـــه     مســـئلـــه
بـه هـمـيـن       .   نيـسـت  

دليل حجاب زنان هـم      
فــقــط مســئلــه زنــان      

تجربـه نشـان     .  نيست
دهد که حمله بـه       می

زنان فـقـط یـک آغـاز           
حـــملـــه بـــه    .   اســـت

ــردم       ــروی مـ ــشـ ــيـ پـ
بـه بـقـيـه       .   باشـد  می

هــای زنــدگــی    عــرصــه
مــردم هــم کشــيــده      

 به   همين .   شود می

 

لــحــاظ ســازمــانــدهــی یــک      
مقاومت و حمله به نيروهای     
گشتی که به زنان و دختران      

کننـد از اهـمـيـت          حمله می 
ــر خــوردار اســت      جــدی    . ب

جوانان و مردم آزادیخواه بایـد      
خود را بـرای یـک مـقـابلـه              

 .جدی آماده کنند
 

موقعيت زنانی که   , توليدي
بچه داشته و شاغل می     

بحث های مربوط به   , باشند
مهد های کودک و  
شيرخوارگاه در محيط های    

در کل وضعيت  .. .. کارگری و 
بسيار غير انسانی و غير قابل   
تحملی را بر این بخش از     
طبقه کارگر تحميل کرده  

در این ميان زنان کارگر   . است
توانستند در طول دو دهه     
گذشته بسياری از خواستها و      
مطالباتشان را که در باال به    
آنها اشاره شد به رژیم و     
.  سرمایه داران تحميل نمایند    
 به  این  معنا      پيشرفتهایی  

در هر حال  . بدست بياورند 
نزدیک به دو دهه طول کشيد      
تا این بخش از کارگران بتوانند       
موقعيت شان رابه عنوان    
بخش بزرگی از طبقه کارگر در   

امروز که  .جامعه تثبيت نمایند 
بر می گردیم و نگاهی به    
اوضاع   و احوال   کار  وشرایط   

موقعيتشان در  کاری زنان و   
توليد می اندازیم متوجه  
می شویم که این بخش از    
جنبش کارگری خواستها و    
مطالباتی دارند که هنوز که     
هنوز است برآورده نشده     
است و سرمایه داران و      
کارفرمایان و قوانين  که اینها     

موقعيت زنان  , وضع می کنند
کارگر را به مراتب بدتر کرده    

برای مثال   . است
دستمزد زنان    . دستمزدها  

.  کارگر با مردان برابر نيست   
شدت و با آوری کار  زن و       
مرد تقریبا با کمی تفاوت    
 یکی بوده ولی  

. دستمزدها نابرابر هستند     
شرایط کاری و امکاناتی که    
زنان در محيط های کاری      
دارند اصال قابل مقایسه با    
آن چندرغاز امکاناتی که   
,  برای مردان کارگر وجود دارد     

.                          نيست  

٤ادامه در صفحه   

١٣٨٥ اردیبهشت ٨        ١شماره  -دور سوم  



 

برای آزادی برنامه تلويزيونی  
 زن

روزهای سه شنبه ساعت نه و      برای آزادی زن    برنامه تلويزيونی     
 .نيم صبح به وقت تهران از کانال يک پخش ميشود

همچنين در کانال جديد روزهـای      برای آزادی زن    برنامه های     
دوشنبه و جمعه ساعت نه و نيم شب به وقت تهـران  پـخـش                  

 .ميگردد
برنامه ای است در نقد زن ستيزی و مرد برای آزادی زن 

برای آزادی . ساالری و در دفاع از آزادی و برابری زن و مرد
زن سنن، قوانين، نظرات، افکار و بينش مرد ساالر را به مصاف 

برای آزادی زن از رهبران، فعالين و صاحب نظران . می طلبد
جنبش آزادی زن برای شرکت در مصاحبه ها و ميزگردها 

نظرات، پيشنهادات و سواالت خود را با ما در . دعوت ميکند
.                                                                   ميان بگذاريد

 ٣ آزادی زن  

  .سالم  عزيزم  خيلى ممنون آه قبول آردى با ما گفتگو آنى: آذر ما جدى
 .آنم خواهش مي: زهرا

مردم تا حدودى در جريان هستند آه چه اتفاقى افتاده ولى از زبان خودت بگو آـه      :   آذر ما جدى  
 .قتل رسانده چطور شد اين اتفاق افتاد و مادرت همسرشو ب

