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صفحه 3

آذر ماجدی
ده سال از حمله وحشيانه آمريکا و موتلفينش به
عراق می گذرد .جنگ عليه عراق يکی از
بزرگترين تراژدی ھای بشری تاريخ معاصر است،
يک نسل کشی تمام عيار .حمله نظامی آمريکا و
بريتانيا به عراق اين کشور را به يک مخروبه بدل
کرده است .بيش از يک ميليون نفر در اثر اين جنگ
کشته شده اند .شھر بغداد عمال به يک گورستان
بزرگ بدل شده است .حدود  ۵ميليون کودک يتيم
شده اند .دو ميليون زن بيوه در فقر مطلق و بدون
ھيچگونه کمکی بسر می برند .بيش از  ٢ميليون نفر
عمدتا به کشورھای ھمسايه پناھنده شده و  ٣ميليون
نفر در خود عراق آواره شده اند ٧٠٪ .مردم به آب
آشاميدنی دسترسی ندارند .نيمی از مردم در فقر
مطلق زندگی می کنند.
اين ارقام بيجان فقط بخشی از تصوير جامعه ويران
شده عراق را پس از ده سال جنگ و اشغال نشان
می دھد .آمريکا از سال  ١٩٩١ھر چه در توان
داشته برای ويرانی جامعه عراق بکار بسته است.
تالش برای تثبيت نظم نوين جھانی؛ برسميت شناسی
قدر قدرتی آمريکا و بعنوان تنھا ابر قدرت جھانی،
يکی از نقاط اصلی سياست بين المللی آمريکا و
موئتلف ھميشگيش بريتانيا بوده است .حمله نظامی
به عراق در سال  ١٩٩١به بھانه حمله عراق به
کويت با تحميل  ١٢سال تحريم اقتصادی کشنده
دنبال شد و باالخره در شامگاه  ٢٠مارس ٢٠٠٣
آمريکا نقشه ديرينه خود را پياده کرد و يک حمله
نظامی عظيم و بی سابقه را عليه مردم عراق
سازمان داد .نيروی ھوايی آمريکا ميليون ھا تن
بمب و موشک از آسمان بر سر مردم بغداد ريخت.
اين آغاز نابودی و ويرانی کامل عراق بود .جنگ
سرنوشت مردم عراق را سياه و تاريک و زندگی
آنھا را با درد و مشقت و کشتار و ويرانی عجين
کرده است.
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بمناسبت دھمين سالگرد
جنگ آمريکا عليه عراق
"زنان بزرگترين بازنده" جنگ ...
فقط در دوره تحريم اقتصادی بيش از يک ميليون کودک و سالمند در
اثر کمبود غذا و دارو در عراق جان باختند .نرخ مرگ و مير اطفال
از سال  ١۵٠٪ ،١٩٩٠افزايش داشته است .در سال  ٢٠٠٨فقط ۵٠٪
کودکان سن مدرسه ابتدايی مشغول تحصيل بودند؛ اين رقم در سال
 ٨٠٪ ،٢٠٠۵بود .ھيات حاکمه آمريکا و بريتانيا و رسانه ھای چکمه
ليس شان در آغاز حمله نظامی ،اين جنگ را "جنگی برای آزادی
عراق" ناميدند! ھنوز ھم با کمال وقاحت دولت و ژنرال ھای
آمريکايی ادعا دارند که اين جنگی برای"آزادی ،رھايی و عدالت"
بوده است .ھم اکنون در چند منطقه عراق بخصوص فلوجه از تولد
نوزادان معيوب گزارش می شود .گفته می شود که نوع نارسايی ھای
نوزادان حتی از ھيروشيما شديد تر است.

صفحه 2

عراق در سال  ،٢٠٠۶يک "رشد اپيدميک" در فحشای دختران و
زنان بوجود آمده است .زنان در فاحشه خانه ھا ،محل کار و پناھگاه
ھا در بغداد به تن فروشی کشيده شده اند؛ اين گزارش ھمچنان از
قاچاق دختران و زنان در درون عراق برای مردان عراقی و
نظاميان آمريکايی و به کشورھای ھمسايه خبر می دھد.
پايان دادن به اين جنگ و شرايط فالکت بار و خفت بار تنھا وظيفه
مردم عراق نيست .يک ھمبستگی جھانی ميان بشريت آزاديخواه و
انساندوست ضروری است .بايد کوشيد تا با يک ھمبستگی انسانی
جامعه عراق بازسازی شود؛ بايد خواھان محاکمه دو ھيات حاکمه
آمريکا و بريتانيا و در راس آنھا جرج بوش ،تونی بلر ،دونالد
رامسفيلد و ديک چينی بجرم جنايت عليه بشريت شد؛ حکومت
کنونی عراق بدست يک مشت دزد و چاقوکش است که به يمن
جنگ و بدبختی مردم عراق به ميليونھا دالر ثروت رسيده اند؛
روسای اين حکومت نيز بايد در يک دادگاه عادالنه و باز مردم
محاکمه شوند* .

اخوان المسلمين و مخالفت شديد
با پيش نويس بيانيه سازمان ملل
برای پايان دادن به خشونت نسبت زنان
ھفته گذشته ،اخوان المسلمين در مصر يک اطالعيه شديداللحن عليه
پيش نويس بيانيه سازمان ملل که خواھان پايان خشونت نسبت به
زنان است ،منتشر کرد .اخوان المسلمين اين بيانيه و فراخوان
سازمان ملل را مردود شناخته و اعالم کرده است که اين بيانيه
مغاير "خصوصيات فرھنگی" جامعه مصر است و به "از ھم
پاشيدگی کامل جامعه مصر" منجر خواھد شد.
اخوان المسلمين از "رھبران ملل مسلمان" خواست که شديدا با اين
سند مخالفت ورزند و به گروه ھای حقوق زن توصيه کرد که فريب
"اين فراخوان ھای انحرافی بسوی مدرنيزاسيون منحط و فساد
ويرانگر" را نخورند .اخوان المسلمين بخصوص بند مربوط به حق
زنان و دختران در استفاده از وسايل جلوگيری از بارداری ،وجود
سيستم بھداشت و درمان جنسی و بازتوليدی ،از جمله سقط جنين،
حق شکايت از شوھر بخاطر تجاوز ،محکوميت آزار جنسی و
برقراری برابری جنسی در خانواده و ھمچنين بند مربوط به مجاز
بودن زنان مسلمان به ازدواج با مردان غيرمسلمان ،الغای چند
ھمسری و جھيزيه و برسميت شناسی حقوق ھمجنسگرايان را شديدا
مورد نقد قرار داد.

