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مبارزه با فحشاء
از يک دنيای بھتر نوشته منصور حکمت
•

مبارزه فعال با فحشاء از طريق از
ميان بردن زمينه ھاى اقتصادى،
اجتماعى و فرھنگى آن و مقابله قاطع با
شبکه ھاى سازماندھى فحشاء ،دالالن،
واسطگان و باج خورھا.

•

ممنوعيت اکيد ھر نوع سازماندھى
فحشاء ،داللى ،واسطگى و بھره کشى از
افرادى که مبادرت به تن فروشى ميکنند.

•

غير جنايى کردن زندگى و کار افرادى
که دست به تن فروشى ميزنند .کمک به
بازيابى حرمت اجتماعى و احترام به
نفس آنھا و کوتاه کردن دست شبکه ھا
و باندھاى جنايتکار از زندگى آنھا از
طريق:

•

رفع ممنوعيت فروش سکس بعنوان
يک شغل فردى و حمايت قانون و
نھادھاى انتظامى از اين افراد در مقابل
شبکه ھا و باندھاى گانگسترى ،باج
خورھا و اوباش.

•

صدور جواز کسب براى افرادى که
بعنوان يک شغل فردى مبادرت به تن
فروشى ميکنند ،مصون داشتن شخصيت
و حيثيت آنھا بعنوان شھروندان محترم
جامعه و کمک به سازمانيابى آنھا در
سازمان صنفى خويش.

•

ارائه رايگان خدمات پزشکى ويژه
پيشگيرانه و درمانى براى مصون داشتن
اين افراد از بيمارى ھا و صدمات ناشى
از مبادرت به اين حرفه.

•

کار آگاھگرانه ،ترغيب و مساعدت
ھاى عملى نھادھاى مسئول دولتى به
افراد تن فروش در کناره گيرى از اين
حرفه ،کسب مھارت و آموزش الزم براى
اشتغال در بخش ھاى ديگر جامعه.
***
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پديده فحشاء ضرورت يا فاجعه؟
اليحه جديد مقابله با فحشاء در فرانسه  -بخش ٣
آذر ماجدی
مساله فحشاء سواالت اساسی و مھمی را
طرح می کند .در انتھای بخش اول اين
نوشته سواالتی را در اين زمينه مطرح
کرديم .در يک تالش جدی و عميق برای
برخورد به مساله فحشاء بايد کوشيده شود
اين سواالت مورد بحث و بررسی قرار
گيرند .بدون برخورد و تالش برای
پاسخگويی به اين سواالت ،تحليل از مساله
فحشاء بشکل سنتی در سطح باقی ميماند:
چگونه می توان با فحشاء مبارزه کرد؟ آيا
بايد اصوال با اين پديده مبارزه کرد ،يا اينکه
قوانينی را برای تحت کنترل درآوردن آن
بتصويب رساند؟ آيا فحشاء برای جامعه
ضروری است؟ آيا اصوال امکان ريشه کن
کردن آن وجود دارد؟ آيا مخالفت با فحشاء
صرفا از زاويه مذھبی و اخالقيات سنتی
است؟ با مافيای قاچاق انسان چگونه می
توان مقابله کرد؟ جريمه کردن مشتری آيا
راھی کارا برای مقابله با فحشاء است؟ آيا
چنين قوانينی زندگی تن فروشان را با
مخاطرات و مشقات بيشتری مواجه نخواھد
کرد؟ و باالخره يک روش انسانی برای
برخورد به اين پديده کدامست؟
آيا بايد فحشاء را ريشه کن کرد؟
اخالقيات محافظه کارانهُ آلوده به مذھب ادعا
می کند که بايد با فحشاء به شديدترين شکلی
مقابله کرد و جامعه را از اين پديده "گناه
آلود" پاک نمود .چنين ادعايی با تفاوت ھای
بسيار ناچيز طی قرون متمادی تکرار شده
است .زنان بسياری به اين "گناه" سنگسار
شده اند يا به آتش کشيده شده اند .اما ھيچيک
از اين روشھای خشن و ضد انسانی موفق
نشده که فحشاء را از ميان ببرد يا حتی آنرا
کاھش دھد" .فحشاء قديميترين حرفه در دنيا
است ".فحشاء يک پديده فرا تاريخی ،فرا
جغرافيايی ،فرا فرھنگی و بمعنای وسيع
کلمه جھانشمول است .آيا اين مساله بايد ما
را به اين نتيجه برساند که فحشاء ضرورتی
است که نمی توان ريشه کن اش کرد؟ به اين

