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ستون اول،
پيام سازمان آزادى زن بمناسبت اول ماه مه!

برای افزايش دستمزدھا
و حق رفاه ھمگانی!
زنان و مردان آزاديخواه!
اول ماه مه روز جھانى کارگر ،روز ھمبستگى بين
المللى طبقه کارگر است .اما اين روز صرفا روز
کارگران نيست ،روز ھمبستگى کليه آزاديخواھان
جھان است .روز اعالم تعھد به ساختن يک دنياى
آزاد و برابر ،يک دنياى بھتر است ،دنيايى که در آن
ھمه انسان ھا ،صرفنظر از جنسيت ،نژاد ،مليت و
مذھب با يکديگر برابرند .اين روز ،روز آزادى و
برابرى است .اين روز را بايد گرامى داشت .جنبش
آزادى زن نيز بايد در گراميداشت ھر چه باشکوه تر
اول ماه مه سھيم باشد .آرمان رھايى بخش و برابرى
طلبانه طبقه کارگر نويد بخش رھايى زنان نيز
ھست .در اين روز به مراسم گراميداشت اول ماه مه
بپيونديد.
فعالين جنبش آزادى زن!
در فرصتی که تا اول ماه مه باقيست ،خود را براى
شرکت در گراميداشت اين روز آماده کنيد .تالش
کنيد که شعارھا و پرچم ھايى که در آن خواست ھاى
جنبش آزادى زن حک شده است براى اين روز
آماده شود .اين مطالبات را بر ديوارھا بنويسيد.
شعار محورى اول ماه مه امسال اعتراض به حداقل
دستمزدھای چند برابر زير خط فقر و خواست
افزايش دستمزدھا و حق رفاه ھمگانی است .اين
خواست زنان نيز ھست و بسيارى از زنان کارگر،
پرستار و معلم حقوقى بسيار پايين تر از سطح
کنونی حداقل دستمزدھا دريافت مى کنند ،اين
خواست براى بسيارى از زنان يک خواست حياتى
است .اين شعار را وسيعا تبليغ کنيد .امسال جنبش
آزادى زن بايد ھمبستگى خود را با جنبش رھايى
طبقه کارگر آشکار و بيان کند .رھايى کامل زنان به
پيروزى کامل اين جنبش بستگى دارد.
زنده باد اول ماه مه!
زنده باد آزادى و برابرى!
آذر ماجدى 31 ،مارس 2013
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بايد اسالميست ھا
را به زير کشيد!
در دفاع از امينه تايلر در تونس

تلويزيون آزادی زن
بزودی از شبکه ھات برد آغاز بکار ميکند!

شيرين عبادی:
"جمھوری اسالمی از اسالم
سوء استفاده ميکند!"
مدافع رژيم اسالمی يا آزادی زن؟
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جنبشھای اجتماعی
و مسئله آزادی زن
بخش اول
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حقوق زن و اسالم سياسی
به زبان انگليسی برای دومين بار به چاپ رسيد!

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!
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شيرين عبادی:
"جمھوری اسالمی از اسالم سوء استفاده ميکند!"
مدافع رژيم اسالمی يا آزادی زن؟
آذر ماجدی
خانم شيرين عبادی بعنوان مدافع حقوق زن
شھرت يافته است .اما انسان گاھی حيران
ميماند که آيا ايشان بيشتر مدافع حقوق زن
است يا مدافع اسالم؟ کلمات قصار ايشان از
قبيل "حقوق زن با اسالم در تناقض نيست".
اکنون شھره خاص و عام است و حتی
دراعالميه کميته صلح نوبل نيز ثبت شده
است" .کفر گويی" ھای اخير ايشان که چند
ھمسری را مغاير با اسالم و گفته ھای
"پيغمبر اسالم" ناميده است نيز بايد در کتاب
رکوردھای "گينس" بعنوان رکورد در
تحريف حقيقت به ثبت رسد .نقد ما به خانم
عبادی برای دفاع از اسالم و خاک پاشيدن
به چشم مبارزين آزادی زن تاريخی طوالنی
دارد .اما طی اين مدت ما ھمواره کوشيده ايم
که مالحظات و خطرات فعاليت تحت رژيم
اسالمی را نيز در نقدمان ملحوظ کنيم .بارھا
گفته ايم که ما انتظار نداريم ايشان صريحا
اعالم کند ،آزادی زن و برابری زن و مرد
در چھارچوب رژيم اسالمی امکانپذير
نيست .ميدانيم که مالحظات امنيتی را بايد
در نظر گرفت .اما گفته ايم که اگر ايشان
خود را مدافع حقوق زن ميداند ،نبايد از
اسالم دفاع کند و اسالم را مدافع حقوق زن
معرفی کند .اين خاک پاشيدن به چشم زنان و
مردم آزاديخواه است.
خانم عبادی اکنون مدتی است که مقيم غرب
است .ھر روز از يک سخنرانی در يک
مجمع حکومتی ،به يک مصاحبه با رسانه
ھای بسيار "حقيقت گوی" طرفدار اصالح
طلبان حکومتی ميرود .ايشان در تمام اين
فرصت ھا به شکلی پيگير و مومنانه از
اسالم دفاع ميکند و اخيرا صريحا با
سکوالريسم ھم مخالفت ورزيده است .در اين