جامعه عراق عالوه بر ويرانی زير ساختی ،از بين رفتن تسھيالت
برق رسانی ،آب آشاميدنی ،فاضل آب شھری ،بھداشت ،بيمارستان و
مدرسه ،ساختمان ھای ويران شده و خانه ھای با خاک يکسان شده،
پارک ھای به گورستان بدل شده ،از نظر ساختار اجتماعی نيز از ھم
پاشيده شده است .راه اندازان و سازماندھندگان اين جنگ ،تحت نام
گسترش دموکراسی و تامين حقوق برابر ،جامعه عراق را به گروه
ھای مذھبی و قومی تقسيم کرده اند و اين گروه ھا را بجان ھم انداخته
اند .قوانين مذھبی را بر کشور حاکم کرده اند ،در نتيجه اين شرايط،
زندگی مردم ناامن تر ،نابرابر تر و مملو از نفرت و ترس شده است.
در اين ميان بقول ينار محمد ،رئيس سازمان آزادی زن عراق" :زنان
بزرگترين بازنده ھستند ".زنان بدون ھيچ امنيت جانی و مالی ،بيکار
و بدون برخورداری از ھيچگونه کمک مالی از دولت ،بايد زندگی
خود و کودکانشان را تامين کنند .حاکميت گروه ھای مذھبی و قوانين
مذھبی بر کشور ،ھر گونه آزادی عمل را از آنھا سلب کرده است؛

اين يک صحنه نبرد ديگر اخوان المسلمين و دولت مصر عليه
آزاديخواھی ،برابری طلبی و جنبش حقوق زن در مصر است .در
ھفت ماه گذشته اعتراضات گسترده توده ای عليه دولت مصری و و
اخوان المسلمين در قاھره و ديگر شھرھای مصر در جريان بوده
است.

ھمانگونه که در ھر جامعه از ھم پاشيده شده ،ويران شده ،فقر زده و
تحت حاکميت گروه ھای باند سياھی مذھبی انتظار می رود ،فحشاء
در عراق رشد نجومی داشته است .طبق تحقيقات سازمان آزادی زن

در ھمين چند روز گذشته يک جنگ خيابانی شديد ميان مردم و
طرفداران اخوان المسلمين در مقابل دفتر اين سازمان در قاھره
بوقوع پيوست که منجر به مجروح شدن
صفحه 8

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!
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صفحه 3

سخنرانی بمناسب روز جھانی زن
در دانشگاه وستروس  -ترجمه از سوئدی
مريم افراسياب پور
با سالم به شما حضار محترم! ضمن تبريک
 8مارس روز جھانی زن ،خوشحالم که
امروز و بمناسبت اين روز تاريخی در جمع
شما ھستم و از شما دست اندرکاران اين
مراسم که اين فرصت را به من داديد تشکر
ميکنم .من ميخواھم سخنانم را به چند قسمت
تقسيم کنم :نخست اشاره ای کوتاه به
تاريخچه  8مارس و جنبش زنان ميکنم و
سپس به موانع سر راه جنبش برابری طلبی
زنان مانند نظام سرمايداری ،مذھب و نھاده
خانواده اشاره ای ميکنم.
اکنون بيش از يک قرن است که  8مارس به
مظھر آزايخواھی و برابری طلبی بدل شده
است .ھر سال در اين روز يکبار ديگر
جنبش آزادی زن تعھد خويش را به مبارزه
بيوقفه برای آزادی زن و برابری کامل و
واقعی زن و مرد اعالم ميکند .دو قرن است
که جنبش اجتماعی حقوق زنان برای برابری
به اشکال مختلف مبارزه ميکند .بيش از يک
قرن از تعيين روز جھانی به پيشنھاد کالرا
زتکين و توسط جنبش کمونيستی ميگذرد اما
ھنوز زنان در تمام دنيا تحت ستم اند .به يمن
مبارزات وسيع اجتماعی توسط جنبش آزادی
زن و جنبش کارگری در بخشی از جھان،
در دنيای سرمايه داری پيشرفته زنان به
برخی از حقوق خويش دست يافته اند .اين
پيشروی ،گرچه بسيار با ارزش است ولی
در مقايسه با وضع زنان در دنيای امروز
مثل قطره ای در اقيانوس است .بعنوان
نمونه اگر به جامعه سوئد و وضعيت
مشخص زنان نگاه کنيم ،ھنوز بخش زيادی
از زنان تحت ستم و تبعيض قرار دارند .از
نظر اقتصادی و در بازار کار شرايط
برابری با مردان ندارند .دستمزد متوسط
زنان حدود  20تا  30درصد از دستمزد
مردان پائين تر است و دستيابی به برخی
موقيعت ھای شغلی برای زنان ھنوز دشوار
است.
عليرغم پيش از يک قرن مبارزه عليه زن
ستيزی و تبعيض جنسی ،ھنوز زنان در
جھان تحت خشونت دولتی ،مذھبی و در
نھاده خانواده قرار دارند .ريشه اصلی
فرودستی زن در جامعه و در قرن بيست و
يکم نظام سرمايه داری است که از بيحقوقی

