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 کنفرانس سازمان آزادی زن
 مجمع آزاديخواهی و برابری طلبی 

 مصاحبه با آذر ماجدی رئيس سازمان آزادی زن

 
ــن      : آزادی زن   ــي  ســوم

ــه       ــان ــي ــفــرانــس ســال کــن
ــان آزادی زن در           ســازم

 جـایـگـاه و        ،پبش اسـت   
 اهميت آن چيست؟

ســازمــان :   آذر مــاجــدی  
ــن          ــيـ ــومـ آزادی زن سـ
کنفرانس ساليانه خود را     
ــن          ــد۔ ای ــن ــک ــي ــزار م ــرگ ب
مجمعی است که در آن       
فعالين جنبش آزادی زن      
گرد ميایند تـا مسـائـل و          
ــشــاروی        ــي ــضــالت پ ــع م
جنبش آزادی زن را مـورد       
بحث و بررسی قرار دهند     
و بــرای پــيــشــروی ایــن       
جنبش راه یـابـی کـنـنـد۔          
نقشه و برنامه فـعـالـيـت        
یک سال آتی سازمان را      
که بـه بـخـش الیـنـفـک             
جــنــبــش آرادی زن بــدل       
شــده اســت تــبــيــيــن و       
تعيين کنند۔ در این مجمع     
دو نسل از فعالين جنبش     

 از   ،آزادی زن گرد ميایـنـد     
چهره های پيشـتـاژ ایـن         
ــقــه         جــنــبــش کــه ســاب
طوالنی در مـبـارزه بـرای        
کسب حقوق زنان دارنـد      
تا نسل جـوانـی کـه بـه           
سرکوب خشن جمهـوری    
اسالمی چشم گشـوده     
است و بطـور روزمـره در         
مقابل زن سـتـيـزی ایـن          
نظام ایسـتـادگـی کـرده         
ــقــش اصــلــی         اســت۔ ن
کنفرانـس تـعـيـيـن افـق           
مبارزه و سيـاسـت هـای        
معين فعاليت در عـرصـه        
های مختلف از تبليغات تا     
سازماندهی اسـت۔ ایـن      
مجمع آزادی خـواهـی و        

 برابری طلبی است۔ 
اکنون نزدیـک   :   آزادی زن 

به چهار سال از تشکـيـل       
ســــازمــــان آزادی زن         

 جـا دارد یـکـبـار          ،ميگذرد
دیگر مـروری بـر اهـداف          

 سازمان بکنيم۔
ســازمــان :   آذر مــاجــدی  

آزادی زن بـا ایـن هـدف           
تشکيل شده اسـت کـه        
در مبـارزه بـرای آرادی و          

ــان     ــری زن ــراب ــخــش    ،ب  ب
 موثری  از  جنبش  آزادی      

زن را ســازمــان دهــد و           
فعالين آن را متشکل کنـد۔      
هدف اصـلـی مـا مـبـارزه           
برای کسب آزادی بی قيد     
و شرط زن و برابری کامـل       
زن و مرد است۔ این مبارزه  
ای اجتماعی و سيـاسـی      
است و وجوه مختلفـی را       
در برميگردد۔ مبارزه علـيـه      
حجاب اسالمی و آپارتـایـد      
جنسی یـک وجـه مـهـم           
فعالـيـت مـا را تشـکـيـل             
ميدهد۔ حجاب و آپـارتـایـد        
جنسی دو رکن اساسـی     
نظام اسـالمـی و پـرچـم          
سياسی جنبش اسالمی   
است۔ لذا مبارزه عليـه آن       
جایگاه بسيار مـهـمـی در        
ــرای آزادی و            ــارزه ب ــب م

 برابری داراست۔
ــژگــــی :   آزادی زن      ویــ

سازمـان آزادی زن بـرای         
 نسل جوان چيست؟

ابتدا باید :  آذر ماجدی
توصيفی از نسل جوان 
ارائه داد۔ آنچه در جامعه    
ایران کامال مشهود است  
شکاف ميان نسل  
هاست۔ معموال در همه   
جوامع  نسل های مختلف 
در سالیق شان و روش    
زندگی شان متفاوتند۔ 
ولی در ایران این اختالف 
بسيار عميق است۔ نسل 
جوان ایران عمدتا مدرن  
است و گرایش ضد 
مذهبی در این نسل  
بسيار قوی است۔ فعالين 
رادیکال جنبش آزادی زن  
عمدتا متعلق به نسل  
جوان است۔ شجاعت و 

 ایستادگی ،مبارزه جویی
از خصلت و مقاومت 

هایبرجسته این نسل  
است به این معنا سازمان   
آزادی زن مکان مناسبی    
برای این نسل است۔  
سازمان آزادی زن   