ايشان هنگام شب آمده بودند رو سر من و مامان چون تحملـش را نـداشـت و نـاراحـت              :   زهرا
شده بود، ازشان خواست آه از اين آار منصرف بشن ولى باز ايشان اومدند تو اتـاق مـن، آـه                        
مامان رسيد و بردش اونطرف و صحبت آرد ولى نمي تونست قانعشون بكنه، تا حتى خودشـون            

بعدش مامان هم اين آار را آـرد و     .   برگشتن به مامان گفتش آه منو خفه آن بكش و راحتم آن           
 .گير افتاد

 اين دفعه اولش بود آه قصد چنين آارى را داشت يا قبال هم باز مزاحمتى داشته؟: آدر ماجدى
 .نه دفعه سوم بود: زهرا

 دفعه سوم بود آه درواقع ميخواست به تو تجاوز آنه، درسته؟:   آذر ماجدى
 .بله: زهرا

 آيا با خواهر آوچكت هم چنين آارى آرده بود؟: آذر ماجدى
 .نه خواهرم را دوست داشت: زهرا

 تو خودت در آن موقع آه اتفاق افتاد چه احساسى داشتى؟:  آذر ماجدى
دونسـتـم و خـيـلـى             خب من خيلى آوچكتر از اين بودم و از اين مسئله زياد چيزى نمـي  :   زهرا

 . دونستم چكار بايد بكنم ترسيده بودم و نمي
 آرد؟ آتك ميزد؟  خشونت ميكرد؟ آيا اين مرد مادرت را هم اذيت مي: آذر ماجدى

 .شد بله بله، وقتى دعواشون مي: زهرا
 آنيد؟ االن تو و خواهرت بدون مادر چطورى زندگى مي: آذر ماجدى

 .خيلى سخته خيلى: زهرا
 آجا هستيد؟ خونه خودتونيد؟ تنهاييد؟:  آذر ماجدى

 .نه، با پدر بزرگ و مادر بزرگم: زهرا
 از نظر اقتصادى زير فشاريد؟: آذر ماجدى

 .خيلى: زهرا
 آنى؟ تو االن آار مي:  آذر ماجدى

 .آنم آنه براى دوستاش من هم آمكش مي نه، مادر بزرگم سبزى پاك مي: زهرا
  ديپلم بگيرى؟،تونستى درس بخونى :  آدر ماجدى

 .نه، تا دوم دبيرستان بيشتر نتونستم ادامه بدم: زهرا
 االن خواهرت چى؟ درس ميخونه ؟ :  آذر ماجدى

 .بله: زهرا
  ساله آه مادرت تو زندانه درسته؟٤االن : آذر ماجدى

 .بله: زهرا
 .از وضع مادرت بگو،  مادرت در چه شرايطى قرار گرفته:  آذر ماجدى

خيلى نا راحته و از نظر روانى خيلى مشكل داره، اعصابش خيلى ناراحته، تحمـل اونـجـا                :   زهرا
دونـه آـه        آنه براىاعتقاد ش اينكار رو آرده ولى خـودش مـي     براش خيلى سخته چون فكر مي    

زنان براى فسادشون ميان اونجا، بخاطر دزدى ميان، بخاطر آاله بردارى ميان و چند ماه هسـتـن             
 )گيره بغضش مي(  ساله اونجا مونده، ٤و بعد ميرن ولي مادرم االن بيخود و بيجهت 

! متاسفـم ! )   بغض و شدت گريه زهرا    ( آنى، اجازه ميدن برى مالقاتش؟        مالقات مي :   آذر ماجدى 
 اذيت ميشى از اين مصاحبه؟

 !)گريه زهرا: (زهرا
خوام آـه  از زبـان خـودت بشـنـون،                   خوام اذيتت آنم فقط مي      زهراجان من نمي  :     آذر ماجدى 

 خواى مردم چكار آنن؟ خودت بگو آه مي
تونن به مـن آـمـك آـنـن              آنم هر جور آه مي      من از همه خواهش مي    )   با بغض و اشك   :   (   زهرا

                                                                                        .مادرم رو به من برگردونن 
 االن حكم اعدام را براى چه زمانى صادر آرده اند؟:  آذر ماچدى 

دونم، نه به خودش ابالغ آرده اند و نـه بـه                واهللا  تاريخشو نمي   )   قدرى آرام شده است   :   (   زهرا
 .وآيل، هنوز بهش ابالغ نشده