زن سود ميبرد .اين نظام بمثابه سدی در
مقابل مبارزه اجتماعی برای رھايی زن
قرار گرفته است .مذھب و ارزش ھای
کھن مردساالر موقعيت فرودست زن در
جامعه امروز را توجيه و تشديد ميکنند و
نظام امروز از آنھا در خدمت نابرابری
بھره ميجويد .از مذھب در عقب نگاه
داشتن جامعه ،تفرقه انداختن در ميان
انسانھا ،سرکوب گرايشات و جنبش ھای
اجتماعی برای رھايی و برابری با تمام قوا
استفاده ميشود .در طی سه دھه اخير نقش
مذھب در زندگی مردم افزايش يافته است.
در بخشی از جھان به يمن مبارزات
سکوالريستی نقش مذھب حاشيه ای شده
بود ،اما امروز دستگاه مذھب ھمچون
بخشی جداناپذير از ايدئولوژی حاکم در
خدمت حفظ اين نظام و تحکيم و تشديد زن
ستيزی عمل ميکند.
دوست دارم در اين قسمت از حرفھام به
وضعيت زنان در کشور سوئد مخصوصا
زنان و دختران مھاجر و به اصطالح غير
سوئدی تبار اشاره ای کوتاه داشته باشم.
ھمانطوری در جريان ھستيد خشونت عليه
زن در جامعه سوئد مانند تمام جوامع
سرمايه داری نه تنھا ريشه کن نشده بلکه
آمار و تحقيقات نشاندھنده اينست که
خشونت عليه زن بصورت روزمره در
جريان است .ھمه ما شاھديم که زنان مرتبا
مورد خشونت قرار دارند و بعضا کشته
ميشوند .با وجود اينکه کشور سوئد از جمله
کشورھای جھان است که امکانات زيادی
برای مقابله با پديده خشونت ميگذارد و
پروژه ھای مختلفی برای کاھش و يا
ممانعت از خشونت بر زنان وجود دارد،
اما نه تنھا خشونت به زنان ريشه کن نشده
بلکه سرسختانه به حيات خودش ادامه
ميدھد .ھنوز بخش وسيعی از زنان تحت
ستم و تبعيض قرار دارند .خشونت
خانوادگی توسط افراد خانواده ادامه دارد.
قتل ناموسی ،اين پديده قرون وسطايی،
ازدواج اجباری و ازدواج کودکان زير 18
سال ،از زنان و دختران ھنوز قربانی
ميگيرد .مماشات با اسالم و مذھب تحت
عنوان نسبيت فرھنگی اين وضعيت را
بشدت وخيم تر کرده است .تا زمانيکه با

دست بازی امکانات در اختيار مدارس
مذھبی و اسالمی و ترويج خرافه مذھب
قرار داده ميشود ،و اين مدارس در قلب
سوئد با قوانين ارتجاعی عمال آپارتايد را به
زنان مھاجر در محدوده خودشان تحميل
ميکنند ،و به تبعيت از خانواده اسالمی مانع
ميشوند که دختران در کالسھای آموزش
مسائل جنسی ،شنا ،سفرھای مدارس
شرکت کنند ،و در مقابل حجاب کودکان
سکوت می کنند ،اين مشکالت يعنی
خشونت و جنايت عليه زنان و کودکان به
حيات خود ادامه خواھد داد.
در خاتمه و در پايان سخنانم ميخواھم اشاره
ای ھم به جنبش آزادی زن در ايران و نقش
 8مارس داشته باشم 8 .مارس برای جنبش
آزادی زن در ايران فقط يک روز جھانی
نيست ،اين روز دارای اھميت تاريخی ويژه
ای برای اين جنبش است 8 .مارس روز
تولد جنبش نوين آزادی زن در ايران است.
 34سال 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 انعکاس وسيعی در سطح جھان داشت.
اين رويداد تاثيرات پايدار خود را بر
مناسبات آشتی ناپذير جنبش حقوق زن طی
سی و چند سال اخير عليه رژيم اسالمی،
عليه حجاب اسالمی ،عليه آپارتايد جنسی و
زن ستيزی اسالمی گذاشته است و به ھمين
دليل جنگ زنان و جمھوری اسالمی بيوقفه
ادامه داشته 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* .

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن
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خشونت نسبت به زنان،
مقصر کيست؟
آذر ماجدی
در گوگل عبارت خشونت نسبت به زن را
جستجو کنيد تا با يک ماتريال عظيم در باره
آمارھای مختلف از خشونت نسبت به زنان
روبرو شويد .از تجاوز و ايذاء جنسی تا
کتک زدن و ضرب و جرح و قتل زنان.
کمپين ھای وسيع برای مقابله و ريشه کن
کردن خشونت عليه زنان از طرف سازمانھا
و نھادھای مختلف سازمانيافته است .ھمه می
گويند که می خواھند اين خشونت را پايان
دھند ،سند تصويب ميکنند؛ تاريخ برای پايان
دادن به آن اعالم می کنند؛ اما خشونت نسبت
به زنان نه تنھا کاھش نيافته که بيشتر شده
است .آيا اين حيرت آور نيست؟ پس تالش
ھای نھادھای بين المللی از جمله سازمان
ملل به چه منجر شده است؟
جنگ يک عامل مھم و تعيين کننده در
افزايش و تشديد خشونت ،بويژه تجاوز نسبت
زنان است .در کشورھای آفريقايی که به يمن
برقراری نظم نوين جھانی ،اکنون دو دھه
است در سناريوی سياه جنگ و ويرانی
دست و پا می زنند ،تجاوز افزايش نجومی
يافته است .کنگو يک نمونه وحشتناک
استفاده از اسلحه تجاوز در جنگ است .در
عراق طی ده سال جنگ آمريکا عليه اين
کشور آزار و اذيت جنسی زنان و تجاوز
افزايش يافته است؛ در آفريقای جنوبی که
فقر و بيکاری بيداد می کند ،تجاوز بشدت
زياد است .در ھند تجاوزھای دستجمعی عليه
زنان يک امر عادی است .اخيرا شاھد بوديم
که چگونه حمله ،ضرب و جرح و تجاوز
گروھی به يک زن جوان  ٢٣ساله که منجر
به مرگ او شد ،به يک جنبش اعتراضی
وسيع در اين کشور دامن زد .اما اين جنبش
که با ھمبستگی بين المللی وسيعی مواجه شد
نتوانست از ميزان تجاوز بکاھد؛ در ھمين
مدت کوتاھی که از اين واقعه دردناک
ميگذرد چندين تجاوز ديگر فقط توسط رسانه
ھای بين المللی گزارش شده است .جامعه
ھند که "بزرگترين دموکراسی جھان" نام
گرفته است ،جامعه ای است مبتنی بر
تبعيض وحشيانه ،بی عدالتی ،نابرابری ،فقر
و فالکت وسيع ،استثمار شديد سرمايه ،يکی
از نمونه ھای برجسته جامعه ای که فاصله

