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جنبش آزادی زن
 ٨مارس را گرامی می دارد
 ٨مارس روز اعالم ھمبستگی جنبش
آزادی زن در منطقه عليه جنبش اسالمی!
 ٨مارس روزی است که در گوشه و کنار جھان
ھواداران آزادی زن يکبار ديگر تعھد خود را به
مبارزه تا دستيابی به آزادی زن و برابری کامل زن
و مرد اعالم ميکنند ٨ .مارس به سمبل آزاديخواھی
و برابری طلبی بشريت مدرن بدل شده است .اکنون
بيش از يک قرن است که آزاديخواھان روز ٨
مارس را گرامی می دارند.
 ٨مارس برای جنبش آزادی زن در ايران فقط يک
روز جھانی نيست؛ اين روز دارای يک اھميت
تاريخی ويژه برای اين جنبش است؛  ٨مارس روز
تولد جنبش نوين آزادی زن در ايران است ٣۴ .سال
پيش ،چند ھفته ای پس از بقدرت رسيدن حکومت
زن ستيز اسالمی ،جنبش آزادی زن با يک اعتراض
توده ای عليه حجاب اسالمی و زن ستيزی رژيم
اسالمی ابراز وجود کرد .بميدان آمدن توده ای زنان
عليه رژيم اسالمی يک واقعه تاريخی است و
انعکاسی وسيع در سطح جھان داشت .اين رويداد
تاثيرات پايدار خود را بر مناسبات آشتی ناپذير
جنبش حقوق زن و جنبش اسالمی گذاشت .جنبش
آزادی زن طی سی و چند سال اخير عليه رژيم
اسالمی ،حجاب اسالمی ،آپارتايد جنسی و زن
ستيزی اسالمی جنگيده است .اين جنبش فراز و
نشيب ھای بسيار داشته است ،اما ھيچگاه از پای
ننشسته است و اکنون به الگوی آزادی زن در منطقه
بدل شده است.
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 ٨مارس مظھر
آزاديخواھی و برابری طلبی!
آذر ماجدی
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بمناسبت دھمين سالگرد تشکيل سازمان آزادی زن

سمينار موقعيت زنان و جنبش اسالمی در
خاورميانه و آفريقای شمالی برگزار شد!
چھارمين کنفرانس
سازمان آزادی زن برگزار شد!

آزادى زن يک رکن اساسى
آزادى جامعه است!
سياوش دانشور
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 ٨مارس در ايران به يک سنت پايدار بدل شده
است .تالش ھای رژيم اسالمی برای مقابله با ٨
مارس و جانشينی آن با يک روز اسالمی ،روز تولد
فاطمه ،با شکست مفتضحانه ای مواجه شد .تالش
ھای اخير جنبش ملی – اسالمی برای آفريدن يک
روز "ملی" زنان در تقابل با روز جھانی زن نيز
راه به جايی نبرد .جنبش آزادی زن در ايران در
کنار و در ھمبستگی با جنبش بين المللی حقوق زن
در جھان  ٨مارس را گرامی ميدارد .ھم جنبش
آزادی زن و ھم رژيم اسالمی از مدتی قبل به
استقبال آن ميروند .رژيم
صفحه 2

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!
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اسالمی به نيروھای سرکوب خود برای مقابله
با اين روز آماده باش می دھد ،ارازل و اوباش
خود را به خيابان ھا برای اذيت و آزار و
سرکوب زنان می فرستد .جنبش آزادی زن می
کوشد راھی برای گراميداشت اين روز،
عليرغم سرکوبگری ھای رژيم بيابد .اين روز،
روز تقابل جنبش آزادی زن و رژيم اسالمی،
يک جبھه نبرد آزاديخواھی و سرکوبگری
اسالمی است.

صفحه 2

شورای مرکزی
سازمان آزادی زن

اکنون بيش از دو سال است که خاورميانه و
شمال آفريقا ،اين منطقه اسالم زده شاھد خيزش
عظيم توده ھای انقالبی عليه سرکوب و اختناق،
فقر و نابرابری است .اسالميست ھا در اين
ميان مذبوحانه ميکوشند بميزان ھر چه بيشتری
در قدرت سھيم شوند .جنبش آزادی زن در
منطقه ،بويژه در تونس و مصر عليه اسالميست
ھا بميدان آمده است .تاريخ بار ديگر تکرار می
شود .جنبش آزادی زن دشمن آشتی ناپذير
جنبش اسالمی است.
بايد بکوشيم تا بھر شکل ممکن اين روز را
گرامی بداريم! از تظاھرات و اعتراض در
خيابان تا جلسات سخنرانی و جشن؛ از جمع
شدن در محافل کوچک تا شادباش اين روز در
محل کار ،مدارس و دانشگاه ھا و محالت٨ .
مارس روز ماست؛ روز آزاديخواھی و برابری
طلبی است؛ روزيست که به دنيا اعالم می کنيم
تا دستيابی به آزادی و برابری کامل زنان از
پای نخواھيم نشست .در اين روز بايد ھمبستگی
عميق خود را با جنبش آزادی زن در منطقه،
بويژه تونس و مصر اعالم کنيم .مبارزين اين
جنبش ھا ھم سرنوشتان ما ھستند .در ھمبستگی
با يکديگر قدرتمند تر خواھيم شد.