شرايط است که ميتوان کامال و بدون
ھيچ ترديدی نتيجه گرفت که دفاع ايشان
از اسالم و مبارزه در چھارچوب
حکومت اسالمی نه يک مالحظه امنيتی
 تاکتيکی ،بلکه اعتقاد عميق ايشاناست .ايشان به جبھه اصالح طلبان
حکومتی تعلق دارد .ايشان خواھان
ايجاد اصالحاتی قطره چکانی در
حکومت اسالمی است .ايشان مخالف
سرنگونی رژيم اسالمی و ايجاد يک
نظام سکوالر ،مبتنی بر جدايی دين از
دولت و آزادی کامل و برابری واقعی
زن و مرد است .البته ما به حق ھر
انسانی برای اعتقاد به ھر عقيده و
مرامی حتی ارتجاعی ترين ھا احترام
ميگذاريم .اما در عين حال حق مسلم
خود ميدانيم که بعنوان مدافعين پر و پا
قرص آزادی و برابری ،بعنوان
پيشروان و فعالين پيگير و خستگی
ناپذير آزادی بی قيد و شرط زنان و
برابری کامل و واقعی نظرات ارتجاعی
را مورد نقد شديد قرار دھيم.
خانم عبادی اخيرا در يک کنفرانس
مجامع مذاھب مختلف در فرانکفورت،
آلمان ،اعالم کرده است" :صاحبان
قدرت در ايران برای تحقق اھداف
سياسی خود از اسالم سوء استفاده
میکنند ".و اضافه کرده است که
"جمھوری اسالمی ديگر نه اسالمی
است و نه جمھوری ".اين اظھارات
نياز به ھيچ شرح و توضيحی ندارد.
بسيار روشن است .فقط جالب اينجاست
که ايشان ميگويد "ديگر" "نه اسالمی
است و نه جمھوری!" بايد از ايشان

پرسيد ،آن زمانی که بنظر ايشان
جمھوری اسالمی ھم جمھوری بود و ھم
اسالمی ،چه مرحله ای از تاريخ اين رژيم
سياه ،جنايتکار و زن ستيز است؟
آيا دھه شصت را بعنوان چنين مرحله ای
قبول دارند؟ دھه ای که بيش از صد ھزار
نفر در زندانھای مخوف رژيم زير
شديدترين شکنجه ھا قرار گرفتند و اعدام
شدند؟ دھه ای که ھزاران جوان را در
گورھای دستجمعی مدفون کردند و
مادران و پدران و عزيزان آنھا ،ھنوز از
محل دفن آنھا بيخبرند؟ زمانی که دختران
باکره پيش از اعدام مورد تجاوز قرار
ميگرفتند تا طبق احکام اسالمی به بھشت
نروند؟ آيا زمانی که زنان را به زور به
زير حجاب بردند ،اين رژيم اسالمی بود؟
آيا زمانی که آپارتايد جنسی را به زور
شالق و سرکوب در جامعه حاکم کردند،
اين رژيم بنظر ايشان اسالمی و جمھوری
بود؟ آيا زمانی که پسر بچه ھا را با يک
کليد حلبی به دور
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شيرين عبادی:
"جمھوری اسالمی از اسالم سوء استفاده ميکند!"
مدافع رژيم اسالمی يا آزادی زن؟ ...
گردنشان به روی مين ھای جبھه جنگ
ميفرستادند اين نظام بنظرشان اسالمی و
جمھوری بود؟ آيا زمانی که به کردستان
لشکرکشی کردند و مردم را به خاک و خون
کشيدند و جوانانی که در مقابلشان ايستادگی
کردند حتی روی برانکار به گلوله بستند ،آن
زمان اين نظام اسالمی و جمھوری بود؟ اين
سواالت را بايد در مقابل خانم عبادی گذاشت
و از ايشان پاسخ صريح طلب کرد .ھر کس
حق دارد به ھر چه ميخواھد اعتقاد داشته
باشد ،اما ھيچکس مجاز نيست جنبش
آزاديخواھانه مردم ،جنبش آزادی زن و تمام
آن جوانان و زنان و مردانی که قھرمانانه در
مقابل اين رژيم اسالمی جنايت و سرکوب
ايستادگی کرده اند ،به بازی بگيرد .دودوزه
بازی بايد از صحنه مبارزات آزاديخواھانه
مردم طرد شود .اين گفته وفا سلطان در
مورد اسالم وصف حال خانم عبادی است:
"شما ميتوانيد به ھر سنگی ميخواھيد اعتقاد
داشته باشيد ،بشرط آنکه سنگ را بطرف من
پرتاب نکنيد".

دستور دادگاه از کوه پرت کردند و
بدنش تکه تکه شد و تکهھای بدنش را
جمع و دفن کردند .من در آن زمان در
ايتاليا بودم .در اين خصوص
خبرنگاری با من مصاحبه کرد و نظر
من را راجع به اين نوع مجازات
پرسيد .من گفتم ھرکس ھرکاری که
کرده باشد ،اگر مستحق قتل است ،ديگر
چرا به اين صورت فجيع مردم را
میکشيد که از کوه پرت کنيد تا بدنش
تکه تکه شود؟ آنچه که مورد مخالفت
من در آن مصاحبه بود ،مجازاتھای
خالف ضوابط حقوق بشری و بلکه
خالف انسانيت و خالف اسالم بود .در
ھيچ جای قرآن نوشته نشده که يک آدم
ولو ھر عمل بدی انجام داده باشد ،از
کوه پرتش کنند و بدنش تکه تکه شود و
بعد پاسدارھا بيايند و آن تکه ھا را جمع
کنند و او را دفن کنند .اين چه شيوه
اعمال مجازات و اجرای قانون است؟
من به اينگونه امور اعتراض دارم".