فقير و غنی در آن انسان را مشمئز می
کند.
فحشاء پديده ای کھن است .اما در جامعه
مدرن امروز بصورت يک صنعت پر
درآمد و بسيار خشن درآمده است .عالوه
بر زنانی که بعلت فقر به تن فروشی روی
می آورند ،زنانی که بخاطر حاکميت
سنتھای عقب مانده مذھبی بداليل ناموسی
مجبور به فرار از خانه و به فحشاء کشيده
می شوند ،اکنون قاچاق زنان و کودکان و
بردگی جنسی به يک پديده وسيع بدل شده
است .باندھای قاچاق زنان و کودکان را
دست و پا بسته ،ھمچون مواد مخدر از
کشوری به کشوری ديگر قاچاق می کنند.
ھر از چندگاھی در روزنامه ھا و رسانه
ھا خبر کشف يک باند قاچاق انسان برای
فروش تن شان در بازار فحشاء روبرو می
شويم .در برخی کشورھای خليج بازار
برده فروشی برقرار است و دختران
جوانی که از کشورھای ھمسايه به اين
کشورھا برده شده اند در مالء عام بفروش
می رسند.
اين واقعيت دنيای امروز در قرن ٢١
است .نه تنھا خشونت نسبت به زنان کاھش
نيافته است ،بلکه با اتکاء به تکنولوژی و
بازار مدرن وحشيانه تر نيز شده است.
ريشه اين خشونت در کجاست؟ چرا چنين
خشونت عنان گسيخته ای عليه زنان انجام
می گيرد؟ آيا اين پديده منحصر به
کشورھای آفريقايی ،ھند و يا کشورھايی با
موقعيت اجتماعی  -اقتصادی مشابه است؟
و باالخره برای مقابله با خشونت عليه
زنان چه بايد کرد؟
خشونت بر مبنای جنسيت
يک حقيقت جوامع امروز به رسميت
شناختن وجود خشونت نسبت به زنان
است .تعيين يک روز بعنوان روز جھانی
مبارزه عليه خشونت نسبت به زنان که در
تمام دنيا برسميت شناخته شده ،خود بھترين
گواه وجود اين پديده مزمن و شنيع در ھمه
جا و تالش برای ريشه کن کردن آنست.

اما ھمانطور که در باال اشاره کرديم ،از
آنروزی که چنين روزی اعالم و برسميت
شناخته شده است ،ذره ای از ميزان و شدت
خشونت نسبت به زنان کاھش نيافته است.
اولين سوالی که بايد به آن پرداخت چنين
است :آيا اين خشونت يک پديده "مردانه"
است؟ اين آن سوالی است که بعضا بدون
ھيچگونه ترديد و نقدی پاسخ مثبت می
گيرد .نظر رايج و عاميانه بر خشن بودن
ذاتی مردان ،بداليل بيولوژيک و ھورمونی
و اگر نه "لطيف" بودن زنان ،غير خشن
بودن آنھا حکم می دھد .اين افسانه ای بيش
نيست .چرا؟
مگر نه اينکه ھر دقيقه تعدادی زن مورد
تجاوز مردان قرار می گيرند؟ مگر نه
اينکه خشونت درون خانواده ،کتک زدن
زن توسط شوھر يک امر عادی در سراسر
جھان است؟ پس چگونه ادعا می کنيم که
تز "خشونت ذاتی" مردان ،بی پايه و يک
افسانه است؟ اين فاکت ھا درست و واقعی
است .اما اوال اين تمام حقايق در مورد
خشونت اعمال شده درون چھارچوب
خانواده و در سطح اجتماع نيست؛ ثانيا
خشونتی که از جانب مرد عليه زن اعمال
می شود را نمی توان يک امر ذاتی ناميد،
يعنی با عوامل بيولوژيک توضيح داد.
مقوله خشونت بطور کلی و خشونت عليه
زنان بطور خاص يک پديده اجتماعی
است ،کمااينکه با تغييرات فاکتورھای
اجتماعی ،اقتصادی و سياسی تغيير کرده و
می کند.
بيولوژی يا اجتماع
زنان فقط قربانی خشونت مردان نيستند.
زنان بسياری مورد خشونت زنان قرار می
بطور
گيرند.
نمونه ،کتک زدن
صفحه 5