سوال می توان از زوايای مختلفی
برخورد کرد :برخی ممکن است مدعی
شوند که اين مساله از ذات انسان ناشی
می شود .ھمانگونه که سکس يک
غريزه بشری است ،فحشاء نيز در
ھمان رده قرار دارد .عده ای ممکن
است مدعی شوند که زنان تن فروش
ژنتيکی به اين کار کشيده می شوند.
چنين توضيحاتی ادعاھايی برای حفظ
رياکاری اخالقی  -اجتماعی و
تبعيضات اجتماعی در جامعه است.
طبقات دارا که زنان و دخترانشان
"خوب و پاکدامن اند" و طبقات محروم
که بايد به آنھا سرويس دھند ،از جمله
خدمات جنسی.
برخی گرايشات راست حفظ فحشاء را
برای "سالم" نگاه داشتن جامعه
ضروری می دانند .استدالل آنھا چنين
است :اگر فحشا نباشد ،ميزان تجاوز و
حمله به حرمت زنان "خوب" باال می
رود .پس به فحشاء بعنوان امری الزم
برای پيشگيری از دست درازی مردان
به زنان "خوب" جامعه نگاه می کنند.
لذا فحشاء حکم واکسن پيشگيری از
شيوع تجاوز در جامعه را برای آنھا
پيدا می کند .بطور مثال ،تحت رژيم
سابق ،عليرغم آنکه اسالم کامال در
دولت مخلوط بود و مظاھر مذھبی در
جامعه کامال حفظ می شد ،اما فاحشه
خانه با اجازه رسمی آزاد بود.
"شھرنو" از آثار "تاريخی" محسوب
می شد*.
در جنوب شھر ايران شھرکی وجود
داشت ،که قوانين خود را داشت .زنانی
تمام عمرشان را در آن شھرک می
گذراندند و ھيچگاه اين شھرک را ترک
نمی توانستند بکنند .يک نوع برده
داری پوشيده .يک منبع استثمار آشکار.
دنيايی برای خود و بيگانه با بقيه

