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بمناسبت درگذشت نلسون ماندال
راز ماندال چيست؟

منصور حکمت

بمناسب درگذشت نلسون ماندال
ارزيابی منصور حکمت از فروپاشی نظام
آپارتايد و اولين انتخابات در آفريقای جنوبی پس
از آپارتايد .سال 1994

انتخابات آفريقاى جنوبى
انتخابات آفريقاى جنوبى يکى از وقايع مھم
دوران معاصر است .شايد براى بعضى چنين
ارزيابى اى نه فقط غلوآميز ،بلکه از يک قلم
کمونيستى و آنھم در نشريه اى که دموکراسى را
به ريشخند ميگيرد غير منتظره بنظر برسد.
انتخابات آفريقاى جنوبى به انتظارات عدالت
خواھانه توده وسيع مردم سياه پوست جامه عمل
نخواھند پوشاند .شکاف طبقاتى با اين انتخابات
کاھش نخواھد يافت .اوضاع رفاھى و معيشتى
توده کارگر و زحمتکش نه فقط بھبود نخواھد
يافت ،بلکه چه بسا براى دوره اى ،با احساس
ناامنى سرمايه داران و فرار سرمايه ھا ،حتى
ابعاد محروميت بيشتر شود .تا آنجا که به طبقه
کارگر برميگردد محتمل ترين حالت بمباران
شدن توسط درخواستھاى فداکارى از جانب
دولت "خودى" و رئيس جمھور شکنجه شده و
زندانى کشيده "خودى" است.
دوران ماه عسل توده ھاى مردم با کنگره ملى
آفريقا طوالنى نخواھد بود .مبارزه و کشمکش
طبقات ،مواجھه منافع و انتظارات متقابل و
متفاوت از "آفريقاى جنوبى جديد "ANC ،را
به يک تعيين تکليف سريع با خود و البته با
سازمانھاى کارگرى راديکال خواھد کشانيد .از
پيش معلوم است که کدام بخش جامعه در
آفريقاى جنوبى جديد خود را با چماق نظم و
منفعت ملى مواجه خواھد يافت.
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انتخابات
آفريقاى جنوبى ...
اينھا ھمه فرض ماست .آنچه به اين
انتخابات ارزش ميدھد اينست که حرمت
فردى و مدنى اکثريت محروم يک جامعه
را به آنھا باز پس ميدھد .کارگر تنھا
بعنوان انسان آزاد ،انسان برسميت
شناخته شده ،ميتواند براى رھايى کل
جامعه برخيزد .مادام که در نظامى
ھويت انسانى اوليه توده کارگر و
زحمتکش قانونا زير سوال است ،که در
آفريقاى جنوبى ،ايران اسالمى ،عربستان
سعودى و اسرائيل و کليه رژيمھاى
قومى ،نژادى و مذھبى؛ آشکارا چنين
است ،امر سوسياليسم به امر اعاده
شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى
انسانھا گره ميخورد .پايان رسمى
آپارتايد و راسيسم قانونى در آفريقاى
جنوبى يک نقطه روشن در دنياى
واپسگراى امروز است* .

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت ٫٣٠
 ١٨بوقت تھران از شبکه
ھات برد
مگاھرتز 11642 :سيمبل
ريت27500 :

کانالKMTV :

تلويزيون مدوسا
روزھای جمعه ھا از ساعت  2تا 3
بعدازظھر به وقت اروپای مرکزی
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت:
27500
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اطالعيه اول درباره برگزاری کنفرانس بين الملل