مريم افراسياب پور ،سھيال ترکيه ،چيمن دارابی ،افسانه ذيجی ،نوشين
قادری ،مريم کوشا ،آذرماجدی ،شھال نوری و کريم نوری

سازمان آزادی زن ،مبارز سرسخت آزادی بی
قيد و شرط و برابری کامل و واقعی زن و مرد
است .سازمان آزادی زن يک لحظه از تالش
خويش برای دستيابی به اين امر باز نمی ايستد.
بياييد با ھم ،دست در دست ھم ،در کنار و
ھمراه ھم در اين روز تعھد خود را بر استحکام
و تقويت مبارزه خويش اعالم کنيم .به سازمان
آزادی زن بپيونديد .سازمان آزادی زن سازمان
شما است!
زنده باد آزادی و برابری
زنده باد  ٨مارس
ستم بر زن موقوف
سرکوب زن ممنوع
سازمان آزادی زن
 ۵مارس ٢٠١٣

لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم ھاى دست و
پاگير و عقب مانده اخالقى ،فرھنگى و ناموسى که
نافى استقالل و اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان
يک شھروند متساوى الحقوق در جامعه است!

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!

آزادی زن
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 ٨مارس
مظھر آزاديخواھی و برابری طلبی!
آذر ماجدی
در آستانه  ٨مارس ،روز جھانی زن ،ھستيم.
اکنون بيش از يک قرن است که  ٨مارس به
مظھر آزاديخواھی و برابری طلبی بدل شده
است .ھر سال در اين روز ،يکبار ديگر
جنبش آزادی زن و جنبش کمونيستی تعھد
خويش را به مبارزه بی وقفه برای آزادی
زن و برابری کامل و واقعی زن و مرد
اعالم می کنند.
حدود دو قرن است که جنبش حقوق زن به
شکل اجتماعی به ميدان مبارزه برای
برابری پا نھاده است .بيش از يک قرن از
تعيين روزی بنام روز جھانی زن توسط
جنبش کمونيستی می گذرد .اما ھنوز زنان
در تمام دنيا تحت ستم اند .به يمن مبارزات
وسيع اجتماعی توسط جنبش آزادی زن و
جنبش کارگری و کمونيستی در بخشی از
جھان ،در دنيای سرمايه داری پيشرفته،
زنان به برخی از حقوق خويش دست يافته
اند .اين پيشروی ،گرچه بسيار باارزش است
اما اوال ،در متن جھانی ھمچون قطره ای در
اقيانوس است و ثانيا در ھمين کشورھا نيز
بخش وسيعی از زنان تحت ستم و تبعيض
قرار دارند .خشونت و تجاوز ھنوز يک وجه
دردناک زندگی بخش وسيعی از زنان است.
بعالوه ،عليرغم دستاوردھای سه چھار دھه
اخير ،موقعيت بخش وسيعی از زنان از نظر
اقتصادی و در بازار کار از مردان عقبتر
است .دستمزد متوسط زنان حدود  20تا 30
درصد از دستمزد مردان پايين تر است و
دستيابی به برخی موقعيت ھای شغلی برای
زنان بمراتب دشوار تر است.
عليرغم بيش از يک قرن مبارزه وسيع ،توده
ای و راديکال عليه زن ستيزی و تبعيض
جنسی ،ميليون ھا زن در جھان تحت
خشونت عنان گسيخته دولتی ،مذھبی و در
نھاد خانواده قرار دارند .ميليون ھا زن بويژه
در کشورھای اسالم زده بشکل روزمره
تحت اذيت و آزار ماموران مذھبی دولتی
قرارمی گيرند؛ دولتھای سرکوبگر و زن
ستيز بطور سيستماتيک از آزار جنسی و
تجاوز بعنوان سالحی برای به سکوت
کشاندن زنان معترض و ارعاب عليه زنان
استفاده می کنند .بعالوه ،زنان بسياری
روزمره قربانی خشونت باصطالح

