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! ياداشت  سر دبير    

شهال نـوری   :   آزادی زن 
باتشکر از اینکه در این     
ــت        ــرک ــه ش ــب ــاح مص

یــکــبــار دیــگــر   .   کــردیــد
احکام سـنـگـسـار در         

 5ایران صادر شـده و         
زن در خطر سنـگـسـار       

شما در   .   اند  قرار گرفته 
هـای     این مدت فعاليت  

وســـيـــعـــی را در           
ــرار       ــان ق ــارت ــورک دســت

مقداری در ایـن     .   دادید
. مورد بر ای ما بگوئـيـد      

چه اقداماتـی در ایـن        
رابــطــه انــجــام شــده      

 است؟ 

 حكم سنگسار پنج زن 
 مصاحنه با شهال نوری 

در این  .   زن را صادر نموده است     5جمهوری اسالمی بار دیگر حکم  سنگسار        
رابطه مصاحبه ای داریم با شهال نوری از شورای مرکزی سازمان آزادی زن                 
در گوتنبرگ سوئد که فعااليتهای وسيعی را در این رابطه در دستور کار خود                

 .قرارداده است

با سالم : شهال نوری
و تشکر از ایجاد این 

همه چيز با . امکان
دریافت خبری از کميته 

المللی عليه  بين
. سنگسار شروع شد
زن جوانی به نام ملک 
قریانی که از ماهها  
پيش در زندان اروميه 
بسر ميبرد، حکم 
سنگسار خود را از  
مقامات زندان دریافت  

این خبر به ما . کند می
مخابره شد و ما 
بالفاصله دست بکار 

همان روز       . شدیم

اعالم کردیم که در  
مرکز شهر پيکت 
اعتراضی برقرار 

این خبر را از  . کنيم می
طریق رادیوهای محلی 
به گوش مردم 

پالکادرهایی . رساندیم
 تهيه  کردیم که  نشان 

 اردوی همبستگی زنان ایران
دوستان می توانند بـا     .   ما از تمامی زنان از هر نقطه ایران دعوت ميکنيم در اين اردو شرکت کنند              

در شهر سنندج ودر فضا یی زیبا وآرام بـه مـدت دو روز خـاطـره               . . . . )   چادر و   ( تجهيزات شخصی 
 . براي اطالعات بيشتر ميتوانيد با ايمايل ما تماس بگيريد. آشنایی های تازه را تجربه کنند

 پارک جنگلی آبيدر - سنندج:محل مالقات
 1385 تير ماه 22 و 23 :زمان

 زنان دوستدارهمبستگی

٢ادامه در صفحه   

تجمع روز جمعه بيست و دو تير ماه پارک ابيدر سنندج آزمون دیگری 
 .بود در راستای همبستگی زنان

رسيد امـا     ها نامفهوم و حتی مشکوک به نظر می        گرچه فراخوان برای خيلی   
تـر بـر        های گسـتـرده      جسارت زنان و احساس لزوم ابراز وجود و ایجاد ارتباط         

ی    برآیـنـد آن روزی بـود کـه در کـارنـامـه                   .   تردید و محافظه کاری غلبه کرد     
 .اعتراضی جنبش زنان ایران خواهد ماند

دوستانی که از استانهای دیگر به تنهایی یا به اتفاق خانواده خـود بـه ایـن                   
دعوت جواب مثبت دادند در ميان آن جمعيت چند هـزار نـفـری بـه آسـانـی                      

نـکـتـه قـابـل تـوجـه، هـمـکـاری و                   .   همفکران و مخاطبين خود را پيدا کردند  
قطعا ایـن   .   مشارکت مردان چه ميهمان و چه ميزبان در اجرای این برنامه بود           

ها درآینده  بازهم تکرار خواهد شد و هـمـبـسـتـگـی زنـان بـه                       گونه فراخوان 
 .موجی عظيم و تاثيرگذار در حرکتهای اجتماعی تبدیل خواهد شد

های خبری و کسانی که با ما بودند چـه از راه دور و                    ضمن تشکر از رسانه   
 . چه آنهایی که در کنارمان ساعتی پراز تالش و تنش را تجربه کردند

تـر در صـحـنـه            هایی گسترده   اميدواریم پس از این بازهم شاهد گردهمایی      
 .ی زنان ایران باشيم مبارزات برابری طلبانه و آزادیخواهانه

 »کميته فراخوان«                                   

 منتشر شد؛ در این شماره پاسخ به این فراخوان را  به ٣در پی فراخون باال آه در شماره 
.با آرزوی موفقيتهای هر چه بيشتر. استحضار عزیزان  می رسانيم  

