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سانسور صحبت ھای من در مورد گذشته 
اکبر گنجی در بی بی سی و اختصاص ده 
پانزده دقيقه به قرائت نامه اکبر گنجی در 
پاسخ به يک دقيقه صحبت من و معذرت 
خواھی مدير بی بی سی فارسی از او در 
تلويزيون بی بی سی يکبار ديگر نقش 
اصالح طلبان حکومتی و رسانه ھای 
فارسی زبان دولتھای غربی در حفظ و 
دفاع از رژيم اسالمی را عيان و افشاء 

. طنز تلخ اين رويداد، زمان آن بود.  کرد
قرائت نامه اکبر گنجی معروف به اکبر 
پونز که در آن يک جنايتکار اجازه می 
يابد از خود بدون حضور شاھد و شاکی و 
ھيات ژوری دفاع کند و يک انقالبی 
کمونيست را متھم به خشونت و تالش 
برای ويرانی جامعه متھم کند، چند روز 

 . قبل از سی خرداد اتفاق افتاد
 

سی خرداد يک روز سياه و تاريک، 
. خونين و دردناک در تاريخ بشريت است

روز آغاز شکنجه و قتل عام سازمانيافته 
رژيم اسالمی عليه يک جامعه، عليه يک 
نسل از انسان ھايی که برای يک دنيای 
بھتر، يک دنيای آزاد و برابر مبارزه می 

اکبر گنجی يکی از مھره ھای مھم .  کردند
اين حقيقت .  اين تاريخ سياه و خونين است

! را ھمه می دانند بجز ظاھرا بی بی سی
اکبر گنجی در ھمين دوره به اکبر پونز 

زمانی که روسری ھای زنان .  معروف شد
را بر پيشانی شان پونز می "  بد حجاب"

زمانی که با افتخار از اسيد پاشيدن .  کرد
الف و گزاف "  بد حجاب"بصورت زنان 

زمانيکه از مقامات سپاه پاسداران .  می زد
 . و وزارت اطالعات بود

  
محسن سازگارا، .  اکبر گنجی تنھا نيست

بنيان گذار سپاه پاسداران، ابراھيم نبوی، 
يار نزديک الجوردی جالد اوين و 
مخملباف چند اسم در ليست مھره ھای 

مھره ھايی که .  اصلی رژيم اسالمی است

!برابری زن و مرد در تمام شئون اجتماعی  

از زمان بقدرت رسيدن رژيم اسالمی در 
اينھا .  رکاب زدند"  امام شان"خدمت 

بھمراه تعدادی ديگر از جمله جاليی پور 
که يک مورد از جناياتش صدور حکم 

نفر در مھاباد است، حجاريان  ۵٩اعدام 
بنيانگذار وزارت اطالعات و موسوی 
نخست وزير دوره اعدام ھای دستجمعی 
صحنه گردان کشتار و سرکوب دھه 

اين دار و دسته اوباش چند .  شصت ھستند
سالی است که به خيل اصالح طلبان پيوسته 

دسته اول به غرب آمده اند؛ فيلسوف، .  اند
فيلمساز، استاد دانشگاه و ژورناليست شده 

ھر روز يک جايزه از يک نھاد حقوق .  اند
بشر وابسته به دولتھای غربی دريافت می 

ھر روز يک پروژۀ جديد با بودجه .  کنند
ھای سخاوتمندانه دولت ھای غربی راه می 
اندازند و بعنوان کارشناس استخدام اين 

"پروژه ھا می شوند نام يکی از "  توانا. 
آخرين پروژه ھای اين جماعت است که 
پول ھنگفتی از وزارت امور خارجه 

 .آمريکا دريافت می کند
  

چگونه يک مشت آدمکش، شکنجه گر و 
اسيدپاش کارشناس حقوق بشر و جامعه 
مدنی شده اند؟ پاسخ اين سوال در طنز تلخ 
اين دنيای وارونه نھفته است؛ دنيايی که در 
آن يک مشت آدمکش و برده دار بر اريکه 
قدرت نشسته اند و ميليون ھا انسان را به 
بردگی و اسارت مزدی و جنسی کشانده 

ھنرشان انباشتن تصاعدی ثروت به .  اند
قميت فقر و فالکت ميليون ھا انسان است؛ 
ھنرشان راه انداختن دار و دسته ھای 
تروريست مثل داعش و القاعده و انداختن 
آنھا بجان مردمی است که جسارت می کنند 
. تا برای يک دنيای عادالنه تر قيام کنند

اينھا ھمه از يک جنس اند؛ جنايتکار، دزد 
و کالش؛ جانورھايی که بايد بجرم جنايت 

 .عليه بشريت محاکمه شوند
 

نقش اين اصالح طلبان اسالمی در پس ھر 

پروژه ای حفظ و دفاع از رژيم اسالمی 
جامعه را مونيتور می کنند و ھر .  است

روز يک ترفند برای مقابله با نفرت عميق 
و روز افزون مردم از رژيم اسالمی، 
راديکاليزه شدن جامعه و نسل جوان رو 

ھمان کسانی که به روی زنان .  می کنند
اسيد می پاشيدند يا بر پيشانی "  بد ججاب"

آزاديھای "شان پونز می کوبيدند، پروژه 
در زمانی که .  را علم می کنند"  يواشکی

آخوند ھای فسيل از بی حجابی و شيوع 
ازدواج سفيد و بر باد رفتن اسالم بر منابر 
عجز و البه می کنند، اينھا بمنظور عقب 
کشيدن جنبش آزادی زن، جنبش عليه 
حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی از آزادی 
ھای يواشکی صحبت می کنند و تمام 
رسانه ھای فارسی زبان دولتھای غربی 

بعد ھم .  ھم در اختيارشان گذاشته می شود
يک جايزه به چھره جلوی صحنه شان 

 . اعطاء می شود
 

. اين داستان اصالح طلبان حکومتی است
حفظ رژيم اسالمی ھمراه با پر کردن جيب 
ھايشان باسم دفاع از حقوق بشر و جامعه 

اينھا و .  مدنی تنھا رسالت شان است
وقتی رژيم .  مدافعينشان را بايد افشاء کرد

اسالمی را به زير کشيديم تمام اين جانيان 
را بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه 
خواھيم کرد و جناياتشان را در تاريخ ثبت 