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!
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خشونت نسبت به زنان،
مقصر کيست؟ ...
کودک ،چه دختر و چه پسر ،حتی بعضا تا
حد شکنجه ،عموما توسط مادر انجام ميشود.
حتی بطرق مختلف اعالم شده است که پدر
بيشتر فرزند پسر را تنبيه بدنی می کند ،در
حاليکه دختر توسط مادر تنبيه بدنی می شود.
در بسياری جوامع ،بويژه جوامعی که از
نظر مناسبات اجتماعی عقب مانده تر ھستند؛
در مناسبات عشيرتی ،روستايی و غيره،
مادر شوھر يک عامل مھم خشونت نسبت به
زن است .کتک زدن ،فحاشی ،حتی قتل
عروس توسط مادر شوھر پديده ای شناخته
شده در جوامعی مانند ھند است .در ايران
در بخش سنتی تر جامعه عموما مادر شوھر
سمبل يک قدرت استبدادی است .بطور کلی
فاميل شوھر يک نھاد خشونت و تحقير زن
در چنين جوامعی است .خواھران شوھر
نقش مھمی در اذيت و آزار جسمی و روانی
زن دارند .خشونت لفظی و آزار و اذيت
جاری ھا نسبت بھم يک نمونه ديگر خشونت
زنان نسبت بيکديگر است .ھوو در جوامع
اسالم زده مقوله ای ترس آور و نفرت انگيز
است .معموال ھوو ھا بطرق مختلف ،از
جمله مانيپوالسيون شوھر نسبت بيکديگر
خشونت اعمال می کنند" .زن پدر" مقوله
ديگری است که در چنين جوامعی با زجر و
خشونت تداعی می شود .خشونت وحشيانه
"زن پدر" نسبت به فرزندان شوھر در
جوامع عقب مانده تر امری عادی محسوب
می شود.
مھاجرت دختران نوجوان و زنان از برخی
کشورھای فقيرتر بطور مثال از کشورھای
آسيای جنوب شرقی ،فيليپين و غيره به
کشورھای عربستان سعودی ،شيخ نشين ھا،
ھنگ کنگ و حتی در مقطعی به ايران
بعنوان مستخدم چندين دھه است که جريان
دارد .اين زنان بخت برگشته عموما مورد
خشونت بسيار قرار می گيرند .کار شديد،
شبانه روزی و بال انقطاع ،فحاشی ،کتک
خوردن و تجاوز سرنوشت بسياری از آنھا
را رقم می زند .بغير از تجاوز که کار
مردان "محترم" خانواده است و از طرف
"خانم" ھای خانه ناديده گرفته می شود ،بقيه
موارد خشونت عمدتا از طرف "خانم" خانه
نسبت به مستخدم بی پناه اعمال می شود.

در فحشای سازمانيافته ،فاحشه خانه ھا و
غيره ،زنان نقش فعالی در اعمال فشار و
زور به زنان تن فروش ايفاء می کنند .ھم
اکنون در برخی کشورھای اروپايی خانه
ھايی برای پناه دادن مردانی که مورد
خشونت زنانشان قرار می گيرند ايجاد شده
و مساله خشونت خانوادگی ديگر فقط از
خشونت مرد نسبت به زن حکايت ندارد.
بويژه در سنين باالتر مردان نه چندان
معدودی از طرف ھمسرانشان تحت
خشونت لفظی و بدنی ھستند .و باالخره،
عليرغم تصور عمومی فمينيستی که برای
کاھش خشونت در جامعه خواھان بقدرت
رسيدن زنان در حاکميت جامعه ھستند،
تجربه تاکنونی نشان داده است که ھرگاه
زنان در مقام حکومتی قرار گرفته اند در
خشونت و ارتشاء دست کمی از مردان
نداشته اند .از کاترين کبير در روسيه تا
ملکه آنتوانت در فرانسه ،از مارگارت
تاچر در انگلستان تا اينديرا گاندی در ھند،
ھمگی بعنوان نمونه ھای برابری مرد و
زن نام برده می شوند!
آيا اين تالشی برای از مھلکه در بردن
مردان و باين اعتبار يک حرکت
مردساالرانه و زن ستيزانه نيست؟ خير،
مطلقا خير .اين تالشی است برای نشان
دادن ريشهُ واقعی ستم و سرکوب بر زنان.
اين واقعيت که زنان طی يک تاريخ
طوالنی مورد سرکوب و ستم بوده اند،
سندی بر خشن بودن مردان نيست .اين
مناسبات اجتماعی است که خشونت را در
جامعه توليد و بازتوليد می کند و مردان را
به ابزاری برای اعمال خشونت بر زنان
بدل می سازد .کمااينکه ھمانگونه که در
باال اشاره شد زنان نيز به ابزار خشونت
نسبت به زنان ديگر بدل می شوند .در عين
حال شاھديم که به درجه ای که جوامع
رشد يافته اند ،جنبش ھای اجتماعی وسيع
شده اند ،جنبش آزادی زن گسترش يافته
است ،مردان بيشتر و بيشتری به کمپ
مبارزه با بيحقوقی زن و خشونت نسبت به
زن روی آور می شوند .ھمين نمونه اخير
در ھند که شاھد شکل گيری يک جنبش
عظيم عليه تجاوز و خشونت نسبت به زنان
بوده ايم ،مردان بسياری در اين جنبش