توسط ھمسران ،پدران،
"خانگی"
برادران و خانواده ھمسر خود ھستند .از
ضرب و شتم تا اسيد پاشی و به آتش
کشيدن سرنوشت بخش عمده زنان در دنيا
را رقم ميزند .قتل ناموسی ،اين پديده قرون
وسطايی ھنوز ھزاران قربانی از زنان
ميگيرد .به ھمت رشد و قدرت گيری اسالم
سياسی و جنبش ھای مذھبی ،سنت ھای
عتيق جنايت و زن ستيزی ،ھمچون
سنگسار احياء شده است .شرمناک است،
اما واقعيت دارد .
گفته می شود که مذھب و ارزش ھای کھن
مردساالر مسبب موقعيت فرودست زن در
جامعه امروز است .بعضا گفته می شود که
مردان ،بخاطر ھورمون ھای "خشونت
آفرين" شان مسبب اين برده داری نوين
اند .اين ادعاھا در مقابل واقعيت خشک و
حساب دو دو تا چھارتای اقتصادی رنگ
می بازند .در دنيای نوين ،در قرن بيست و
يک اين نظام سرمايه داری است که دارد
از بيحقوقی زن سود می برد؛ اين
بورژوازی است که جيب ھای خود را از
قبل موقعيت تحت ستم زن در جامعه
پرپول می کند؛ و اين قانونمندی جان سخت
نظام سرمايه داری است که بمثابه سدی
محکم در مقابل دو قرن مبارزه اجتماعی
برای رھايی زن قرار گرفته است .در
جھانی که سود تنھا محرکه آنست؛ در
جھانی که حرص و ولع برای سود ھر چه
بيشتر بر آن حکم می راند؛ زندانھا ،پليس
و ارتش و يک دستگاه پيچيده ايدئولوژيک
ھر آن در صدد خفه کردن ھر نوع گرايش
انسانی برای تغيير و ايجاد يک دنيای بھتر
است؛ ريشه ستمکشی زن و حاکميت
مناسبات زن ستيز و مردساالرانه را بايد
در مناسبات اقتصاد سياسی جامعه جستجو
کرد .اين مناسبات است که مانع اصلی
مبارزه برای آزادی زن و برابری زن و
مرد است.
در اين دنيای وارونه استثمار خشن ،از
مذھب و آراء عتيق برای عقب نگاه داشتن
جامعه ،تفرقه انداختن در ميان انسان ھا،
سرکوب گرايشات و جنبش ھای اجتماعی
برای رھايی و برابری با تمام قوا استفاده

می شود .به جھان بنگريد که چگونه طی
سه دھه اخير نقش مذھب در زندگی مردم
افزايش يافته است؛ چگونه مذھب ھمچون
دوران جنگ ھای صليبی به کشتار انسان
ھا مشغول است؛ چگونه با ايدئولوژی
مذھبی مردم را تکه تکه می کنند؛ چگونه
با خلق يک جنبش سياه تحت نام اسالم
سياسی ،زندگی مردم يک منطقه وسيع را
به ورطه نابودی کشانده اند؛ چگونه در
بخشی از جھان که بيش از نيم قرن ،نقش
مذھب حاشيه ای شده بود ،اکنون انواع و
اقسام کليسا ،از کاتوليک تا ارتودوکس
بجان مردم افتاده است .چگونه ايدئولوژی
يھوديت و اسالمی چندين دھه است که
جنايت و جنگ و خونريزی را در بخشی
از جھان مشروع و مقدس جلوه داده است.
و کيست که نداند ،مذھب يک ايدئولوژی
تماما زن ستيز است .مذھب محصول
دوران عتيق است .اما امروز اين مذھب
ھمچون بخش اليتجزای ايدئولوژی حاکم
در خدمت حفظ اين نظام و تحکيم و تشديد
زن ستيزی است.
سرمايه داری ستمکشی زن را از جوامع
پيشين به ارث برد و آنرا با نيازھای خود
تطابق داد؛ اما در کنار آن تحرک و مبارزه
برای آزادی زن و برابری زن و مرد نيز
متولد شد .جنبش برای رفع تبعيض از زنان
به ھمان جان سختی ستمکشی زن است .در
تاريخ جوامع مدرن لحظات مھمی از
مبارزات وسيع و توده ای زنان برای
آزادی و برابری وجود دارد .مبارزاتی که
تاريخ ساز و بياد ماندنی ھستند؛ جنبش
زنان عليه تبعيض و برای حقوق برابر در
اروپای غربی در قرن نوزده که به تعيين
روز جھانی زن توسط جنبش سوسياليستی
زنان انجاميد؛ جنبش آزادی زن در روسيه
و شوروی بدنبال انقالب اکتبر که
دستاوردھا و تاثيرات
صفحه 4

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!
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 ٨مارس مظھر آزاديخواھی
و برابری طلبی!
عميق و گسترده ای داشت؛ و جنبش رھايی
زن در اروپا و آمريکای شمالی در دھه ۶٠
ميالدی مھمترين فصل ھای مبارزه بين
المللی برای آزادی زن است .اکنون
خاورميانه و کشورھای اسالم زده به
مھمترين کانون مبارزه برای آزادی زن بدل
شده است .
جنبش آزادی زن در ايران ھمراه با بقدرت
رسيدن رژيم اسالمی ابعادی توده ای يافت و
وارد فصل جديدی از حيات خود شد .اين
جنبش بويژه در دو دھه اخير يک لحظه از
تقابل با زن ستيزی اسالمی حاکم در کشور
باز نايستاده است و به سمبل اعتراض به زن
ستيزی و مقاومت در برابر مردساالری بدل
شده است .بحق می توان گفت که جنبش
آزادی زن در ايران الگويی برای جنبش
آزادی زن در منطقه و در برابر اسالميست
ھا بدست می دھد .موقعيت زنان در ايران
موجبات ھشياری و آگاھی زنان در
کشورھای اسالم زده را طی دو سال خيزش
ھای توده ای اخير فراھم آورده است .مبارزه
عليه اسالميست ھا ،برای رفع تبعيض از
زنان و سکوالريسم بويژه در مصر و تونس
کامال متاثر از شرايط زنان و جنبش آزادی
زن در ايران است.
جنبش آزادی زن در خاورميانه و آفريقای
شمالی يک آنتی تز مھم و تعيين کننده ارتجاع
حاکم است .جنبش آزادی زن يک رکن
اساسی مبارزه برای آزادی ،برابری و رفاه
در اين منطقه است .روز  ٨مارس فرصتی
مناسب برای اعالم تعھد به آزادی زن و
برابری کامل و واقعی زن و مرد و تحکيم
تالش برای دستيابی به اين خواست در يک
جامعه آزاد و برابر است* .