آزادی و برابری زنان
مذھب و سکوالريسم
سازمان آزادی زن با ھمکاری ابتکار فمينيستی اروپا روز اول مارس  ،٢٠١۴بمنظور
بزرگداشت  ٨مارس روز جھانی زن ،يک کنفرانس بين المللی در شھر گوتنبرگ سوئد
برگزار می کند .تم اين کنفرانس آزادی و برابری زنان و نقش مذھب و سکوالريسم است.
اين کنفرانس بويژه بر موقعيت زنان و جنبش آزادی زن در خاورميانه تمرکز می کند.
خيزش ھای اخير توده ای ،رشد و پيشروی جنبش اسالمی ،بقدرت رسيدن جريانات
اسالمی در تونس ،مصر و ليبی و رودر رويی جنبش آزادی زن با جنبش اسالمی در
منطقه ،خيزش مردم ترکيه و تالش برای بزير کشيدن دولت اسالمی اردوغان ،جنگ
داخلی در سوريه و نقش فعال جريانات اسالمی در ميان نيروھای اپوزيسيون سوريه و
ھمچنين اعتراضات ميليونی در مصر عليه دولت اخوان المسلمين که بدخالت ارتش و
برکناری دولت مرسی منجر شد ،ھمه بر يک تنش عظيم ميان جنبش آزاديخواھی و
برابری طلبی و جنبش اسالمی داللت می کند.
پشتيبانی و حمايت فعال غرب در راس آن آمريکا از جريانات اسالمی در منطقه نيز
بيانگر آنست که عليرغم تمام رتوريک تروريسم دولتی عليه تروريسم اسالمی ،چگونه اين
دو تروريسم در مقابل جنبش آزادی مردم منطقه دست در دست ھم می نھند .اما مقاومت
مردم ،قدرتنمايی جنبش ھای آزادی زن ،سکوالر و کارگری در مقابل جريان اسالمی يک
نقطه اميد درخشان در تحوالت منطقه است .بنظر می رسد که مردم منطقه و جنبش آزادی
زن از تاريخ و تجربهُ ايران و موقعيت و جنبش آزادی زن در ايران آموخته اند.
سازمان آزادی زن در متن مبارزه و تالشھای قاطع و دائمی خود برای آزادی و برابری
زنان ،عليه اسالم سياسی و نقش مخرب و ارتجاعی مذھب تاکنون چندين کنفرانس بين
المللی بسيار موفق برگزار نموده است .در اين کنفرانسھا فعالين جنبش آزادی زن از
کشورھای مصر ،افغانستان ،ايران ،الجزاير ،فلسطين ،اسرائيل ،گرجستان و کشورھای
اروپايی شرکت کرده اند و يکصدا از آزادی و برابری زن و نقش مھم سکوالريسم در اين
رابطه دفاع کرده اند .امسال نيز در تداوم اين سنت کنفرانس ديگری با شرکت فعالينی از
منطقه ،از جمله ترکيه ،سوريه ،مصر ،ايران و ھمچنين اروپا برگزار خواھيم کرد.
از ھم اکنون کليه عالقمندان را به شرکت در اين کنفرانس مھم دعوت ميکنيم .جزئيات
بيشتر و نام سخنرانان در اطالعيه ھای بعدی باطالع عموم خواھد رسيد .اما از شما
ميخواھيم که تاريخ و محل اين کنفرانس را از ھم اکنون در تقويم ھايتان بنويسيد.

تاريخ :شنبه اول مارس ٢٠١۴
محل :شھر گوتنبرگ ،سوئد
سازمان آزادی زن
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برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!

آزادی زن

صفحه ٣

شماره ١١٠

بمناسبت درگذشت نلسون ماندال
راز ماندال چيست؟
آذر ماجدی
نلسون ماندال در سن  ٩۵سالگی چشم از
جھان فرو بست .نلسون ماندال يک شخصيت
منحصر بفرد است .کمتر شخصيت سياسی
ھست که ھم چپ و ھم راست با احترام و
تحسين درباره او سخن گويند .اما ماندال
موفق شده است که احترام و تحسين ھر دو
طيف سياسی را برانگيزد .بخش وسيعی از
چپ بين المللی ماندال را يک قھرمان انقالبی
می شناسند؛ طيف راست از او بعنوان يک
سياستمداری که برای دموکراسی مبارزه
کرده است ياد می کنند .آيا اين تناقض
نيست؟ راز ماندال چيست؟
من از زمان کودکی به مبارزه عليه آپارتايد
عالقمند و در دوران دانشجويی فعال جنبش
ضد آپارتايد بودم .بعنوان يک کمونيست در
دوران دانشجويی به سازمان  ANCبا شک
و بی اعتمادی می نگريستم .بويژه آنکه
تعدادی از رھبری آنرا از نزديک مالقات
کرده بودم و چندان به دلم ننشسته بودند .اما
ماندال بنظرم يک چھره محبوب بود .فکر
ميکنم از آنرو که در زندان بسر می برد.
بخاطر دارم که در کشتار سوئتو در سال
 ١٩٧۶چگونه در تحرک سازماندھی
اعتراض بوديم .چگونه با بغض در گلو
مشغول فعاليت بوديم .احساسی مشابه دوران
انقالبی  ۵٧در ايران و پس از آن در
کشتارھای رژيم اسالمی.

در آفريقای جنوبی امر من نيز بود .نه
تنھا از موضع يک کمونيست
انترناسيوناليست ،بلکه از نظر عاطفی
نيز با اين جنبش احساس نزديکی می
کردم.
ھمراه با اوجگيری جنبش ضد آپارتايد
و نزديک شدن سقوط آن بسيار شاد
بودم .اما يک فکر از ذھنم خارج نمی
شد :آپارتايد سرنگون می شود و اين
اتفاق بسيار شيرينی است ،اما يک
رژيم سياه پوست سر کار می آيد که
کارگران و مردم را سرکوب می کند،
فقر ادامه می يابد ،آنرا چه بايد کرد؟
می دانستم که حزب کمونيست آفريقای
جنوبی يک حزب چپ رفرميست،
ناسيوناليست و دموکراسی طلب است و
در نتيجه برای پيشروی مبارزه اميدی
به آن نمی توان داشت .اميدم جنبش
کارگری بسيار راديکال بود.
باالخره ماندال از زندان آزاد شد و با
دولت آپارتايد به توافقاتی رسيد .منھم به
اين فکر می کردم که ماندال دارد
سازش می کند .شرايط برای کارگران