جنبش آزادی زن يک ستون .  خواھيم نمود
از .  مھم و اصلی جنبش سرنگونی است

اينرو است که اين جانوران کالش اسالمی 
اين چنين معطوف به مساله زن و حجاب 

ھر چه .  اسالمی و آپارتايد جنسی شده اند
آنھا بيشتر می کوشند که اين جنبش را به 
عقب بکشانند، قدرت عظيم اين جنبش 

  .بيشتر عيان می شود
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سالی که شاھد برنامه ھای  ٢١در طی 
وزارت بھداشت به عنوان يک کارشناس 
مسائل بھداشتی بوده ام، سياست اين 
وزارتخانه نه در جھت سالمت جامعه 
بلکه در جھت اجرای فرمانھای خامنه ای 
و در جھت سياستھای نظام جمھوری 

يک سيستم بھداشتی .  اسالمی بوده است
سالم در تمام دنيا وظيفه سالمت آحاد 
جامعه را برعھده دارد، اما در اين نظام 
سياستھا متناقض می باشد، به طوری که 
. نمونه آن را در مورد جمعيت می بينيم

در پی کنترل جمعيت که بخشی به دليل 
تبليغ و ارائه خدمات بھداشتی بوده و 
بخشی مربوط به باال رفتن آگاھی مردم 
نسبت به زندگی بھتر و داشتن يک زندگی 
با کيفيت و مسئوليت آنھا در قبال 
فرزندانشان که می بايستی اين فرزندان از 
... امکانات آموزشی، بھداشتی، مسکن و

ھمچنين باال رفتن سن .  برخوردار باشند
ازدواج به دليل باال رفتن سطح تحصيالت 

طبق دستور خامنه ای که بر .  بوده است
اساس آمارھا و تحليل وزارت اطالعات 
صادر شده، گفته شده جمعيت شيعه کم 
شده است و اين يک تھديد برای نظام 
اسالمی می باشد، لذا به وزارت بھداشت 
سياست عدم کنترل جمعيت و خودداری 
از تبليغ و ترويج روشھای پيشگيری از 

به خصوص .  بارداری ابالغ شده است
عدم ھرگونه تبليغ و دادن آگاھی به 
زوجھای جوانی که به کالسھای مشاوره 

حال به .  جھت ازدواج مراجعه ميکنند
عنوان يک کارشناس مسائل بھداشتی 
مصيبتھای اين سياست ارتجاعی و غير 

 :انسانی را بررسی ميکنيم
 
اولين بخش اين دستورالعمل توھين به   -١

آحاد مردم ايران به .  شعور انسانھاست
عنوان انسان آزاد از حق انتخاب و داشتن 
. آگاھی و اطالعات درست محروم شده اند
 طبق اعالميه سازمان جھانی بھداشت

WHO   ھر انسانی حق دارد در رابطه با

!مزد برابر در ازای کار مشابه  

مسائل بارداری و پيشگيری از بارداری و 
سالمت آگاھی الزم را کسب نمايد و دولتھا 
وظيفه دارند اين اطالعات را کامل و به 
روز با بھترين استانداردھای جھانی به 

بنا براين يک حق .  شھروندان ارائه نمايند
بديھی و قانونی مردم ايران بر طبق اين 

 . اعالميه نقض گرديده است
 
نداشتن و در دسترس نبودن اطالعات   -٢

درست و کامل باعث ميگردد مردم به 
. کانالھای ناسالم و سودجو روی آورند

قاچاق دارو جھت سقط جنين و گرم شدن 
بازار قاچاق داروھای غيرمجاز و غير 
بھداشتی در ناصر خسرو را در پی خواھد 
داشت و چون نياز مردم می باشد قطعا به 

 . آن روی خواھند آورد
 
نداشتن آگاھی و عدم دسترسی به   -٣ 

وسايل مطمئن پيشگيری از بارداری، باال 
رفتن ميزان بارداری ناخواسته را به ھمراه 
خواھد داشت که عوارض بارداری 
ناخواسته باال رفتن سقط ھای عفونی 

افزايش "  افزايش مرگ و مير مادران"
مرگ و مير کودکان و ھمچنين افزايش 
ناھنجاريھای کودکان را در پی خواھد 

مسائل روحی روانی برای خانواده .  داشت
تھديد ديگری برای جامعه و خانواده می 
باشد، زيرا بارداری ناخواسته در زن ايجاد 
تنفر از خود و کودکش را ايجاد می نمايد، 
که طيفی از تنفر و ترحم به کودک را درپی 
خواھد داشت که کودکی مضطرب و پر از 
استرس و بدون اعتماد به نفس را خواھيم 
داشت که تا آخر عمر اين عوارض را با 

 .خود ھمراه دارد
 
بارداری ناخواسته مثل ھمه مسائل ديگر  -۴

دامنگير اقشار ضعيف خواھد شد که از 
عھده ھزينه ھای سقط جنين بر نمی آيند و 
به امکانات بخش خصوصی و پرداخت 
ھزينه ھای سنگين آن به دليل فقر و 

کودک در .  مشکالت مالی دسترسی ندارند

يک محيط پر از فقر و بدبختی به دنيا می 
عدم بھره .  آيد با تمام عقده ھا و کمبودھا

گيری از امکانات آموزشی و رفاھی و 
امنيت روانی، انسانی سالم از جھت روانی 
و جسمی نخواھد بود، از نظر اجتماعی نه 
تنھا توانمند نيست بلکه خود برای اجتماع 
معظلی خواھد شد که می تواند به دليل عدم 
قابليتھا و توانمنديھا مورد سواستفاده قرار 
بگيرد از جمله مورد استفاده باندھای 
. تبھکار، باندھای قاچاق و فساد و فحشا

بنابراين ما به جای يک افزايش جمعيت 
منطقی که می تواند مولد و مرفه باشد، با 
يک موج گسترده فقر مالی و فرھنگی 
روبرو خواھيم شد که خود تھديدی بزرگ 

ما در حال .  برای امنيت جامعه خواھد بود
حاضر نه تنھا  با گسترش زير ساختھای  
آموزشی، ورزشی، فرھنگی برای ايجاد 
جمعيت کنونی روبرو نيستيم بلکه 
زيرساختھای گذشته نيز در حال از بين 