جامعه .می توان ادعا کرد که اکثر قريب
به اتفاق مردان مقيم تھران حداقل يکبار به
اين شھر سفر کرده بودند .بسياری مردان
"بکارت" خود را در اين شھرک و در اين
دنيای سوررئاليستی از دست داده بودند.
در مقابل ،بغير از تن فروشان که در اين
شھرک اسير بودند ،فقط زنان متخصص
مامايی دارای مجوز رسمی برای معاينه
اين زنان پا در اين شھرک می گذاشتند؛
ھيچ زن ديگری حق ورود به اين شھر را
نداشت .دولت بھداشت اين زنان را از نظر
بيماری ھای مقاربتی برای جلوگيری از
شيوع آن کنترل می کرد.
از اين رو طی تاريخ عليرغم خشن ترين
برخورد پليس با تن فروشان ،تحميل
خشونت ھای جنسی و جسمی به آنھا،
فاحشه خانه ھا آزاد بوده اند و يک منبع
درآمد برای استثمارگران و ارضای جنسی
مردان .تن فروشان باصطالح "آزاد" که
خود مستقال به کار مبادرت می ورزند و
درآمدشان را خود در جيب می گذارند،
بسيار نادر اند .حتی اگر فاحشه خانه در
جامعه ای ممنوع باشد ،يا تن فروشانی
خارج از فاحشه خانه کار کنند ،معموال
واسطه ای ھست که تحت پوشش حفاظت
از آنھا ،بخش قابل توجھی از درآمد آنھا را
به جيب می زند؛ آنھا را با تھديد و ارعاب
در اسارت خود نگاه می دارد .واسطگان
فحشاء که در زبان عاميانه به "جاکش"
معروفند ،يکی از کثيف ترين و تنفر
برانگيزترين پديده ھای جامعه محسوب
می شوند.
وقتی به مساله درآمد و استثمار تن
فروشان توسط صاحبان فاحشه خانه يا
دالالن دقيق شويد ،آنگاه پيچيدگی مبارزه
با فشحاء روشنتر می شود .مساله بر سر
طبيعت بشر يا بيماری ژنتيکی نيست.
مساله اينست که تا زمانيکه تقاضا برای
پديده ای وجود دارد که
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پديده فحشاء ضرورت يا فاجعه؟
اليحه جديد مقابله با فحشاء در فرانسه  -بخش ... ٣
تامين آن می تواند پول و سود در پی داشته
باشد ،آن پديده به حيات خود ادامه می دھد.
اين واقعيت ،تداوم فحشاء عليرغم جنگ ھای
صليبی که عليه آن طی تاريخ براه افتاده را
جاودانه کرده است .طی تاريخ تحت مناسبات
مختلف توليدی ،در شکل تحقق نفع پرستی
تفاوت وجود داشته است ،اما نفس آن يکسان
است .تا زمانيکه مردانی ھستند که حاضرند
برای سکس پول پرداخت کنند و زنانی
ھستند که برای امرار معاش راھی يا راه
بھتری جز تن فروشی نمی يابند ،فحشاء به
حيات خود ادامه خواھد داد **.بعالوه ،با
توجه به تاريخ می توان دريافت که فحشاء
يک منبع مالی باال است .لذا عرصه ای
برای کنترل استثمارگران .و از آنجا که
جامعه عموما به فحشاء بعنوان يک پديده
غيراخالقی  -جنايی می نگرد ،کنترل
استثمارگران بر آن آسانتر ،سودشان بيشتر و
شرايط استثمارشوندگان خطير تر و مشقت
بار تر می شود .پديده قاچاق انسان بعنوان
بردگان جنسی که طی دو دھه اخير ابعاد
وحشتناکی يافته است ،دليلی است بر اين
مدعا.
بنابراين ،علت وجودی فحشاء يک تقاضای
بسيار پايه ای است که به درآمدھا و سودھای
کالن امکان می دھد .بھمين دليل تا زمانيکه
مناسبات اقتصادی  -سياسی جامعه بر مبنای
سود قرار دارد ،تا زمانيکه سود تنھا محرکه
تداوم توليد در جامعه است و تا موقعی که
انسانھايی وجود دارند که راه ديگری برای
امرار معاش ندارند ،يا در محيط ھايی قرار
گرفته اند که اين راه بنظر آسانترين می
رسد ،فحشاء جان سخت به حيات خود ادامه
خواھد داد .راه مبارزه با فحشاء واژگونی
اين مناسبات توليدی است؛ لغو کار مزدی،
امحای پول و توليد کااليی ،الغای نظام
سرمايه داری .در نتيجه تا زمانی که تحت
اين مناسبات قرار داريم بايد تالش شود که
قوانينی تصويب گردد و تسھيالتی بوجود آيد
که مخاطرات زندگی تن فروشان به حداقل
برسد ،حرمت آنھا در چشم جامعه افزايش
يابد و دست واسطه گران و استثمارگران از