و مردم محروم تغيير بسياری نخواھد کرد.
در بر ھمان پاشنه استثمار خشن و فقر
خواھد چرخيد .در ھمان زمان با منصور
حکمت در اين مورد صحبت و بحث می
کرديم .اين بحث ھا ذھنم را بسيار روشن
کرد .اکنون که ماندال جان سپرده است و
ھمه دارند درباره او صحبت می کنند:
عموما تحسينش می کنند و برخی از
جريانات چپ او را سازشکار خطاب می
کنند .نوشته ای به انگليسی با عنوان
"نلسون ماندال ،قھرمان چه کسی است؟"
منتشر کردم .در اينجا نوشته کوتاھی از
منصور حکمت را که در آوريل ١٩٩۴
بمناسبت انتخابات در آفريقای جنوبی در
نشريه انترناسيونال منتشر شد را بچاپ
می رسانيم .اميدوارم که خوانندگان آزادی
زن نيز مانند من بتوانند نقش و اھميت
نلسون ماندال را در اين سطور دريابند،
بدون آنکه بکوشند او را در يک جعبه ای
در چپ يا راست جای دھند ،آنچه جنبش
پوپوليستی انجام ميدھد .نلسون ماندال نقش
مھمی در فروپاشی آپارتايد و جلوگيری از
جنگ داخلی داشت ،اما او قھرمان طبقه
کارگر ،قھرمان کمونيسم نبود*.

بعدھا زمانی که کمونيست آگاھتری شدم و
خط کمونيستی ام را انتخاب کردم ،يعنی در
دوره انقالب  ۵٧و پس از آن ،متوجه شدم
که شک و ترديد و بی اعتماديم به ANC
بی پايه نبوده است .بعدھا نيز که در حزب
کمونيست ايران و حزب کمونيست کارگری
فعاليت می کردم با عالقه تمام اخبار
مبارزات جنبش ضد آپارتايد را دنبال می
کردم .مطالعات بسياری در مورد اين
جنبش ،بويژه جنبش کارگری آفريقای
جنوبی انجام دادم .امر جنبش آزاديخواھی

اسالم ضد زن است!
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اخراج از مدرسه به دليل
داشتن موبايل و
خودکشی
شھال نوری
کودک  ١۴ساله به دليل ھمراه داشتن تلفن موبايل از مدرسه ای در
شيراز اخراج شد .مراجعت پدر کودک به مدرسه جھت جلب رضايت
مسئولين مدرسه بی نتيجه ماند .اقدام شخصی خود او ھم نتوانست
"مسئولين" را جھت دريافت اجازه برگشت به مدرسه راضی کند .اين
کودک  ١۴ساله بعد از اينکه اميد خود را کامال از دست ميدھد از
عدم حضور والدين خود استفاده کرده و خود را حلق آويز ميکند.

ژيال مھرجويی
درگذشت!
آذر ماجدی
ژيال مھرجويی ،يکی از بنيانگذاران سينمای آزاد ،طراح
صحنه و لباس و منشی صحنه در روز جمعه  ٢٩نوامبر در
تھران درگذشت .ژيال مھرجويی از مبارزين چپ عليه دو
رژيم سلطنت و اسالمی بود .در دوره انقالب  ۵٧ژيال
مھرجويی ھمراه ھمسرش محمود بزرگمھر ،از فعالين
کنفدراسيون ،که در اروپا زندگی می کردند ،با اميد به ساختن
يک دنيای بھتر پس از سرگونی رژيم سلطنت به ايران باز
می گردند .ھمراه با اوجگيری سرکوب مخالفين و نيروھای

تالش مجدد رژيم جھت افزايش نفوذ ھرچه بيشتر قوانين ارتجاعی
اسالمی و اعمال محدوديت در باره ابتدائی ترين نيازھای امروز،
جای خود را به نديدن واقعيت ابعاد فاجعه آميز کاھش سن تن فروشی
و اعتياد در ميان کودکان بسته است و ھمه دغدغه فکريشان را اعمال
محدوديت بيشتر قرار داده اند.
نظر به عوامل مھم محدود کننده زندگی کودکان در مدارس :اين مھم
وظيفه معلمين مدرن و انساندوست و برابری طلب امروز است که
تالش کنند جلوی دست اندازی و نفوذ ھرچه بيشتر مذھب و نھادھای
مذھبی را در محيط مدارس بگيرند .معلمين می توانند با کمک
ھمديگر و نفوذ جمعی ھمفکران خود اقدامات عاجلی را جھت تضمين
شادی ،خالقيت و حفظ ايمنی کودکان انجام دھند* .

صدور دمکراسی!
به لطف تھاجم ميليتاريستی و سر کار آوردن نيروھای متفرقه
اسالمی در ليبی اجرای قوانين شريعه تصويب شد!