مھمترين آنھا .  رفتن و نابود شدن می باشند
امکانات بھداشتی می باشد که نظام 
بھداشتی کشور حتی از يک نظام متوسط 
بيمه حتی برای پرسنلش عاجز می باشد به 
طوری که اين نظام در سال گشته از 
حقوق پرسنل زحمتکش اين وزارتخانه 
جھت بيمه کسر نموده اما پولش را به بيمه 
پرداخت ننموده است و پرسنل سال گذشته 
. از ھيچ نوع بيمه ای برخوردار نبوده اند

نظام ديگر که در اوج ضعف واستيصال 
می باشد، نظام آموزشی کشور يا ھمان 
آموزش و پرورش است که اکثر بخشھای 
آن به بخش خصوصی واگذار شده که به 
شکل غيرانتفاعی اداره ميشود و ديگر 
مدارس دولتی ھم مرتب از کمکھای 
اوليای دانش آموزان بھره می گيرند، که 
متاسفانه ما در اين زمينه ھم با توجه به 
گران بودن آموزش و پرورش در ايران با 
افزايش موارد بی سوادی و پايين بودن 
سطح آموزش روبرو ھستيم و طبق يک 
طرح غيرانسانی نيز آموزش و پرورش را 
می خواھند تحت نظارت حوزه علميه 

از نظر مسکن ما باز ھم دچار .  ببرند
مشکل ھستيم که فضای الزم جھت يک 
خانواده با توجه به سر سام آور بودن 
اجاره بھا نسبت به درآمد ماھيانه نمی تواند 

رقم باالی .  پاسخگوی خانواده ھا باشد
بيکاری و عدم امنيت شغلی و نداشتن وقت 
فراغت کافی در شھرھای بزرگ و عدم 
حضور خانواده ھا در کنار يکديگر و 

نداشتن فرصت کافی 
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جھت ارتباط بين فرزند و اوليا باز ھم کودک را محروم از تربيت 
بنابراين با توجه به اين مسايل و عدم .  و توجه کافی والدين می نمايد

وجود زير ساختھای اموزشی و بھداشتی و رفاھی نسلی را خواھيم 
 . داشت بی سواد و بزھکار و داری اعتياد به ميزان باال

 
حال بياييد ھدف خامنه ای و دارودسته اش را از اين باال رفتن 

 : جمعيت بررسی کنيم
 

خواست ايشان افزايش جمعيت ناآگاه ضعيف و فقير است که به دليل 
خامنه ای دچار اين توھم شده .  فقر مالی به صف بسيجييان بپيوندد

است که جمھوری اسالمی مادام العمر می باشد و اين روند 
سرکوب را می تواند بارضايت خاطر ادامه دھد، بنابراين نياز به 

او نياز به افزايش جمعيت .  يک جمعيت جھت اين سرکوب دارد
شيعه طالبانی، نيرويی جھت حزب هللا لبنان، افزايش لباس شخصی 

او در پی افزايش .  ھا و بسيجيانی که برعليه مردم باشند، دارد
سياستھای وی ضد جامعه .  جمعيت شعبان بی مخھا و هللا کرمھاست
 . و ضد تمدن و پيشرفت و علم امروز است

 
اما اين ھا توھمی است که او دچارش شده است، مردم زير بار اين 
گزافه گويی ھا نخواھند رفت و درک می کنند با اين روند بيکاری 
فرزند آوری نه تنھا مشکلشان را حل نمی کند بلکه مشکالتشان را 

سال پيش نيستند که فريب  ٣۵آنھا ديگر مردم .  زياد ھم خواھد نمود
بخورند، آنھا درک می کنند که انسان ھستند مثل مردم ھمه دنيا و 

نياز به آموزش، مسکن، کار، امنيت شغلی و آزادی دارند، آنھا  
نيازھای زندگيشان را بھتر از ھرکس می دانند و می فھمند و 
منتظر کسانی نمی نشينند که برای بقای خودشان فرزندانشان را 

 . گوشت دم توپ کنند
 

از طرف ديگر پرسنل شريف و زحمتکش وزارت بھداشت در رده 
ھای اجرايی آگاه تر از آنند که بخواھند اين تبليغات را به خورد 

سياستھای متناقض بھداشتی جمھوری اسالمی، مردم .  مردم بدھند
را مانند ديگر زمينه ھا نسبت به اين رژيم قرون وسطايی بی 

من .  اعتماد نموده است و به راحتی تبليغات آنھا را نخواھند پذيرفت
ھر روز خود از نزديک با اين مراجعين در ارتباط نزديک ميباشم، 
مردم  ايران باشعورتر از آنند که اين تبليغات بر آنھا اثر بگذارد و 
شايد عده کمی به اين  تبليغات گوش فرا دھند اما اکثريت راه خود و 

 .صالح زندگيشان را می دانند
    
         ١٣٩٤خرداد  ٣

!تقابل با اسالم سیاسی یک جبهه مهم جنبش آزادی زن  

 

آزادی زن   
 

  ١۴٩شماره 
 

۴صفحه   
 

 

عملکرد وزارت بهداشت در رابطه با 
 ...جمعیت در جمهوری اسالمی 

 

 ریشه زن کشی 
 در دنیای امروز 

 

این عصر سرمایه دارى     .  این قرون وسطی نیست    
هرچه با بازار و سود تناقض داشته باشد، دیر یا          .  است

بسیارى از جان سخت ترین      .  زود کنار زده میشود   
افکار و تعصبات و راه و رسمهاى کهنه در برابر              
نیازهاى پیش پا افتاده و روزمره تجارت و تولید ور           

و الجرم، اگر زن آزارى و زن ستیزى و          .  افتاده اند 
تبعیض و خشونت علیه زن هنوز یک واقعیت پابرجاى         
زندگی مردم این عصر است، اگر علیرغم جنبشهاى         
قوى و اجتماعی براى رهایی زن، هنوز ستم جنسی          
در چهار گوشه جهان حکم میراند، باید حکمتش را          
همینجا، در همین عصر و در مصالح همین نظام            

 .جستجو کرد
 

، همیشه ممکن است وجود      "جنون"جنایت از سر     
اما آن نوع جنونی که قربانیانش، از        .  داشته باشد 