دفاع از ھمجنسگرايان اتھام دولتی!
اظھارات خانم عبادی در يک مصاحبه با
راديو دويچه وله ،بخش فارسی ،حيرت
برانگيز تر است .در رابطه با گزارش بانکی
مون ،دبير کل سازمان ملل ،از ايشان پرسيده
شده" :آيا در پروندهھای شما تا به حال دفاع
از ھمجنسگرايان و دفاع از سازمان سيا
بوده؟" ايشان پس از مقدماتی در مورد اتھام
پراکنی ايرنا و غيره چنين ميگويد:

يکی ديگر از القاب خانم عبادی مدافع
حقوق بشر است .اين سخنان را يکبار
ديگر بخوانيد! ايشان دفاع از ھمجنس
گرايان را بعنوان اتھامات و دروغ ھای
ايرنا و روزنامه ھای دولتی ايران رد
ميکند .تنھا نقد ايشان به نوع اعدام اين
فرد ھمجنسگرا است ،نه نفس اعدام يا
حتی مجازات ھمجنسگرايان .ايشان از
حقوق برابر و انسانی ھمجنسگرايان
دفاع نميکند .فقط به پرت کردن آنھا از
کوه اعتراض دارد .ميگويد :جور
ديگری اعدامش ميکرديد .راستش با
خواندن اين مصاحبه به قول اصطالح
عاميانه "مغز انسان سوت ميکشد!" اين

"اما آنچه که باعث شده اين روزینامهھا و
ھمچنين ايرنا من را مدافع ھمجنسگرايان
بخواند ،آن است که در يک محاکمه ،فردی
را که متھم به ھمجنسگرايی بود ،طبق

تمام بضاعت مدافع حقوق بشری است که
برای فعاليت ھايش جايزه نوبل ھم گرفته
است .جالب اينجاست که در ھمين يک
تکه صحبت ھم باز از يادش نميرود که
از اسالم دفاع کند.
دفاع از اسالم با حقوق زن در تناقض
است
در سوال ديگری ،مصاحبه شونده می
پرسد که جمھوری اسالمی در پاسخ به
درخواست بانکی مون در حفاظت از جان
شما گفته است" :موضعگيریھا و
بيانيهھای شما با گرايشھای مذھبی مردم
مغايرت دارد و به ھمين دليل ما نمیتوانيم
از جان ايشان محافظت کنيم .آيا شما اين
حرف را قبول داريد؟ آيا شما حرفی
مغاير با گرايشھای مذھبی مردم ايران
زدهايد؟" خانم عبادی در پاسخ چنين
ميگويد:
"من ھمواره مدافع اسالم بودهام و اساسا
تزی که باعث شد من برنده جايزه نوبل
صلح شوم ،اين بود که اسالم و حقوق
بشر با ھم انطباق دارند .حرف ما اين
است که اسالم منشا حقوق بشر است.
آنچه که اسالم در شيوه رفتار با مردم
میگويد ،منشا حقوق بشر است و به
خاطر دفاع از اسالم است که من گاھی
اوقات حتی مورد بیمھری افرادی که به
اسالم اعتقاد ندارند قرار میگيرم .اما
جالب است که دولت ايران حرف من را
که ھميشه مستند به آيات قرانی است و در
حمايت از اسالم است ،مخالف اسالم
معرفی میکند".
خانم عبادی نه تنھا در ايران بلکه ھمچنين
طی فعاليت در خارج کشور ،پيگيرانه و
مستمر و بشکلی صريح و علنی از اسالم
دفاع کرده است و مخالفت خود را با
سکوالريسم ،با اين بھانه که مردم ايران
برای سکوالريسم آماده نيستند ،اعالم
نموده است .خانم عبادی بعنوان يکی از
جمھوری
مدافعين

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!
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شيرين عبادی:
"جمھوری اسالمی از اسالم
سوء استفاده ميکند!"
مدافع رژيم اسالمی يا آزادی زن؟ ...
اسالمی ،در کنار شخصيت ھای اصلی اسالمی
جناح اصالح طلب حکومتی ،از قبيل گنجی،
مخمباف ،سازگارا و امثالھم عمال از جمھوری
اسالمی دفاع کرده است .ايشان مخالف جمھوری
اسالمی نيست .ايشان خواھان به زير کشيدن اين
نظام زن ستيز جنايتکار قرون وسطايی نيست.
ايشان خواھان يک نظام اسالمی کمی اصالح شده
يا بھتر بگوييم کمی بزک شده است .خانم عبادی را
بايد ھمانگونه که ھست ،به مردم معرفی کرد .خانم
عبادی نه مدافع حقوق زن ،نه مدافع آزادی زنان،
بلکه مدافع اسالم و رژيم اسالمی است .مدال مدافع
حقوق زن يا حقوق بشر را بايد با يک مدال واقعی
جايگزين کرد :مدافع نظام اسالمی.
* اين نوشته پيش از اين در نشريه برای يک دنيای بھتر
بچاپ رسيده است .بعلت موضوعيت روز آن در اين
شماره آزادی زن باز چاپ می شود.