چپ و کمونيست ،ژيال ھمراه دختر خردسالش مينا و ھمسرش
دستگير می شوند .ژيال تحت شکنجه ھای وحشيانه قرار می
گيرد .ھمسر ژيال محمود بزرگمھر توسط رژيم جنايت
اسالمی اعدام می شود .اما ژيال ،ظاھرا با اين قرار که
برادرش داريوش مھرجويی که در خارج بسر می برد ،به
ايران بازگردد و فيلمی بسازد ،از زندان آزاد می شود .گفته
می شود که رژيم اسالمی محدوديت ھای بسياری بر زندگی و
فعاليت ھنری -سينمايی ژيال قرار داده بود .اما به شھادت
دوستان و ھمکارانش ژيال تا آخر زندگيش فعاالنه در عرصه
سينما کار می کرد .از او بعنوان يک انسان خوش روحيه و
مھربان ياد شده است .رژيم اسالمی مانع تشيع جنازه ژيال شد
و جسد او را مستقيما به گورستان منتقل کرد .يادش گرامی
باد* .
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تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!
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در باره لفظ "مادر"
نکاتی در باره زبان و ادبيات سياسی
سياوش دانشور
در ھفته اخير يکی ديگر از زنان انقالبی ،با
کوله باری سنگين از خشم عليه دنيای
نابرابر موجود ،در بيمارستانی در شھر
استکھلم ديده از جھان فروبست .خانم صديقه
حائری از شاخص چھره ھای زنان مبارز و
اعضای خانواده ھای زندانيان سياسی بود.
ايشان يک زن انقالبی و چپ بود که زخم
عميق دو رژيم سلطنتی و اسالمی را بر قلب
خويش داشت .خانم صديقه حائری از
مبارزان و سازماندھندگان اعتراضات
خانواده ھای زندانيان در مقابل بيدادگاھھا و
زندانھای رژيم اسالمی بود .روزی نه چندان
دور پرونده قطور جنايت در ايران ورق
خواھد خورد و آنجا نام صديقه حائری و
سالحی ھا فرزندان انقالبی اش مجددا خواھد
درخشيد.
درگذشت خانم صديقه حائری را به اعضای
خانواده و بازماندگان ايشان ،به دوستداران و
ھمرزمان دوره طوالنی سالھای مبارزه اش
برای حق و آزادی و عدالت اجتماعی
صميمانه تسليت ميگويم .حس احترام عميق
به زنان مبارز و انقالبی چون صديقه
حائری ،حکم ميکند که بدوا بر جايگاه
سياسی و اجتماعی آنھا بعنوان يک زن تاکيد
کنيم .متاسفانه ،بجز استثناھائی ،در بيشتر
مطالب منتشر شده در مناسبت درگذشت
ايشان ،تاکيد يکجانبه و نادرست بر "مادر"
بودن وی ،جايگاه واقعی فردی و اجتماعی
ايشان را کمرنگ ميکند و در عين حال به
سنتی قديمی و مذھبی در ادبيات و زبان
سياست ميدان ميدھد.
"مادر فالنی"!
لفظ "مادر" چه برای خطاب قرار دادن و
چه برای معرفی کردن زنانی که بويژه کمی
پا به سن گذاشتند ،در ايران سنت و رسمی
قديمی است .اين امر ويژه زبان فارسی
نيست بلکه در زبانھا و ديگر گويش ھای
رايج در ايران ھم بوفور ديده ميشود .در
کردستان و لرستان لفظ "دايه  "...برای

معرفی و مخاطب قرار دادن زنان مبارز
رايج است .در جاھای ديگر ايران ھم
ھمينطور .در ميان چپ ھا "رفيق مادر"
مصطلح بود .ھر کدام از ما با موارد
وسيع اين سنت شخصا روبرو شده ايم.
نکته جالب اينست که ھمين چھارچوب،
با ھر دليلی که برای استفاده آن ميتواند
وجود داشته باشد ،برای جنس مرد رايج
نيست .شما با اين مسئله روبرو نمی
شويد که برای معرفی و مخاطب قرار
دادن مرد ،لفظ "پدر" بکار برده شود.
تنھا استثنا در مورد مردان ،ادبيات
سياسی ناسيوناليسم عظمت طلب است که
ھمراه با "مام وطن"" ،پدر ملت" را ھم
تعريف ميکند؛ مثل آتاتورک .در غير اين
صورت معموال ميگويند آقای فالنی .در
مورد زن مسئله برعکس است .زن در
ادبيات سياسی و از نظر مناسبات
اجتماعی و حقوقی و قوانين ،نه بعنوان
يک فرد مستقل و دارای حقوق برابر
بلکه بعنوان وابسته فردی مذکر توضيح
داده ميشود .زن يا "خواھر فالنی" يا
"ھمسر فالنی" يا "مادر فالنی" و يا
"دختر فالنی" است و ھمواره جزو
مايملک و ھويت يکی ديگر و مشخصا
مردان تعريف ميشود .در اين فرھنگ
زن شخصيت و چھره و تاريخ مستقلی
ندارد .اگر ھم دارد زير اين آوار مدفون
است .به نظر من اين نگرش ،ضروری
است از موضع دفاع از شخصيت و مقام
برابر زن در جامعه قاطعانه نقد شود.
بويژه برای چپ بعنوان جريانی برابری
طلب ،استفاده از عناوينی که احترام به
شخصيت مستقل زن را درخود مستتر
دارد ،ضروری است.
مشاھدات و توجيھات
مشاھدات ھمه ما نشان ميدھد که کاربرد
لفظ "مادر" برای مخاطب قرار دادن
زنان و يا حتی تمجيد از يک زن ،فقط
ويژه گروه خاصی و اينجا چپ ھا نيست.