 رادیکال   ،سارمانی مدرن 

با خصلتی ضد مذهبی و      
 افراطی  است۔ 

ــاه  :   آزادی زن    ــگـ ــایـ جـ
ســــازمــــان آزادی زن         

 ؟چيست
جنبش : آذر ماجدی

آزادی زن یکی از   
مهمترین ارکان جنبش  
برای آزادی و برابری در 
ایران است۔ اهميت  
حياتی این جنبش 
برهيچکس پوشيده 
نيست۔ حتی جمهوری 
اسالمی نيز بر جایگاه 
رفيع این جنبش آگاه و از 
آن در هراس است۔  
اعالم جنگ های هر روزه 
به زنان برای رعایت 

 حجاب  ،مقررات اسالمی 
اسالمی وآپارتایدجنسی  
ار همين رو است۔ تربيت 
ارتش ویژه برای مقابله با 
زنان نيز تالشی برای  
خاموش کردن صدایی 
است که هر روز رسا تر 
ميشود۔  این جنبش       

وسيع و گسترده است و     
در عمق جـامـعـه نـفـوذ           
کرده است۔ بـه هـمـيـن          

خاطر است کـه گـنـجـی          
 که از   ،پاسدار۔ژورناليست

پــایــه گــذاران ســپــاه           
 ،سرکوب اسالمی اسـت   

کسی که ار افتـخـاراتـش       
الصاق حجاب با پـونـز بـه         

 زمـانـی     ،سر زنان اسـت   
که به خارج مياید تا پروژه      
آلترناتيو خود را به مزایـده      

 مجبـور مـيـشـود        ،بگدارد
عليه آپـارتـایـد جـنـسـی          
اعالم مو ضع کند و ایـن         
یک سند آشکار از قـدرت       
 جنبش آزادی زن است۔

سازمان آزادی زن متعلق   
به این جنبش وگردان 
بين المللی جنبش 
برابری طلبی بين المللی 
است۔ فعالين و رهبری 
آن از پيشتازان جنبش   
برای آزادی زن هستند۔ 
  ،تالش این سازمان  

سازماندهی جنبش       

آزادی زن و گرد    آوردن          
ــرچــم           ــک پ ــحــت ی آن ت
رادیکال و آزادیـخـواهـانـه        
است که به کم رضـایـت        

 از حـق خـود         ،نمـيـدهـد   
نميگذرد و بـرای حـقـوق        
خــود قــاطــعــانــه مــبــارزه     
ميکند۔ سازمان آزادی زن     
طی این دوره پيـشـرفـت       
بسياری کـرده اسـت و         
جــای خــود را در مــيــان         
جنبش آزادی زن باز کرده     
است۔  ولـی هـنـوز راه            
بسياری را باید بپيـمـایـد۔       
مــا در ایــن کــنــفــرانــس        
ــالش          ــی را ت ــرم ــف ــالت پ
خواهيم کرد بـه تصـویـب        
برسانيم تـا بسـيـاری از         
کمبـود هـای تـاکـنـونـی           
سازمان را بپوشانيم۔ من    
هــمــيــنــجــا ار تــمــامــی       
عالقـمـنـدان و فـعـالـيـن            
جنبش آزادی زن دعـوت       
ميکنم کـه بـه سـازمـان          

 آزادی زن بپيوندند۔

 
 
 
به مناسبت سالگرد قتل 

 و ۶٧ و ۶٠عام زندانيان 
گراميداشت یاد  
عزیزانمان همراه خانواده 
ها و نزدیكان جانباختگان  
و قربانيان رژیم اسالمی  
به گورستان خاوران  

درتابستان سال  ! ميرویم
 هزاران تن از ١٣۶٧

زندانيان سياسی پس از   
یک محاکمه چند دقيقه 
ای در اکثر زندانهای ایران   
توسط رژیم جنایتکار 
جمهوری اسالمی اعدام  

جسد این عزیزان . شدند
در گورهای دسته جمعی 
چال شد تا خانوادهای 
آنها حتی نتوانند از محل   
 دفن فرزندانشان با خبر 

جمهوری . شوند
اسالمی از تمامی   
امکانات خود استفاده 
کرد تا فرزندان این عزیزان 
برای پدرها و 
مادرهایشان شعری   

تا مادران و  . نسرایند
پدران بر گور دسته 
جمعی فرزندانشان گل   

تا خواهران و  . نکارند
برادارن آنها دست از   

تا جهانيان  . مبارزه بکشند
  دیگر با خبر  آشوویتساز

جمهوری          ! نگردند

" اسالمی با پروژه  
فتوای قتل سلمان 

افکار عمومی " رشدی 
مردم آزایخواه جهان  
رامشغول کرد تا هزاران   
انسان آزادیخواه را تحت  