حقوق زن و اسالم سياسی
به زبان انگليسی برای دومين بار منتشر شد!
برای دريافت کتاب يا کتابھای مورد نياز معادل 150
کرون سوئد 15 ،يورو يا  20دالر آمريکا "برای ھر
کتاب" به حساب زير واريز نموده و مراتب را با پست
الکترونيکی به ما اطالع دھيد .ما کتاب يا کتابھای
درخواستی را در ھر جای دنيا که باشيد برايتان پست
خواھيم کرد.
اگر پول از سوئد ارسال شود:
نام بانک در سوئدPlusGiro :
شماره حساب در سوئد442066-7 :
اگر پول از کشورھای ديگر ارسال شود:

نام يا  BICبانکNDEASESS :
شماره حساب به فرم :IBAN
SE55 9500 0099 6018 0442 0667
آدرس الکترونيکی:

wlshahla.n@gmail.com

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.
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 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:
http://www.change.org/petitions/petitioning-tunisian-government-amina-must-be-safe

سرکوب زن ممنوع! ستم بر زن موقوف!
زنده باد آزادی زن!
سازمان آزادی زن
 ٢٣مارس ٢٠١٣

اسالم ضد زن است!
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سياوش دانشور
مسئله زن در ايران يکی از محوری ترين
مسائل سياسی و اجتماعی است که بناچار
خود را به ھر تحول سياسی تحميل ميکند.
اوال ،در ايران يک جنبش وسيع اجتماعی
برای آزادی زن وجود دارد که در اولين
روزھای بقدرت رسيدن ارتجاع اسالمی در
سال  57در مقياس توده ای و با شعارھای
آزاديخواھانه و خواستھای مدرن و
جھانشمول عليه حجاب و جنبش اسالمی در
قلمرو سياست ابراز وجود کرد .ثانيا ،اگرچه
ارتجاع اسالمی روی دوش قتل عام و
سرکوب خونين و پاکسازی و زندان نھايتا
قادر شد حجاب را بر زنان تحميل کند و
رسما و علنا پرچم آپارتايد جنسی را در يکی
از مھمترين کشورھای منطقه برافرازد ،با
اينحال مقاومت و جنگ زنان عليه قوانين
اسالمی و کشمکش با رژيم ضد زن اسالمی
بيوقفه ادامه داشته است .ثالثا ،تقابل رژيم
اسالمی با زنان و سرکوب زنان در ايران
قبل از اينکه موضوعی مختص به زنان باشد
يک بارومتر سياسی در جامعه بوده است.
ھميشه و ھمواره تعرض به زنان نمادی
برای عقب راندن نارضايتی عمومی و
سرکوب سياسی بوده است .آپارتايد جنسی و
ضديت با زنان يک رکن مھم ايدئولوژی
حکومت اسالمی و يک رکن اساسی جنبش
اسالم سياسی است .ھرجا اسالميون بقدرت
ميرسند اولين تعرض را به زنان و اولين
قوانين را عليه زنان تصويب ميکنند .در
ايران اين موضوع فراتر از نفس قوانين و
تحميل بيحقوقی به زنان است .در ايران تقابل
با زنان شاخصی برای مقابله با آزاديخواھی
و برابری طلبی است .آزاديخواھی ای که
در جوھر خود با کل حکومت اسالمی و
نفس اسالم در تقابل است.
معادله سياسی در ايران اينست :يا حکومت
اسالمی و تداوم سرکوب و بيحقوقی زنان و
يا سرنگونی انقالبی اين نظام بعنوان پيش
شرط آزادی و رھائی زنان.

وضعيت ويژه ايران و جايگاه مھم
مسئله زن در جامعه ،مسئله استراتژی
سياسی جنبش آزادی زن را برجسته
ميکند .کدام استراتژی و کدام سياستھا و
روشھا ميتواند پيشروی جنبش آزادی
زن را تضمين کند و نھايتا آنرا به
پيروزی برساند؟
برخالف دوره انقالب  ، 57واقعيت
اجتماعی مسئله زن و وجود يک جنبش
وسيع حقوق زنان در ايران باعث شده
است که جريانات جدی سياسی و
جنبشھای اصلی اجتماعی مسئله زن را
در سياست و برنامه خود وارد کنند .در
ايران نميتوان از آزادی سخن گفت و به
مسئله زن بی تفاوت بود .ھر نوع
آزاديخواھی بناچار بايد مسئله زن را
برسميت بشناسد و به آن پاسخ دھد.
حتی مناديان آپارتايد اسالمی و باندھای
حکومتی تالش ميکنند در مضحکه ھای
انتخاباتی با عوامفريبی بنوعی به مسئله
زن رجوع کنند .در چند شماره نشريه و
برای طرح بحث تالش ميکنيم جايگاه
مسئله زن برای جنبشھا و گرايشات
اجتماعی را بررسی کنيم و از ديدگاه
سوسياليستی و کمونيستی کارگری به
مسئله آزادی زن بپردازيم.
 -1جنبش ملی  -اسالمی
جنبش ملی – اسالمی طيفی وسيع از
سازمانھا و جريانات و رسانه ھا و
کمپين ھا را در داخل و خارج ايران
دربرميگيرد که از حمايت رسانه ھای
غربی و نھادھا و بنيادھای دست راستی
نيز برخوردارند .موضع سياسی تک به
تک اين جريانات در قبال مسئله زن
عموما و سواالت مشخص سياسی
جنبش زنان خصوصا ضرورتا يکی
نيست اما در اساس يک استراتژی
سياسی مشترک دارند .با فرض
استثناھائی و جابجائی ھای سياسی در