زندگی آنھا کوتاه شود .اين يک رفرم
است .اما يک رفرم بسيار ضروری.
با اين حساب اصرار ما برای امحای
فحشاء چيست؟ اگر اين پديده باصطالح
از ازل وجود داشته و نقطه عزيمت ما
در برخورد به فحشاء نه تنھا از زاويه
اخالقيات رياکارانه حاکم و مذھب نيست،
بلکه نقد آنھاست ،مخالفت ما با فحشاء از
کجا نشات می گيرد؟ اگر برخود ما
اخالقی نيست ،از چه جنس است؟ فحشاء
پديده ای است پيچيده .پيش از اين نيز
اشاره کرديم که جامعه ،حتی ليبرال ترين
بخش آن ،در برخورد به فحشاء بسختی
قادر است از اخالقيات انتزاع کند .برخی
در منتھی اليه طيف چپ می گويند که در
واقعيت تفاوتی ميان فروش نيروی کار و
تن فروشی وجود ندارد .يکی برای
امرار معاش نيروی کارش را می
فروشد ،يکی تنش را ،اينھمه ھياھو بر
سر چيست؟ ھر دو شنيع است؛ ھر دو
بايد ملغی شود .اگر چه چنين استدالالتی
در سطح انتزاعی ممکن است بنظر
درست و منطقی بيايد ،در شرايط
کنکرت و در زندگی واقعی اين
استدالالت تالشی صرفا روشنفکرانه  -يا
باصطالح تئوريک بنظر می رسد .اينکه
من نوعی ،بعنوان يک انسان با اخالقيات
باز و آزاد ،به انسان تن فروش چه
برخوردی دارم ،امری ثانوی است.
جامعه حتی در مدرنترين و از نظر
اخالقی بازترين ،نيز نتوانسته با فحشا و
تن فروشان برخوردی برابر در مقايسه
با کارگری که نيروی کارش را می
فروشد ،داشته باشد .حتی در فرانسه،
آلمان يا سوئد تن فروشی کار قابل قبول
و قابل احترامی نيست ،يک کار از نظر
ارزشی  -اخالقی خنثی نيست؛ کاری
است که بھتر است پنھان شود .از اينرو
عمال جامعه ،تن فروشان را به حاشيه
سوق می دھد .زندگی در حاشيه جامعه
تاثيرات مستقيم و جانبی منفی بسياری
دارد .قاطی شدن در جرم و جنايت يکی

از تاثيرات آنست .پيوند مواد مخدر با
فحشاء اظھر ال من الشمس است .مواد
مخدر نيز غيرقانونی است و قاچاق آن
يک امر بسيار سودآور .مافيای مواد
مخدر و فحشاء دو زالويی ھستند که بجان
جامعه افتاده اند و از آن قربانی می
گيرند .الجرم تن فروشان و تن فروشی
نزد جامعه بی حرمت است و در بھترين
حالت بعنوان يک زائدهُ ناخوشايند به آن
برخورد می شود .برخوردھای ليبرال
برخی ،در بھترين حالت حکم سازمانھای
خيريه را دارد .دردی از کسی دوا نمی
کند .از اينرو انسانھای آزاديخواه و
برابری طلب که خواھان جامعه ای ھستند
که کليه انسانھا از آزادی ،برابری ،رفاه و
حرمت فردی و مدنی برخوردار باشند،
نمی توانند به پديده فحشاء بی تفاوت و
القيد بنگرند .بايد برای آن راھی انسانی
بيابند.
در جوامع اروپای غربی مباحث بسياری
بر سر چگونگی کنترل و نحوه اعمال آن
در جريان است .قانون جديدی که در
پارلمان فرانسه بتصويب رسيده است و
پيش از اين در سوئد ،نروژ و فنالند نيز
تصويب شده است ،بعنوانی راھی برای
کمک به تن فروشان معرفی شده است .آيا
اين قانون در خدمت بھبود زيست و کار
تن فروشان است يا در عمل به عکس
خود بدل خواھد شد؟ در بخش دوم اين
نوشته به مباحثی که در اين زمينه راه
افتاده است و استدالالت موافقين و
مخالفين اشاره کرديم .آيا واقعا جريمه
خريدار سکس وضعيت تن فروشان را در
ھيچ جھتی بھبود می بخشد؟ استدالل
موافقين اين قانون ھيچيک به بھبود
شرايط زيست و کار تن فروشان اشاره
ندارد ،بلکه از نقطه عزيمت مقابله با
فحشاء و کاھش و سختر کردن تن فروشی
به سراغ آن رفته است .وگرنه با ھيچ
منطقی نمی توان توضيح داد که چگونه
جريمه خريداران سکس می تواند به
بھبود زندگی و شرايط کار تن فروشان
کمک کند .اين قانون از اين نقطه عزيمت
حرکت کرده است که با سخت تر کردن
تن فروشی ،حداقل برخی از زنان تن
فروش از تن فروشی دست بر می دارند.
اما سوال اساسی اينجاست که اگر اين
زنان کار و انتخاب
صفحه ۴

حقوق زن نه شرقی است نه غربی ،جھانی است!