محارب با   "  و "  ارتداد"نام 
در خود ایران اعدام  " خدا

کند، بدون آنکه جهانيان  
. از این جنایت آگاه شوند
بدون اینکه امکان اعتراض  
به این جنایت را پيدا  

بعد از گذشت .کنند
نزدیک به دو دهه و 
حضور هر ساله مردم 
آزادیخواه در کنار خانواده  
های  زجر کشيده، 
جمهوری اسالمی در  
سال گذشته تالش کرد  
تا آثار این جنایت را ناپدید 

اعتراضات مردمی   . کند

٤ادامه در صفحه    
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پروين کابلی با شاهرخ رئيسی گفتگوی  
  در مورد همجنسگرايان ايرانی

)٢(سازمانيابی و فعاليتهای آنها                        

 اين گفتگو به دليل مفصل و طوالنی بودن آن
.  در چند شماره متوالی به  استحضار حوانندگان عزيز خواهد رسيد  

شـمـا   :   پروین کـابـلـی    
قــبــال اشــاره آــردیــد کــه       

ای جز ورود به عرصـه       چاره
هـای سـيـاسـی          فعاليـت 

. واجــتــمــاعــی نــداریــد        
منظورتان ایـن اسـت کـه         
عليه جمهوری اسـالمـی      

 کنيد؟ چگونه؟ فعاليت می
اول از    : شاهرخ رئيسی 

همه یک نکته را قـبـل از           
پاسـخـگـویـی بـه سـوال           
ــم           ــنـ ــر کـ ــا ذکـ ــمـ . شـ

های سازمـان مـا،        فعاليت
به هيـچ وجـه صـرفـا بـه             
ــان داخــل کشــور         ــي ــران ای

شود و مـا از         محدود نمی 
تمامی ایـرانـيـان اقـلـيـت          
جنسی کـه در سـراسـر         
جهان پراکنـده شـده انـد         

یکـی از    .   کنيم  حمایت می 
این موارد، حمایت از آنـان       
برای گرفتن اجازه اقامت و     
اثبات حـقـانـيـتـشـان بـه            
عنوان یک اقليت جنسی،    
در دادگــاه پــنــاهــنــدگــی      

امـا شـایـد بـتـوان          .   است
گفت که سـنـگـر اصـلـی           
مبـارزه مـا، داخـل ایـران           

 . است
در داخل ایران بنا به  

زنند در  تخمينهایی که می 
 درصد افراد ۵حدود 

 ١٠اجتماع همجنس گرا، 
 ٢درصد دوجنس گرا و 
درصد دگرجنس گونه
)Transgender . هستند) 
یعنی اگر جمعيت ایران 

 مليون باشد، بيش از ٧٠
 مليون نفر اقليت ١١

جنسی در ایران وجود 
همجنس گرایان  . دارد

 ٣٫۵داخل کشور حداقل 
مليون نفر هستند، 
 ٧دوجنس گرایان در حدود 

مليون و دگرجنس گونگان 
.  ميليون نفر١٫۵در حدود 

این آمار درصدی است که 
بر اساس جدید ترین 
تحقيقات علمی در جهان  

 ۵(مشخص گردیده است 
 ١٠درصد همجنس گرا، 

 ٢درصد دوجنس گرا و 
). درصد دگرجنس گونه

بنابراین برای فهميدن 
اینکه مسئله اقليتهای 
جنسی چه ابعادی دارد  
نياز چندانی به محاسبات  
پيچيده وجود ندارد و با یک 
ماشين حساب و چند      

عمل ساده ریـاضـی مـی        
توان به تـعـداد تـقـریـبـی            
اقليتهای جـنـسـی را در         

 ١١این   .   ایران حساب کرد  
مليون نفر در اجتماعی به     
ــاالر و           ــردسـ ــدت مـ شـ

. برنـد   هموفوبيک بسر می  
نظام دگرجنس گـرایـی      در

اجباری که در ایران وجـود       
دارد و با توجه بـه ایـنـکـه           
این انسـانـهـا از حـداقـل           
حــقــوق انســانــی خــود        
محروم هستند، تعـجـبـی      
ــار           ــه آم ــرک ــســت اگ ــي ن
خودکشی و بـيـمـاریـهـای        
روانی در بين اقـلـيـتـهـای         
جــنــســی در ایــران بــاال        

مـا بـرای آگـاهـی         .   باشد
دادن به این افراد، نيازمنـد      

مـا  .   آزادی بيان هسـتـيـم      
ــه          ــن نشــری حــق داشــت

در فضای ایران بـه      .   نداریم
ــم          ــل ســانســور رژی ــي دل

توان اطالعات صحيـح      نمی
از .   علمی به مردم رسانـد    

طرفی ما خـواسـتـار لـغـو          
کليه قوانين مـجـازات، بـر        
عليه همجنس گـرایـان و        
همچنين ایجاد قـوانـيـنـی        
جهت حمایـت و دفـاع از          
حقوق شـهـرونـدی آنـان         