خیابان و خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان            
هستند، دیگر جنون نیست، بلکه بیان جنون آمیز           

 .گوشه اى از عقل حاکم بر جامعه است
 

 زن در زندگی و مرگ، : از مطلب
 منصور حکمت



 

 

اخيرا و مجددا بحثھای قديمی راجع به حقوق و  :کمونيست
موقعيت زنان و کودکان در محيطھای اسالمی در سوئد باز شده 

  سوال و يا سواالت اصلی مورد بحث کدامند؟. است
  

از سواالتی كه اين دوره مسئله را بار ديگر در  یيك :پروين کابلی
مقابل جامعه قرار داده اين است كه گروھھای اسالمی فعال فشار 
زيادی روی زنان و دختران جوان در محالت مھاجر نشين 
گذاشته اند و اين گروھھا تا آنجا پيش رفته اند که عمال زندگی را 

مھاجرينی كه در مناطق حاشيه شھرھا .  بر آنھا حرام كرده اند
اينان قربانيان سياستھا .  زندگی ميكنند از قشر كم در آمد ھستند

بيكاری و نبودن امكانات .  اقتصادی و فرھنگی دولت ھستند
مناسب و زندگی در گتوھا به امکانی برای جذب نيرو و تغذيه 

زنان و دخترانی که در .  عقب مانده ترين عقايد تبديل گشته است
اين محالت بدنيا می آيند و بزرگ ميشوند، از يکسو از حقوق 
برسميت شناخته شده در ھمين جوامع برخوردار نيستند و از 

گروھھای .  روبرو ميشوند"  خودی"سوی ديگر با فشار گروھھای 
اسالمی از اين موقعيت برای ساختن جوامع يا كاميونتی مسلمانان 

در اين .  مذھبی خود بھره ميجويند  -برای پيشبرد مقاصد سياسی 
محالت حتی دختران جوانی كه خود را مسلمان ميدانند ولی الزاما 

" مناسب"محجبه نيستند و انتخاب لباسھايشان به زعم اسالميون 
چند سال پيش .  نيست، مورد اذيت و تعقيب و تھديد قرار ميگيرند

آكسيون دامن پوشان برعليه ھمين وضعيت توجه زيادی را جلب 
با توجه به سياست مماشات دولت سوئد با اين گروھھا و .  نمود

رشد نارضايتی منتج از بيكاری و فشار اقتصادی و رشد راسيسم، 
گروھھای اسالمی متاسفانه رشد کرده اند و فشار بيشتری را 

سوالی که اکنون در مقابل سياستمداران و فعالين .  اعمال ميكنند
حقوق زنان قرار گرفته اينست که چگونه بايد جلو رشد و قلدری 

سوئد از جمله کشورھايی است که .  گروھھای مذھبی گرفته شود
بيشترين تعداد از جوانان به نسبت ديگر کشورھای اسکانديناوی 

ديدن اين واقعيت و مھمتر بلند شدن .  به صفوف داعش پيوسته اند
صدای اعتراض زنانی که در محالت حاشيه شھرھا زندگی 
ميکنند، باالخره شرايطی را برای زير سوال بردن فعاليت 

 . گروھھای اسالمی فراھم آورد
  

!نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی  

شما بعنوان يکی از فعالين حقوق زن در بحث جاری  :کمونيست
پاسخ شما به مسئله مورد بحث چه بوده است و چه .  شرکت داريد

 واکنشی در ميان نيروھای سياسی و جامعه ايجاد کرده است؟
 

من در اين دوره روی دو مسئله جدی انگشت گذاشتم : پروين کابلی
و تالش کردم از اين دو زاويه و رابطه آنھا با ھمديگر نظراتم را 

مسئله اول برای من .  توضيح دھم و به مسئله جواب بدھم
بجز کشور .  سکوالريسم و پرنسيپ ھای يک کشور سکوالر بود

اما سوئد .  فرانسه ما در اروپا با سکوالريسم نيم بند روبرو ھستيم
از جمله کشورھای جھان است که در آن حقوق زن ظاھرا در 

طبق قوانين سوئد زنان .  سطح باالئی برسميت شناخته شده است
مذھب و قوانين .  حق دارند از يک زندگی مستقل بھره مند شوند

در سوئد ھيچ .  مذھبی حق ھيچگونه دخالتی در زندگی مردم ندارند
مرجعی حق ندارد از زنی بپرسد که پدر فرزند شما کيست؟ با چه 
کسی رابطه داريد؟ عليرغم تالش سوسيال مسيحی ھا مذھب ھنوز 

البته بايد اين را ھم بگويم که مثال با .  زير ضرب سکوالريسم است
رشد تاسيس مدارس خصوصی مذھبی در سه دھه اخير مواجه 
ھستيم که دليل اين امر مذھبی تر شدن مردم نيست بلکه به تغيير 
. سياست از جمله در قلمرو آموزش و پرورش مربوط است

کليساھای زيادی در سالھای اخير متروکه شده اند و يا به افراد 
دليل آن به اعتراف خود سازمان .  شخصی فروخته شده است

کليساھا خلوت بودن و شرکت نکردن مردم در مراسمھای مذھبی 
وقتی در چنين جامعه ای تعداد مساجد بيشتر ميشود و .  است

دختران زير سن قانونی تحت فشار محجبه ميشوند و يا دختران 
تين ايجر در محالت تحت سلطه اسالميون نميتوانند با دامن کوتاه 
خود را نشان بدھند، آنوقت اين سوال را بايد جواب داد که اين يک 
بام و دو ھوا چيست؟ چطور يکی رو به افت ميرود و ديگری 
صعود ميکند؟ آنھم در دوره ای که اسالم در ھمه جا با توحشش 

از جمھوری اسالمی جنايتکار تا اسالف شان در .  نمايان ميشود
داعش و ھزار و يک بدبختی که برای مردم بويژه در خاورميانه و 

بايد پرسيد چطور اينان در جامعه ای بشدت .  شمال آفريقا آفريده اند
 غير مذھبی جرئت دارند مردم را بخاطر بی حجابی تعقيب کنند؟ 

 

 

آزادی زن   
 

  ١۴٩شماره 
 

۵صفحه   

 