 تابستان، تابستان زنان بود
تابستان امسـال یـعـنـی        

 را بـایـد بـه          ١٣٨٥سال  
این تابستان  .   خاطر سپرد 

را به خاطر روزهای حمله     
زنــان بــه جــمــهــوری           
اســالمــی بــایــد بــه یــاد       

 . سپرد
این تابستان بـا جـنـگ و          
گریـز زنـان جـوانـی کـه            
حجاب های اسـالمـی را       
پــائــيــن کشــيــدنــد و           
لباسهای رنگـی مـد روز        
ــوشــيــدنــد و پــاچــه            پ
شلوارهایشان را کـوتـاه       
کردند را بایـد بـه خـاطـر           

مـقـابلـه زنـان بـا          .   سپرد
گروههای پاسـدار نـظـام       
اسالمی سرتيـتـر اخـبـار        

بزرگان اسـالم   .   ایران شد 
به چارچوئـی افـتـادنـد و          
قرارشد کـه کـالـسـهـای         

درمان سـران     ویژه درد بی  
رژیم یعنی حمله فرهنـگ     
غـــرب بـــه ارزشـــهـــای       

 .اسالمی را چاره کنند
اما هنوز رژیم ازایـن پـيـچ         
نگذشته بود ک تظاهـرات     

خرداد بار دیگـر    ٢٢زنان در   
نگاهها را بطرف فـعـالـيـن        
عرصه زنان خـواسـتـهـای       

 تير  ٧ميدان  .   آنان چرخاند 
و خيابانهای اطراف عرصه    
اعتراض گسترده  زنان به     
چند هـمـسـری و حـق           

صفوف زنان  .   حضانت شد 
و مردان معترض با  چـوب       
و چــمــاق اوبــاش رژیــم        

دهــهــا نــفــر   .   روبــرو شــد  
خـبـر   .   دستـگـيـر شـدنـد       

تظاهرات در مـهـمـتـریـن         
های خبری جـهـان       رسانه

دیگر جنبش  درج شد و بار   
زن در ایـران نشـان        رهایي

داد بــدون تــغــيــيــرات           
اساسی در زندگی زنـان      

توان جامعه ایـران را        نمی
 .تغيير داد
 تير ماه ٢٣ و ٢٢روزهای  

سنندج کوههای آبيدر در  
شاهد همایش دیگری  

          بيش از دو   . شد
 هزار نفرازسراسر ایران  

در یک اردوی همبستگی    
زنان جمع شدند و دو روز       
با هـم و در کـنـار هـم               

 . گفتند و بحث کردند
این اردو یک سنت جدیـد      

سنتی که باید ارج .  است
گذاشته شود و گسترش    

زنــان در ســراســر     .   یــابــد
ایران ازمعضالت بسـيـاری    

خشـونـت   .   بـرنـد     رنج می 
خانگـی، مـرد سـاالری،        

های عقب مانده و       سنت
حقوقی سـيـاسـی و         بی

اجتماعی و مـهـمـتـر از           
هــمــه اعــمــال قــوانــيــن      
اسالمی در زندگی آنـهـا       
درد مشترک هـمـه زنـان        

ایـن درد    .   در ایران اسـت    
مشــتــرک از شــمــال تــا       
جنوب، از شرق تـا غـرب        
یک رنگ دارد و آن رنـگ          
سياهی آپارتاید جنسـی    

ــن درد        .   اســت ــرای ای ب
ــاره          ــد چ ــای ــرک ب مشــت

بـایـد   .   مشترک اندیشـيـد   
ــرای            ــط را بــ ــرایــ شــ
همبستگـی بـيـشـتـر و          
انتقال تجـارب مـبـارزاتـی        
. هرچه بيشتر آماده نمود    

ای اطالعـاتـی      باید شبکه 
و خبر رسانی هـمـراه بـا         
جمع هـای آزادی زن را          

تــنــهــا بــا    .   ســازمــان داد  
ای    تنيدن چنيـن شـبـکـه       

تـوان بـه        است کـه مـی     
مــقــابلــه بــا جــمــهــوری       
اسالمی پرداخت و راه را      
بــرای آزادی زن هــمــوار        

 . نمود
تابستان هنوز در نيمـه     

  .  راه است
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دهنده عمق این        

جنایت عيله بشر  
ليست . باشد می

امضاء و اطالعيه به 
زبان سوئدی تهيه 

و فعال کميته . شد
المللی عيله اعدام  بين

و سنگسار، جوانان 
کمونيست، اعضاء 
حزب کمونيست 
کارگری، اعضاء 
سازمان آزادی زن و 
دبير اجرایی سازمان 
آزادی زن در محل 

همه . حاضر شدند
شرکت کنندگان در این 
پيکت اعتراضی با 
انرژی خستگی ناپذیر 
با رهگذران صحبت 

