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این جانور نماینده خدا روی زمین است و 
بدستور خدا دختران دانش آموز در نیجریه 

را می رباید و در بازار برده فروشی 
!میفروشد "کنیز"اسالمیون بعنوان   

 مدرسه به آتش کشیده شده توسط بوکو حرام



 

 

تروريسم اسالمی بار ديگر فاجعه ای 
آوريل،  14در نيمه شب .  دلخراش آفريد
به يک مدرسه "  بوکو حرام"گروه اسالمی 

واقع "  چی بوکو"شبانه روزی دخترانه در 
 200در شمال نيجريه شبيخون زد؛ بيش از 

. دختر را ربود و مدرسه را به آتش کشيد
دولت و نيروھای انتظامی در ابتدا نسبت به 

اوليای .  اين واقعه بی تفاوت برخورد کردند
دختران در جنگل اطراف در جستجوی 

باالخره .  جگر گوشگانشان روانه شدند
بدنبال اعتراضات اوليای دختران و مردم، 
تظاھرات اعتراضی در ابوجا، پايتخت و 
چندين شھر ديگر، دولت اعالم کرد که ارقام 
اوليه اشتباه بوده و اعتراف کرد که بيش از 

تعداد .  دختر از مدرسه ربوده شده اند 200
نفر آنھا  53نفر بوده که  276دانش آموزان 

حکومت بدنبال .  موفق به فرار شده اند
اعتراضات درون کشور و پخش اخبار 
واقعه در سطح بين المللی جايزه ای برای 
کسب خبر از محل اسارت دختران تعيين 

 .کرد
 

در رابطه  2002گروه بوکو حرام در سال 
تحصيالت . "با القاعده اعالم موجوديت کرد

. ترجمه بوکو حرام است"  غربی حرام است
اين گروه اعالم کرده که می خواھد يک 
. حکومت اسالمی در نيجريه تشکيل دھد

طی جنگ و تروريسمی که بدنبال تشکيل 
اين گروه شمال نيجريه را به کام خود کشيده 
ھزاران نفر طی ده سال اخير بقتل رسيده 

 . اند
 

از آغاز جنگ تروريستھا، تروريسم اسالمی 
و تروريسم دولتی بسرکردگی آمريکا، گروه 
ھای اسالميست وحشی مختلفی در 
خاورميانه و شمال آفريقا و مناطق مسلمان 
نشين شکل گرفته اند و يک عامل مھم در 
. تحميل يک سناريوی سياه به منطقه ھستند

سودان، سومالی عمال به ورطه ويرانی 
کشيده شده اند و ھزاران ھزار نفر در اين 

قحطی و گرسنگی .  دو کشور بقتل رسيده اند

!اسالم ضد زن است  

و جنگ و ناامنی زندگی ميليونھا انسان 
را در شرايط بسيار خطير و دھشتناکی 

 . قرار داده است
 

عمال  2001حمله به افغانستان در سال 
به ويرانی وسيعتر جامعه افغانستان و 

موقعيت .  قتل عام گسترده تر انجاميد
. زنان و دختران بويژه فاجعه بار است

مردم از طرف ارتش آمريکا و 
متحدينش و  طالبان و جريانات اسالمی 

ھر گونه زندگی .  زير حمله قرار دارند
عادی و انسانی از جامعه رخت بربسته 

ھر روز به مدارس دخترانه حمله . است
ور می شوند، دختران و معلمان را 

 . ترور می کنند
 

، اين 2003حمله به عراق در سال 
جامعه را به يک گورستان بزرگ بدل 

جنگھای سکت ھای مختلف .  کرده است
مذھبی و قومی، ترور و بمب گذاری، 
حمالت ارتش آمريکا و متحدينش و 
ارتش دولت دزد و فاسد عراق زندگی 
. را به مردم عراق سياه کرده است

بدنبال حمله به عراق جريانات 
تروريست اسالمی در اين کشور وسيعا 

رژيم اسالمی يکی از .  رشد کردند
نيروھايی است که از حمله آمريکا و 
. بريتانيا به عراق سودمند شده است