 آنن؟ بينى؟ آيا همدلى مي زنى چه عكس العملى مي وقتى با مردم حرف مي:  آذر ماجدى
گـن     بينمشون همه شون مـي       ها هستند آه وقتى تو اتوبوس و تو دادگاه مي           بله، خيلی :   زهرا

خيلى آار خوبى آرده، شير زنه، آار خوبى آرده، ولى خب چه فايده آه هـمـه عـمـرش تـبـاه                          
 ) هنوز اشكا ش ادامه داره (.تو جونيش. شده

 مادرت االن چند سالشه؟:  آذر ماجدى
  . سا لشه٣٧: زهرا

زهراى عزيز اين به خاطر تو نيست، اين واقعيت جامعه است آه چنين مشكالتى              :     آذر ماجدى 
دونـن آـه چـقـدر            آره، بخاطر تو نيست ، تو نبايد احساس گناه آنى، قطعا همـه مـي     رو بار مي 

شه؟ اون از تـو          گه؟ با اين قضيه چطورى روبرو مي        ناراحتى، االن خواهرت چطوره؟ اون چى مي      
  سا لشه؟١٤آوچكتره، نه؟ 

ولـى خـب     .   خيلى اعصابش نـاراحـتـه   .    سا لشه، اون توداره و اعصابش ناراحته١٠نه اون   :   زهرا
  .اى نداره ديگه چاره

 ره مدرسه؟ اون مي: آذر ماجدى
  .ره بله سوم راهنمايى مي: زهرا

 آنن؟ ها چطور برخورد مي تو مدرسه معلما و بچه: آذر ماجدى
هـاى هـمـكـالـسـى و              دونن و پچـه     معلما و مديرش خيلى باهاش خوبن و فقط اونها مي         :   زهرا

 .مدرسه هيچكدام اطالعى ندارن
گه؟ آه دخترش اونجا تو زنـدونـه؟ ايشـون احسـاسـش           االن مادر بزرگت چى مي:   آذر ماجدى 

 خواد به مردم پيامى بفرسته؟   خواد با ما حرف بزنه؟ اونهم مي چيه؟ آيا اون مي
 .آخه منزل نيستش آه صحبت آنه: زهرا

آنـى اگـر خـودشـون بـودن بـه مـردم چـى                       ايشون احساسشون چيه؟ فكر مي    :   آذر ماجدى 

 مصاحبه آذر ماجدی با زهرا
  دختر فاطمه حقيقت پژوه

تونن  خواست آه هرجورى آه مي اونهم از مردم مي: زهرا
چون واقعا چندين . صداشونو به گوش آقاى شاهرودى برسونن

بار ما خودمون رفتيم دفتر آقاى شاهرودى ولى نتونستيم 
 .باهاشون مالقات داشته باشيم

 يعنى حتى حاظر نيستند با شما مالقات آنند؟:  آذر ماجدى
!! نميشه نميشه! باور آنيد هر بار آه رفتم گفتند نه: زهرا

حتى اين سرى هم آه رفته بودم گفتند آه به آسى آه 
خب منهم ديگه اومدم، ولى خب ! پرونده زيردستشه مربوطه

نويسم ولى جوابى  به آقاى شاهرودى مدام نامه مي
 .ام  نگرفته

آنه چه اتفاقى  تون نظرش چيه؟ فكر مي وآيل:  آذر ماجدى
 افته؟ مى
) تو پرونده ( خب ايشان خيلى خوشحال بودن چون : زهرا

گفتن آه مامانم تبرئه شده، ولى خب االن حكمش دوباره 
بعد گفتن آه بايد صبر آنيم تا ابالغ شه، بعدش . تائيد شده

 .آنيم اعتراض مي
قبل از اين اتفاق مادرت چند سال باهاش :  آذر ماجدى

 .زندگي آرده بود
 ماه و نيم ٢ سال باهم دوست بودن و بعدش ٣قبلش : زهرا

 . ماه هم باهم زندگي آردن٣
 !  ماه٢همه اش :  آذر ماجدى

 .بله: زهرا
 پدر خودت آجاست؟!! عجب: آذر ماجدى

 .طالق گرفتن از هم: زهرا
 االن ازش خبرى ندارى؟:آذر ماجدى

  .نه: زهرا
آنم آه حاضر شدى با  من ازت خيلى تشكر مي: آذر ماجدى

 ما با .ما گفتگو آنى و واقعا بخاطر اتفاقى آه افتاده متاسفم
رسونيم و تالش  تمام قوا صداى تو را به گوش مردم مي