آزادی زن

صفحه ۴

شماره ١١١
فروشان توصيه کرده است:

پديده فحشاء ضرورت يا فاجعه؟
اليحه جديد مقابله با فحشاء در فرانسه  -بخش ... ٣
بھتری داشتند ،چرا از اول به تن فروشی
سوق داده شده اند؟ اين سوال حتی در مباحث
نيز طرح نشده است .دولت فرانسه صندوقی
برای آموزش برخی تخصص ھا و مھارتھا
به زنان تن فروش در نظر گرفته است .اما
در شرايطی که وضعيت اقتصادی بھتری
وجود داشت و دولت رفاه کمک ھای
بيشتری به بيکاران ،خانواده ھای تک
سرپرست ،معلولين و انسانھای کم درآمد
ميکرد ،تن فروشی يک راه تامين معاش يا
تامين اعتياد برای بسياری بود؛ اکنون که
بحران خشن سرمايه داری موجد بيکاری،
فقر و بی خانمانی بسيار گسترده ای شده
است ،چنين صندوقی واقعا چه کمک قابل
توجھی می تواند به اين زنان بکند؟ بنظر می
رسد که دولت به اين مسائل توجھی نکرده
است و صرفا از زاويه ناسيوناليستی -
فمينيستی به سراغ مساله رفته است .در
شماره پيش از وزير زنان دولت فرانسه نقل
کرديم" :من جامعه ای را که در آن زنان
دارای قيمت ھستند ،نمی خواھم ".اين يک
ادعای عوامفريبانه و سطحی است .ايشان
ظاھرا از دنيا بی خبر است .نمی داند که در
يک جامعه سرمايه داری زندگی می کند که
ھمه چيز را با پول خريد و فروش می کند.
اين صرفا يک ژست پرطمطراق فمينيستی
است.
علت ديگری که برای تدوين اين اليحه ارائه
شده است ،مقابله با قاچاق انسان است .اينھا
امرشان مقابله با قاچاق انسان و رھايی اين
بردگان نيست ،می خواھند کار قاچاقچيان را
در فرانسه سختر کنند تا آنھا به کشور
ديگری بروند .می خواھند خانه خودشان را
گردگيری کنند .دفاع اين اليحه رياکارانه و
ناسيوناليستی است .فمينيست ھا برای اين
قانون ھورا کشيده اند .چرا؟ آيا واقعا
وضعيت زنان تن فروش بھتر می شود؟
خير .اينھا از موضع ضد مرد حرکت می
کنند .می خواھند مردان جريمه شوند.
خوشحالند که مردان برای خريد سکس
جريمه می شوند .زيرا اگر کمی تعمق بخرج
می دادند و واقعا بفکر بھبود شرايط زنان تن

فروش ،باصطالح "خواھرانشان" بودند،
از اقداماتی برای بھبود امنيت و رفاه آنھا
دفاع می کردند ،بجای آنکه از قانونی
دفاع کنند که بقول سخنگوی "سنديکای
کارگران سکس" زنان تن فروش را
ضربه پذيرتر و زندگيشان را با
مخاطرات بيشتری مواجه می سازد .يا
بقول دکتران بی مرز ،شرايط بھداشتی و
سالمتی آنھا را با مخاطرات بيشتر
مواجه می سازد.
جالب اينجاست که حتی زمانی که دولت
ادعای مبارزه با فشحاء را دارد و راه
حل جريمه مردان خريدار سکس را در
پيش گرفته است ،باز اين اين قانون قرار
است مردان طبقات پايين و محروم را
ھدف بگيرد .طبقات دارا و ممتاز که در
خيابان به خريداری سکس نمی روند ،در
پارک و ماشين سکس نمی خرند که پليس
بتواند براحتی  ١۵٠٠يورو جريمه شان
کند .آنھا در ھتل ھای لوکس يا در
آپارتمانھای امن از زنان اسکورت
استفاده می کنند .ھمانگونکه که
استراوس خان ،رئيس صندوق بين المللی
پول که قرار بود کانديد رياست جمھوری
حزب سوسياليست باشد ،تمام عمرش با
تن فروشان خوابيده است و ھيچکس خم
بر ابرو نياورده است.
در يک کالم ،اين يک قانون رياکارانه
ناسيونال  -فمينيستی است که نه تنھا ھيچ
بھبودی در زندگی تن فروشان ايجاد نمی
کند ،بلکه زندگيشان را سخت تر و پر
مخاطره تر می کند .بايد پرده رياکاری
که حول پديده فحشاء کشيده شده است،
دريد .بايد به استدالالت سطحی فمينيستی
پاسخ گفت .بايد اعالم کرد که امحای
کامل فحشاء فقط در جامعه ای امکانپذير
است که پول و سود در آن محلی از
اعراب نداشته باشد .تا آن زمان "برنامه
يک دنيای بھتر" نوشته منصور حکمت
اين اقدامات را برای ايجاد بھبودھای
واقعی در شرايط زيست و کار تن