کردند و امضاء  می
مردم مخالف سنگسار 
را جمع آوری 

همان روز . کردند می
صدها امضاء و کمک 
مالی برای پيشبرد این 

.       کمپين جمع شد  

١از صفحه . . .          حكم سنگسار    
استقبال مردم در           
رابطه با حمایت از این      
کمپين چنان گسترده     
بود که جمع تصميم         
گرفت  بخشی از این       
کمپين را به صورت          
برپایی ميز اطالعاتی      
در مرکز شهر ادامه         

 فردای   برفراری        .  دهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پيکت اعتراضی عليه      
سنگسار خبر رسيد       

 زن دیگر حکم        5که   
سنگسار دریافت کرده    

دو زن در اهواز دو      .  اند
زن در شيراز و یک زن        

در نتيجه    .  در اوین   
 زن در خطر      6زندگی  

 . سنگسار  قرار  گرفت

تمـامـی قضـات کشـور         
ابالغ کند، که  از صـدور        
حکم سنگسار خـوداری    

 .کنند
اما این اقدام هرگزجدی    
گرفته نشد و منجـر بـه        
 . تغيير در قانون هم نشد

 ایــن زن جــوان، مــلــک       
قربانی، کـه از اهـالـی         
شهر نـقـده اسـت بـه           
دليل رابـطـه جـنـسـی          
خارج از ازدواج دستگـيـر      

ایـنـگـونـه     .   شده اسـت   
ــيـــن          ــوانـ روابـــط در قـ
ــوری اســالمــی       جــمــه
جنایتکار، جرم محسـوب    

شود و جـزای ایـن           می
 . جرم سنگسار است

در این پيکـت  :    آزادی زن 
ها جه  ميگذرد و عکس      

 العمل مردم چيست؟
مـردم بـا     :   شهال نـوری   

تعجب به عکسها نـگـاه       
آیند و    کنند، جلو می  می

کنند، گاهـی    سئوال می 
ــک در            ــات اشــ اوقــ
چشــمــشــان جــمــع         

شود و با کمال ميـل        می
 ليست  حمایتی   ما  را           

این خبر نشان دهنده 
تر بودن احتمال  جدی

سنگسار و شکستن 
پيمانی است که دو 
سال قبل بين 
جمهوری اسالمی و 
اتحادیه اروپا بسته 

فشار بين .  شده بود
المللی و اقدامات  
کميته بين المللی 
عيله اعدام اتحادیه    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 اروپا را وادار کرد که در   
اقدامی مماشات گونه 
جمهوری اسالمی را 
وادار کند دست از 

این . سنگسار بردارد
فشارها رئيس قوه 
قضایه  جمهوری 
اسالمی را وادار کرد 

ای به      که طی نامه

کنند و بعد از      امضاء می 
کمک مالی به این           
کمپين برای ما آرزوی      

. کنند     موفقيت می    
کمتر کسی پيدا             

شود که سئوال         می
کند، چرا این زنها حکم     
سنگسار گرفته اند؟       
معموال سئوال               

ها خود از                کننده
کشورهای اسالمزده    
هستند و از هزار نفر        
دو نفر هستند که با         
شک و تردید قبول           

که باید حلوی   کنند    می
 .این جنایتها را گرفت

آیا گذاشتن  :    آزادی زن 
چنين اعتراضاتی           

تواند مانع اجرای        می
 اینگونه احکام شود؟

بله ما   :  شهال نوری   
بارها موفق شدیم         
مثال حاجيه اسماعيل     
وند از ایران و امينه           

 .الوال از نيجریه
وقتی ما از صدور این        

شویم   احکام مطلع می  
 المللی  با  اقدامات بين

٣دامه در صفحه ا  

 مصاحبه آزادی زن با سعيده صباغيان از فعالين جنبش زنان 

شما از فعـالـيـن      :   آزادی زن 
از نـظـر شـمـا        .   زنان هستيد 

فمينيسم چـيـسـت و چـه           
 تعریفی برای آن دارید؟

 
ــان       ــي ــاغ ــده صــب ــي : ســع

فمينيسـم یـعـنـی بـرابـری           
حقوقی کـامـل وبـه دور از            
هرگونه تبعيض جنسی بيـن     

 .زنان ومردان
 

جــنــبــش هــای   :   آزادی زن  
مختلفی خود را فمينيـسـت      

ارزیابی شـمـا از      .   می نامند 
این جنبش هـا چـيـسـت و           
شما خودتان را به کـدامـيـک        
از این جنبش هـا مـتـعـلـق            

 ميدانيد؟ 
ــان       ــي ــاغ ــده صــب ــي  :ســع

هرجنبشی که درراه رسيدن    
ــوقـــی          ــقـ ــداف حـ ــه اهـ بـ
واجتماعی زنان گام بـردارد،      