ميليونھا نفر از مردم آواره شده و به 
. کشورھای مجاور پناھنده شده اند

دختران و زنان عراقی در کشورھای 
مجاور بعنوان بردگان جنسی خريد و 

 . فروش می شوند
 

اسالميستھا در سوريه نيز جوالن می 
اين نيروی جنايتکار عمال توسط .  دھند

دولتھای منطقه و غرب مورد حمايت 
اوضاع منطقه طی دھه .  قرار می گيرند

دو .  اخير بشدت وخيم و سياه شده است
نيروی دخيل در اين شرايط تروريسم 
اسالمی و تروريسم دولتی بسرکردگی 
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 آذر ماجدی

جنگ عليه "باصطالح .  آمريکا ھستند
که سوت آغاز آن توسط جرج "  تروريسم

بوش زده شد، عمال به رشد نيروھای 
تروريستی انجاميد و به تروريسم در ابعاد 

نه فقط در افغانستان .  باورنکردنی دامن زد
و عراق که مورد حمله مستقيم و وحشيانه 
ارتش ھای آمريکا و دولت ھای غربی 
قرار گرفتند، بلکه در کل منطقه نيروھای 

اين نه جنگ عليه .  اسالمی رشد کردند
تروريسم، بلکه جنگ تروريست ھا بود که 
زندگی ميليونھا انسان را به خاک و خون 

 .کشيد
 

 !اشک تمساح ھيات حاکمه آمريکا
با ابتکار يک وکيل نيجريايی يک کمپين 
بين المللی ويرچوال در سايت اجتماعی 

" دختران ما را برگردانيد. "تويتر آغاز شد
ميشل اوباما ھمسر .  پيغام اين کمپين بود

رئيس جمھور آمريکا نيز به اين کمپين 
. پيوست و سر و صدای بسياری بپا کرد

گفته شد که ھيالری کلينتون نيز به اين 
مه  10بعالوه روز .  کمپين پيوسته است

ميشل اوباما برای اولين بار بجای 
ھمسرش در برنامه راديويی ھفتگی اوباما 
صحبت کرد و گفت که اين حرکتی در 
مخالفت با تحصيل دختران است سپس 

باراک به دولت دستور "اعالم نمود که 
که برای آزادی اين دختران "  داده است
پس از پخش اين صحبت .  اقدام کند

راديويی، رسانه ھای بين المللی ھر ساعت 
در اخبار تصوير و صحبت ھای ميشل 

خبر ربوده شدن .  اوباما را پخش می کنند
دخترھای مدرسه و خطراتی که زندگی 
آنھا را تھديد می کند، بدنبال حرکت ميشل 

مساله .  اوباما به صدر اخبار رانده شد
دخالت آمريکا برای پيدا کردن دختران 

٣صفحه   



 

 

" متخصصينی"فی الحال .  مطرح شده است
از آمريکا و انگلستان برای کمک به امر 
. جستجوی اين دختران عازم نيجريه شده اند

روشن است که ھر تالشی برای يافتن اين 
دختر بچه ھای معصوم و بازگرداندن آنھا به 
آغوش خانواده ھايشان باعث شادی است و با 
 . استقبال ھر انسان دوستی مواجه خواھد شد

 
. اما در اينجا يک سوال مھم طرح می شود 

آيا ھدف آمريکا و انگلستان صرفا کمک به 
يافتن اين دختر بچه ھا است يا ھدف ديگری 
در پس اين ھياھوی انسان دوستانه نھفته 
است؟ در زمان حمله به افغانستان نيز 
بيکباره تصاوير تيرباران کردن زنان در 
استاديوم ھای ورزشی و پوشاندن زنان در 
برقع بر صفحه تلويزيون ھای غربی و در 

در .  رسانه ھای بين المللی انعکاس يافت
زمان حمله به عراق بھانه ھای 

آيا نيجريه .  ديگری علم شد"  انساندوستانۀ"
قرار است محل تجربۀ ديگر ميليتاريسم 
آمريکا و تروريسم دولتی قرار گيرد؟ بايد 

 6صحبت ھای باراک اوباما در .  ھشيار بود
واقعۀ :  مه بويژه بسيار نگران کننده است

ميتواند آن "  ربودن دختربچه ھا"  دلخراش"
واقعه ای باشد که باالخره جامعه بين المللی 