 . هستيم
اگر فضای کشور ما 
فضایی بود که در آن  
امکان اطالع رسانی و   
برقراری دیالوگ با قانون 
گذاران و کارگزاران رژیم   
وجود داشت، ما مثل دیگر 
سازمانهای همجنس   
گرایان در کشورهای  
غربی و دموکراتيک، 
فعاليت متداول سياسی 

مثال با احزاب . کردیم می
سياسی ارتباط می 
گرفتيم، نمایندگانی وارد 
سيستم قانون گذاری 

کردیم و  کشور می
. فعاليتهایی از این قبيل
اما دولت ایران راه را بر 
 برقراری هر گونه دیالوگ

دولت ایران . بسته است
کوچکترین حقوقی برای 
همجنس گرایان قائل 
نيست و این حق را به 

های  مطبوعات و رسانه
دهد که    جمعی نيز نمی

به اطالع رسانی عـلـمـی       
ماهيت و ساختار   .   بپردازند

رژیــم ایــران نشــان داده        
است که در خود پتانسيل     
رسيدن به این تغييـرات را       

البته ایـن نـظـر        .   نيز ندارد 
الزم .   شخصی من اسـت    

ــه           ــم کـ ــویـ ــگـ اســـت بـ
صحبتـهـایـی کـه مـن در            

کنم نظرات من و      اینجا می 
تا حد زیادی هـم مـواضـع         

به نـظـر   . سازمان ما است 
شخص من و نيز سازمـان      
ما، رژیم حـاکـم بـر ایـران           
نشان داده است که تـوان      
ــراری         ــرق ــل ب ــانســي ــت و پ
دیالوگ سالم با اقليتهـای      

یـکـی از     .   جنسی را ندارد  
مهمترین دالیل آن شـایـد       
مربوط به مـذهـبـی بـودن         
ســـاخـــتـــار ایـــن رژیـــم        

 . باشد می
زمانی که مذهب از حد 
حریم فردی و خصوصی 

وارد  زندگی افراد
های سياسی و  عرصه

اجتماعی شد، نشان داد  
تواند منجر به ایجاد  که می
ترین دیکتاتوریها  مخوف
هم اکنون یک  . بشود

اش را در   نمونه اسالمی
ایران شاهدیم و 

اش را   های مسيحی نمونه  

در دوران قرون وسطـی و       
حاکميت کليسا در غـرب       

اکـنـون کـه      .   شناسيم  می
رژیم ایران ما را از داشتـن       
حداقل حقوق انسانيـمـان     
محروم کـرده و راه را بـر            
برقراری هرگونـه دیـالـوگ       
بسته است، ما چـاره ای       
جز وارد شدن بـه عـرصـه         
فعاليت سياسی بر عليـه     

 . رژیم ایران نداریم
البته الزم است بگویم که 
فعاليت سياسی 
قسمتی از فعاليت 
سازمان ما است و ما    
فعاليتهای دیگری نيز 
مانند فعاليتهای حقمقی  

ما با . و فرهنگی داریم
وجود اینکه یک سازمان   
حقوق بشری هستيم، 
اما در این شرایط مجبور  
به فعاليت سياسی بر 
. عليه رژیم ایران هستيم
اینرا خدمتتان عرض کنم 
که سياست و عرصه 
فعاليت سياسی برای ما 
یک وسيله است و هدف 
ما دفاع از حقوق اقليتهای 

ما یک . جنسی می باشد
سازمان سياسی به آن   

های  معنی که برنامه
سياسی مشخصی برای 
رسيدن به قدرت و اداره  
حکومت داشته باشيم، 

اما در راه دفاع از  . نيستيم
حقوق اقليتهای جنسی، 

ای جز ورود به عرصه  چاره
فعاليتهای سياسی 

کليه سازمانهای   . نداریم
معتبر دفاع از حقوق 
همجنس گرایان، حتی در 
کشورهای غربی، 
مشخصا به هدف تاثير  
گذاشتن در قوانين 
کشورشان فعاليت  
.سياسی دارند منهم  

کنم که کسی  گمان نمی
بتواند ادعا کند که فعال 
حقوق همجنس گرایان 
ایرانی است، اما هيچ 

به (فعاليت سياسی 
) همان معنی که گفتم 

.        ندارد  
جنبش همجنس گرایان 
ایرانی، در مقایسه با مثال 
جنبش کارگری یا جنبش  