شرکت فعال دارند .در ايران مردان
بسياری فعالين جنبش حقوق زن ھستند.
جامعه ای که ارکانش بر خشونت نھاده شده
است ،بطور روزمره خشونت را باشکال
مختلف درون خود توليد و بازتوليد می کند.
نظام سرمايه داری که بر خلع يد از بخش
وسيعی از جامعه بنا گذاشته شده ،بخش
وسيعی که برای گذران زندگی شان بايد
نيروی کار خود را به اقليتی که تمام وسايل
توليد و مبادله را در اختيار دارد بفروش
رسانند؛ در جامعه ای که سود و فقط سود
نقطه محرکه آنست؛ در جامعه ای که برای
حفظ اين مناسبات نابرابر و سرکوبگرانه
زندان و دادگاه ساخته شده و يک پليس و
ارتش منظم سازمان داده است؛ در جامعه
ای که سرمايه داران حکم می رانند و به
راحتی از يک روز به روز ديگر يک
خانواده را از خانه اش بيرون می اندازند و
نان شب شان را قطع می کنند؛ در جامعه
ای که حرمت انسان با کلفتی کيف پولش
تعيين می شود؛ در جامعه ای که دزدان و
رياکاران ھمه کاره و مردم شريف و
زحمتکش ھيچ کاره اند؛ در چنين جامعه
ای وجود خشونت امری طبيعی است .
اين مناسبات برای ادامه حيات و توجيه
خويش نياز به يک ايدئولوژی نيز دارد.
يک ايدئولوژی که وجود اين مناسبات و
نتايج آنرا طبيعی و ازلی ابدی جلوه دھد؛
يک ايدئولوژی که حداکثر در نقد مناسبات،
انسان را به تالش برای اصالحاتی در آن و
کارھای خيرخواھانه سوق دھد .ايدئولوژی
حاکم در ھر جامعه ابزاری مھم در توضيح
و توجيه مناسبات نابرابر ،سرکوب و
خشونت در جامعه است .يک عنصر اصلی
و مھم اين ايدئولوژی مذھب است .و کيست
که نداند تمام مذاھب تابعيت زن از مرد را
تبليغ و ترويج می کنند .زن خدمتکار و
تحت حاکميت مرد بايد باشد .اين حکم کليه
مذاھب است و صرفا به اسالم ،يھوديت و
مسيحيت محدود نمی شود؛ چنانچه ديديم
امام ھا و مالھای نوع ھندی پس از واقعه
وحشتناک تجاوز گروھی و قتل آن دختر
جوان ،حکم بر اين دادند که دختر اگر نه
بيشتر به اندازه  ۶مرد مھاجم مقصر بوده
است .فشار مذھب آنچنان زياد است که پدر
دختر مجبور از دفاع از دخترش شده است.
مبارزه عليه خشونت نسبت به زنان بخشی
از مبارزه برای ايجاد جامعه ای بری از
آزاد،
خشونت،
برابر و مرفه است.
صفحه 6
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خشونت عليه زنان بيداد می کند!
شھال نوری
در ھفته ھای اخير ،صفحه حوادث روزنامه
ھا ،مملو از اخبار و گزارشھای تاسف بار و
مشمئزكننده از فروش زنان و کودکان،
اعمال خشونت ،تجاوز و تعرض گروھی و
انفرادی نسبت به زنان از ھندوستان تا ايران
از مصر تا سوئد ،از سوريه تا افغانستان و
برزيل تا بسياری ديگر از کشورھای جھان
بود .اذيت و آزار جنسی و تجاوز به زنان و
دخترانی که در درگيريھا و اعتراضات
مصر شرکت دارند يکی از نمونه ھای
برجسته خشونت جنسی دولتی نسبت به
زنان است.
در بسياری از کشورھای جھان ،تبعيض
صريح و علنی عليه زنان در قوانين مستتر
است .کشورھای اسالم زده يک نمونه بارز
اين مساله اند .زنان رسما از حقوق برابر
در عرصه اقتصاد ،سياست و خانواده
محرومند .در بسياری از اين کشورھا
حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی قانونا بر
زنان تحميل می شود؛ اين يک خشونت
آشکار و وحشيانه نه فقط عليه زنان بلکه
عليه کليت جامعه است .بعالوه زنان و
دختران جوان در خانواده نيز تحت خشونت
قرار دارند :اعمال خشونت جنسی از جانب
افراد نزديک خانواده که در بيشتر موارد به
دليل حفظ آبرو علنی نمی شود؛ اسيد پاشيدن
به صورت زنان بمنظور به تسليم وادار
کردن آنھا يک امر متداول در بعضی از اين

کشورھا است؛ ختنه زنان؛ فروش زنان و
کودکان در قبال مھريه و شيربھا؛ قتلھای
ناموسی؛ ازدواج اجباری؛ تجاوز به دختر
بچه ھا تحت عنوان ازدواج شرعی .اينھا
نمونه ھای برجسته ای از بيحقوقی زنان و
خشونت نسبت به آنھا است .در برخی از
اين کشورھا دخترانی که به مدرسه می
روند عمال با جان خود بازی می کنند،
طالبان ھر روزه در بخشی از پاکستان و
افغانستان مدارس دخترانه را بمب گذاری
می کند و ھمين چندی پيش با قصد ارعاب
خانواده ھا و ممانعت از تحصيل دختران،
ماالال يوسف زداه دختر بچه شجاع ١۴
ساله که علنا از حق تحصيل دختران دفاع
کرده بود ،با شليک گلوله بشدت زخمی
کرد .در اين کشورھا قوانين مجازات عھد
دقيانوس ،از جمله سنگسار ،دوباره فعال
شده است.
اما خشونت وحشيانه و بيحقوقی به اين
کشورھا محدود نمی شود .در مھد
دموکراسی و تمدن غربی نيز ھنوز
خشونت عليه زنان بيداد می کند؛ در
آمريکا ،کانادا و استراليا  ٧٠-۴٠٪زنانی
که در يک جنايت کشته شده اند ،توسط
ھمسر سابق يا پارتنر کنونی شان بقتل
رسيده اند .آمار تجاوز به زنان در آمريکا
بسيار باال است .يک زن از ھر سه زن در
دنيا در طول زندگيش مورد خشونت

خشونت نسبت به زنان،
مقصر کيست؟ ...
بايد عليه اين خشونت شنيع جنگيد؛ بايد نسبت به ريشه اين خشونت آگاھی
ايجاد کرد؛ بايد نشان داد که چرا قول و قرارھای دولتھا ،سازمان ملل،
اروپای واحد و امثالھم پوچ و بيحاصل اند؛ چرا عليرغم قولھای آنھا و
تصويب اسناد مختلف ما با رشد خشونت نسبت به زنان روبرو ھستيم و
چگونه اين حکومت ھا و نھاد ھا خود در اين افزايش آن نقش دارند؛ بايد
نشان دھيم که برای ريشه کردن دائمی خشونت نسبت به زنان بايد اين نظام
وارونه را واژگون کرد و دنيا را بر قاعده اش بر زمين گذاشت .ايجاد يک
جامعه آزاد ،برابر و مرفه بر ويرانه ھای اين نظام نابرابر و سرکوبگر تنھا
راه خالصی از خشونت نسبت به زنان است* .

خانوادگی ،تجاوز و سوء استفاده جنسی
قرار می گيرد؛ سه ميليون زن ھر ساله در
سراسر بريتانيا شکلی از خشونت را تجربه
می کنند و تقريبا ً نيمی از زنان در انگليس
از خشونت درون خانه ،آزار و اذيت جنسی
رنج می برند .زنان در ارتش و پليس
آمريکا و کانادا مورد آزار جنسی يا تجاوز
توسط مردان ھمکار يا مافوقشان قرار می
گيرند.
بيحقوقی و خشونت نسبت به زنان يک
خصلت نظام سرمايه داری است که در
جوامع اسالمزده و با ارزشھای سنتی و
عقب مانده ابعاد بسيار وحشتناکتری بخود
می گيرد .جنبش آزادی زن وظيفه و
رسالت سنگينی بر دوش دارد .بايد عليه
اسالم سياسی ،عليه تبعيض و بيحقوقی و
باالخره عليه سرمايه داری مبارزه کرد.
اين تنھا راه دستيابی به آزادی و برابری و
رفع کامل خشونت عليه زنان است*.