از ."  را در عملی عليه بوکو حرام بسيج کند
 .اين عبارات بوی جنگ بمشام می رسد

 
بايد ميليتاريسم آمريکا و دولتھای غربی را 

بايد نشان داد که سر سوزنی .  افشاء کرد
. انسان دوستی در اين تحرکات موجود نيست

چرا انسان دوستی ھيات حاکمه آمريکا و 
بريتانيا در برابر قتل عام ھر روزه مردم 

يک ميليون نفر .  عراق تحريک نمی شود
. طی اين ده سال در عراق جان باخته اند

استفاده از .  بيش از اين تعداد آواره گشته اند
اورانيوم در بمباران بخشی از عراق تعداد 
بسياری معلول برجای گذاشته است و ھر 
. روز تعداد ديگری معلول زاده می شوند

شھر بغداد به يک گورستان بزرگ بدل شده 
فقر و بيخانمانی و ناامنی بخش عظيم .  است

! برابرى کامل و بیقید و شرط زن و مرد  

مردم عراق را در کام خود فرو برده 
چرا انسان دوستی ھيات حاکمه .  است

آمريکا و بريتانيا در برابر اين فاکتھای 
دلخراش بحرکت در نمی آيد؟ رفتار اين 
دو دولت که نيروھای اصلی تروريسم 
دولتی را تشکيل می دھند، فقط رياکارانه 

 .نيست، توطئه گرانه نيز ھست
 

 !تروريسم اسالمی طفل خرابکار غرب
تروريسم دولتی بسرکردگی آمريکا فقط 
با حمله و کشتار در افغانستان و عراق به 
رشد و گسترش تروريسم اسالمی ياری 
نرسانده است؛ اسالميسم  در قامتی که در 
چند دھه اخير نشو و نما کرده است، 

بن الدن، .  محصول مستقيم آمريکا است
دشمن درجۀ اول آمريکا که برای 
دستگيريش حمله به افغانستان سازمان 
يافت و بمبھای بسياری بر سر مردم 
منطقه ريخته شد، از حقوق بگيران 

بن الدن طفل .  سازمان سيا بوده است
دردانه آمريکا بود که در زمان حضور 
نظامی شوروی در افغانستان ساخته شد 
. و به جان مردم منطقه انداخته شد

مجاھدين در افعانستان محصول و دست 
طالبان در ابتدا متحد .  ساز آمريکا بودند

جنايات وحشيانه آن فقط در .  آمريکا بود
زمانی که حمله به افغانستان در دستور 
قرار گرفت در رسانه ھای آمريکايی و 

 . غربی منعکس شد
 

، در زمان خيزش انقالبی 1357در سال 
مردم ايران عليه استبداد سلطنت؛ 
دولتھای غربی جريان اسالمی را علم 
کردند و خمينی را به فرانسه آورده و 

رژيم .  يک شبه به رھبر بدلش کردند
اسالمی نه محصول انقالب مردم ايران، 
بلکه محصول دولتھای غربی بود که به 

در دو سه .  مردم و انقالبشان تحميل شد
سال اخير در خيزش ھای خاورميانه و 
شمال آفريقا آمريکا از جريانات اسالمی 
در مقابل مردم دفاع کرده است؛ از 

اخوان المسلمين در مصر و النھضة در 
تونس حمايت فعال نمود و فقط زمانی که 
با اعتراضات وسيع مردم روبرو شد، 

قرار بود .  حمايت خود را کاھش داد
مدل ترکيه را در کل "  اسالم معتدل"

در ليبی، ناتو عمال .  منطقه پياده کنند
دخالت نظامی کرد و يک دولت اسالمی 

در سوريه جريان .  را بر سر کار گذاشت
اپوزيسيون که اسالميستھا بخشی از آن 

با .  ھستند مورد حمايت غرب بوده است
اين کارنامه درخشان در پرورش 
نيروھای اسالمی، مسلح کردنشان و 
حمايت مالی و معنوی دادن به آنھا، چه 
شده که اوباما به جامعه بين المللی 
فراخوان می دھد عليه بوکو حرام دست 
به عمل زنند؟ اين سوالی است که بايد 

اما در ھمين .  مورد تحليل قرار گيرد
شرايط بايد رياکارانه و دروغين بودن 
حمايت ھيات حاکمه آمريکا در قالب دو 