زنان، یک جنبش بسيار        
جوان است که سابقه آن      

. رسد    سال نمی    ٣۵به   
همجنس گرایان ایرانی و      
بخصوص فعاالن نسل بعد     
از انقالب، متاسفانه یاس     
و سرخوردگی عجيب و        
انفعال خاصی پيدا کرده        

نسل امروز ایران به       .  اند
شدت سياست زده و از        
هر فعاليت اجتماعی و         
. سياسی گریزان است      

این خصوصيات در بين           
اقليتهای جنسی، به این     

چند (دليل که هميشه         
تحت سرکوب  )  هزار سال 

و فشار بوده اند بيشتر          
اکنون .  شود    دیده می   

جنبش همجنس گرایان       
ایرانی، که سازمان ما زیر      
مجمومعه این جنبش می    
باشد، دارد کم کم به            
ضرورت فعاليت سياسی     

ما یک   .  شود   واقف می  
جنبش جوان هستيم و        
بسيار الزم است تا با            
اندیشيدن و دیالوگ بين       
خودمان و استفاده از خرد     
جمعی به راه کارهای           
مشخصی برای رسيدن       
به اهداف و                          

. هایمان برسيم     خواسته
برخی از این راه کارها باید  
در عرصه کار و فعاليت           
. سياسی ما باشد             

جنبش همجنس گرایان       
ایرانی به اعتقاد من هنوز      
به راه کارهای مشخص        
. سياسی نرسيده است    

ما از شماره بعدی نشریه     
خواهيم        می"  چراغ"

ستونی را به این موضوع       
مهم اختصاص دهيم و از       
صاحبنظران و فعاالن            
سياسی و اجتماعی          
دعوت کنيم که در این            

 . گفتمان شرکت کنند
من خودم راه کارهایی          
برای فعاليت در عرصه          
مبارزه سياسی دارم که       

  این راه .  مطرح خواهم کرد  
 : کارها از این قرارند

حمایت و پيوستن          -١
جنبش همجنس گرایان و     
فعاالن جنبش ما به دیگر       
جنبشهای مدنی در ایران     
برای رسيدن سریعتر به       

 اهداف مشترک 

  ٣دامه در صفحها
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 !جمع های آزادی زن را تشکيل دهيد
 .با ما ارتباط بگيريد

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

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

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

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

 .خود را اعالم کنيد
در مبارزات و اعتراضات مردم با شعارهای    
آزادی زن، زنده باد آزادی و برابری، مرگ        
د            اي و ب بر حجاب اجباری، آپارتايد جنسی لغ

 .گردد شرکت کنيد
ه                      ن ب وست ي ه پ ان را ب ت ان اي دوستان و آشن

 .سازمان آزادی زن تشويق کنيد

 !ناموس پرستی اسالمی جنايت ديگری خلق کرد
. فاجعه باور نکردنی است   
ــات         ــزارش ــر اســاس گ  ب

ــوان زن           ــده از مــری رســي
جــوانــی بــه نــام امــيــره         
دادگســتــر بــه دســت          
خانواده اش پس از انـکـه        
تــوســط شــخــصــی مــورد     
تجاوز قرار گرفته است، به     

این زن  .   قتل رسيده است  
جوان ابتدا به وسيله عـده      
ای ربوده شده و بـعـد از           
چند روز به منزل خواهرش 

پـس  .   برگردانده می شـود   
از اینکه خـانـواده ایـن زن          
متوجه ميشوند کـه او در        
زمان غيبتش مورد تـجـاوز       
قرار گرفته است، او را در        

" ناموس اسالمی " دفاع از   
 . خود به قتل ميرسانند

زنــان قــربــانــيــان نــامــوس     
يـف اسـالمـی        پرستی ک

اما مسبب چنين   .   هستند
شرایطی رژیم اسالمی و     
فرهنگ و ضـد انسـانـی          
. اسالمی در جامعه است   

" نامـوسـی  " قتل و جنایت    
ادامه و هـمـزاد اعـدام و           
ــایــت         ــگــســار و جــن ســن
ــه و           ــتـ ــافـ ــان یـ ــازمـ سـ
سيستماتيک دولـتـی در       
. جمهوری اسالمی اسـت   

مسببين چنين جـنـایـتـی        
بـایــد در کــنـار بــانـيــان و            
ــيـــن      ــنـ ســـردمـــداران چـ
ســيــســتــمــی مــجــازات      

 . شوند
اما این فقط گوشه ای از        
جــنــایــتــی اســت کــه در       
جامعه بر عليه زنان اعمال     

فقط طـی سـال       .   ميشود
 زن در    ٣٠گذشته بيش از    

شــهــر مــریــوان بــه قــتــل       
آمار حکایت از    .   رسيده اند 

این دارد که فقط در شـهـر        
مریوان هـر مـاه یـک زن            
دست به خود سوزی می     