المللى هم موضوع را بدانند تا بتوانيم  آنيم تا مراجع بين مي
تر هستى يكبار ديگه با  ولى االن آه آرام. مادرتونو آزاد آنيم

 .صداى خودت بگو و بگذار مردم بفهمند آه چه انتظارى دارى
از همه هموطنانم چه تو ايران و چه خارج از آشور، : زهرا

دونن تاجايي  آنم آه هرجوري آه خودشون مي خواهش مي
آه براشون امكان داره تالش آنن و آمك آنن آه مادر من آزاد 
شه، و نه به خاطر من بلكه فقط به خاطر خواهرم، چونكه اون 

 ازشون خواهش .تو سنى است آه به مادر احتياج داره
  .تونن به ما آمك آنن آنم هرجورى آه مي مي

اميدوارم آه اين صدا را مردم بشنوند و اميدوارم : آذر ماجدى
آنند را بتونن  آه همدردىاي آه با تو و خواهرت احساس مي

 تالش آنيم طومارهايى را امضا آنيم و .در عمل نشون بدن
 سال زندان بوده آه اگر هم ٤ .فشار بياريم مادرتون آزاد بشه

 سال در شرايطي سخت در ٤جرمى مرتكب شده باشد 
زندان بوده و ديگه تموم شده و  و بايد آارى آنيم تا بتونه به 
 .آغوش فرزندانش برگرده و بتونه زندگى شما رو تامين آنه

 .آنم برات آرزوى موفقيت مي. خيلى متشكرم از گفتگوت
 .منهم خيلى متشكرم: زهرا
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 آزادی زن  ٤ 

. . .اول ماه مه و زنان   
٢از صفحه   

 
 
 
 
 
 
همه این نابرابرها قانونا و با         
استناد به قوانين ارتجاعی و      

از قانون کار گرفته   , اسالمی 
تا کل قوانين کشور انجام    
ميگرد و به جزوی از قوانين      
جاری مملکت تبديل شده  

قوانيني قيم مآبانه   . است
آه همچون يك صغير به زن     
نگاه ميكند و براي آن حكم  

زنان در برابر     . صادر ميكند
این همه محدودیتهایی که     
قانونی بوده و مدام با   
استناد و اتکا به افکار و  
عقاید عقب مانده توليد و باز   

راهی جز  , توليد می شوند
مقاومت و مبارزه نداشته و   

نمونه برحسته این    . ندارند
قوانين طرح جداسازی زن و  
مرد در محيط های کار می  

طرحی بی نهایت ضد  . باشد 
زنان   . زن و ضد انسانی   

کارگر سال هاست که درگير       
مبارزه برای برچيدن این   
طرح بوده و خيلی از جاها     
دو فاکتو این امر را به   
سرمایه داران تحميل کرده      

یا برخورداری از مرخصی      . اند
دسترسی    , دوران زایمان  

,  داشتن به امکانات پزشکی    
پرداخت حقوق ایام بارداری   

تامين  , و تربيت کودکان  
امنيت شغلی و شرایط    
بهداشتی محيط کار و    

اینها همه    . . امکانات ایمنی و  
و همه مطالبات و    
خواستهایی هستند که    
زنان کارگر درگير مبارزه برای    
تحميل به کارفرمایان و    
سرمایه داران و دولت می     

 اين   ،اين نابرابري    . باشند
 اين شرايط دشوار     ،تبعيض

 ،آار و زندگي براي زنان 
بطور واقعي شكافي بزرگ   
است در صف مبارزه آل    

بايد اين شكاف     . طبقه آارگر 
اين تحقير به     . را از ميان برد  

آل جامعه است بايد عليه  
تحقير و همه وجوده تبعيض     

اآنون آه  .  و نابرابري ايستاد     
به استقبال اول مه ميرويم    
بايد يك بند قطعنامه هاي   
اول مه رفع هر گونه تبعيض   
.  و نابرابري عليه زنان باشد      
اول مه آه سنتا روز تعطيل  

روز اعالم   , کردن کار 
کيفرخواست طبقه کارگر بر    
عليه مناسبات سرمایه    
.  داری و لغو کارمزدی است     
روز ابراز وجود سياسی     