 .زن حکومتی را نزد دنيا افشاء نمود
 

بدنبال حمله تروريستی  2001ما از سال 
به آمريکا اعالم کرده ايم که دنيا توسط دو 
قطب تروريستی به گروگان گرفته شده 

جنگ اين دو قطب با يکديگر فقط و .  است
فقط به ويرانی و مرگ بيشتر خواھد 

تنھا بسيج و سازماندھی قطب .  انجاميد
سوم، قطب بشريت انساندوست و 
آزاديخواه، قادر به ريشه کردن تروريسم 

تروريسم دولتی، .  اسالمی از منطقه است
بسرکردگی آمريکا با اين ژستھای 
انساندوستانه قصد پيشبرد يک دسيسه 
. ديگر عليه مردم منطقه را دنبال می کند

بايد با تمام قدرت برای بسيج قطب سوم، 
قطب بشريت آزاديخواه دست بکار 

 .*شويم
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جنگ علنی زنان با جمھوری اسالمی در ھمان 
روزھای بعد از قيام و با زمرمه فرمان حجاب 

چند ھفته بعد در .  اجباری توسط خمينی آغاز شد
ھشت مارس روز جھانی زن در تھران، 
بزرگترين تظاھرات روز زن در ايران و منطقه 
عليه فرمان حجاب خمينی شکل گرفت و تولد 
. جنبش نوين آزادی زن در ايران را اعالم کرد

خود "  انتخاب"زنان حجاب اسالمی را به 
نھايتا جمھوری اسالمی حجاب را با .  نپذيرفتند

سرکوب و دستگيری و پاکسازيھای گسترده 
زنان از مراکز آموزشی و اداری، با تيغ کشی و 
کوبيدن پونز به سر زنان در خيابانھا به زنان و 

از آنزمان تا امروز، عليرغم .  جامعه تحميل کرد
وقفه ھای کوتاه، جنگ جمھوری اسالمی و زنان 
برسر تحميل حجاب و شئونات اسالمی از يکسو 
و برسميت نشناسی و زيرپا گذاشتن قوانين 
اسالمی و مشخصا حجاب از سوی زنان ادامه 

جمھوری اسالمی برای تحميل .  داشته است
کار "حجاب به زنان به ھر روش و مانور و 

و تاکتيکی توسل جسته اما در ھر "  فرھنگی
دوره ضعيف تر و شکست خورده تر بيرون 

در ايران حجاب از بحث آزادی .  آمده است
پوشش فراتر رفته و به يک بارومتر سياسی 
برای تشخيص رابطه مردم با حکومت تبديل 

 . شده است
 

کمونيسم کارگری در چھارچوب مبارزه عليه 
آپارتايد جنسی و کليت حاکميت اسالمی ضد 
زن، ھمواره بر جايگاه حجاب بعنوان لوگو و 
پرچم آپارتايد جنبش اسالم سياسی تاکيد کرده 

کمونيسم کارگری يک حامی پروپاقرص .  است
مبارزه مستمر زنان در ايران برای نفی و لغو 

در .  حجاب و سيستم آپارتايد اسالمی بوده است
اين سالھا کوھی از مطلب و مصاحبه و قطعنامه 
و بحث در مورد مسئله برابری زن و مرد و افق 
آزادی زن در ايران طرح شده و مشخصا در نقد 

اسالمی   -و عليه سياستھای ارتجاعی جنبش ملی
" حجاب را مسئله اصلی زنان نميدانستند"که 

اما واقعيات سر .  حرف زده و مبارزه کرده است
سخت اجتماعی نھايتا خود را به ھر ناباوری 

ظاھرا ھمان کسانی که مدتھا .  تحميل ميکنند
، اينبار "حجاب را مسئله اصلی زنان نميدانستند"

پذيرفته اند، به "  يواشکی"صورت مسئله را 
واقعيت عظيم ضديت زنان با حجاب و قوانين 
اسالمی تمکين کردند، اما تالش دارند مثل ھر 
قلمرو مبارزه سياسی و کشمکش اجتماعی 