چندی پيش نيز دختـر     .   زند
 سـالـه ای در شـهـر            ١٨

مراغه خـود رادر مـقـابـل           
چشــم خــانــواده بــه دار        

این دختـر جـوان      .   ميکشد
پــس از ضــرب وشــتــم و         
تهدید تـوسـط پـدرش بـه          

حــفــظ آبــروی      " دلــيــل     
خود را بـوسـيلـه      "  خانواده

چادرش از لوله گاز حـيـاط        
 . خانه حلق آویز ميکند

اساس آمار سازمان ملل     
 ۵متحد ساليانه حدود  

هزار زن و دختر جوان به  

ــام        ــه ن ــوس " ب ــام ، و   " ن
ــت  "  ــيـ ــثـ ــيـ ــه  "   حـ ــتـ آشـ

اما آمار واقعـى    .   شوند  می
قطعا رقمى باالتـر از ایـن         
ميزان است؛ چـرا آـه در         
بسيارى از موارد شكایتى    
صورت نمـی پـذیـرد و یـا            

هاى قربانـيـان بـه         خانواده
دروغ ایـن جـنـایـات را بـا             
ــون          ــچ ــم ــى ه ــن ــاوی ــن ع

ــوزی "  ــودســــــــ ، " خــــــــ
و "   تصـادف " ،   " خودآشى" 

گـزارش  "   ناپدید شـدن   " یا  
 .دهند مى

ــم اســالمــی و            ــا رژی ام
فرهنگ و سـنـت حـاکـم           
مــقــصــر اصــلــی چــنــيــن       
. جنایتی در جامعه اسـت     

 قـانـون     ٢٢٠طبـق مـاده       
مجازات اسالمی، پـدر یـا       
جد پدری در صورت کشتن   
فرزند از تخفـيـف ویـژه در          
مجازات کمتـری بـرخـودار       

 قـانـون    ۶٣٠ماده  .   هستند
مجازات اسالمى مردان را    
ــا          در صــورت مــواجــهــه ب
خيانت همسر مـجـاز بـه         

حـتـی   .   دانـد    قتل وى مـی   
مطالعات انجـام شـده در        
زمــــيــــنــــه جــــنــــایــــت     

 ١۵در   "   هــمــســرآشــى " 
ــان آشــور نشــان          اســت

دهد که چنين قانونـی       می
عمال مـوجـز و مـحـرکـی           
برای قتـل هـمـسـران در          
 .موارد بسياری بوده است

دهنـد    تحقيقات نشان مى  
آه مجرمين در اآثر مواقـع      
مردان فاميل از جمله پدر،     
برادر و یا شوهر هستند و      
قربانيان اغلب جوانان زیـر      

گيـرد     سال را در بر می     ١٨
آه حتى در برخـى مـوارد        

دست بـه ایـن      "   داوطبانه" 
زنــنــد آــه      جــنــایــات مــى  

تخفيف مـجـازات شـامـل         
 .حالشان شود

مردم آزادیخواه، زنان و     

مردان برابـری طـلـب، در         
بغل گوش شما حـوادثـی       
رخ ميـدهـد کـه اتـفـاقـی            
. نيست، تصادفی نيـسـت    

یــک "   نــامــوس پــرســتــی  " 
ــيــف و ضــد            ــ ســنــت ک

ــی اســت     ــچ  .   انســان ــي ه
انسانی کاال و مـایـمـلـک         
. انسان دیـگـری نـيـسـت        

هيچ انسانـی حـاکـم بـر          
ــدن انســان            جســم و ب

زنـان و    .   دیگـری نـيـسـت      
دختران در مایملک مـردان     

رژیـم  .   خانواده نـيـسـتـنـد       
جــمــهــوری اســالمــی و       
سنت زن ستيز اسـالمـی      
حاکم مسبـب گسـتـرش       
جنون آميز چنين جنایـتـی      

زمانيـکـه   .   در جامعه است  
 ،دولت اسـالمـی حـاکـم        

زنان را بخـاطـر زن بـودن،          
بخاطر عشـق ورزیـدن و         
دوست داشتن مجـازات و      
سنگسار و اعدام ميکنند،    

" نـامـوس پـرسـت      " مردان  
نيز به خود جرأت ميدهـنـد       
که چنين جـنـایـتـی را در           
حق زنان و دختران تـحـت        
حمایت قـانـون اسـالمـی        

ایـن اعـمـال      .   اعمال کننـد  
ضد انسـانـی تـحـت نـام           

نـامـوس خـانـواده       " دفاع از 
به دليـل وجـود آپـارتـایـد           " 