مبارزه فعال با فحشاء از طريق از
ميان بردن زمينه ھاى
اقتصادى ،اجتماعى و فرھنگى
آن و مقابله قاطع با شبکه ھاى
سازماندھى فحشاء ،دالالن،
واسطگان و باج خورھا.
ممنوعيت اکيد ھر نوع سازماندھى
فحشاء ،داللى ،واسطگى و
بھره کشى از افرادى که
مبادرت به تن فروشى ميکنند.
غير جنايى کردن زندگى و کار
افرادى که دست به تن فروشى
ميزنند .کمک به بازيابى
حرمت اجتماعى و احترام به
نفس آنھا و کوتاه کردن دست
شبکه ھا و باندھاى جنايتکار از
زندگى آنھا از طريق:
رفع ممنوعيت فروش سکس بعنوان
يک شغل فردى و حمايت قانون
و نھادھاى انتظامى از اين
افراد در مقابل شبکه ھا و
باندھاى گانگسترى ،باج
خورھا و اوباش.
صدور جواز کسب براى افرادى که
بعنوان يک شغل فردى مبادرت
به تن فروشى ميکنند ،مصون
داشتن شخصيت و حيثيت آنھا
بعنوان شھروندان محترم
جامعه و کمک به سازمانيابى
آنھا در سازمان صنفى خويش.
ارائه رايگان خدمات پزشکى ويژه
پيشگيرانه و درمانى براى
مصون داشتن اين افراد از
بيمارى ھا و صدمات ناشى از
مبادرت به اين حرفه.
کار آگاھگرانه ،ترغيب و مساعدت
ھاى عملى نھادھاى مسئول
دولتى به افراد تن فروش در
کناره گيرى از اين حرفه،
کسب مھارت و آموزش الزم
براى اشتغال در بخش ھاى
ديگر جامعه.
صفحه ۵

نشريه آزادی زن را توزيع کنيد!