!تقابل با اسالم سیاسی یک جبهه مهم جنبش آزادی زن است  

چھارچوبھای فکری و سياسی خود را به آن 
 . تحميل کنند

 
آزادی يواشکی زنان در "کمپين فيس بوکی 

. خانم مسيح علينژاد از اين جمله است" ايران
در اين کمپين عکسھائی از زنان منزجر از 
حکومت اسالمی منتشر ميشود که عمدتا در 

و "  يواشکی"مکانھای خلوت و بدون مزاحم 
به نظر من در .  برای دقايقی حجاب برميداند

اين مورد معين تاکيد چند مسئله حائز اھميت 
 :است

 
نفس اينکه حجاب بعنوان يک مسئله  -١

اساسی و يک طوق لعنت اسالمی بر زنان 
توسط جريانات سبز و ملی اسالمی برسميت 
شناخته ميشود، يک پيروزی برای جنبش 
آزادی زن و حاصل مقاومت قھرمانه و 

اين .  روزمره زنان در سه دھه گذشته است
در عين حال بمعنی برسميت شناختن جنبش 
آزادی زن در ايران بعنوان يک نيروی مھم 
و گسترده با پتانسيل باال در تحوالت سياسی 

 -معموال جريانات و فعالين جنبش ملی . است
اسالمی زمانی وارد صحنه ميشود که قبلتر 

آنھا با اين .  در جامعه اتفاقاتی رخ داده است
واقعيت يعنی مبارزه گسترده زنان عليه 
حکومت اسالمی روبرو ميشوند و ھدفشان 
اينست که اين اعتراضات را در سياستھا و 
تاکتيکھای جنبش ملی اسالمی و يا 

 . چھارچوبھای قانونی به اسارت بکشند
 
نسبت به "  آزادی يواشکی"کمپين   -٢

واقعيات اجتماعی جامعه ايران بسيار عقب 
اين انعکاسی از عقب ماندگی جريانات . است

ملی اسالمی در قياس با توقعات 
آزاديخواھانه و برابری طلبانه زنان و مردان 

اما تقابل و تالش زنان آزادی و زيرپا .  است
گذاشتن روزمره قوانين اسالمی، بصورت 
يک جنگ علنی و خيابانی در جريان بوده 

جنگی که يکطرف ثابت آنرا جمھوری .  است
اسالمی و ارتش ضد زن تشکيل ميدھد که 
ھميشه در حال آماده باش برای تقابل با زنان 

در سالھای اخير اما يک .  است"  بدحجاب"
موج برگشت و تعرض متقابل آغاز شده و 
در موارد زيادی اين زنان و مردان ھستند 
که با گوشمالی اوباش ضد زن در خيابانھا 

اين شما ھستيد که بايد "اعالم ميکنند که 
برو گمشو، به تو "و " روسری ات را برداری

 . و غيره بدرقه شان ميکنند" ربطی ندارد
 
اما جريانات ملی اسالمی و سبزھا و بنفش   -٣

ھا تالش ميکنند عقربه تاريخ اين مبارزه را به 
آنھا از يکسو و بطور مستتر .  عقب برگرداند

قانون اسالمی حجاب را برسميت می شناسند 
از اين ارتجاع را "  آزادی"و از سوی ديگر 

اين جريانات ميدانند .  تبليغ ميکنند"  يواشکی"
که نفرت زنان از حجاب و قوانين اسالمی 
بيحد و حصر است و اين نفرت ضد اسالمی 

لذا تالش ميکنند . واقعيتی غير قابل انکار است
به جنبش " يواشکی"چھارچوبھای خودشان را 

باالخره نميتوان .  ضديت با حجاب تحميل کنند
ھم مسالمت جو و قانونگرا بود و ھم عليه 

اما با اين سياستھا .  قانون اسالمی فراخوان داد
جنگ علنی و روزمره زنان با حکومت 
اسالمی به پايان نميرسد، زنان آزادی را در 

" يواشکی"قواره سقط شده و کاريکاتور شده 
و چند دقيقه ای قبول نميکنند، وحشت آخوندھا 
و نيروی سرکوب ضد زن کاھش نمی يابد و 
شغل کثيف تقابل با حقوق پايه ای زنان را 