. ارج وتـوجـه اسـت       قابل   
شخصأ هنوز خـود را بـه         
هيچکدام از جنـبـشـهـای       

 .زنان وابسته نميدانم
از نظر شـمـا      :   آزادی زن 

تفاوت  ميان فمينيسم و      
 جنس گرائی چيست؟

:  سعـيـده صـبـاغـيـان         
فمينـيـسـم بـه بـرابـری           
جنسی معتقد است امـا     
جـنــس گــرایـی مـمــکــن        
است تمایـل بـه بـرتـری          
جنسی بر جـنـس دیـگـر         

 .داشته باشد
 

تا چه انـدازه     :   آزادی زن 
خواسـتـهـا و افـق زنـان            
فميـنـيـسـت درایـران بـا           
خواستهای جنبش هـای     
فمينيـسـتـهـا در جـهـان           

اصـال بـه     .   نزدیـک اسـت    
نظر شما تشابهی وجـود     

 دارد؟
: ســعــيــده صــبــاغــيــان  

تاحدودی متفـاوت اسـت      
اما باید به تدریج کاناليـزه      
شود ودرجهت همسویی   
 .و همگرایی حرکت کند

 
ارزیابی شمـا  :  آزادی زن 

از جنبشی که اکنـون در       
ایران است و برای حقوق     
زنـان فـعـالـيـت مـيـکـنــد             

 چيست؟

:  ســعــيــده صــبــاغــيــان  
جنبش فعلی زنـان ایـران       

بـرای  .   هنوز نـوپـا اسـت       
انسجام و قدرت یافتن آن     
نــيــاز بــه تــالش بســيــار       

 . زیادی هست
 

آیـــا فـــکـــر    :   آزادی زن   
کنيد که مـيـشـود در         می

چهار چوب نظام کـنـونـی       
به یک برابـری جـنـسـی         

 دست یافت؟
 

: ســعــيــده صــبــاغــيــان  
باتـوجـه بـه زیـرسـاخـت           
های فرهنگی وعقيدتـی     
جامعه وهمينطور ضـعـف      
واشکاالتی کـه درقـانـون       
وجود دارد، تـحـقـق ایـن          
موضوع بسـيـار مشـکـل        
وشاید بـه نـظـر دسـت           

امادرهر .   نایافتنی می آید  
شرایطی نباید نااميد شد 

 ودست ازمبارزه کشيد

.   
 
 
 برای آزادی زنبرنامه تلويزيونی 

 
روزهای  برای آزادی زن       برنامه تلويزيونی     

هران              سه شنبه ساعت نه و نيم صبح به وقت ت
 .از کانال يک پخش ميشود

رای آزادی زن        برنامه های        ين در        ب همچن
کانال جديد روزهای دوشنبه و جمعه ساعت             

 .نه و نيم شب به وقت تهران  پخش ميگردد
برنامه ای است در نقد زن برای آزادی زن 

ستيزی و مرد ساالری و در دفاع از آزادی و 
برای آزادی زن سنن، . برابری زن و مرد

قوانين، نظرات، افکار و بينش مرد ساالر را 
برای آزادی زن از . به مصاف می طلبد

رهبران، فعالين و صاحب نظران جنبش 
آزادی زن برای شرکت در مصاحبه ها و 

نظرات، پيشنهادات و . ميزگردها دعوت ميکند
.        سواالت خود را با ما در ميان بگذاريد
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! از سايت آزادی زن ديدن آنيد  
www.azadizan.com 

  نامه های رسيده از ايران  

روی کـار آمـدن دولـت         
جدیـد، سـيـاسـتـهـای         
سرکوب جدید و قـطـعـا       
تجاوزهای آشکارتـر بـه      
حقوق مردم را در پـی        

ــتــکــاران  .   داشــت جــنــای
جمهوری اسالمی ایـن    
بـــار بـــرای مـــانـــدن،       
شمشيـرشـان را بـی        
محابا از رو بسته و بـه        

. انـد    جان مردم افـتـاده     
طرحهای جدید تصویـب    
و اجرا شدند و افـراد و         
نيروهایـی بـه مـيـدان         
آمدند که برای یورشـی     
همه جانبه مهيا شـده      

در اصـفـهـان هـم        .     اند
همانند دیگر شهرها به    

ها   راحتی در تمام زمينه   
ــل          ــاب ــه ق ــن مســئل ای

بـرای  .   مشاهده اسـت   
مثال یکی از گروههـای     
آدمکش و جنـایـتـکـاری       
که چند مـاه اخـيـر بـه           
شدت قـوت گـرفـتـه و          
دست اعضاء آن بـرای       
اعــــــمــــــال ضــــــد       

شــان بــازتــر       انســانــی
تـر بـه        شده و آزادانـه     
تـازنـد،      حریم مردم می  