 اسالمی اروپاگتوهای موقعیت زنان در 
 گفتگو با پروین کابلی

 

 گیبه نقل از نشریه کمونیست هفت 

 ۶صفحه 



 

 

وچه دوم بحث مورد سوال قرار دادن فعاليت و جنبش فمينيستی در 
اينجا بايد اين توضيح را برای خوانندگان شما .  سوئد و اروپا است

بدھم که فمينيسم در اروپا صرفا يک گروه و يا سازمان با تعدادی 
فمينيسم در اروپا يک کارخانه عريض و .  فعالين سرشناس نيست

طويل از استادان دانشگاه را تشکيل ميدھد که مدام مشغول 
رشته ھای مختلفی در تمام دانشگاه ھا به .  آناليزھای جنسيتی ھستند

وزيران و دولتھا خود را .  اين مسئله اختصاص داده شده است
. فمينيست اعالم ميکنند و دولت خود را دولتی فمينيستی می نامد

برای ھمين بحث کردن و باز نمودن سياستھای اين گرايش مھم در 
من در بحث اشاره کردم که چرا .  جامعه سوئد و اروپا مھم است

جريانی که خود را طرفدار حقوق زنان می داند برای دفاع از آنھا 
(محجبه ميشوند کاری که گروھی از فمينيستھا دوسال پيش . 

ما که از .  مگر نه اينکه حجاب نشانه تحقير زنان است)  نمودند
حاکميت اسالم سياسی فرار کرده ايم ميگويم که حجاب کودکان را 

چرا از !  خودشان است"  انتخاب"ممنوع کنيد، شما ميگويد 
سکوالريسم و قوانين برابر برای دفاع از زنان استفاده نميکنيد؟ آيا 
به اين دليل نيست که شما طرفدار نسبيت فرھنگی ھستيد؟ آيا 
عجيب نيست جوانانی که در اين جامعه به دنيا آمده اند، در مھد 
کودک سوئد پرورده شده اند، در مدرسه سوئد با قوانين زندگی و 

 علم آشنا شده اند به داعش می پيوندند؟ 
 

مگر نه اينکه مذھب يک امر خصوصی است؟ پس چگونه شما 
ميتوانيد اينقدر دست در دست اسالميون راه برويد و زنان و 
دختران را در محالت حاشيه ای شھر به حال خود بگذاريد؟ در 
جدل راديويی که با يکی از سردمداران ابتکار فمينيستی سوئد 
داشتم؛ گفتم چرا شما وقتی فروشگاھھای لباس برای کودکان دختر 
بيکينی عرضه ميکنند بشدت اعتراض ميکنيد؟ اعتراضی که به 

ولی چرا به حجاب کودکان اعتراض .  نظر من به حق است
نميکنيد؟ چرا مدارس مذھبی رشد ميکنند؟ چرا به ختنه کودکان 
معترض نيستی؟ اينھا پيش شرطھای دفاع از حقوق کودک و يک 

اين ھا بطور مختصر نکات يادداشت من بود .  جامعه سکوالر است
که در يکی از روزنامه ھای اصلی سوئد منتشر شد و تاکنون با 

 . استقبال زيادی مواجه شده و مباحث مختلفی را دامن زده است
  

اين بحث ھا چه واکنشی در ميان نيروھای سياسی و :  کمونيست 
 جامعه ايجاد کرده است؟

  

بحث من از اين دو زاويه توجه زيادی را به خود  :پروين کابلی
نفر فقط از سايت روزنامه  ٢۶٠٠تا کنون بيش از .  جلب نمود

در تويتر و فيسبوک ھم وسيعا .  آفتون بالدت آن را پخش نموده اند
گستردگی پخش اين مقاله را به اين خاطر توضيح .  پخش شده است

ولی اين .  ميدھم که بگويم زاويه بحث ھايم مورد توجه بوده است
نفر برای  ٨٠بيش از .   توجه طبعا مخالفين خود را ھم داشته است

مردی .  من مايل فرستاده اند، از کسانی که اصال من نميشناسم
نوشته بود که ھنگام جدل مستقيم راديويی در حال رانندگی بوده و 
مجبور شده که ماشين را جايی متوقف کند که به بحث ھا گوش 

استاد دانشگاھی ھم تماس گرفت و گفت چند نفر ھمکار ھستيم .  کند
. که در اتاق کار من جمع شده ايم و به بحث تو گوش داده ايم

سياستمداران مجبور به .  دوست داريم در پائيز حتما مالقاتت کنيم
رھبر حزب ابتکار فمنيستی در مقاله ای تحت عنوان .  واکنش شدند

جوابی کامال پوپوليستی و .  به من جواب داد"  من ھم نگرانم کابلی"
ھمينطور .  از سر منفعت سياسی و طبعا ديدگاھی است که دارد

وزير سابق برابری از حزب مردم در جواب من گفته که فمينيسم 
ايشان کسی بود که چند .  متعلق به ھمه است و به جايی تعلق ندارد

سال پيش گفته بودند که در سوئد آپارتايد جنسی اعمال ميشود و 
بحث در فوروم ھای .  اشاره به رشد گروھھای مذھبی داشت

راديو .  مختلف در موافقت و مخالفت با بحث من بسيار بوده است
سوئد ھمان روز بحث مستقيمی با من و يکی از رھبران حزب 

ھمان جا ھم روی .  ابتکار فمينيستی داشت که آنھم بحث خوبی بود
لينک اين مصاحبه ھم روی سايت .  ھمان سوالھا صحبت کردم

 . راديو سوئد موجود است
  

چرا سازمانھای فمينيستی در سوئد عموما از درگير  :کمونيست
شدن با مباحث مربوط به موقعيت زنان به اصطالح مھاجر اجتناب 

  ميکنند؟ مشکل کجاست و چگونه بايد بر اين معضل فائق آمد؟
   

فمينيسم و گرايشی که خود را .  سوال خوبی ھست :پروين کابلی
امروز با اين جريان تداعی ميکند به نظر من امروز نه از يک 
موضع چپ و انترناسيوناليستی بلکه از موضعی پوپوليستی و 

اين گرايش .  فرصت طلبانه و راست به وضعيت زنان نگاه ميکند
عامل اصلی ستم بر زن را نه در سيسم سرمايه داری بلکه در 