زنان و مردان آزاديخواه!

صفحه 4

برای احقاق برابری کامل
زن و مرد ،برای برچيدن
طوق بردگی اسالم ،به
سازمان آزادی زن
بپيونديد!

چھارمين کنفرانس
سازمان آزادی زن برگزار شد!
سازمان آزادی زن چھارمين کنفرانس تشکيالتی خود را روز شنبه  ٢٣فوريه در شھر
گوتنبرگ ،سوئد ،با شرکت اکثريت اعضای سازمان در خارج کشور برگزار نمود.
کنفرانس پس از خوشامد گويی و انتخاب ھيات رئيسه وارد مبحث گزارش شد .ابتدا آذر
ماجدی ،رئيس سازمان آزادی زن گزارش کوتاھی در مورد فعاليت سازمان در فاصله دو
کنفرانس و نقش سازمان آزادی زن طی ده سال فعاليت ارائه داد .آذر ماجدی گفت که نقطه
قوت ھای سازمان بسيار آشکار است .سازمان آزادی زن بعنوان يک سازمان راديکال
آزاديخواه و برابری طلب در جامعه ايران و بين المللی شناخته شده است .فعاليت ھای
سازمان آزادی زن در جھت مبارزه عليه اسالم سياسی ،رژيم اسالمی ،برای سکوالريسم،
در دفاع از آزادی بی قيد و شرط زنان و برابری کامل و واقعی زن و مرد ،در نقد جريانات
ملی  -اسالمی و سکوالر راست نيازی به بازگويی ندارد .آنچه کنفرانس بايد بر آن تاکيد و
تامل کند نقطه ضعف ھای سازمان است .عدم برخورداری از يک ساختار سازمانی محکم،
ضعف موجوديت سازمانی در ايران ،انتشار نامنظم نشريات فارسی و انگليسی مسائل مھمی
است که بايد در مورد آنھا صحبت کنيم و تصميمات جدی بگيريم.
سپس شھال نوری ،مريم کوشا و کريم نوری اعضای شورای مرکزی در مورد گزارش،
فعاليت سازمان آزادی زن و نقاط ضعف و قدرت آن صحبت کردند .شھال نوری به نقش
سازمان آزادی زن بويژه در سوئد در مبارزه عليه رژيم اسالمی تاکيد کرد؛ تالش سازمان
برای ممانعت از حضور عاملين رژيم در سوئد ،مبارزه عليه خشونت نسبت به زن و
ازدواجھای اجباری ،نجات زنانی که تحت خشونت قرار داشتند ،اخذ اقامت برای زنان زير
قتل ناموسی از ايران و کشورھای ھمسايه ايران و کنفرانس ھای بين المللی سازمان آزادی
زن صحبت کرد .مريم کوشا ضمن طرح اھداف و مطالبات سازمان تاکيد کرد که در اين
کنفرانس بايد ھمگی بويژه اعضای شورای مرکزی منتخب به انجام فعاليت معينی متعھد
شوند و آنرا با جديت به پيش برند .شورای مرکزی پس از کنفرانس بايد مسئولين ھر عرصه
را تعيين کند و از اين پس يک حسابرسی و گزارشدھی منظم انجام گيرد .کريم نوری در
مورد سايت سازمان آزادی زن صحبت کرد و به اين نکته اشاره نمود که تعداد بازديد
کنندگان سايت ھم بخش فارسی و ھم انگليسی بسيار چشمگير است ،تعداد کسانی که از
ايران به سايت رجوع می کنند بسيار خوشحال کننده است و ھمين نکته نشان می دھد که بايد
در بھبود سايت و به روز کردن مرتب آن کوشا باشيم .پس از آن حاضرين در مورد موارد
مختلف مطروحه در گزارشات صحبت کرده و نظر دادند.
بدنبال گزارش در مورد افق فعاليت آتی سازمان آزادی زن صحبت شد .تاکيد بر بھبود
کمبودھا و تقويت نقاط ضعف سازمان ضمن ادامه خط راديکال آن مورد تاکيد قرار گرفت.
سپس انتخابات شورای مرکزی برگزار شد :مريم افراسياب پور ،سھيال ترکيه ،چيمن
دارابی ،افسانه ذيجی ،نوشين قادری ،مريم کوشا ،آذرماجدی ،شھال نوری و کريم نوری
بعنوان شورای مرکزی انتخاب شدند .پس از پايان کنفرانس شورای مرکزی جلسه کوتاھی
برگزار کرد .ابتدا انتخابات برای رئيس سازمان برگزار شد؛ آذر ماجدی باتفاق آراء به
رياست سازمان آزادی زن انتخاب شد .بدنبال آن تقسيم کار درونی سازمان مورد بحث و
تصميم گيری قرار گرفت .مريم کوشا به سردبيری نشريه انگليسی و آذر ماجدی به
سردبيری نشريه فارسی آزادی زن ،کريم نوری کماکان مسئول سايت و شھال نوری بعنوان
مسئول مالی انتخاب شدند.
سازمان آزادی زن
 ٢٧فوريه ٢٠١٣