 . کنار نميگذارند
 
سازمان آزادی زن از ھر تالش مستقيم   -۴

زنان برای زيرپاگذاشتن و نفی قوانين اسالمی 
در عين حال تاکيد ميکنيم که .  استقبال ميکند

احقاق ھر ذره از حقوق زنان در گرو مبارزه 
علنی و رو در رو و گسترده عليه کليت 

نفی حجاب و .  جمھوری ضد زن اسالمی است
قوانين آپارتايد ضد زن و اعالم حقوق و 
آزاديھای فردی و اجتماعی زنان تنھا از مسير 
سرنگونی کامل حکومت ضد زن اسالمی 

سازمان آزادی زن ھمراه با توده .  ميگذرد
وسيع زنان آزاديخواه و برابری طلب در 
ايران برای پس راندن مستمر اسالميون و 
تقويت افق آزادی و برابری زن و مرد تالش 

يک رکن اساسی اين تالش درھم .  ميکند
شکستن و نقد چھارچوبھائی است که جريانات 
ارتجاعی و ضد زن ميخواھند به مبارزه زنان 

 . برای برابری و رفع تبعيض تحميل کنند
 
ما نه ھيچ قانون اسالمی را برسميت می   -۵

شناسيم و نه آزادی را در خفا و بيرون جامعه 
ما آزادی را يک حق پايه ای .  جستجو ميکنيم

و يک ھدف مھم تالش بشريت آزاديخواه 
اين تالش اما در صحن جامعه، در .  ميدانيم

مقابل نيروی ارتجاع و ضد زن، در کشمکشی 
رو در ور و علنی، ھمانطور که تاکنون بوده 

 . است، صورت ميگيرد و پيش ميرود
 

زنده باد تالش زنان برای نفی حجاب و 
 . *آپارتايد جنسی

 

آزادی زن   
 

  ١٢۴شماره 
 

۴صفحه   
 
 

 علیه حجاب؛
 " !آزادی یواشکی"از جنگ علنی تا 
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!نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی   

 

آزادی زن   
 

  ١٢۴شماره 
 

۵صفحه   

 اطالعيه سازمان آزادی زن
 

 مسئول کیست؟": بوکو حرام"جنایت                   
بوکو "عمليات ربودن دستجمعی دختران دانش آموز توسط گانگسترھای اسالم سياسی فرقه 

، بشريت را در شوک و بھت فرو "کنيز"در نيجريه و بفروش رساندن آنھا بعنوان "  حرام
کافی است خود را جای .  غم و درد خانواده ھای دختران ربوده شده حدی ندارد.  برده است

پدران و مادرانی بگذاريد که ناگھان ميشنوند که فرزندان دلبندشان را عده ای تروريست 
در مقابل عملياتھای !  ميفروشند"  کنيز"ربوده اند، بخشا مورد تجاور قرار دادند، و وقيحانه اعالم کردند که بدستور خدا آنھا را بعنوان 

خانواده ھا فرزندانشان را .  دولت فاسد نيجريه اعالم ناتوانی ميکند"  بوکو حرام"دختر دانش آموز توسط گروه  234ربودن قريب 
اخبار اين جنايت تا ده روز عمال پنھان ميشود و ھيچ .  ميخواھند و در حمايت از اين خواست مردم در سراسر نيجريه به خيابانھا آمدند

. و نھادھای ذيربط نيز ساکت ھستند"  حقوق بشر"در اينمدت دول غربی و دستگاه .  اقدام موثری از جانب دولت نيجريه صورت نميگيرد
 . اما وقتی مسئله حاد ميشود، آمريکا و انگلستان دو گروه کوچک شناسائی به منطقه ارسال ميکنند و کمپين ھا آغاز ميشود

 

. يکبار ديگر خطر جنبش اسالم سياسی و تروريسم اسالمی را برای بشريت آزاديخواه برجسته ميکند"  بوکو حرام"توحش و جنايت فرقه 
ادامه قتل عام زنان و انفجار مدارس دخترانه در افغانستان توسط طالبانھا، ادامه توحش اسالمی "  بوکو حرام"واقعيت اينست که جنايت 

داعش و القاعده و حزب هللا و النصره در سوريه و عراق و لبنان، ادامه جنايات الشباب در سومالی، ادامه توحش اسالمی در ايران و 
واقعيت ديگر اينست که ھيوالی تروريسم اسالمی دست پروده دول غرب و محصول لجنزار .  عربستان و کشورھای اسالم زده است