در   . کارگران در جهان است   
این روز بايد زنان کارگر پا به    
پای مردان کارگر  با    
مطالباتی روشن و رادیکال     
به خيابانها بيايند و اين روز    
هبمستگي بين المللي را 

 
 
 
 
 
 
.  اعتراضشان را بلند آنند   
خواستها و مطالباتی که در    
این روز مطر ح می شود 
خود گویای درجه سياسی   
بودن و مصمم بودن کل  
کارگران برای تغيير وضعيت     
موجود به نفع اکثریت مردم    

اول مه  روزی  . می باشد
است که کارگران زن با      
اعالم خواستها و    
مطالباتشان  و تالششان       
برای تحميل این خواسته ها       
به دولت و کارفرمایان نشان       
می دهند که از چه قدرت و 
جایگاهی برخوردار هستند و     
نشان ميدهند آه دیگر نمی  
شود این حنبش عظيم را  

در این روز زنان    . نادیده گرفت
و  مردان کارگر به همراه   
خانوداد هایشان و      
همسرانشان کار را تعطيل     
کرده و ضمن برپایی تجمعات      
,  و مراسم های ویژه این روز    
اعالم می کنند که 
خواستهايشان چيست و    
عزم جزمشان را براي    
رسيدن به اين خواستها   

.                  اعالم ميكنند  
در اين روز بايد اعال م آرد     

آه ما خواهان برچيده شدن   
تمامی قوانين و مقررات ضد   
زن و ضد کارگر که در قوانين  
 تعبيه شده و زمينه های   
قانونی استثمار را تثبيت  

 قوانيني آه  ،نموده است
دست کارفرمایان و دولت را    
بر ای يكه تازي و به اجرا    
گذاشتن این شرایط مشقت   
بار باز گذاشته است     

اعالم آنيم آه ما   . هستيم 
خواهان دستمزد برابر در     
برابر کار برابر و بر چيدن     
تمامی قوانيين و مقررات  

  بویژه  ،ضد کارگر و ضد زن
برچيده شده طرح جداسازی    
زنان و مردان در محيط های      

اعالم آنيم آه   . کار هستيم 
 زنان و مردان بايد از تمامي   
حقوق قانوني   و  تمامی 

 بهداشت و    ،امکانات رفاهی   
درمان و غيره به يكسان      
برخوردار باشند و نيز براي      
برداشتن هر گونه مانعي بر       
سر اشتغال و فعالين      
اجتماعي زنان و ابراز وجود     
اجتماعي برابري آنان با   
مردان  خواهان  برخورداری      
زنان از حق و حقوقي    
نظيرمرخصی دوران بارداری     
با پرداخت دستمزد و غيره    

.                          باشيم   
اما اول مه امسال در ایران     
در شرایط ویژه تری  برگزار    

و آن تهدیدات   .  می شود
تهدیدات  .    جنگی می باشد

تروریسم دولتی غرب و      
آمریکا و شرکا و تروریسم       

شرايطي آه     . اسالمی 
مردم ایران و منطقه را با     
کابوس جنگ دیگری روبرو     

تهدیدات جنگی   . کرده است 
دو طرف و در این ميان بویژه      
 بحث دسترسی رژیم    
اسالمی به غنی سازی    
اورانيوم و فکر ساخت سالح   

و در طرف   ,  های هسته ای   
دیگر ادعاهای آمریکا و غرب        

این قضيه   " خطر "مبنی بر 
برای امنيت جهانی و صلح و  
,  ثبات منطقه خاورميانه  
رویارویی ها ی دو طرف را       
به سمت یک جنگ سوق   

در این شکی . می دهد
نيست که هر دو طرف این     
دو قطب ارتجاعی  بر ضد   
کارگران بوده و حاضرند به   

 اما  ،هر جنایتی دست بزنند  
مانع اعمال قدرت و دخالت   
مردم در رقم زدن آینده تغيير   

در   . و تحوالت جامعه شوند   
اول مه امسال کل کارگران      
باید مطالبه و خواستهاي    
شان را با صدای هر چه   