اسالم ضد زن است!
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سخنرانی در مراسم دھمين سالگرد تشکيل سازمان آزادی زن ،گوتنبرگ ،سوئد

آزادى زن
يک رکن اساسى آزادى جامعه است!
سياوش دانشور
خانمھا و آقايان ،حضار محترم! ضمن
خيرمقدم دھمين سالگرد تشکيل سازمان
آزادی زن را به شما و به فعالين و دست
اندرکاران جنبش آزادی زن صميمانه تبريک
ميگويم .اين مراسم در آستانه  8مارس ،روز
جھانی زن برگزار ميشود .پيشاپيش روز زن
را به ھمه زنان و مردان آزاديخواه در
سراسر جھان تبريک ميگويم .واضح است
برای ما  8مارس صرفا يک يادواره و
مراسم "تکريم" از عقايد پيشرو و آرمانھاى
آزاديخواھانه نيست ،بلکه جبھه اى قديمى در
جنگ عليه تبعيض و تحجر و نابرابرى
است .و تا زمانی که ھنوز ذره اى از
تبعيض و نابرابری براساس جنسيت وجود
دارد پرچم  8مارس ،پرچم آزادی و برابری
بيقيد و شرط زن و مرد بايد برافراشته باشد.
آرزوى ھمه ما اينست در دنيائی زندگی کنيم
که ديگر جنگى براى  8مارس ضرورى
نباشد .دنيائی که در آن تبعيض براساس
جنسيت مانند ھر جھالت و عقب ماندگى
تاريخى ديگرى ور افتاده باشد.
اما متاسفانه داستان زندگی بشر امروز با
جنايت و خشونت و توحش عجين است .و با
ھر  8مارس بار ديگر چشمھا بسوى
موقعيت تحت انقياد زن خيره ميشود.
وضعيت دنيای امروز بگونه ای است که
ديگر بحث از تبعيض براساس جنسيت و
نابرابری اقتصادی حق مطلب را در مورد
موقعيت زنان بيان نميکند .زن ستيزی در
مقياس پنج قاره بيداد ميکند .در کشورھای
اسالم زده و مذھب زده خشونت و زن کشی
حتى ادوار بردگى بشر را رو سفيد کرده
است .دو سال پيش آمار يک مجله پزشکى
در گزارشی در باره ھندوستان عنوان کرده
بود که؛ "تنھا در سال گذشته  100ھزار زن
ھندى سوخته اند"! من در مورد افغانستان و
عراق و سومالی و ايران حرف نميزنم بلکه
در باره ھندوستان کشور عزيز دردانه
دمکراسی و يکی از غولھای اقتصادی
حرف ميزنم .اين زنان يا توسط شوھران به
آتش کشيده شده اند ،يا زير فشار اعضای

خانواده خودسوزى کردند و يا در "سوانح
آشپزخانه اى" شمارش شده اند! اين نوع
آمارھا را با ميزان خشونت در جامعه و
در خانواده و نقص عضو در محل کار تا
اعدام و سنگسار و کشتن زير شکنجه و
قتل ناموسى و زن کشی در اسالم جمع
بزنيد .واقعا کدام جنگ در دنيا به اندازه
کشتار زنان قربانى دارد؟ سوال اينست اين
جھاد ارتجاعی زن کشى به کدام منافع
خدمت ميکند؟ و يادمان باشد که ما در
دوره انگيزاسيون و ارتجاع قرون وسطى
زندگى نميکنيم .ما در دنيائى زندگى ميکنيم
که قريب دو سوم توليد و ثروت اجتماعى
محصول کار زنان است .چرا در عصر
انفورماتيک و قرن بيست و يکم و بدنبال
مبارزات نسلھاى متمادى براى آزادى و
برابرى ھنوز زن بودن فى النفسه جرم
است و بايد اين تاوان را پس داد؟
ترديدى نيست که ستم بر زنان با تاريخ
بشر عجين بوده است .اما تاريخ عتيق
ھرچه بوده و ھر سنت کثيفى را براى ما
به ارث گذاشته است ،امروز قرنھاست که
در دنياى سرمايه دارى زندگى ميکنيم .و
ميدانيم که سنتھاى بسيار جان سخت تر و
ھرچه که سد راه گسترش بازار و سود
سرمايه بوده است کنار زده شده و لغو شده
است .منشا اين زن ستيزى ،اين جان
سختى مردساالرى کجاست و چرا اين
فرھنگ منحط ھر روز بازتوليد ميشود؟
حقيقت اينست که پاسخ سوال ھمينجاست:
در نظام سرمايه دارى .اگر ھنوز عليرغم
مبارزات جنبشھاى پيشرو ،ستم بر زن و
خشونت عليه زن و نابرابرى زن و مرد
در قلمروھاى مختلف يک واقعيت زشت
دنيای امروز است؛ بايد منفعتى روشن در
نظام اقتصادی  -اجتماعی امروز يعنی
نظام سرمايه دارى داشته باشد.
واقعيت اينست که ستم بر زن يک رکن
انباشت سرمايه است .از کار خانگى تا تر
و خشک کردن کارگر خسته اى که بايد