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net

سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

ھيئت تحريريه:
آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!
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قتلھای ناموسی
نوشين قادری
در ماھھای اخير مجددا اخباری از وقوع
قتلھای ناموسی در شھرھای ايران از جمله
در مريوان و سنندج منتشر شد .قتل ناموسی
يکی از سنن ارتجاعی قديمی است که امروز
به يمن حاکميت اسالم سياسی و قوانين کپک
زده جمھوری اسالمی ھر روز بيشتر
ميشود .کشتن انسانھا به ھر صورت و به ھر
دليلی ،قتل دختران و زنان و گاھا مردان
توسط افراد خانواده تحت عنوان "دفاع از
ناموس" يک عمل شنيع و ضد انسانی است.
قتل ناموسی يکی از عقب مانده ترين  ،شنيع
ترين و متحجرترين نوع خشونت عليه زنان
است که بويژه در جوامع اسالم زده و ايران
مرتبا صورت ميگيرد.
دختری به دست پدر و برادرانش کشته شد!
زنی به دست ھمسرش کشته شد! بله ،شرم
آور است ،دلخراش است ،اما واقعيت دارد.
ھر لحظه ما شاھد به خون غلتيدن زنی در
گوشه ای از جھان و به مراتب بيشتر در
کشورھای اسالم زده و ايران ھستيم .اما اين
قاتلين در ظاھر ،نزديکان و عزيزان اين
زنان ھستند .برادری که از کودکی با ھم
بزرگ شده اند ،پدری که برای بزرگ کردن
فرزندانش تمام سختيھا را به جان ميخرد،
عاشقی که با ھزار رويا ھمسر خود را
انتخاب ميکند ،و يا زنان اھل خانواده که
خود پاسدار ھمين چھارچوبھای ضد زن اند!
اما چگونه است که دست به قتل ميزنند؟؟
کسانی که شايد حتی بعد از ارتکاب جرم بر
روی جسد بی جان زنان گريه ھم ميکنند!
اين تمام ماجرا نيست! اين پدران و برادران
و ھمسران ھم ھمانند زنان قربانی ،قربانی
سنتھای ارتجاعی ،افکار عقب مانده،
خرافات مذھبی و فرھنگ کھنه و پوسيده
مرد ساالرانه ھستند.
به قول منصور حکمت) :منشاء اين
خشونت ،دنيايى است که زن را در ھزار و
يک راه و رسم و قانون و سنت زمخت و
ظريف ،قابل ستم و کم ارزش تعريف کرده
است و آگاھانه و عامدانه ،و در اغلب موارد
به خشونت آميزترين شيوه ھا ،راه رھايى
زن و خروج او از موقعيت قربانى را سد
ميکند (.در مطلب :زن ،در زندگی و مرگ،

از فريدريک وست تا آنتونی کندی.
و اما جمھوری اسالمی با اتکا به سلطه
قوانين اسالمی و اشاعه خرافات و عقب
ماندگی خود مشوق جنايت عليه زنان و از
جمله قتل ھای ناموسی است .مجلس
ارتجاع اسالمی اين مسئله را به صورت
ماده و تبصره قانونی کرده است) .ماده
 630قانون مجازات اسالمی( تا به آنجا که
بعضا مردان در آن جامعه آن را حق فردی
و اجتماعی خود ميدانند .زنان را به عنوان
حافظ ناموس ،شرف ،و پاکدامنی معرفی
کرده و به مالکيت مردان در آورده و اگر
قصوری در حفظ و پاسداری از اين عفت
صورت بگيرد زنان را مجرم و اشاعه
دھنده فحشا و بی بند و باری در جامعه
ميداند .فرھنگ مردساالرانه و سنت ھای
ارتجاعی از مصائبی است که نظام
جمھوری اسالمی در بقاء و تداوم آن نقش
دارد .اسالم و جمھوری اسالمی که زن
ستيزی يکی از ارکان آن است ،زن را به
صورت برده و به جنس فرودست در آن
جامعه بدل کرده است .در اسالم زن برده
محسوب ميشود و با فقر و بيحقوقی اين
بردگی به طرق مختلف تشديد ميشود.
باز ھم بقول منصور حکمت" ،اين قرون
وسطى نيست .اين عصر سرمايه دارى
است .ھرچه با بازار و سود تناقض داشته
باشد ،دير يا زود کنار زده ميشود .بسيارى
از جان سخت ترين افکار و تعصبات و
راه و رسمھاى کھنه در برابر نيازھاى
پيش پا افتاده و روزمره تجارت و توليد ور
افتاده اند .و الجرم ،اگر زن آزارى و زن
ستيزى و تبعيض و خشونت عليه زن ھنوز
يک واقعيت پابرجاى زندگى مردم اين
عصر است ،اگر عليرغم جنبشھاى قوى و
اجتماعى براى رھايى زن ،ھنوز ستم
جنسى در چھار گوشه جھان حکم ميراند،
بايد حکمتش را ھمينجا ،در ھمين عصر و
در مصالح ھمين نظام جستجو کرد .جنايت
از سر "جنون" ،ھميشه ممکن است وجود
داشته باشد .اما آن نوع جنونى که
قربانيانش ،از خيابان و خانه تا مدرسه و
کارخانه ،عمدتا زنان ھستند ،ديگر جنون