اين لفظ زمانی وسيعا در جامعه رايج بود
و ھنوز ھم کم و بيش وجود دارد .بويژه
در ميان نيروھای متضاد اپوزيسيون اعم
از ناسيوناليست و قوم پرست تا
جمھوريخواه و ملی اسالمی و حتی چپ
انقالبی و کمونيست رايج است.
بحث اين نيست که تفاوتھای طبيعی زن و
مرد انکار شود .واضح است که زن مادر
ميشود و مرد نميشود .واضح است مادری
يک فونکسيون طبيعی است .ھرچند بعدتر
اين فونکسيون در نظام خانواده و به
تبعيت از سلسله مراتب جامعه و نيازھای
اقتصادی و اجتماعی برای توليد و
بازتوليد جامعه ،به يک فونکسيون
اجتماعی و اقتصادی ارتقا می يابد و به
ھمين عنوان ھم مورد مناقشه جنبش
آزادی زن است .اين روشن است که ھر
کسی در اين کره خاکی باالخره پدر و
مادر دارد و مادر ھر فرد با تمام
جايگاھی که دارد يا ميتواند داشته باشد،
باالخره برای آن فرد مادر ھم ھست و
مادر صدايش ميکند.
اما بحث به اين يک مورد بديھی محدود
نيست .شما افرادی را ميبينيد که خودشان
به سن بازنشستگی رسيدند و ھنوز يک
خانم يا يک رفيق زن را "مادر" صدا
ميکنند و يا در بزرگداشت ھا به عنوان
"مادر" از وی ياد ميکنند! من مواردی
ديده ام که فرد با دختر يک زن زندگی
ميکند اما وی را "مادر" خطاب ميکند! يا
دوست خانوادگی است و يک زن را ،البته
"به نشان احترام"" ،مادر" صدا ميکند.
اينجا رابطه طبيعی بين فرد و "مادر"
مورد نظر وجود ندارد .بلکه ما با يک
رفتار سنتی روبرو ھستيم .اين رفتار
ريشه در اين ديدگاه مذھبی دارد که زن را
بعنوان "نامحرم" تلقی ميکند و با اطالق
"مادر" ميگويد که ديد جنسی نسبت به آن
زن ندارد.
مسئله ديگر که روشن است اينست که
زبان عموما و الفاظ رايج در دورانھای
مختلف انعکاسی از مناسبات اقتصادی –
اجتماعی و فرھنگ مسلط است .اما در
اين مناسبات مسلط فرض ھائی وجود
دارد و يکی از آنھا نقش و جايگاه
فرودست زن و کال انکار فرديت زن در
پيشگاه جامعه و قانون
صفحه ۶

حقوق زن نه شرقی است نه غربی ،جھانی است!

آزادی زن
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در باره لفظ "مادر"
نکاتی در باره زبان و ادبيات
سياسی ...
است .به اينھا نقش بقايای عرف و سنت را
ھم اضافه کنيد .تاريخ شناسان و جامعه
شناسان ميتوانند رد پای لفظ مادر را در
جوامع مردساالر که برای زن نقشی جز
مادری در جامعه قائل نبوده رد گيری کنند و
نمودھای متعدد آنرا در فرھنگ و ادبيات و
زبان و قلمروھای ھنری نشان دھند.
يک مسئله ديگر اين است که افرادی بازھم
چه بدليل مادر يک زندانی بودن و چه بدليل
اعتراض قائم بذات شان بعنوان زن و
خانواده زندانی ،به عناوينی از قبيل "مادران
زندانيان سياسی" شھرت يافته اند .اينجا مادر
يک زندانی بعنوان مادر ميرود و فرزندش
را ميخواھد از چنگ جالدان حکومتی نجات
دھد .امری که بالواسطه مثال خانمی در
ھمسايه ايشان نميتواند انجام دھد .در ايران و
آرژانتين و بسياری کشورھا اين موارد را
داشته ايم .ايراد از آنجا آغاز ميشود که حتی
وقتی زنانی مبارز که فرزندانشان در چنگ
ارتجاع اسيرند و قھرمانی و تالش از خود
نشان ميدھند ،ھنوز بسياری با ھمان اسم
"مادر" خطابشان ميکنند! ترديدی نيست که
گفتن اين نکته که فردی بدليل ويژگيھای
مبارزاتی و جسورانه اش در ميان عده ای به
عنوان "مادر  "...شھرت يافته بود ،با تکرار
آگاھانه اين لفظ و تقليل جايگاه فردی و
اجتماعی زن بسيار تفاوت دارد .اولی
ميخواھد به حقيقتی تاريخی پايبند بماند و
دومی به ھر دليلی ھنوز بر نقش مادری فرد
تاکيد دارد.
در ھمين زمينه روزی با يکی از اين زنان
که واقعا از افتخارات مبارزه برای آزادی و
رھائی ھستند ،جائی روبرو شدم .يکی از
دوستان ايشان را به من معرفی کرد و گفت:
"مادر فالن کس است"! فورا و در پاسخش
توسط ھمان زن و با شوخی شنيدم که "چرا
نميگويی ايشان پسر من است"؟ من تعبير
اين خانم از خودش را واقعی تر ميدانم.
ھرچند که با شوخی عنوان شد اما اعتراضی
در آن وجود داشت که آن اعتراض بيانگر
حقيقتی است .فرد دارد ميگويد افتخار من