فردا سر کار برگردد ،از توليد نسل جديد
کارگر براى بازار و تربيت در مکانيسم
خانواده بعنوان يک واحد اقتصادى مھم
جامعه موجود ،ھمه جزو مخارج سرمايه
است .ھمه جزئى از پروسه استثمار و
ھزينه اى است که بايد سرمايه براى
گرداندن چرخ توليد و بازتوليد نيروى کار
پرداخت کند .نظام سرمايه داری به تقسيم
جنسى انسان ھا در قلمرو توليد تا ايجاد
شکاف در ميان طبقه کارگر و تقسيم طبقه
به بخشھای مختلف محروم و محرومتر و
اشاعه عقايد کھنه پرستانه و ارتجاعی به
عنوان يک عامل مھم اقتصادى و سياسى
در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد .سود
انجيل سرمايه است .سود مذھب سرمايه
است .سود قانون اساسى سرمايه است.
ھمين ضرورت بازتوليد و بقاى تبعيض و
نابرابرى و نگرش ضد زن و خشونت عليه
زنان را توضيح ميدھد .برخالف
ديدگاھھای سطحی رايج فمينيستی و
رفرميستی زن ستيزى مسئله اى صرفا
فرھنگى و اخالقى واپسگرا نيست ،بلکه
مسئله ای اقتصادى و اجتماعى است .زن
ستيزی به منافع سلسله مراتب نابرابرى در
جامعه در تمام سطوح خدمت ميکند و دقيقا
به ھمين اعتبار افکار و آرا و نگرش ضد
زن ضرورى اند و توسط نقاره کشان
فسيلى دستگاه مذھب و ايدئولوژى متحجر
بازار و تاريک فکران دانشگاھی بازتوليد
ميشوند .اساس اين نظام بر تبعيض و
نابرابرى و بھره کشى فرد از فرد مبتنى
است و ستم بر زن در جامعه و در خانواده
يک رکن نظام استثمارگر سرمايه دارى
است .برای آزادى و رھائی کامل زنان بايد
ريشه اين نظام را زد.
و تاکيد يک نکته اينجا مھم است :مبارزاه
براى بھبود و تغيير قوانين به نفع زنان
فوری و حياتی است و
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تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!
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ما کمونيستھا و فعالين جنبش آزادی زن بايد
در صف اول ھر مبارزه برای بھبود قانونی
حقوق و حرمت زنان باشيم .اما بايد بين ھر
تغيير و اصالحى به نفع زنان رابطه روشنى
با نفى ريشه ستم بر زن در جامعه طبقاتى
امروز برقرار کرد .ديدگاھھائى که ھر نوع
بھبود فورى موقعيت زنان را به سوسياليسم
حواله ميدھند ،ھمينطور ديدگاھھائى که
تالش دارند سازشى بين خواستھاى زنان و
جامعه موجود برقرار کنند ،ھر دو و ھر
کدام بنوعى افق پيشروى اين جنبش را
مخدوش ميکنند .اولی از سوسياليسم درکی
"امام زمانی" دارد در صورتی که
سوسياليسم يک جنبش واقعی و جاری برای
تغيير است و کل دستاوردھای تاکنونی
جوامع بشری اساسا محصول
مبارزه نسلھای متمادی کارگران و
جنبش سوسياليستی و کمونيستی
است .و دومی رفرميستی است چون
افق آزادی زن را در چھارچوب
نظم کنونی قالب ميزند .برای
کمونيسم و برابری طلبی
سوسياليستی نه فقط مبارزه برای
بھبود و اصالحات و تغيير پايه ای
و ريشه ای تناقضی ندارد بلکه الزم
و ملزوم يکديگرند .زن بايد بعنوان
انسان برابر از قيد ھر نوع ستم آزاد
شود .زن بعنوان انسان برابر نبايد
شرايط خفت بار موجود را بپذيرد.

ھر سوسياليست و کمونيست جدی در
آفريقای جنوبی دوران نژاد پرستی الغای
فوری آپارتايد بود و نفی آپارتايد نژادی را
يک گام مھم در انکشاف و بسط مبارزه
طبقاتی ميدانست ،در ايران اسالم زده نيز
نفی آپارتايد اسالمی يک شرط پيشروی
جنبش آزادی زن برای تحقق برابری
سوسياليستی است .در کشورھائى که
ھويت انسانى نيمى از جامعه رسما و قانونا
برسميت شناخته نميشود ،امر بالفصل
سوسياليسم و کمونيسم کارگرى به امر
اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى
انسانھا گره ميخورد .درک اين نکته در
تعيين سياست و تاکتيک مبارزاتی جنبش
آزادی زن بسيار مھم است.