 . انصار حزب اهللا  است
گروهـی کـه سـابـقـه          
شان پر گویـاسـت کـه        

 . کنند چه می
رژیم پوسيده جمهوری 

ترین  اسالمی در علنی
طرحهای خود تجاوز 
آشکارش را به حقوق 
زنان معطوف داشته 
است و در تمام 
شهرهای ایران همه 
جانبه وارد عمل شده 

در اصفهان، . است
اعمال فشار و ایجاد   
محدودیت بيشتر در 

ی حجاب را تقریبا  زمينه
درتمامی ادارات و 

های دولتی  سازمان
. مجددا آغاز کرده است

ی حجاب، یکی  ابالغيه
از این طرحها است که 
ادارات دولتی ملزم به 

این . اجرای آن هستند
طرح در خصوص جزئيات 
لباس پوشيدن زنان در 
 .ادارات دولتی است

ها طبعا سر   اجرای طرح
پيچی  و اعتراض        
   

 تعداد زیادی را به دنبال 
داشته است که باعث    
اخراج برخی از محيط      

برای .  کار شده است   
مثال در سازمان فنی      

ای اصفهان        و حرفه   
 نفر از       10بيش از       

مربيان صرفا به علت       
پوشش اخراج               

ای که    بودجه .اند  شده
ساليانه به مراکز فنی     

ای اختصاص      و حرفه  
شود چند        داده می   

ميليونی است، در         
حالی که کارمندان آن     

 تا تير      84از اسفند      
 ماه   5امسال یعنی      

حقوقی دریافت             
همچنين .  اند     نکرده

طرح دیگری که در این      
سازمان اجرا خواهد       
شد، طرح جداسازی      
ساعات حضور پسران     
و دختران در سازمان       
است، هر چند که در       
مورد  کالسها                 
مدتهاست جداسازی    
جنسی صورت گرفته     

 .است
های دیگر در        از طرح  

این زمينه، جدا سازی     
های واحد در        اتوبوس

سطح شهر است که      
با ورود اتوبوسهای         

آغاز شده      !!  بانوان
جمهوری  .است

اسالمی از هر راهی      
برای ادامه سرکوب و      
خفقانی که سه دهه      
است بستر حکومتش    
را بر آن برپا کرده،             

اگر .  کند   استفاده می  
با این ترفندها که به         
اصطالح برای جلوگيری 
از فساد در جامعه           
است به هدفش            
نرسيد به راحتی            
دستگيری، زندان و         
شکنجه را در پيش          

 . گيرد می
آنچه در این ميان             
اهميت دارد اعتراضات    
و مبارزات همه اقشار      
مردم است که یک          
صدا رفتن این حکومت     
را خواستارند و به            
کمتر از آن رضایت            

  دهند نمی
اصفهان -شادی آبان    

٢از صفحه . . .          حكم سنگسار    
حمایت مردم را جلب       

کنيم، مطالبی در      می
این مورد به                     

های محلی          روزنامه
فرستيم، پيکتهای    می

اعتراضی سازمان         
دهيم و امضاهای      می

جمع شده را در اختيار      
امنستی قرار                

مينا احدی  .  دهيم  می
به عنوان                       
هماهنگکننده کميته     
بين المللی عليه            
سنگسار همراه با          

ای از سازمان     فرستاده
آزادی زن به مالقات         
نمایندگان پارلمان اروپا   

روند و با فشارهای      می
جهانی موفق                

شویم جمهوری        می
اسالمی را متوقف         

اگر ما خبر         .  کنيم
نشویم آنها زنان را          
بدون سر و صدا               

. کنند     سنگسار می    
ای که در        مثل نمونه  

اوایل ماه تير در مشهد     
 .اتفاق افتاد
چه فعاليت : آزاذی زن  

های دیگری را در ایـن       
ــور          ــطــه در د ســت راب

ایـد و       کارتان گذاشـتـه   
اقدامات بعدی  شـمـا       

 چيست؟
ما : شهال نوری

برنامههای رادیویی و 
تلویزیونی حول این 

سازیم که  معضل می
رو به مردم در ایران 

در این . زند حرف می
ها مردم را به   برنامه

عواقب اجرای حکم 
اعدام و سنگسار آشنا 

مردم باید . کنيم می
مطلع شوند که 

راههای دیگری 
بجز اعدام و 
سنگسار وجود 

در  دارد و 
کشورهاِی آزاد، 

تر و  جرایم کم
قوانيِن جزا 

. تر است مالیم
کشورهاِی آزاد  
کشورهایی هستندکه 

ها، حقوِق بشر  آن در
شود و  رعایت می

ها،        آن نتيجه، در در

. انــد   قـوانـيـن عـادالنـه       
 کـه قـوانـيـن بـا             جا  هر

گـيـری،     افراط در سخت  
بـــه مـــردم تـــعـــدی        

آن    کنند، دلـيـل بـر        می
ــِت          ــرم ــه ُح اســت ک

ــان در آن        ــا     انسـ جـ
شنـاخـتـه نـيـسـت و           
ُحرمِت شهروند وجـود     