نيست ،بلکه بيان جنون آميز گوشه اى از
عقل حاکم بر جامعه است".
قتل ناموسی گوشه ای از اين عقل جنون
آميز عليه زنان است .جامعه ای که زن در
آن انسان محسوب نميشود ،قابل کشتن
است ،بی ارزش است ،برده جنسی است ،و
زن کشی در چنين شرايطی ساده ميشود.
اما اگر جنايت عليه زنان محصول اين
اوضاع است ،آنوقت با گرفتن قاتلين و
مجازات آنھا چيزی از صورت مسئله حل
نميشود .تنھا به حاکمان و نظام جنايتکار
موجود که مسبب تمام اين جنايات ھستند،
کمک ميکند چند صباحی بيشتر به عمر
کثيف خود ادامه دھند .در ھر حال قربانيان
از ھر سو مردم محروم ھستند.
بايد برعليه کليت جمھوری اسالمی،
فرھنگ و سنن متحجر و نظام سرمايه
داری حافظ آنھا مبارزه کنيم .بايد با
فرھنگ عقب مانده و شنيع مرد ساالری و
زن ستيزی و ناموس پرستی مبارزه کنيم.
بايد دست اين جانيان را از زندگی خود
کوتاه کنيم و اجازه ندھيم برای پيشبرد
مقاصد خود ،مذھب و خرافات را به جامعه
تزريق کنند .زنان برای آزادی بايد از
سلطه اسالم و خرافات و نظم کنونی آزاد
شوند* .

حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!
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بايد اسالميست ھا را به زير کشيد!
در دفاع از امينه تايلر در تونس
عروج جنبش اسالمی در خاورميانه و شمال

آفريقا بدنبال خيزش عظيم توده ھای
مردم ،به يک جنبش وسيع ضد اسالمی
در مصر و تونس دامن زده است .در
ماھھای اخير موجی از تظاھرات و
اعتراضات وسيع اين دو کشور را فرا
گرفته است؛ ترور شکری بالعيد ،رھبر
جبھه چپ و سکوالر در تونس موجد
يک اعتراض وسيع و ميليونی در اين
کشور شد .در مصر نيز طی ھفت ماه
اخير اين کشور مداوما شاھد تظاھرات
عليه دولت مصری و درگيری و زد و
خورد مردم با سازمان اخوان المسلمين
بوده است .نقش زنان در اين اعتراضات
بسيار برجسته است؛ اذيت و آزار جنسی
و تجاوز به زنان معترض توسط
نيروھای حکومتی و ارازل و اوباش
اسالمی نتوانسته زنان را خاموش کند و
به عقب بنشاند .يک نبرد سخت ميان
نيروھای آزادی زن ،چپ ،سکوالر،
کارگری و آزاديخواه و برابری طلب و
اسالميست ھا منطقه را در بر گرفته
است .بايد اسالميست ھا را به زير کشيم.
سال گذشته يک دختر جوان مصری بنام
عليا ماگداالمھدی عکس برھنه خود را
در اعتراض به مردساالری و جنبش
اسالمی در اينترنت منتشر کرد و

ھياھوی بسياری در اين کشور آفريد.
اکنون عليا از مصر خارج شده و در
اروپا پناھنده شده است .اخيرا يک
دختر  ١٩ساله تونسی بنام امينه تايلر
دو عکس از بدن نيمه برھنه خود را
در صفحه فيس بوک سازمان فمينيستی
فمن منتشر کرد .امينه در يکی از
عکس ھا به انگليسی عليه اخالقيات
حاکم شعار داده و در عکس ديگر به
عربی نوشته" :بدن من متعلق بخودم
است و ناموس ھيچکس نيست ".بدنبال
انتشار اين عکس يک آخوند َکپَک زده،
مسئول اداره امر به معروف و نھی از
منکر تونس اعالم کرد که اين دختر
بايد سنگسار و قرنطينه شود ".گزارش
شده که پدر و مادر امينه او را به
بيمارستان روانی منتقل کرده اند.

از جان و امنيت امينه سازيم .اين
تالشی در دفاع از آزادی بی قيد و
شرط بيان و آزادی زن و عليه قوانين
زن ستيز و ارتجاعی اسالمی است.
سازمان آزادی زن ھمانگونه که
قاطعانه از جان و آزادی عليا
ماگداالمھدی دفاع کرد و موجبات
خالصی او از خطر و پناھندگيش به
اروپا را فراھم آورد ،از جان و امنيت
و آزادی امينه نيز قاطعانه دفاع خواھد
کرد.
کسانی که مايلند پتيشن فوق را امضاء
کنند به لينک زير رجوع کنند:

انتشار عکس ھای امينه و بدنبال آن
فتوای آخوند مرتجع تونسی ھياھوی
بسياری براه انداخت .ھم اکنون پتيشنی
در سايت  change.orgدر دفاع از
امنيت و آزادی امينه منتشر شده است
که تاکنون نزديک به  ٧۴ھزار نفر
آنرا امضاء کرده اند .بايد ھمصدا عليه
اين حکم ارتجاعی و قرون وسطايی
اعتراض کرد .بايد دولت تونس را زير
فشار ھمبستگی بين المللی وادار بدفاع

http://www.change.org/
petitions/petitioning-tunisiangovernment-amina-must-besafe
سرکوب زن ممنوع
ستم بر زن موقوف
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
 ٢٣مارس ٢٠١٣

اخوان المسلمين و مخالفت شديد
با پيش نويس بيانيه سازمان ملل
برای پايان دادن به خشونت نسبت زنان ...
ده ھا نفر گرديد .جريان اسالمی با تمام قوا و با کمک ھای دولتھا غربی بويژه آمريکا دارد می کوشد که پای خود را بعنوان قدرت بالمنازع در
کشورھای منطقه محکم کند .اما جنبش سکوالر ،حقوق زن ،چپ ،کارگری ،آزاديخواه و برابری طلب در مقابل اين جنبش ارتجاعی در مصر
و تونس صف آرايی کرده است .مبارزه عليه جنبش اسالمی در خاورميانه و شمال آفريقا بشکلی گسترده و توده ای در جريان است .بايد اين
جنبش را تقويت کرد ،بايد جنبش اسالمی را به زير کشيد ،بايد در مقابل تروريسم دولتی که عمال به تحکيم و تقويت جنبش اسالمی مشغول
است يک مقاومت گسترده را سازمان داد* .

زنده باد آزادی زن!