يک مسئله اساسی ديگر موقعيت زنان در
کشورھای اسالم زده و مصافھای جنبش
آزادی زن در اين جوامع است .اينجا تفکيک
مثال ايران و کشورھای خاورميانه و شمال
آفريقا با کشورھای اروپائی و آمريکائی تا
آنجا که به تعيين سياستھا و جايگاه جنبش
آزادی زن برميگردد بسيار حياتی است .در
اروپای غربی بعنوان مثال امر برابری
حقوقی کمابيش محقق شده است و مسئله
برابری اقتصادی در قلمروھای مختلف
صورت مسئله سوسياليستھا است .در ايران
و کشورھای اسالم زده ھمين سياست ناکافی
است .تکرار صرف بحث درست برابری
اقتصادی در کشوری مانند ايران و در عين
حال بی توجه بودن به اھميت تقابل با
حاکميت اسالمی بعنوان يک ابزار مھم
قدرت سرمايه داری ،عمال جنبش آزادی زن
را در مقابل شمشير خونين اسالم خلع سالح
ميکند .در کشورھاى اسالم زده که آپارتايد
جنسى يک رکن حاکميت سرمايه دارى
است ،فرودستى زن از جنس نژاد پرستى و
سلب ھويت اجتماعى و انسانى نيمى از
جامعه است .ھمانطور که سياست و شعار

يک تفاوت ديگر اينست که مسئله زن در
ايران و کشورھای منطقه يک گوشه جدال
بين المللى و تعيين کننده با اسالم سياسى
است .اين مشخصه بويژه با رويدادھای
مصر و تونس و مقاومت زنان در تقابل با
اسالميون تحفه دمکراسی غربی بيش از
ھر زمان برجسته ميشود .زن ستيزى،
حجاب ،حاکميت قوانين آپارتايد جنسى ،از
ارکانھاى مھم ايدئولوژى جنبش اسالم
سياسى است" .انقالب زنانه" عليه اين
وضعيت کمر جنبش اسالم سياسى را
ميشکند و سرآغاز دوران نوينى از برابرى
خواھى و آزاديخواھى سوسياليستى در
منطقه و جھان خواھد شد .پيروزی بر
آپارتايد اسالمی در ايران زنان را بعنوان
يک بازيگر مھم اجتماعی عليه اسالم و
سرمايه داری در معادالت بين المللى طرح
ميکند و سوسياليسم را بعنوان پيشروترين
و مدرنترين جنبش مقابل بشريتى ميگذارد
که در جستجوى راھى براى برون رفت از
کثافات سرمايه دارى است.
در  8مارس بايد بر خواستھاى فورى و

صفحه 6
پايه اى و نفى ارتجاع و آپارتايد و بيحقوقى
زن تاکيد کرد .دراين روز بايد سرمايه
دارى را بعنوان مسبب تمام مشقات انسان
امروز به محاکمه کشيد و براى سرنگونى
آن فراخوان داد .نظامى که انسانھا را با
مذھب و ناسيوناليسم و قوم پرستى و
جنسيت و "بومى" و "خارجى" و "ھويت
جنسى" و "اقليت" و "اکثريت" و غيره
قصابى ميکند ،از اين تقسيمات کاذب ذينفع
است .کمونيسم عليه اين تقسيمات کاذب
است .کمونيسم برخالف سرمايه دارى
منفعتى در اين تقسيمات کاذب و ھويتھاى
کاذب ندارد .براى کمونيسم کارگرى جنبش
آزادى زن جنبشى قائم بذات براى نفى
تبعيض و نابرابرى است .برای کمونيسم
کارگری جنبش آزادی زن
نه جنبشی که قرار است
متحد اين و آن شود و يا
تاکتيکی به اين و آن ھدف
خدمت کند بلکه راسا يک
رکن جنبش سوسياليستی
است .اگر براى بورژوازى
فرودستى زن يک رکن
انباشت سرمايه است ،براى
کمونيسم کارگرى آزادى
زن يک رکن اساسى آزادى
جامعه است.
و باالخره سازمان آزادی
زن امروز يک نقطه اميد است و بايد به
اھداف بزرگ در جدالھای اجتماعی فکر
کند .امروز که جنبش ملی  -اسالمی و
پرچمداران بريدن سر اين جنبش در
قصابخانه اسالم تماما ورشکست شده اند،
امروز که برای ھزارمين بار ثابت شده
است که اسالم ضد حقوق زن است ،امروز
که زنان بيش از ھر زمانی در جنگ با
رژيم اسالمی بعناوين مختلف تالش ميکنند،
يک پتانسيل قوی انقالبی در جامعه وجود
دارد که بايد توسط يک سياست انقالبی
بسيج شود و بميدان آيد .اين امر سازمان
آزادی زن است و پيشروی جنبش آزادی
زن در گرو پاسخ به اين سوال مھم است.
اين سازمان ميتواند و بايد اين افق را داشته
باشد که پرچمدار آزادی زن در ايران و
الگوئی برای رھائی زنان در کشورھای
منطقه باشد.
بار ديگر دھمين سالگرد تشکيل سازمان
آزادی زن را تبريک ميگويم .زنده باد
سازمان آزادی زن! زنده باد روز جھانى
زن!
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تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

شماره 76

حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!