خشونت مرد عليه "شعار .  تقابل با مرد و مردساالری می بيند
يک شعار اساسی و پايه ای است که در تمام بحث ھا و "  زنان

تزھايشان از سر جنسيت زن و .  تزھايشان بوفور مطرح ميشود
خشونتی که بر زنان اعمال ميشود گرفته ميشود نه از سيستمی که 

مثال يکی از تالش ھای اصلی .  خشونت را دائم بازتوليد ميکند
. فمينيست ھا افزايش درصد مديران عامل شرکتھای بزرگ است

اين در حالی است که صدھا ھزار، بدون اغراق صدھا ھزار زنی 
که ميخواھند صد در صد کار کنند و بتوانند خود و خانواده ھايشان 

اغلب اين زنان .  را تامين نمايند مجبور به کار کمتری ھستند
ھنوز در مقابل کار برابر .  کارمندان کم درآمد کمون ھا ھستند

فرسودگی ناشی از کار .  دستمزد برابر به زنان پرداخت نميشود
شاق در کمونھا و کارخانه ھا در ميان زنان بيداد 
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 ۷صفحه 



 

 

ھمه مسائلی .  زنان مھاجر در موقعيت بدتری قرار دارند.  ميکند
که در باال برشمردم به اضافه تالش گروھھای مذھبی و 
ناسيوناليزم خودی شرايط نامناسبی را برای زيستن فراھم نموده 

راسيسم چه از طرف جامعه سوئد و چه در ميان گروھھای .  است
. به فاکتوری بسيار مھم در زندگی آنھا تبديل گشته است"  اقليت"

راسيسم دولتی از طريق الس زدن با گروھھای مذھبی و انتخاب 
که در "  نمايندگان و کاربدستان مسلمانان مقيم سوئد"آنھا به عنوان 

واقع امتياز دادن به جريانات اسالمی است، ديگر گندش درآمده 
دختران مھاجر از خانواده ھای مسلمان تحت فشار عقب .  است

ماندگی و مردساالری خانواده و مسجد محل و کافه محل و انجمن 
ھمه اينھا می توانست موضوع فعاليت .  ھمشھری ھايشان ھستند

 . مھمی برای آکتيويستھای چپ و زنان باشد
 

ما فعالين کمونيست کارگری طی سالھای طوالنی پيشرو و 
بحث ما .  پرچمدار اين مباحث در سوئد و کشورھای اروپا بوديم

اکنون با اين بحثی که .  در شرايط امروز بيشتر گوش شنوا دارد

مجددا شروع شده و فعالين ما در آن شرکت دارند، بار ديگر نکات 
ما نماينده .  اساسی جدلھای قديمی در شرايطی جديد طرح شده اند

ھمان پرچم برابری طلب و بدون تخفيف در دفاع از حقوق زنان و 
اين .  کودکان در جوامع اسالم زده حاشيه شھرھای اروپا ھستيم
ما .  بحثھا بايد بطرق مختلف ادامه يابد و حول آن نيرو جابجا شود

بايد فشارمان را روی جرياناتی بگذاريم که از ھر سو يا وضع 
موجود را توجيه ميکنند و يا از پاسخ به يک معضل واقعی 

امروز اسالم سياسی نيروئی است که ھمه .  اجتماعی فرار ميکنند
ما ھم .  جا  بقول منصور حکمت سھم خود را از قدرت ميخواھد

بايد روشنتر از ھر وقتی بگويم که کجا ايستاده ايم و از برابری 
. کامل و بدون و قيد شرط و تغيير قوانين در اين راستا دفاع کنيم

اما .  مذھب امری خصوصی است و بايد به خانه مذھبيون برگردد
حتی در خانه ھم اجازه مثله کردن کودکان دختر و پسر بايد ممنوع 

کودکان نبايد به وسيله معامله سياسی و مذھبی ھيچ گروه و .  شود
ما بايد خطر اسالميزه شدن را گوشزد .  حزب و دولتی تبديل شوند

کنيم و اجازه ندھيم که مذھب بيش از اين قربانيان خود را از ميان 
ما بايد راسيسم دولتی و غير دولتی را .  جوانترين ھا انتخاب کند

مورد تھاجم قرار دھيم و از موضع برابری طلبی بار ديگر پرچم 
 . برابری را با قدرت بلند کنيم

 
فراخوان ما به فعالين جنبش برابری زن و مرد و بويژه نسل جوان 
در سوئد اينست که فعاالنه در اين بحثھا شرکت کنند و جنبشی 
اجتماعی و قدرتمند را عليه اسالم سياسی و عليه تبعيض و 

 . نابرابری و برای برابری سازمان دھيم
 

*** 

 

آزادی زن   
 

  ١۴٩شماره 
 

٧صفحه   

 

 موقعیت زنان 
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!اسالم ضد زن است  

 ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت
 

در بخش اعظم کشورھاى جھان، زن رسما و قانونا از ھمان حقوق و آزادى ھاى محدود و .  تبعيض عليه زنان يک مشخصه مھم دنياى امروز است
در کشورھاى از نظر اقتصادى عقب افتاده تر و در جوامعى که نفوذ مذھب و سنت ھاى کھنه .  محقرى ھم که مردان از آن برخوردارند محروم است

بر نظام سياسى و ادارى و فرھنگى جامعه عميق تر است، ستمکشى زن و بيحقوقى و فرودستى او در آشکارترين و زمخت ترين اشکال خودنمايى 
در کشورھاى پيشرفته تر و مدرن تر، و حتى در جوامعى که به لطف جنبش ھاى مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسياليستى کارگرى .  ميکند

تبعيض جنسى على الظاھر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن ھمچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه دارى و سنت ھا و باورھاى 
 .مردساالرانه جارى در جامعه، عمال از جھات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد

 
اما سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يک رکن .  نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست

ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز زن، نه در افکار کھنه و ميراث فکرى و فرھنگى نظام ھا .  مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است
نظامى که به تقسيم .  و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاھب عصر جاھليت، بلکه در جامعه سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نھفته است

ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار .  جنسى انسان ھا در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مھم اقتصادى و سياسى در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد
در اشتغال و اخراج، ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم کارگر، تضمين وجود بخش ھاى محروم تر در خود طبقه کارگر که 
پائين نگاھداشتن سطح زندگى کل طبقه را مقدور ميسازد و باالخره مخدوش کردن خودآگاھى انسانى و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به 
ى آراء و افکار و تعصبات کھنه و پوسيده و فلج کننده، برکات ستمکشى زن براى سرمايه دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنيا

اعم از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانايى داشته باشد يا خير، سرمايه دارى انتھاى قرن بيستم بطور مشخص . امروز است
 .خود را بر اين نابرابرى بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قھرآميز از آن عقب نمى نشيند



 

 

بحث گودرون شمين و تالش او برای جواب به نوشته پروين 
فاندامنتاليسم "نيست به يکابلی و نقد او از زاويه برخورد حزب فم

گودرون شيمن در بخشی از .  را خواندم"  در حوزه اطراف شھر
ھمه بايد به حقوق خود : "جوابيه خود به پروين کابلی می نوسيد

آشنايی داشته باشند و مکانی برای مراجعه در صورت تعدی به 
وجود داشته باشد اما خواست ممنوعيت حجاب از نظر ما راه "  آن

ما مدافع آزادی استفاده يا عدم استفاده از حجاب، .  درستی نيست
 ."بدون ايجاد تنفر و خشونت ھستيم

 
من ھم مدافع آزادی انتخاب نوع پوشش ھستم اما نقد من به ديدگاه 
گودرون شيمن در مورد حجاب بعنوان تلقی ايشان از حجاب 

از نطر من حجاب يک سمبل .  بعنوان نوعی از پوشش است
که افراد بزرگ سال حق دارند از آن بدون اينکه .  اسالمی است

. مورد خشونت يا تنفر قرار بگيرند استفاده کنند يا استفاده نکنند
اما وقتی که در مورد حجاب کودکان صحبت می کنيم اجازه 

پنھان شدن پشت بحث .  نداريم خود را پشت اين نظريه پنھان کنيم
آزادی پوشش فرار کردن سياستمداران از بحث ممنوعيت حجاب 

کودکان در مقابل فشار .  کودک و بدست آوردن دل مسلمانان است
نظريه .  والدين و عقايد مذھبی آنھا حق دفاع از خود را ندارند

مبتنی بر تفکر نسبيت فرھنگی نه تنھا موجبات خسارات جديدی 
. به کودکان را فراھم می کند بلکه ابزاری است برای جدا سازی

چه کسی از حقوق اين کودکان در مقابل حق تملک والدين بر 
کودک دفاع خواھد کرد؟ بارھا شاھد بوده ايم که باج دادن به 

به آن ھيچ گونه کمکی به "  چھره انسانی"صاحبان دين و اعطای 
ما موظف به مقابله با ارتجاع .  پيشگيری از خشونت نکرده است

ممنوعيت حجاب کودکان .  مذھبی و ناقضان حقوق کودک ھستيم
پايه ای ترين خواست يک فمينيست است که تصميم ندارد به ساز 

 !مذھب برقصد
 

 –سوئد و خانه مدوسا   –مسئول سازمان آزادی زن :  شھال نوری
 گوتنبرگ

 
متن باال ترجمه مطلبی است که در نشريه خبری آفتون بالدت به چاپ 

اصل مطلب و دسترسی به مطالب قبلی مربوط به اين بحث در .  رسيده
 .لينگ زير موجود است
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ھر جا که ستم، فقر، تن 
فروشی، تجارت انسان، جنگ 
و مناقشات ملی، قبيله ای، 
تجاوز و ناامنی سياسی 
اجتماعی و فرھنگی بر زندگی 
مردم تحميل شود در درجه 
اول دامن کودکان، جوانان و 

 .زنان آن جامعه را می گيرد
 
کافی است که به صفحه ھای  

. سوشيال مديا مراجعه کنيد
ھمه جا صحبت از فقر، خودکشی، خودسوزی، تحقير، آزار، بی 

 .  حرمتی، قاچاق، قتل و تجاوز به کودکان است
 

سوء استفاده جنسی از کودکان توسط افراد خانواده، در مکانھای 
آموزشی و از کودکان بی خانمان فقط بخشی از توحش حاکم بر 

اين گونه از توحش زمانی به اوج خود می  .زندگی انسان است
رسد که کودکان و نوجوانان در مناطق جنگ زده نه تنھا از 

حافظ "بلکه از طرف نيروھای موسوم به "  خودی"طرف مردان 
 .نيز مورد تجاوز قرار می گيرند" صلح

 
فارغ از تجارب آنی عمل تجاوز و تجربيات تلخ و وحشناکی که 
قربانيان تجاوز تا آخر عمر با خود حمل می کنند، ابتال به انواع 
بيماريھای جنسی ھر دو طرف تبعات اجتماعی، اقتصادی و 

بنظر می رسد که تئوری  .فرھنگی عظيمی را بوجود می آورد
ھای مختلف روانشناسی، جامعه شناسی و پزشکی گويای 

 ! وضعيت اسف بار زندگی کودکان جھان معاصر نيست
 

با اينکه تجاوز به کودک پديده ای جديد و مختص به سرمايه داری 
نيست اما مناسبات موجود در جامعه سرمايه داری ھر روزه 
امکانات جديدی جھت باز توليد ستم و تجاوز به کودکان را فراھم 

 .می کند
 

در يک جامعه انسانی و آزاد کودکان بر ھر منفعت ملی، مذھبی، 
 .سياسی و ايدئولوژيک مقدم اند

  
 

 ٩۴خرداد  ٣٠
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 حجاب کودکان را ممنوع کنید
 

 کودکان حق انتخاب ندارند –حجاب، هر لباسی نیست 
 

 گیبه نقل از نشریه کمونیست هفت
 شهال نوری  

 

 تجاوز گروهی 
 ساله ۱۱به کودک 
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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
 

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

احترام به نفس 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

ھا ايدز، ھپاتيت و ھرپس تناسلی دارند و ھرچند  خيلی از اين زن   -
ھا بدون ھيچ مراقبت  اين بچه.  شوند دار می وقت يک بار ھم بچه

رسند يا  آيند و اغلب در ھمان بدو تولد به فروش می بھداشتی به دنيا می
شوند تا محملی  ھای فلزی به دست و پايشان معلول می با بستن سيم