سالھای اخير ،کل اين جنبش مخالف
سرنگونی جمھوری اسالمی است .کل اين
جنبش ھمواره از جناحی از حکومت و از
اين طريق از کل حکومت اسالمی دفاع
کرده است و ھنوز عليرغم شکست کامل
استراتژی سياسی شان از خط مشی
"اصالح حکومت" و "مبارزه مسالمت
آميز" و "در چھارچوب قانون" به طرق
مختلف دفاع ميکنند .مسئله زن برای
جريانات اين جنبش نه مسئله ای قائم بذات
و امری اجتماعی بلکه مسئله ای ابزاری
است .برای اين جريانات از يکسو قرار
است زنان نيروی پيشروی "اسالم خوش
خيم" در جدال درون حکومتی شوند و از
سوی ديگر افق آزادی و برابری زن و
مرد را در چھارچوب ارتجاع اسالمی و
نظام بورژوائی اسير کنند .بعنوان مثال
در ميان اين جريانات مانند کليه جناح
ھای بورژوائی تمايل به فمينيسم و
کنوانسيون رفع تبعيض از زنان گرايشی
عمومی است .در عين حال بخشی که
بيشتر به حکومت اسالمی متکی اند از
ھمين سطح محقر ھم عقب تر ميروند .اين
جناح جنبش ملی اسالمی که شيرين
عبادی از سخنگويان آنست تالش دارد
بين اسالم و حقوق زن پل بزند و برای
استيفای حقوق زن سراغ دايناسور -آيت
ﷲ ھای کپک زده و متون اسالمی و خود
قرآن ميرود .از نظر تاکتيکی اين جريان
بحدی عقب مانده است که به سنتی ترين
روشھا در جامعه قرن بيست و يکمی
ايران چنگ ميزند تا بيگانگی کامل خود
را با تمايل به آزادی زن در ميان نسل
جديد و ميليونھا زن نشان دھد.
مھمترين حرکت در
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صفحه 6
سابقه حکومتی در قياس با ديگر نيروھای
ناسيوناليست در اين کمپ بيشتر ميتواند
چھارچوبھای سياسی و افق اين جنبش را
نمايندگی کند.

بخش اول ...
ميان اين جريان که مورد حمايت کل جنبش
ملی اسالمی قرار گرفت کمپين يک ميليون
امضا بود .در اين کمپين طيفھای سياسی
مختلفی شرکت داشتند اما رھبری آن در
دست ملی اسالميھا بود که اساسا چھارچوب
اين کمپين را در خدمت پيروزی اصالح
طلبان حکومتی قرار داده بود و با شکست
استراتژی اصالح طلبی اين کمپين ھم بپايان
رسيد .بن بست و شکست اين کمپين و
خروج فعالين اصلی آن از ايران تنھا
انعکاسی از بن بست و شکست استراتژی
اصالح حکومت است .بدون وجود جناح و
نيروئی فعال در ميان خود حکومت اسالمی
که بتواند چتری برای تحرک اين جريانات و
وحدت آنھا باشد ،کل حرکت و پديده "اصالح
حکومت" از ھم می پاشد و به جريانات بی
تاثير در قلمرو سياست تبديل ميشود .اگر
امروز طرفداران "فمينيسم اسالمی" يکی
بعد از ديگری سر از نھادھای غربی در می
آورند و پشت سياست دولتھای غربی و رژيم
چنج تحت عنوان "حقوق بشر" ميروند ،اگر
امروز کسی از "فمينيسم اسالمی" و سينه
چاک دادن برای اصالحات اسالمی و
"جامعه مدنی" چيزی نميشنود ،اينھا
محصول بن بست و شکست استراتژی
جنبشی است که قرار بود زنان و پتانسيل
اعتراضی شان را به نيروی جنبش اسالمی
و بقای نظام اسالمی تبديل کند .اگر امروز
اين نيروھا ديگر دنبال کمپين عرض حال به
مجلس ارتجاع و آخوندھای کپک زده برای
"ديه برابر" نيستند ،به اين دليل است که
استراتژی جنبش شان در سطحی کالن تر
شکست خورد و "جنبش زنان" که قرار بود
حاشيه ای بر متن استراتژی "اصالح نظام"
باشد ،ديگر در ھمين حد ھم و تا اطالع
ثانوی موضوعيت خود را از دست داده
است .فعال زمان آنست که فعالين اين جنبش
دنبال گرفتن جوائز و امکانات از نھادھای
غربی و تحکيم کارير حقوق بشری خود
باشند تا در دور بعدی بعنوان سوپاپ ھای
اطمينان کنترل راديکاليسم زنان و دفاع از
راست در مقابل چپ بميدان بيايند.