فقط اين نيست که ايشان را زاده ام و يا با
موازين انسانی تربيت کرده ام .اين
افتخاری مادرانه است .افتخار من اينست
که اين فرد که شما برايش احترام قائلی
فرزند من است و نه فقط من مادر ايشان!
دارد ميگويد "من متعلقات ايشان" بعنوان
جنس نر نيستم بلکه اگر بحث برسر
"متعلقات" است ايشان بدون من اصوال
وجود نداشتند .دارد ميگويد فرزندم جای
افتخار من است اما من مستقل از فرزندم
شخصيتی سياسی و اجتماعی دارم ،يک
فرد برابر ھستم که ميتوانيد بدون واسطه
نسبت مادری من با ايشان با خودم بعنوان
يک شخصيت مستقل دارای رای و نظر
روبرو شويد .اين اعتراضی بر سر
دوست نداشتن و يا افتخار نکردن به
فرزندان نيست بلکه اعتراضی برای
برسميت شناسی حتی در يکی از
سنگرھائی است که ظاھرا داريم برايش
مبارزه ميکنيم :برابری زن و مرد!
لفظ "مادر" در فرھنگ اسالمی
معرفی زن با لفظ مادر از يک سنت جان
سخت مذھبی و مردساالرانه می آيد .اين
لفظ در موارد زيادی توسط کسانی
تکرار ميشود که عليه مردساالری
مبارزه ميکنند و احترام به حقوق و
شخصيت برابر زن در جامعه برايشان
ظاھرا امری مسجل است .برای اين
دسته بويژه عبور روشن از اين الفاظ
بسيار حياتی است .لفظ "مادر" در
فرھنگ اسالمی ريشه دارد .ادبيات
مجاھدين خلق در اين زمينه منسجم بود:
برای آنھا ھمانقدر زمانی خمينی و
طالقانی "پدر" محسوب ميشد که مادر
مجاھدينی که در زندانھای ساواک و
جمھوری اسالمی جان باختند و به قتل
رسيدند "مادر" خطاب ميشدند و ميشوند.
اين لفظ از فرھنگ اسالمی و سنتی به
ميان جامعه آمد و عمده نيروھای
اپوزيسيون از راست و چپ غير انتقادی
آنرا پذيرفت .بستر قديم تر اين لفظ
مناسبات عتيق و عشيرتی و غير سرمايه
دارانه بود .مذھب اسالم و حاکميت
اسالمی بنا به تحجر ذاتی اش بويژه عليه
زن آنرا نونوار کرد .به ادبيات سياسی
آمد و ھمه گير شد.

بعنوان نتيجه اوليه
بحث من اينست که اوال ،اين لفظی که در
مورد زنان مبارز وسيعا در ميان
روشنفکران ايرانی و در زبانھای مختلف
با عنوان "مادر فالنی" و "نه نه دالور" و
"رفيق مادر" و غيره بکار ميرود ،نه فقط
حاوی ھيچ ادای احترامی به فرد مربوطه
نيست ،نه فقط نسبت به شخصيت
انسانھای محترمی مانند خانم حائری
مستقل از نيت گويندگانش توھين آميز
است ،بلکه ريشه در يک عادت غلط و
ميراث فرھنگ اسالمی داردو اين لفظ
بيانگر يک رگه مردساالری در ناخودآگاه
کسانی است که ياد گرفته اند زن را در
"وظيفه مادری" ببينند .حتی اگر راسا
زنی مبارز و سرشناس است باز وی را
"مادر" صدا ميکنند .اگر فرد مادر خود
من و شماست مسئله قابل فھم است .اما
اگر نيست ،ديگر داريم مقوله "مادر
سياسی" درست ميکنيم که صيغه ای
عشيرتی است .به نظر من بايد محدوديت
ھای ايران را شناخت ،تالش مادران
زندانيان سياسی و تشکلھای آنان را ارج
نھاد ،اما از ساختن کاتاگوری جديدی از
مادران افراد زندانی سياسی اجتناب کرد.
اين "داده مذھبی – مردساالر" را ميتوان
و بايد دور ريخت .ميتوانيم از زن بعنوان
يک انسان برابر حرف بزنيم و جنسيت
زن اتومات ما را به نفی استقالل اجتماعی
زن رھنمون نشود .ما ميتوانيم از اين
زنان بعنوان چھره ھای جنبش برای
آزادی و برابری در ايران حرف بزنيم،
تجارب و فداکاريھايشان را مرور کنيم،
زحماتشان را ارج بگذاريم ،و با عناوينی
چون خانم  ...يا رفيق  ...بعنوان يک
انسان مستقل مخاطب شان قرار دھيم.
خانم صديقه حائری انسان بزرگی بود.
فرزندان جان باخته وی ھم انسانھای
بزرگی بودند .گفتن رابطه و تاريخ انسانھا
ھيچ ايرادی ندارد اما تعريف و جايگاه ھر
کدام در گرو تعريف ديگری نيست .آنچه
غير قابل انکار است تنھا يک رابطه
عميقا عاشقانه مادر و فرزندی است.
اينکه مادر و فرزند يک راه را بروند،
بيشتر گويای ھمرزم سياسی بودن است و
نه "تئوری تکامل مادر طبيعی به مادر
مبارز".
ياد خانم صديقه حائری زن آزاديخواه و
انقالبی گرامی است! *

نشريه آزادی زن را توزيع کنيد!