صفحه 7

آزادی زن

صفحه 8

شماره 76

بمناسبت دھمين سالگرد تشکيل سازمان آزادی زن
سمينار موقعيت زنان و جنبش اسالمی در خاورميانه و آفريقای شمالی برگزار شد!
بمناسبت دھمين سالگرد تاسيس سازمان
آزادی زن ،روز شنبه  ٢٣فوريه در شھر
گوتنبرگ سوئد ،سميناری تحت عنوان
"موقعيت زنان و جنبش اسالمی در
خاورميانه و آفريقای شمالی ،اسالم و
خشونت عليه زنان" برگزار گرديد.
سخنرانان اين کنفرانس آذر ماجدی ،سياوش
دانشور ،شھال نوری و کريم نوری بودند.
در ابتدا مريم کوشا به حاضرين خوشامد
گفت و مختصرا به سابقه فعاليت ھای
درخشان سازمان آزادی زن اشاره کرد .پس
از آن آذر ماجدی بعنوان افتتاحيه در رابطه
با ده سال فعاليت سازمان آزادی صحبت
کرد .آذر ماجدی گفت که سازمان آزادی زن
افتخار می کند که طی ده سال گذشته پرچم
راديکاليسم و سازش ناپذيری جنبش آزادی
زن را بدست گرفته است .سازمان آزادی
زن طی يک دھه با قاطعيت و با تمام قوا
عليه اسالم سياسی ،رژيم اسالمی ،برای
سکوالريسم ،آزادی و برابری کامل و واقعی
زن و مرد مبارزه کرده است .ھمواره ھشيار
بوده که در مقابل تالشھای راست ،چه جنبش
ملی  -اسالمی و چه جريانات سکوالر
راست بين المللی بر راديکاليسم پيگير
خويش پای فشارد.
سازمان آزادی زن در مقابله با تالشھای
تروريسم دولتی برای حاکم کردن
سکوالريسم راست بر جنبش ضد اسالمی،
اعالم کرد که سکوالريسم به تنھايی کافی
نيست و ما بايد در کنار سکوالريسم چپ
قرار گيريم .اين مبحث در سطح بين المللی،
بويژه در فرانسه مورد استقبال جدی قرار
گرفت .آذر ماجدی اعالم کرد که راديکاليسم
سازمان آزادی زن از تعلقش به جنبش
کمونيسم کارگری منصور حکمت نشات می
گيرد .بدنبال سخنرانی آذر ماجدی يک
اساليد شو از فعاليت ھای سازمان آزادی زن
به نمايش گذاشته شد.
سخنران بعدی شھال نوری بود که ضمن
درود بر تمام کسانی که در راه آزادی و
برابری مبارزه کرده اند ،به نقش جنبش
آزادی زن و مضحکه انتخاباتی که در پيش

است اشاره کرد و گفت که اين جنبش مانند
سال  ١٣٨٨می تواند نقش مھمی در اين
رابطه ايفاء کند .وی سپس مختصرا درباره
خشونت گسترده ای که در جامعه به زن
اعمال می شود صحبت کرد.
سپس سياوش دانشور در باره جامعه
سرمايه داری و خشونت بر زنان و
مشخصا ھويت ضد اسالمی جنبش آزادی
زن در ايران و منطقه سخنرانی کرد .وی
ضمن بررسی ابعاد گسترده خشونت بر
زنان در جامعه سرمايه داری تاکيد کرد
اگر برای بورژوازی ستمکشی زن يک
رکن انباشت سرمايه است و ھمين
ضرورت بازتوليد نگرش تبعيض گر و
ضد زن در اين نظام را توضيح ميدھد،
برای کمونيسم کارگری آزادی زن يک
رکن اساسی آزادی جامعه است .سياوش
دانشور به ماھيت ضد اسالمی جنبش
آزادی زن در ايران و منطقه پرداخت و بر
اھميت سياستھا و چھارچوب انتقادی جنبش
آزادی زن بعنوان يک رکن اعتراض
سوسياليستی تاکيد کرد.

ايران و در خيزش ھای اخير در منطقه به
نمايش درآمد .سپس آذر ماجدی درباره
نقش جنبش آزادی زن بعنوان آنتی تز
جنبش اسالمی و اسالم سياسی صحبت
کرد .او گفت که چه در ايران و چه اکنون
در منطقه جنبش آزادی زن يک ستون مھم
و تعيين کننده مبارزه عليه اسالميست ھا و
برای ايجاد يک جامعه آزاد ،برابر و مرفه
است .وی ھمچنين گفت که جنبش آزادی
زن در ايران در پيشاپيش جنبش آزادی زن
در منطقه قرار دارد.
سمينار با جشنی بمناسبت دھمين سالگرد
سازمان آزادی زن دنبال شد .ويديوی
سخنرانی ھا بزودی در سايت سازمان
آزادی زن و در يوتيوب قابل دسترسی
خواھد بود .اساليد شو فعاليت سازمان
آزادی زن را در لينک زير می توان
مشاھده کرد:

پس از آن کريم نوری در رابطه با نقش و
اھميت راديکاليسم سازمان آزادی زن در
جنبش آزادی زن و در مبارزه عليه رژيم
اسالمی صحبت کرد .آنگاه يک اساليد شو
در زمينه مبارزات جنبش آزادی زن در

زنده باد آزادی زن!

?http://www.youtube.com/watch
v=TicpSnxdu5g

سازمان آزادی زن
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