 .گری جايی مواد و تکدی باشند برای جابه
 

ھا اعتيادشان را ترک NGOکمک   ھا به   بعضی از اين زن   -
ھا بعد از مدتی يا  آن.  کنند ولی راھی برای امرار معاش ندارند می

ی  فروشی يا طعمه شان يعنی تن گردند به شغل سابق دوباره برمی
 .شوند باندھای قاچاق انسان به ترکيه و دوبی می

 
کاری برايشان «:  گويند مقامات مسئول درباره اين قشر از جامعه می   -

 «:  برخی ديگر ھم معتقدند »شود کرد، بگذاريد به حال خودشان نمی
 . »ھا را بايد ريخت توی دريا اين

 
خيّرين که بيشتر تمايل دارند مدرسه بسازند يا به سفارش شريعت از    -

ھايشان را اصال اليق زندگی  ھا و بچه ايتام حمايت کنند اين زن
ھايشان که کمی سخاوتمندترند و  بعضی.  دانند چه رسد به کمک نمی

آيند،  زنان می  داری از اين ھا و مراکز نگه برای بازديد به خيريه
 .دھند پيشنھاد صيغه می

 
. پذيرد کس درقبال اين افراد مسئوليتی نمی در مجموع اين که ھيچ   -

گويد از پارسال تا امسال  آمار می.  تعدادشان ھم به ھيچ وجه کم نيست
، يعنی از  ھزار نفر اضافه شده  ٣خواب تھرانی  به تعداد معتادان کارتن

اند که نرخ رشد کارتن خوابی  ھزار نفر رسيده ١۵ھزار نفر به  ١٢
 .زنان ھم قابل توجه است

 
*** 

 
اين نوشته را شادی امينی در صفحه فيس بودک خود گذاشته بود و در زير آن 

 . Sara Nk نوشته شده بود از صفحه
 

 آزادی زن. با تشکر از نويسنده اين گزارش تکان دھنده
 



 

!به سازمان آزادی زن بپیوندید   

 

آزادی زن   
 

  ١۴٩شماره 
 

  ١٠صفحه 

 

 !زنان و کودکان کارتن خواب در تهران
 

 آذر ماجدی
ساده و گزارش وار .  دردناک و تکان دھنده بود.  داشتم در فيس بوک دنبال مطالب خواندنی می گشتم، چشمم به اين عکس و مطلب افتاد

می توان از اينگونه اخبار گذشت، مگر نه اينکه داعش دارد عراق را با .  نوشته شده و ھمين روش عمق فاجعه را بيشتر عيان می کند
خاک يکسان می کند؛ مگر نه اينکه دختران جوان را می دزدند و در بازار مکاره مدرن به حراج می گذارند؛ مگر نه اينکه جنگ 
داخلی در سوريه مردم را بدبخت و آواره کرده است؛ مگر نه اينکه ليبی دست يک مشت باند دزد و اسالمی افتاده است و مردم بخت 
. برگشته سوار بر قايق ھا تالش می کنند خود را به يک نقطه امن برسانند و صدھا صد ھا در قعر مديترانه مدفون می شوند؛ اما، نه

دزدانی که حاکم اند و با زندگی ميليون .  بايد گفت و نشان داد که عاملين اين فجايع انسانی حکومت ھايی ھستند که بر دنيا حکم می رانند
يک مشت دزد، قاچاقچی، جنايتکار، متجاوز و پدوفيل بر دنيا از خاورميانه تا .  ھا نفر از کودک، زن و مرد و سالمند بازی می کنند

اکنون بيش از ھر زمانی دنيا و زندگی ميليون ھا انسان در معرض نابودی نظام سرمايه .  اروپا، از آفريقا تا آمريکا حکومت می کنند
. بايد اين حکومت را به زير کشيد و دنيا را بر قاعده آن گذاشت.  سرمايه داری با چھره انسانی وجود خارجی ندارد.  داری قرار دارد

آنگاه در .  يک دنيای بھتر، دنيايی که آزادی و برابری و رفاه را برای ھمه تامين می کند. بايد يک جامعه انسانی و در شان انسان ساخت
 *.  چنين دنيايی ديگر ھيچ کودکی در کنار خيابان نمی خوابد، شاھد زجر مادرش نيست، مورد اذيت و آزار قرار نمی گيرد

 

 زنان معتاد و تن فروشی
کند، فلذا  ای چاپش نمی توانم بنويسم، يا اگر بنويسم ھيچ روزنامه بينم و نمی خواھم خاطرتان را مکّدر کنم ولی چيزھايی ھست که می نمی

 :از جمله اين که. اش حرف نزنم ماند اگر درباره در گلويم می
 
ی دستی از  ھزار تومان است و نرخ سوءاستفاده ٨تا  ۶فروشِی زنان معتاد  تھران، نرخ تن ١٢ھای منطقه  در يکی از محله  -

 .ھزار تومان است ١٠البته نرخ حمام عمومی در ھمين محل ! ھزار تومان ٢ھا  ی اين زن شناسنامه ھای بی دختربچه
 
دادند و التماس  زدند، بھشان کاندوم رايگان می رفتند پتو را از روی معتادان کنار می تا ھمين چند وقت پيش مددکاران اجتماعی می-

ھای افزايش جمعيت و کمياب و گران شدن کاندوم، ديگر اين امکان  ولی حاال به خاطر سياست »تو رو خدا استفاده کنيد«کردند که  می
 .ھم وجود ندارد

 
زند به رابطه  کند و زل می کند ھرشب پاھايش را توی شکمش جمع می با مادرش زندگی می  ای که در يک زيرپله ساله ۵ی  دختربچه   -

 .اش در پِی مادرش با چندين مرد در يک قدمی جنسی پی

 

 آزادی زن  
 نشریه سازمان آزادی زن

www.azadizan.org 
 

 

آذر ماجدی: سردبیر  
majedi.azar@gmail.com 

  :هیئت تحریریه

 آذر ماجدی، سیاوش دانشور

 

   تلویزیون آزادی زن

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

  

   ۱۱۱۳۷: سیمبل ریت ۱۱۶۴۲: مگاهرتز
KMTV 

 ۹صفحه 