جنبش ملی اسالمی و جريانات آن
بشدت سنتی و شرق زده ،آخوند و
اسالم زده ،ضد مدرنيسم و سکوالريسم،
جنبشی ضد تغييرات انقالبی و مشخصا
ضد برابری طلبی سوسياليستی و
کمونيستی است .امروز امثال گنجی و
عبادی بدنبال شکست تئوری "عدم
تناقض اسالم با حقوق بشر و حقوق
زنان" ظاھرا سکوالر شده اند .اين
سکوالريسم قبل از اينکه ماحصل يک
بازبينی انتقادی به نقش مخرب مذھب
در سياست و قدرت و جامعه باشد
مسئله ای عاريتی و کاسبکارانه است.
اين نيروھا ميدانند تمايل به سکوالريسم
و حتی ضديت با مذھب در ايران قوی
است .لذا تالش دارند سکوالريسم را
رقيق کنند تا امکان تھاجم ضد اسالمی
را سد کنند .اين جريان در بھترين حالت
و زمانی که سرنگونی رژيم اسالمی
برای آن مسجل ميشود ،و لذا افق
شراکت در قدرت اسالمی و اصالح
حکومت تماما کور ميشود ،اساسا به
نيروی جنبش ناسيوناليسم پرو غرب و
جريانات پنتاگونيستی تبديل ميشود و در
سنگر "حقوق بشر" و "دخالت
بشردوستانه" قرار ميگيرد .در ھر حال
جنبش ملی اسالمی ربطی به مبارزه
برای آزادی زن ندارد و حتی نميتواند
بعنوان يک جنبش جدی رفرميستی
برای بھبود واقعی حقوق زنان مبارزه
کند .يک وجه پيشروی جنبش آزادی
زن در ايران نقد تمام عيار اجتماعی و
اثباتی اين جريانات و افق ارتجاعی و
ضد زن اين جنبش است.
 -2جنبش ناسيوناليسم پرو غرب
جنبش ناسيوناليسم طرفدار غرب
مجموعه ای از جريانات سياسی و
تمايالت ناسيوناليستی را دربرميگيرد
که امروز اساسا توسط مشروطه
خواھان و سلطنت طلبان نمايندگی
ميشود .سلطنت طلبی بخش کوچکی از
اين جنبش است اما اين جريان بنا به

ناسيوناليسم پرو غرب و مشخصا سلطنت
طلبان جنبش و جريانی است که وضعيت
سابق را ميخواھد اعاده کند .منطق مقايسه
دوره امروز با دوره سابق ،تا به مسئله
زن مربوط است ،نقطه عزيمت اين جنبش
و جريانات متفرقه آنست .اين جنبش از
گذشته البته بجز مسئله کشف حجاب
رضاخانی که آنھم به نيازھا و ضروريات
رشد سرمايه داری در ايران پاسخ ميداد،
از نظر تاريخی و قوانين چيزی برای
عرضه ندارد .از قانون خانواده تا
تصويب قوانين در مشورت با آخوندھا و
تطبيق با شرع انور واقعياتی ھستند که
امروز چنگی بدل نميزنند .تنھا موردی که
ناسيوناليستھای پرو غرب ميتوانند روی
آن مانور بدھند مسئله حجاب است و آنھم
در مقابل حجاب اجباری حکومت اسالمی
بر "لغو حجاب اجباری" تاکيد دارند .نظام
سلطنتی دولت و حکومتی سکوالر نبود
بلکه در سازشی با اسالم و قوانين اسالمی
قرار داشت .ناسيوناليسم در قياس با اسالم
در توازن بھتری قرار داشت .شرايطی که
ويژه ھمه ديکتاتوريھای سياسی و نظامی
در منطقه خاورميانه بود.
امروز اين جريان با بخش مھمی از جنبش
ملی اسالمی در کنوانسيون رفع تبعيض
از زنان و بيانيه حقوق بشر فصل مشترک
دارد .برای اين جنبش حقوق و آزادی زن
امری جھانی و جنبشی برای برابری
کامل با مردان نيست بلکه "زن ايرانی"
قرار است گوشه ای از جنبش و حرکتی
باشد که قرار است حاکميت بورژوائی
جديد بعد از جمھوری اسالمی را اعاده
کند .ھدف سياسی اين جنبش برپائی
نظامی است که اساسا بر نابرابری و
تبعيض و استثمار طبقاتی بنا نھاده شده
است و لذا در اين ساختار بناچار زنان و
مردان نيز در مکانيزم بازار و توليد و
خانواده و قوانين نابرابر اند .زن برای اين
جريان نماد "مادر خوب" و "زن
فرمانبردار با فرھنگ و سنت ايرانی"
است .اگر فاطمه برای اسالميون نماد زن
نمونه است ،برای
صفحه 7
ناسيوناليستھا تھمينه