آزادی زن
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پديده فحشاء ضرورت يا فاجعه؟

صفحه ٧
* منابع :نيويورک تايمز  ۴دسامبر ،اکونوميست  ٧دسامبر
 ٢٠١٣و سايت ھای خبری اينترنتی رسانه ھا ،بی بی
سی ،يورو نيوز ،فرانس .٢۴

اليحه جديد مقابله با فحشاء در فرانسه
بخش ...٢
ما مجبور می شويم که خود را پنھان کنيم و در آپارتمانھايی کار کنيم که
تنھا و ضربه پذير خواھيم بود ".مانوئال بر اين نظر است که دولت و
طرفداران قانون قادر نيستند تفاوت تن فروشی سنتی ،يعنی کسانی که
داوطلبانه اين کار را برگزيده اند با قربانيان قاچاق انسان درک کنند.

در يک سرمقاله چند سازمان غير انتفاعی از جمله "دکتران بی مرز"
اين قانون را فريب انگيز و برای سالمت تن فروشان خطرناک ارزيابی
کرده اند" :يک عقبگرد اجتماعی واقعی در پس اين اقدام سرکوبگرانه
وجود دارد .تحت اين قانون جديد ،تن فروشان از مراکز شھر و به تبع آن
از تسھيالت بھداشتی -درمانی و مراکز پيشگيری دور می شوند .آنھا ھر
چه بيشتر تحت خطرھای بھداشتی ،خطر ايدز ،اچ آی وی و ديگر
بيماری ھای مقاربتی قرار خواھند گرفت ".بعالوه ،يک گروه از
نويسندگان و تحليلگران که بدنبال اين قانون بنام " ٣۴٣حرامزاده" اعالم
موجوديت کرده اند ،خود را مدافع آزادی جنسی می نامند و اعالم کرده
اند که "بنظر ما ھر فردی حق دارد بدنش را آزادنه بفروش برساند و
حتی از آن لذت ببرد… و ما نمی خواھيم که پارلمان ھا در مورد ھوس
ھا يا لذايذ ما قانونگذاری کنند.
اينھا نمونه ھايی از استدالالت موافقين و مخالفين اين اليحه است .ھمين
مباحث نشان می دھد که تا چه ميزان بحث فحشاء از نظر اجتماعی
پيچيده است و چگونه احساسات تند و متضادی را مبنی بر زاويه ديد،
ايدئولوژی و موقعيت اجتماعی بر می انگيزد .بعالوه ،پيچيدگی امر
مبارزه با فحشاء را در جامعه ای که نقطه محرکه اصليش سود و پول
است و بر مبنای طبقات بنيان گذاشته شده است ،نشان می دھد .در جامعه
سرمايه داری قانون بازار حاکم است .يک اصل مھم بازار امر عرضه و
تقاضا است .تا زمانيکه تقاضا برای محصولی وجود دارد ،برای عرضه
آن نيز تالش خواھد شد و سرمايه داری برای فروش کاال در جھت
افزايش تقاضا فعاليت می کند .ضمنا آنجا که امکان کسب پول و سود
وجود دارد ،استثمار ھمچون زالو بجان جامعه و بخش ضربه پذير می
افتد .قاچاق انسان برای بردگی جنسی يک گواه مھم اين حقيقت است.
ميليونھا زن و دختر و پسر جوان اکنون قربانی يک مشت جنايتکار
ھستند که با سازماندھی مافيای قاچاق انسان ،يک تجارت بسيار سودآور
برای خود ايجاد کرده اند .آيا راه مبارزه با قاچاق بردگان جنسی آنطور
که موافقين قانون مدعی می شوند ،تصويب چنين قوانينی است؟ يا اينکه
چنين قوانينی که با نيت يا باسم کمک به قربانيان بتصويب می رسد ،فقط
درد و مشقت اين قربانيان را افزايش می دھد؟
به اين سوال و سواالت ديگری که در قسمت اول متذکر شديم ،در شماره
آتی پاسخ خواھيم گفت.
ادامه دارد...

برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!

آزادی زن

شماره ١١٠

صفحه ٨

پديده فحشاء ضرورت يا فاجعه؟
اليحه جديد مقابله با فحشاء در فرانسه بخش ٢
آذر ماجدی
در قسمت اول اين نوشته درباره قانون جديدی که در پارلمان
فرانسه بمنظور محدود کردن فحشاء بتصويب رسيده نوشتيم:
جريمه مردانی که برای سکس به زنان تن فروش رجوع می کنند.
جريمه  ١۵٠٠يورو برای بار اول و تا ميزان  ٣٧۵٠يورو در
صورت تکرار .عالوه بر اين بند که مباحث بسياری را در فرانسه
و در سطح اروپا دامن زده است ،تعدادی بند بمنظور تشويق تن
فروشان برای کسب مھارت ھای شغلی و توقف تن فروشی
تصويب شده و ھمچنين صندوقی به اين منظور ايجاد خواھد شد.
اين قانون در اوايل سال آتی در مجلس سنا به رای گذاشته خواھد
شد ،در صورت رای سنا به قانون کشور بدل می شود .موافقين و
مخالفين اين بند به ھر دو طيف موافق و مخالف فحشاء متعلقند.
باينصورت که عده ای از زاويه آزادی فحشاء با اين بند مخالفت می
کنند و بخشی از زاويه دفاع از امنيت و سالمت تن فروشان.