آن اسـت     دليل بر .   ندارد
گــزار خــود      کــه قــانــون  

فـاشـيــسـت اسـت و         
ــر          ــن کشــور ب ــي ــوان ق
ــی       ــالمـ ــاس اسـ اسـ
سياسی وضـع شـده       

ــت ــن   .   اسـ ــرایـ ــابـ ــنـ بـ
قانونگزار به طرق قرون    

 طور   وسطایی،    هر   
 
 
 
 
 
 
 
 

دلش بخواهد، مجـازات    
ــد       مــــــی ــنــــ   .کــــ

بــایــد کــاری کــرد کــه       
مـــجـــازات اعـــدام و        

 . سنگسار لغو شود

در پایان، آذر حاضـریـن را        
ــه         ــد کــه حــمل ــراخــوان ف
احتمالی آمریکا به ایـران      
را شدیدا محکوم کننـد و       
از مــبــارزات مــردم بــرای       
ســرنــگــونــی جــمــهــوری    
. اسالمی حمایت کـنـنـد      

ــورد          ــان آدر مـ ــنـ ــخـ سـ
استقبال گـرم حـاضـریـن        
قرار گرفت و پس از پایـان       
جلسه تا مـدتـی تـعـداد          
زیادی از حـاضـریـن بـرای         
بــحــث و ســوال بــه آذر         

بـخـش   .   کـردنـد    رجوع می 
پــایــانــی مــيــتــيــنــگ بــه      
پرسش و پاسخ اختصاص    

حضار فعاالنـه در     .   داشت
 . این بخش شرکت کردند

 
 سازمان آزادی زن

2006 ژوئيه 20   

آذر ماجدی در دو ميتينگ 
 در لندن

. . . افشاء و محکوميت   
 

٤از صفحه   

 
 
 
 
 

 !جمع های آزادی زن را تشکيل دهيد
 .با ما ارتباط بگيريد

ر و                     ي کث د، ت ي خوان نشريه آزادی زن را ب
 .توزيع کنيد

د          ي شعارهای سازمان آزادی زن را تبليغ کن
 .و شعارنويسی کنيد

ان را          اخبار مبارزات و گزارش وضعيت زن
 .برای ما سريعا ارسال کنيد

 .جمع های خود را گسترش دهيد
ل جمع                 از طريق نشريه آزادی زن تشکي

 .خود را اعالم کنيد
ا                 ردم ب ات م راض ت ارزات و اع ب در م
اد آزادی و                  ده ب ارهای آزادی زن، زن شع
د           اي ارت برابری، مرگ بر حجاب اجباری، آپ

 .جنسی لغو بايد گردد شرکت کنيد
ه                    ن ب وست ي ه پ ان را ب ت دوستان و آشنايان

 .سازمان آزادی زن تشويق کنيد
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 Weekly  of  the  Organisation  آزادی زن 
for  Women’s  Liberation 

 در محکوميت اعدام همجنسگرایان در ایران
 در محکوميت جنایات و سرکوب جمهوری اسالمی

برگزارى جلسه سخنرانى در لندن  به مناسبت سالگرد اعدام          
ــاز مــرهــونــى در ايــران بــه جــرم                        مــحــمــود اصــغــرى و اي

 ژوئيـه جـلـسـه سـخـنـرانـى در                19همجنسگرايىچهارشنبه  
 در   ٢٠٠۵ ژوئيه   ١٩اعتراض به اعدام دو نوجوان همجنسگرا در        

مشهد و همچنين در اعتراض به سرکوب همجنـسـگـرایـان در              
در ایـن جـلـسـه آـه            .    در پارلمان انگلستان برگزار شـد       ،ايران

 و نماینده پارلمان، کـریـس بـرایـانـت            Outrageتوسط سازمان     
 پيتر تاچل، کریس برایانت     ،سازمان داده شده بود، آذر ماجدی       

و سيمون فوربس به عنوان سخنرانان جـلـسـه دعـوت شـده                 
 بودند۔

 
های گسترده، اعدام کودکـان و اذیـت و آزار                سخنرانان اعدام 

همجنسگرایان توسط جمهوری اسالمی را شـدیـدا مـحـکـوم              
ای را در هـمـيـن رابـطـه              کریس برایانت همچنين الیحه   .   کردند

. تنظيم کرده بود که قرار شد به پارلمان انگلستان تقدیم کـنـد             
در این جلسه همچنين از حق پناهجویان ایرانی دفاع و دیپورت           