جنسی حاکم بر جـامـعـه        
مــردســاالر صــورت مــی       
پذیرد و یـکـی از اشـکـال           
. کریه ستم بـر زن اسـت        

برای از بين بـردن چـنـيـن          
جنایاتی بـایـد دسـت بـه          

ــرد    ــم    .   ریشــه ب ــد رژی ــای ب
اسالمی حـاکـم را بـزیـر           

ــایــد فــرهــنــگ     .   کشــيــد ب
اسالمی حاکم بر جامـعـه      
را به همراه رژیم اسالمی     
. حــاکــم ســرنــگــون کــرد      

سازمان آزادی زن شما را      
تا دیوار این   :   فرا می خواند  

. آپارتاید را در هم بشکنيم    
باید برابری زن و مرد را بـه        
پــایــه ای تــریــن حــقــوق        
انسانی در جامعه تـبـدیـل     

بـرقـرای آزادی  و         .   کنيـم 
برابری کامل بين زن و مرد      

 ميلـيـون    ٧٠تنها راه نجات    
انسان برای رسـيـدن بـه         
یک زندگـی سـعـادتـمـنـد          

 . است

. . . پروين کابلی با شاهرخ رئيسی  گفتگوی  
٢از صفحه    
حمایت و پشتيبانی از  -٢

جریانهای سياسی که 
منجر به ایجاد فضای 
دموکراتيک در ایران 

شوند                      می  
حمایت از جنبشهایی   -٣

که منجر به جدایی دین از 
سياست و ایجاد فضای 
دموکراتيک در داخل کشور 
شوند و ایستادن در کنار 
دیگر مبارزان در جبهه  
مبارزه عليه استبداد 

البته با هوشياری و (
)                 چشمان باز 

همکاری با نهادهای   -٤
المللی دفاع از حقوق  بين

بشر و انعکاس ظلمها و  
ستمهای وارد بر همجنس 
گرایان ایرانی برای 
جهانيان و سازمانهای    

المللی به هدف وارد  بين
ساختن فشار سياسی 

المللی به  در سطح بين
 رژیم ایران                    

در تبصره :  پروین کابلی
گویيد   اهدافتان می2

باتوجه به شرایط و نيازها، 
  

اهداف سازمان قابل تغيير  
ميشه کمی  . باشد می

بشتر توضيح بدهيد؟ 
منظورتان چه شرایطی  
 است؟                        
: شاهرخ رئيسی

منظورمان به مقتضای  
ضروریات زمانی ایجاد 
برخی تغييرات در برخی 

.     اهداف سازمان است   
هدف اصلی سازمان ما        
دفاع از حقوق و پر داختن       
به مسائل اقليتهای             

حال بر    .  جنسی است   
حسب ضروریات ممکن        
است که زمانی به این          
نتيجه برسيم که می           
بایست مثال برای رسيدن     
به این هدف اصلی که          
داریم، الزم است اهداف       
جدیدتری به موارد قبلی       
بيفزایيم و یا اهداف قبلی      
را قدری تغيير داده و یا           

منظور از  .  وسعت بخشيم 
 .این عبارت این است
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 سومين کنفرانس ساالنه 

 !سازمان آزادی زن 
 !آزادی زن آزادی جامعه است

 :سخنرانان 
ش آزادی زن در ایران، مبـارزه بـا         جنب:      رئيس سازمان آزادی زن    ،آذر ماجدی 

 اسالم سياسی، چشم انداز آزادی در خاورميانه
   رئيس هئيت دبيران  حزب کمونيست کارگری ایران ،  اصغر کریمی

 8جـنـبـش      :    ،عضـو شـورای مـرکـزی سـازمـان آزادی زن                  پروین کابـلـی   
 مارس،دریچه ای برای آزادی زن در ایران 

  
فعاليتهای سازمان آزادی   :    سردبير نشریه انگليسی آزادی زن ، مریم کوشا 

 زن در خارج  و تاثير آن بر جنبش برابری طلب در ایران 
 
 ایذر بيمـاری پـنـهـان       : عضو شورای مرکزی سازمان آزادی زن         ،شهال نوری  

 زنان در ایران 
 

مبارزه ما ، جنبشی    :      عضو شورای مرکزی سازمان آزادی زن      ،مهين عليپور 
 برای انسان 

 
بـازار کـار در ایـران و            :      از فعالين سـازمـان آزادی زن         ،اسماعيل مولودی 

 موقعيت زنان 
 

 موانع  سازماندهـی     : عضو شورای مرکزی سازمان آزادی زن       ،  علی جوادی 
 زنان در ایران

 
  بعدازظهر13 ساعت شروع کنفرانس  2006 سپتامبر 2:  زمان 

 
 گوتنبرگ سوئد :   مکان 

واقـــع  Coop forum بـــاالی           Wieselgrensplatsen:    ســـالـــن    
 ، هيسنگن   Wieselgrensplatsenدر