اينھا جھان را به محل تاخت و تاز تروريسم و ميليتاريسم و بردگی تبديل کردند و حال برای تلطيف اين توحش .  نسبيت فرھنگی است
 . خودساخته اشک تمساح ميريزند

 

را قويا محکوم "  بوکو حرام"سازمان آزادی زن ضمن ابراز ھمدردی عميق با خانواده ھای دختران ربوده شده، جنايت فرقه اسالمی 
دولت نيجريه را بايد تحت فشار قرار .  سازمان آزادی زن دولت نيجريه را مسئول تامين امنيت و جان شھروندان نيجريه ميداند.  ميکند

سازمان آزادی زن اعالم ميکند که کمپين ھيالری کلينتون و ميشل اوباما .  گيرد که برای آزادی اين دختران فعاالنه وارد عمل شود
سازمان آزادی زن .  عوامفريبانه و رياکارانه است و تنھا در خدمت توجيه تحرک ميليتاريستی و تروريسم دولتی آمريکا و ناتو است

برای رھائی از حاکميت گانگسترھای تروريست اسالمی و .  اعالم ميکند که پاسخ تروريسم اسالمی را تروريسم دولتی نميتواند بدھد
دولتھای اسالمی را بايد به قدرت انقالبی .  پايان دادن به جنگ تروريستھا، بايد بشريت آزاديخواه عليه کل اين وضعيت بميدان بيايد
افق ميليتاريستی و تروريستی دول غربی .  سرنگون کرد و با استقرار آزادی و برابری زمينه سربازگيری تروريسم اسالمی را خشکاند

 . را بايد افسار زد و به شکست کشاند و رياکاری و استاندارھای دوگانه و راسيستی را افشا و منزوی کرد
 

 !نه به تروريسم دولتی! نه به تروريسم اسالمی
 ! زنده با آزادی و برابری
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!به سازمان آزادی زن بپیوندید   

 

آزادی زن   
 

  ١٢۴شماره 
 

  ۶صفحه 

 

فحشاءمبارزه با   
 

نوشته منصور حکمتاز یک دنیای بهتر   
 

مبارزه فعال با فحشاء از طریق از میان بردن زمینه هاى اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی آن و مقابله قاطع با شبکه هاى                           •
 . سازماندهی فحشاء، دالالن، واسطگان و باج خورها

 
 . ممنوعیت اکید هر نوع سازماندهی فحشاء، داللی، واسطگی و بهره کشی از افرادى که مبادرت به تن فروشی میکنند •

 
کمک به بازیابی حرمت اجتماعی و احترام به نفس         .  غیر جنایی کردن زندگی و کار افرادى که دست به تن فروشی میزنند              •

 :آنها و کوتاه کردن دست شبکه ها و باندهاى جنایتکار از زندگی آنها از طریق
 

رفع ممنوعیت فروش سکس بعنوان یک شغل فردى و حمایت قانون و نهادهاى انتظامی از این افراد در مقابل شبکه ها و                          •
 . باندهاى گانگسترى، باج خورها و اوباش

 
صدور جواز کسب براى افرادى که بعنوان یک شغل فردى مبادرت به تن فروشی میکنند، مصون داشتن شخصیت و حیثیت آنها  •

 . بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانیابی آنها در سازمان صنفی خویش
 

ارائه رایگان خدمات پزشکی ویژه پیشگیرانه و درمانی براى مصون داشتن این افراد از بیمارى ها و صدمات ناشی از مبادرت                      •
 .  به این حرفه

 
کار آگاهگرانه، ترغیب و مساعدت هاى عملی نهادهاى مسئول دولتی به افراد تن فروش در کناره گیرى از این حرفه، کسب                       •

  .مهارت و آموزش الزم براى اشتغال در بخش هاى دیگر جامعه
 

*** 

 تلویزیون آزادی زن
بوقت تهران از شبکه هات برد ۱۸ ٫۳۰هر یکشنبه ساعت    

  

۲۷۵۰۰: سیمبل ریت ۱۱۶۴۲: مگاهرتز   
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