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن
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جنبشھای اجتماعی و مسئله آزادی زن
بخش اول ...
نماد زن اصيل ايرانی است .اين جريان از
نظر فرھنگی عقب ماندگی جنبش اسالمی را
ندارد اما بشدت مردساالر و ضد زن است.
آزادی زن در فرھنگ اين جريان "بی بند و
باری" تلقی ميشود .مذھب و اسالم برای اين
جنبش اگر نه مثل حکومت اسالمی اما
جايگاه مھمی دارد .اين جنبش با قوانين
وحشی اسالمی مانند سنگسار مخالف است
اما زنی که نرمھای ايرانی  -اسالمی را
درھم شکند ،زن عصيانگر و آزاديخواه،
نماد ضديت با اخالق و سنت خانواده ايرانی
است.
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب ضد برابری
زن و مرد است و بنا به ماھيت بورژوائی و
طبقاتی خود نميتواند افق برابری اقتصادی
زن و مرد را نمايندگی کند .اين جنبش از
نظر فرھنگی و اخالقی بشدت مخالف
نرمھای پيشرفته و امروزی است و در
ادبيات و سياست درجه زيادی از لمپنيسم و
مردساالری نھادينه در آن را نمايندگی
ميکند .برای اين جريان در بھترين حالت زن
"بانوی ايرانی" است که به حاکميت
بالمنازع مردانه  -نابرابر نظام بورژوائی
تمکين ميکند .اين جنبش تاکنون حرفی برای
آزادی زن نداشته است و کمتر خود را
درگير جنبش آزادی زن کرده است .تا به
مسئله زن مربوط است ،اھداف و سياست
سخنگويان و رھبری جنبش ناسيوناليسم پرو
غرب با اھداف و سياست سخنگويان و
رھبری جنبش ملی اسالمی تطابق کامل
دارند .دنباله روی از برخی از اعتراضات
زنان و تبريک ھای موسمی و شاھانه
بمناسبت روز زن و وعده استيفای حقوق
زنان در "جامعه ای که حقوق بشر را پاس
ميدارد" ،نھايت وعده اين جريان در قلمرو
مسئله زن است .جنبش ناسيوناليسم پرو
غرب فاقد سياست و استراتژی مشخصی
برای آزادی زن است .اين جنبش و جريانات
آن در بھترين حالت وعده "لغو حجاب
اجباری" و شرکت زنان در جامعه و
فعاليتھای آن را ميدھد .جنبش ناسيوناليسم

پرو غرب بحدی در قلمرو زنان عقب
افتاده است که رضا پھلوی دست بدامن
کمپين يک ميليون امضا "برای
بازنمايی مشکالت بغرنج زنان در
جامعه دينی ايران" ميشود .رضا پھلوی
که مانند جنبش ملی اسالمی از
راديکاليسم زنان در جامعه ايران خبر
دارد ،نميتواند وحشت اش را پنھان کند
و "راه رسيدن به دمکراسی را اتکا به
نافرمانی مدنی و مبارزه به دور از
خشونت" ميداند!
تمام جناح ھای بورژوازی و جريانات
و جنبش ھای سياسی شان در وحشت از
انقالبيگری و آزاديخواھی اشتراک
دارند .ھمه اينھا موعظه "نافرمانی
مدنی"" ،مبارزه بدور از خشونت" آنھم
در نظام ضد زن اسالمی که تماما مبتنی
بر خشونت است ،ميخوانند .ھمه اينھا

اگر قرار است به قدرت نزديک شوند،
بايد بدوا پتانسيل راديکال و انقالبی را
کنترل کنند .زنان و حقوق و آزادی آنھا
برای جنبش ناسيوناليسم پرو غرب امری
تزئينی و درباری و تشريفاتی است و با
اھداف اقتصادی و تمايالت فرھنگی و
شرق زدگی سلطنت جور در نمی آيد.
زنان "شجاع و غيور" و "شير زنان
ايرانی" ،تنھا زمانی برای ناسيوناليسم
پرو غرب موضوعيت دارند که بتوانند
سربازان رسيدن اين جناح بورژوازی
بقدرت سياسی باشند.
آزادی و برابری زنان و مردان پالتفرم و
اولويت جنبش ناسيوناليسم پرو غرب
نيست و در اين راه سياست و کار خاصی
انجام نميدھد .آنچه ھست نستالژی و
مجموعه ای از خاطرات و توسل به
گذشته در مقابل وضعيت سياه حاضر
است .ناسيوناليسم مانند مذھب فی النفسه
ضد آزادی و برابری زن و مرد است و
بعنوان مانعی ارتجاعی بايد از سر راه
مبارزه برای آزادی جامعه کنار زده شود.
ادامه دارد ...

نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست .اما سرمايه
دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يک رکن
مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است .ريشه نابرابرى و بى
حقوقى امروز زن ،نه در افکار کھنه و ميراث فکرى و فرھنگى نظام ھا و
جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاھب عصر جاھليت ،بلکه در جامعه
سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نھفته است .نظامى که به تقسيم جنسى
انسان ھا در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مھم اقتصادى و سياسى در
تضمين سودآورى سرمايه مينگرد .ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار 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 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 دنياى امروز است .اعم از
اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانايى داشته باشد يا
خير ،سرمايه دارى انتھاى قرن بيستم بطور مشخص خود را بر اين نابرابرى
بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قھرآميز از آن عقب
نمى نشيند.

حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!
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برابرى زن و مرد،
ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت
از برنامه يک دنيای بھتر
رئوس قوانين و اقداماتى که بايد ھم اکنون
بفوريت براى شروع رفع تبعيض بر زنان
به اجرا درآيد عبارت است از:
 -1اعالم برابرى کامل و بى قيد و شرط زن
و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى
کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل
است.
 -2تامين فورى برابرى کامل زن و مرد در
شرکت در حيات سياسى جامعه در سطوح
مختلف .حق بى قيد و شرط زنان به شرکت
در انتخابات در کليه سطوح و احراز و
تصدى ھر پست و مقام ،اعم از سياسى،
ادارى ،قضايى ،و غيره .لغو ھر قانون و
مقرراتى که حق زنان در شرکت برابر در
حيات سياسى و ادارى جامعه را محدود
ميکند.
 -3برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى
زن و مرد در خانواده .لغو امتيازات مرد
بعنوان "سرپرست خانواده" و برقرارى
حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در
رابطه با سرپرستى و تربيت فرزندان،
اعمال کنترل و مديريت دارايى ھا و امور
مالى خانواده ،وراثت ،انتخاب محل زندگى و
سکونت ،کارخانگى و اشتغال حرفه اى،
طالق ،سرپرستى کودکان در صورت جدايى
و تقسيم و تملک اموال خانواده .ممنوعيت
تعدد زوجات .ممنوعيت صيغه .لغو کليه
تعھدات انقيادآور زن به شوھر در شرع و
سنن کھنه .ممنوعيت برقرارى رابطه جنسى
توسط شوھر با زن بدون تمايل او ولو بدون
اعمال خشونت .اينگونه موارد بايد در
صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسى
توسط شوھر مورد پيگرد و محاکمه قرار
بگيرند .ممنوعيت تحميل کارخانگى و يا
وظايف ويژه خانه دارانه به زن در خانواده.
اعمال مجازات سنگين براى ھر نوع آزار،
ارعاب ،سلب آزادى ،تحقير و خشونت عليه
زنان و دختران در خانواده.