قانونی را بتصويب رساند که تن فروشی را قانونی اعالم کرد و
ھمچنين اعالم کرد که در صورت ثبت نام بيمه درمان و
بازنشستگی به تن فروشان تعلق خواھد گرفت .استدالل اين آزاد
سازی دفاع از تن فروشان عنوان شد .اما مخالفين اين قانون می
گويند که اکنون آلمان به مرکز توريسم سکس اروپا تبديل شده
است .تخمين زده می شود که  ۴٠٠ھزار تن فروش در آلمان
وجود دارند که روزانه به يک ميليون مرد خدمات جنسی می
فروشند .مخالفين ،اين واقعيت و اينکه فقط  ۴۴نفر از ۴٠٠
ھزار نفر که  ۴نفرشان مرد ھستند برای دريافت بيمه اجتماعی
ثبت نام کرده اند را دليل شکست پروژه  ٢٠٠١اعالم می کنند.
اعالم می شود که نه تنھا تن فروشی کاھش نيافته است و تن
فروشان از حمايت ھای اجتماعی استفاده نمی کنند ،بلکه فاحشه
خانه ھای بسياری در آلمان تاسيس شده است؛ تعداد فاحشه خانه
ھا بويژه در مرز فرانسه برای جلب مشتريان آنطرف مرز
آنچنان زياد است که برخی آلمان را يک فاحشه خانه بزرگ می
نامند .بعالوه ،قاچاق انسان ،بويژه از روستاھای رومانی و
بلغارستان به آلمان و استثمار آنھا در فاحشه خانه ھا يک معضل
واقعی و دردناک است .گفته می شود که اين دختران يا باين علت
که به اين قاچاقچيان مقروضند و يا از اينرو که جان خود و
خانواده ھايشان در تھديد است تالشی برای گريز از اين شرايط

آن سيسيل مايلفر ،سخنگوی سازمان "جسارت فمينيست بودن" در
فرانسه از اين قانون بشدت استقبال می کند" :خبر بسيار عالی
است .ما خيلی خوشحاليم .نه تنھا اين قانون از تن فروشان حمايت
می کند ،بلکه ھمچنين نشان می دھد که چقدر ما در مقابل نابرابری
ھا و آزادی جنسی جسارت داريم ".در آلمان که قوانين مربوط به
فحشاء بسيار آزادانه تر است ،فمينيست ھايی ھمچون آليس
شوارتزر از دولت آلمان می خواھند که قانون مشابه ای را
بتصويب برساند.

برده وار انجام نمی دھند .ھمين مخالفين اعالم می کنند که در
سوئد از سال  ١٩٩٩که قانون جريمه مشتريان تن فروشی
بتصويب رسيده است فحشاء کاھش محسوسی يافته است .اما عده
ای نيز عنوان می کنند که اين مساله واقعيت ندارد و اعالم می
کنند که فحشا در سوئد صرفا به زير زمين رفته و ھمچنين به
اينترنت روی آور شده است.

اشاره به برخی استدالالت موافقين و مخالفين به پيشبرد بحث کمک
خواھد کرد:
نجات والود  -بالکاسم ،وزير زنان دولت فرانسه که خواھان از
ميان بردن کامل فحشاء است ،می گويد" :من جامعه ای را که در
آن زنان دارای قيمت ھستند ،نمی خواھم ".اکنون  ٩٠٪تن فروشان
در فرانسه خارجی ھستند ،اين رقم در سال  ٢٠٪ ١٩٩٠بود.
ظاھراً مھمترين نگرانی و مالحظه دولت فرانسه و اروپای واحد،
علی العموم ،قاچاق انسان برای بردگی جنسی است .عمدتا زنان
ولی ھمچنين تعدادی مرد از رومانی ،بلغارستان ،نيجريه و چين
توسط شبکه ھای فحشاء به فرانسه قاچاق می شوند .بسياری از آنھا
و خانواده ھايشان مورد خشونت شديد قرار می گيرند .نجات والود
 بالکاسم می گويد که قبل از آنکه اين زنان به خيابانھا يا پارکھای جنگلی مثل "بوا دو بولون" برای تن فروشی فرستاده شوند،
"خريد و فروش و زندانی می شوند ،مورد تجاوز و شکنجه قرار
می گيرند ،فريبشان می دھند و ُخردشان می کنند".

برخی موافقين محدود سازی قانونی فحشاء ،مورد آلمان را مثال
می زنند .دولت ائتالفی سوسيال دموکرات و سبز در سال ٢٠٠١

در مخالفت با قانون تازه تصويب شده ،مانوئال ،يک تن فروش و
سخنگوی "سنديکای کارگران سکس" در فرانسه می گويد" :ما
شوکه شديم .اين قانون عليه تن فروشان است .اين قانون روش تن
فروشی را تغيير می دھد .ما مجبور می شويم
صفحه ٧

به سازمان آزادی زن بپيونديد!