  .شرکت در این کنفرانس برای همگان آزاد است 
توانيد با پروین کابلی دبير اجرائی سازمـان         برای اطالعات بيشتر می   

مـایـل       یـا آدرس ای       0046707744020آزادی زن با شماره تـلـفـن          
se.yahoo@parvinkaboli  تماس بگيرید. 
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 رئيس سازمان آزادی زن
 آذر ماجدی 

 
azarmajedi@yahoo.com 

 
 سردبير نشريه
 پروين آابلی

 
parvinkaboli@yahoo.se 

       
Tel: +46 707 744 02     

 
 دستياران سردبير

 اسماعيل اوجینياز قائدی               
  

١از صفحه . . .             گلهای سرخ باغچه را   

حضور آنها در خاوران و با    
گلهای سرخ و سرود  
انترناسيونال جمهوری 
اسالمی را به عقب 

خاوران  .نشينی وادار کرد
یک مکان تاریخی است   
که جهانيان باید از  

بعد . وجودش باخبر شوند
از گذشت دو دهه از قتل 
عام زندانيان سياسی در 

 هنوز ۶٧ و ۶٠سال 
هستند مردمی که حتی 

خاوران  نمی دانند، 
کيست؟ چيست و يا 

سازمان آزادی   کجاست ؟
زن از شما مردم آزادیخواه  
و مترقی و شما مادران و   
پدرانی که طعم تلخ از 
دست دادن فرزندان خود را  
به هر دليلی چشيده اید، 
از تمامی کسانی که   
خواهان بزرگداشت یاد این 
عزیزان هستند، ميخواهد 

 شهریور      ١٠که درتاریخ 

دسته جمعی به خاوران  
خاوران را گلباران  . بروید
یادشان را گرامی   . کنيد
.                         بدارید  

عزیزان خفته در این گورها 
اولين نسلی بود که به 

. گفتند" نه "رژیم اسالمی  
نباید اجازه دهيم این 
جنایت عظيم رژیم  
اسالمی به فراموشی 

.                سپرده شود  
  زنده باد آزادی و برابری  

 سازمان آزادی زن    
٢٠٠٦ آگوست ٢٢  

 !مرگ بر اپارتاید جنسی
از کمپين لغو منع ورود زنان به استادیومهای 

 !ورزشی دفاع کنيد
 

مبارزه برای لغو آپارتاید جنسی یک رکن پایه ای و مهم             
مبارزه برای لغو ستم بر زنان و آزادی جامعه از اسارت               
سياست ارتجاعی جداسازی جنسی انسانها در جامعه       

يف جمهوری            .  است این مبارزه قدمتی به عمر رژیم ک
يف و ضد          .  اسالمی دارد  آپارتاید جنسی سياستی ک

دیواری از زندانی است که رژیم                .  انسانی است   
این .  اسالمی عليه زنان در جامعه ایجاد کرده است              

سياست زشت و ضد انسانی مشابه سياست آپارتاید          
نژادی است که در دوره ای زندگی مردم آفریقای جنوبی 

 .را به تباهی کشانده بود
لغو آپارتاید جنسی در تمامی عرصه های زندگی، چه             
در محيط کار، چه در محيط های آموزشی و                             
دانشگاهی، و چه در اماکن تردد اجتماعی، یک محور             

تالش برای درهم    .  مبارزه زنان و مردان ازادیخواه است       
شکستن آپارتاید جنسی در هر اعتراض برابری طلبانه           

 . از اولين اقداماتی است که شاهد آن هستيم
یکی از جلوه های اخير مبارزه عليه آپارتاید جنسی                 
تالش زنان برای لغو ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاهها           

این حرکت اعتراضی در     .  و استادیومهای ورزشی است    
دفاع "کمپين  .  جامعه امروز ابعاد گسترده ای یافته است      

یکی از خواستهای جنبش " از حق ورود زنان به ورزشگاه
 . آزادی زن در جهت رفع تبعيض جنسی است

سازمان آزادی زن ضمن پشتيبانی از خواست شرکت             
بدون قيد و شرط زنان در ورزشگاهها از تمامی زنان و                
مردان آزادیخواه  ميخواهد که از این خواست بر حق                 

 . عليه آپارتاید جنسی دفاع کنند
سياست آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی در هم                   

سياست آپارتاید جنسی در ایران و             .  شکسته شد  
. جوامع اسالم زده هم باید در هم شکسته شود                   

سازمان آزادی زن خواهان محکوميت و اخراج رژیم                  
اسالمی از تمامی مجامع بين المللی به علت اعمال             

يف اپارتاید جنسی در جامعه است  . سياست ک
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