 .آنها به ایران شدیدا محکوم شد
آذر ماجدی در سخنرانيش توجه حضار را به سـرکـوب زنـان و                 
کارگران در ایران جلب کرد و در مورد  فقر و استثمار شـدیـدی                

وی .   که به کارگران و مردم ایران تحميل شـده صـحـبـت کـرد                 
اعالم کرد که بخش وسيعی از کارگران ماهها اسـت حـقـوق               

اند و اعتراضات وسيع کارگـری بـطـور روزمـره در                 دریافت نکرده 
وى بطور نمونه به جنـبـش اعـتـراضـی            .   کشور در جریان است   

کارگران شرکت واحد و دستگيری وسيع آنـهـا، در بـنـد بـودن                  
 سرکوب وسيع زنان و جنبـش اعـتـراضـی آنـهـا              ،منصور اصانلو 

آذر ماجدى در پایان اعالم کرد که در ایران ما فـقـط         .   اشاره آرد 
های گستـرده اعـتـراضـی در             جنبش ،شاهد سرکوب نيستيم  

ایران وجود دارد، جنبش آزادی زن، جنبش کارگری و جـنـبـش               
وى از   .   و این وجه مثبت جامـعـه ایـران اسـت            .   سکوالریستی

 هـم   ،حاضرين خواست آه درصورت جدى شدن حمله به ايران        
حمله آمريكا و هم جمهورى اسالمى را مـحـكـوم آـنـنـد و از                    

مبارزات مردم براى سرنگونى جمهورى اسالمى حمايت آننـد۔         
سخنان آدر ماجدى مورد استقبال گرم حاضریـن قـرار گـرفـت۔               
بخش پایانی ميتينگ به پرسش و پاسخ اختصاص داشـت آـه             

 . حضار فعاالنه در این بخش شرکت کردند
الزم به ذآر است آه در همين روز در تعداد زيادى از کشـورهـا               

های اعتراضی سـازمـان        به همين مناسبت تجمعات و ميتينگ     
 .داده شده بود

   
 -تشكيالت خارج آشور حزب آمونيست آارگرى ايران

 بريتانيا
 ٢٠٠۶ ژوئيه ٢٠

WorkerWorker--communist Party of Iran communist Party of Iran -- UK  UK 
OOrganisation rganisation   

تشکيالت خارج کشورحزب کمونيست کارگرى تشکيالت خارج کشورحزب کمونيست کارگرى 
بريتانيابريتانيا  --ايران ايران    

 

 ژوئـيـه     18سه شـنـبـه        
ــگــی از طــرف          ــن ــي ــت ــي م
دانشگاه اقـتـصـاد لـنـدن         
L o n d o n  S c h o o l  o f 

Economics   تحت عـنـوان 
جنگ سرد ایدئولوژیک   " از  

" تا جـنـگ داغ مـذهـبـی          
 نفـر   50حدود  .   برگزار شد 

به عنوان کـارشـنـاس در        
ایــن عــرصــه، از جــملــه        
نمایندگان مجلس عوام و    
لردها، استادان دانشگـاه    
و غيره به این مـيـتـيـنـگ           

از آذر   .   دعــوت داشــتــنــد   
ماجدی نيز برای شـرکـت      
در این مـيـتـيـنـگ دعـوت           

ابـتـدا عـلـی       .   شده بـود   
مزروعی و مقناد دسـای      
ــی          ــران ــن ــک ســخ هــر ی
کوتاهی ایـراد کـردنـد و          
سپس برخی از حاضریـن     
در مورد مواضع آنها اظهار     

 .نظر کردند
 

علی مزروعی در حـملـه       
هـای دول       به سـيـاسـت    

آمریکا و بریتانيا در مـورد        
ــه،        ــان ــي ــاورم ــل خ مســائ

هـای    های دولت   سياست
غربی را کولونياليـسـتـی      
تبيين کـرد و سـپـس از           
جریان اسالم سـيـاسـی      
بـــه عـــنـــوان جـــریـــان        
ــال          ــب ــخــش در ق ــب آزادی
کولونياليسم جدید دفـاع     

مزروعی عـمـلـيـات       .   کرد
ــی    ــتــــــ ــروریســــــ تــــــ

ها در غرب را      اسالميست
بعنوان یک جنگ چریـکـی      
در خاک مـتـروپـل بـطـور           

 .ضمنی تحسين کرد
 

آذر ماجدی در تقابل با  
. کرداین مباحث صحبت 

وی گفت که با تيتر این 
.  ميتينگ مخالف است

آنچه ما شاهد آن  "
هستيم نه جنگ مذاهب 
است و نه برخورد تمدن  
ها، آنگونه که علی 

.  کند مزروعی تحليل می
این جنگ و کشمکش 
کامال سياسی بر سر  
.   کسب هژمونی است

اسالم سياسی به دنبال    
کســب قــدرت اســت و        
آمریکا نـيـز در پـيـگـيـری            
ســيــاســت نــظــم نــویــن     
ــال           ــب ــه دن ــی، ب ــان ــه ج
حاکميت یک جانبه قـدرت    