اعالم . بلندتر اعالم نمایند 
آنند آه کارگران جنگ نمی   

اعالم آنند آه  به . خواهند
جای هزینه کردن ارقام    
نجومی برای تجهيز ابزار و       

به جای صرف    , آالت جنگی 
 برای کشتار    ،اینهمه هزینه   

باید هر چه زودتر به        , مردم
,  این مسابقه تسليحاتی     

باید اعالم آرد که     .   پایان داد  
ما سالح اتمی نمی  

آمریکا و غرب که      . خواهيم 
خودشان سازنده این سالح    
های مرگبار و مسئول    
کشتار هزاران انسان در      
گوشه و کنار جهان  بوده و     

خودشان جانيان    , هستند
اسالمی را برای سرکوب    
مردم و انقالب مردم برسر      

و باید  با  . کار آورده اند
صداي اعتراض خود نشان   
دهيم آه  این بار مردم     
نظاره گر منفعل اوضاع  

کارگر نه جنگ   . نخواهند بود 
.  می خواهد نه سالح اتمی  
,  افزایش دستمزدها   
برخورداری از امکانات     

حق , رفاهی و بهداشتی  
تحصيل رایگان برای کودکان       

پرداخت  , با تمامی امکانات   
,  فوری دستمزدهای معوقه  
.. .  حق تشکل و اعتصاب و 

همگی مطالباتی بوده و    
هستند که در این روز باید   

از این نظر اول مه     .  فرياد زد 
کارگران   . امسال ویژه است  

چه   , چه زن و چه مرد   , ایران 
شاغل و چه بيکار باید    
مخالفت خودشان را با جنگ   
افروزی این دوقطب    
.  تروریستی اعالم نمایند  
کارگران باید  وسيعترین     
 جنبش ضد جنگ بر عليه هر 

دو قطب تروریستی را اعالم   
باید دست به کار    . نمایند

شد و حکومت اسالمی و  
آمریکا و شرکا را وادار کرد      
که به خواست اکثریت مردم    
ایران یعنی اینکه این مردم    

گردن  , جنگ نمی خواهند
در این شکی    . بگذارند

نيست که رژیم جمهوری  
اسالمی به آسانی تن به    
.  این خواستها نخواهد داد  
جمهوری اسالمی  در   
تدارک آخرین جنگ و   
مانورهای جنگی اش بر  

اما  . عليه مردم ایران است  
اين را بدانيم آه  رژیم امروز     

کل  در موقعيتی نيست که 
مبارزه مردم و بویژه کارگران      
را سرکوب و روانه خانه     

باید به ميدان . هایشان بکند  
باید با صدای رسا     . آمد

اعالم کرد که جنگ   
جنگ ما , تروریست ها  

جنگی بر عليه   . نيست
تروریستها از هر دار       . ماست

و دسته و از هر قماشي    
ما. باید گورشان راگم کنند     

پرداخت  ,  افزایش دستمزد   
فوری دستمزدهای    

حق اعتصاب و حق   ,معوقه  
وديگر خواستهايمان     ,تشکل   

.را ميخواهيم  

 خالصه کنم اول مه امسال   
را باید تبدیل به یک اول مه     
به یاد ماندنی در تاریخ     
مبارزات کارگران در ایران      

اول مه همانقدر ضد   . نمود
سرمایه داری و بر عليه    
مناسبات کارمزدی و     
,  سرکوب و استثمار است   
همانقدر ضد جنگ و ضد  
.   سالح های اتمی است  
بدون شک اولين شرط پایان     
دادن به این همه سرکوب و    
تهدیدات جنگی و ساختن   
یک دنيای بهتر و شایسته       
انسانی پایان دادن به عمر    
ننگين حکومت اسالمی  

تنها راه  برای به    .است
سرانجام رساندن این امر و       
,  تضمين  اینکه گرسنگی

,  بيکاری,  فالکت, جنگ
,  تهدیدات هسته ای   

به ميدان آمدن کل   , نباشد
طبقه کارگر و سازماندهی    
انقالب عظيم اجتماعی این   
طبقه و بر پایی    

این   . سوسياليسم است   
تنها ما و جنبش ما کارگران   
است که می تواند این امر 

.               را متحقق نماید   

 رئيس سازمان آزادی زن
 آذر ماجدی 

 
azarmajedi@yahoo.com 

 
 سردبير نشريه
 پروین آابلی

 
parvinkaboli@yahoo.de 

       
Tel: +46 707 744 02     

 
 دستياران سردبير

 اسماعيل اوجیز قائدی               نيا
  

 نسرین رمضانعلی
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