 -4برابرى کامل زن و مرد در قلمرو
اقتصادى و اشتغال حرفه اى .شمول
يکسان قوانين کار و بيمه ھاى اجتماعى
بر زن و مرد بدون ھيچ نوع تبعيض.
مزد برابر در ازاء کار مشابه براى
زنان و مردان .لغو ھر نوع محدوديت
بر تصدى مشاغل و حرفه ھاى مختلف
توسط زنان .برابرى کامل زن و مرد
در کليه امور مربوط به دستمزد ،بيمه
ھا ،مرخصى ھا ،ساعات و شيف کار،
تقسيم کار و طبقه بندى مشاغل ،ارتقاء
شغلى ،نمايندگى کارگران در سطوح
مختلف .تصويب و اجراى مقررات و
موازين ويژه در بنگاه ھا براى تضمين
ادامه کارى حرفه اى و شغلى زنان،
نظير ممنوعيت اخراج زنان باردار،
ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان
باردار و وجود تسھيالت ويژه مورد
نياز زنان در محل کار ١٦ .ھفته
مرخصى دوران باردارى و زايمان و
يکسال مرخصى براى نگھدارى نوزاد
که بايد با توافق طرفين توسط زن و
شوھر ھر دو مورد استفاده قرار بگيرد.
تشکيل ھيات ھاى بازرسى و کنترل ،با
وظيفه نظارت بر اجراى تعھدات فوق
توسط بنگاه ھا.
تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در
مورد برابرى حقوق زن و مرد در
اشتغال حرفه اى و محيط ھاى کار اعم
از دولتى و غير دولتى و انتفاعى و غير
انتفاعى .تعقيب قانونى و مجازات
سنگين بنگاه ھا و مديرانى که از اصل
برابرى مطلق زن و مرد در فعاليت
حرفه اى تخطى کنند.
ايجاد موسسات و نھادھا و فراھم کردن
رايگان تسھيالتى نظير شيرخوارگاه ھا
و مھد کودک ھا و کلوب ھاى تفريحى -
تربيتى کودکان در سطح محلى که ،با
توجه به فشار يکجانبه کار خانگى و

نگھدارى از فرزندان بر زنان در شرايط
کنونى ،ورود زنان به فعاليت اقتصادى و
سياسى و فرھنگى در خارج خانواده را
تسھيل ميکند.
 -5لغو 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.
لغو ھر نوع محدوديت بر حق سفر و نقل
مکان زنان ،اعم از مجرد و متاھل ،در
داخل و خارج کشور ،به ميل و اراده خود.
لغو کليه قوانين و مقرراتى که آزادى زنان
در انتخاب لباس و پوشش ،انتخاب شغل و
معاشرت را مقيد و محدود ميکند .ممنوعيت
ھر نوع جداسازى زنان و مردان در
موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و
وسائل نقليه عمومى .آموزش و پرورش
مختلط در تمام سطوح.
ممنوعيت استفاده از عناوينى نظير
دوشيزه ،بانو ،خواھر و ھر لقبى که زن را
به اعتبار موقعيتش در قبال مرد تعريف
ميکند ،در مکاتبات و مکالمات رسمى
توسط مقامات و نھادھا و بنگاه ھاى دولتى
و خصوصى .ممنوعيت ھر نوع دخالت از
جانب ھر مرجعى اعم از بستگان و
اطرافيان يا نھادھا و مراجع رسمى در
زندگى خصوصى و روابط شخصى و
عاطفى و جنسى زنان .ممنوعيت ھر نوع
مردساالرانه،
تحقيرآميز،
برخورد
پدرساالرانه و نابرابر با زنان در نھادھا و
موسسات اجتماعى .ممنوعيت قيد جنسيت
در آگھى ھاى شغلى .حذف کليه اشارات
تبعيض آميز و تحقير آميز نسبت به زنان از
کتب و منابع درسى و متقابال گنجاندن مواد
درسى الزم براى تفھيم برابرى زن و مرد
و نقد اشکال مختلف ستمکشى زن در
جامعه .ايجاد نھادھاى بازرسى ،تشخيص
جرم و واحدھاى انتظامى ويژه برخورد به
موارد آزار و تبعيض نسبت به زنان.
 -6تالش فشرده و مستقيم نھادھاى ذيربط
دولتى براى مبارزه با فرھنگ مردساالرانه
و ضد زن در جامعه .تشويق و تقويت
نھادھاى غير دولتى معطوف به کسب و
تثبيت برابرى زن و مرد.

زنده باد آزادی زن!

***