وی اضـافـه     " .   خود اسـت  
مـحـکـوم کـردن       " کرد که   

هــای دولــت      ســيــاســت
آمریکا و غـرب در قـبـال            
خاورميانه و سياستـهـای     
ــت        ــه دول ــران ــگ ــوب ســرک
اسرائيل،  و نيز مـحـکـوم        
کردن اشغال عراق نبـایـد      
ما را به مـوضـع دفـاع از            
اســالم ســيــاســی و          
تـــروریســـم اســـالمـــی     

جریان اسالمـی   .   بکشاند
یـــک جـــریـــان بشـــدت       
ارتجاعـی و سـرکـوبـگـر          

مــا بــایــد مــوضــع     .   اســت
ســومــی در قــبــال ایــن        

: مســائــل اتــخــاذ کــنــيــم    
محکوم کردن هر دو قطب  

 ". تروریستی
در پایان آذر از حـاضـریـن          
خواسـت کـه در صـورت          
جدی شـدن حـملـه بـه           
ایران، هم ایـن حـملـه و          
هم جمهوری اسالمی را    

آذر .   شدیدا محکوم کنـنـد    
همچـنـيـن از حـاضـریـن           
خواست کـه از مـبـارزات         
مـــردم ایـــران بــــرای           
ســرنــگــونــی جــمــهــوری    
اسالمی حمایت کنـنـد و      

نـه  " اعالم کرد که شعـار       
به اسالم سياسی و نـه       

" به ميليتاریسـم آمـریـکـا       
شعاری درست و اصولی     

ســخــنــان آذر از      .   اســت
طرف بخشی از حاضریـن     
با استقبال گرمـی روبـرو       

 .شد
ژوئيهميتينگ١٩چهارشنبه

ی در پارلمان انگلستان  
به دعوت سازمان            
           O u t r a g e 
وکریس برایانت، نماینده 
مجلس، در محکوميت  

های گسترده در  اعدام
ایران، اعدام کودکان و 

همجنسگرایان  سرکوب 
آذر ماجدی   . برگزار شد

Tel: +44-77886073423  Fax: +44-8701358385 
www.azadizan.com    azadizan@yahoo.com 

 آذر ماجدی در دو ميتينگ در لندن
 !افشاء و محکوميت جمهوری اسالمی، اسالم سياسی و دو قطب تروریستی

یکی از سـخـنـرانـان ایـن          
سـخـنـرانـان     .   ميتينگ بود 

دیگر پيتر تاچـل، کـریـس        
برایانت و سيمون فوربس    

همه سـخـنـرانـان       .   بودند
ــرده،       اعــدام هــای گســت

اعدام کودکان و اذیـت و         
آزار همجنسگرایان توسط   
جــمــهــوری اســالمــی را     
. شدیدا مـحـکـوم کـردنـد        

ای را    کریس برایانت الیحه  
در همين رابطه تـنـظـيـم         
ــان            ــم ــارل ــه پ ــرده و ب ک
انگلستان تقدیم خـواهـد      

در ایــن مــيــتــيــنــگ     .   کــرد
هــمــچــنــيــن از حــق            
پناهجویان ایرانی دفـاع و     
دیــپــورت آنــهــا بــه ایــران       

 .شدیدا محکوم شد
 

آذر ماجدی در سخنرانی   
خود توجه حضار را به 
سرکوب زنان و کارگران 
در ایران جلب کرد و در  
مورد  فقر و استثمار 
شدیدی که به کارگران و 
مردم ایران تحميل شده  

وی. صحبت کرد اعالم   
کرد که بخش وسيعی از 
کارگران ماهها حقوق   

اند و  دریافت نکرده
اعتراضات وسيع کارگری 
بطور روزمره در کشور در  

آذر بطور . جریان است
نمونه به جنبش 
اعتراضی کارگران شرکت 
واحد و دستگيری وسيع 
آنها و در بند بودن منصور 
.  اصانلو اشاره کرد
سرکوب وسيع زنان و 
جنبش اعتراضی آنها نيز  

آذر . مورد بحث قرار گرفت
در پایان اعالم کرد که در   
ایران ما فقط شاهد 
. سرکوب نيستيم

های گسترده  جنبش
:  اعتراضی نيز وجود دارد

جنبش آزادی زن، جنبش 
کارگری و جنبش 

و این . سکوالریستی
وجه مثبت جامعه ایران 

.                        است  

  ٣ادامه در صفحه 