آزادی زن

صفحه ۵

شماره ١١١

پديده فحشاء
ضرورت يا فاجعه؟
اليحه جديد مقابله با فحشاء در
فرانسه  -بخش ... ٣
* شھرنو با بقدرت رسيدن رژيم
اسالمی بفجيع ترين شکلی به آتش کشيده
شد و بسياری از زنان تن فروشی که
زنده زنده در آتش نسوختند ،زير لگد
مردان غيور اسالمی جان باختند يا خرد
شدند .آنھايی که جان سالم بدر بردند به
محلی در خيابان جردن به يک ساختمان
شيک و مدرن مصادراتی منتقل شدند و
به خدمات جنسی به مردان خدا پرداختند.
بخاطر دارم که در ھمان روزھايی که
اين جنايت فجيع اتفاق افتاد روزی سوار
يک تاکسی شدم .يک آخوند با دو زن
الغر استخوانی سيه چرده در تاکسی
بودند .بعد از چند دقيقه ای نتوانستم
جلوی کنجکاوی خودم را بگيرم ،نگاھی
به زنان کردم .زير چشمانشان کبود،
لبھايشان باد کرده و صورتشان تقريبا
داغان بود .در نگاه اول بنظر باالی ۴٠
سال می رسيدند اما کمی دقت نشان می
داد که در اوايل بيست سالگی بودند .قلبم
بدرد آمد .نمی دانستم موضوع چيست،
اما می توانستم حدس بزنم .آنھا قبل از
من در خيابان جردن نزديک خيابان
فرشته دم يک ساختمان بزرگ شيک
پياده شدند .از راننده تاکسی پرسيدم اينجا
کجاست .او بھم گفت که شھرنو را به
آتش کشيده اند و اين زنان را از آنجا به
اين ساختمان برای توبه کردن منتقل می
کنند!
** البته اکنون تعداد مردان تن فروش
افزايش چشمگيری داشته است و زنان
خريدار سکس نيز به يک پديده آشنا بدل
شده است .اما از آنجا که اين واقعيت
تاثيری در بحث پايه ای ما در مورد
فحشاء ندارد ،برای ممانعت از پيچيدگی
غيرالزم در بحث ،ما به ھمان شکل
شناخته شده فحشاء اکتفاء می کنيم.

اطالعيه اول درباره برگزاری کنفرانس بين المللی

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
 ٨دسامبر ٢٠١۴

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!

آزادی زن

شماره ١١١

صفحه ۶

در سوئد تعداد پسران تن فروش
 ٣برابر دختران تن فروش است!
شھال نوری
اريک’’ :زمانيکه تن فروشی می کردم حس ھمجنسگرايی
عادی بود’’
اريک  ١۴ساله بود زمانيکه دست به تن فروشی زد .او برای
مالقات مردی که از طريق نت آشنا شده بود به تنھايی به
گوتنبرگ سفر کرد .آن مرد ھزينه سفر او را پرداخته ،برايش
مشروب خريده ،به حساب بانکی او پول واريز کرده ،و از آن
به بعد ارتباط خود را با اريک ادامه می دھد .
 در گوتنبرگ امکان تن فروشی بسيار آسان بود ولی من ھنوزبا اين سن کم بلد نبودم چونگه بايد با اين مردان ارتباط داشته
باشم .
بر اساس گفته  Ungdomsstyrelsenتعداد پسران تن فروش ٣
برابر دختران است .بر اساس تحقيقات اين سازمان در سال
 ٢٠١٢آمار تن فروشی در بين پسران بين  ١۶تا  ٢۵ساله ٢/١
در صد بوده است .در صورتيکه رقم تن فروشی دختران ٠/٨
درصد است.
نويسنده اين مقاله در استکھلم اريک را مالقات می کند .او
بخشی از زندگی خود را اينگونه تعريف می کند :در محل
زندگی ما "ھموفوبيا" )ھراس از ھم جنسگرايی( يک امر بديھی
بود .من در سن  ١٢سالگی گرايش نسبت به مردان را برای
اولين بار حس کردم .انواع ارتباط با ھم جنسان خود داشتم اما
تصور ھمبستر شدن با آنھا برايم غير واقعی بود .به ھمين دليل
تصميم گرفتم که از طريق نت با مردان ارتباط بگيرم .ولی
ھرگز به تن فروشی فکر نمی کردم .برايم اين تنھا راه مالقات با
مردان بود .مردان با تعريف و تشويق مسير را به من نشان می
دادند .تعريف آنھا از من برايم کافی بود .به پول فکر نمی کردم.
پول فقط يک تشويق اضافی بود .آنھا به من اھميت می دادند و
حاضر بودند بخاطر بودن با من بھای گزافی بپردازند .آشنايی
من با اولين مرد موجبات آشنايی با مردان ديگر شد .آن مرد من
را به دوستان خود معرفی کرد .گاھا چندين مرد را در ھتل يا
خانه ای دور از شھر مالقات می کردم .بعضی اوقات شرايط
بسيار ترسناک بود و خطر مرگ را حس می کردم .در عين
حال احساس دوگانه ای داشتم .گاھا احساس سلطانی مقتدر را
داشتم و گاھا حس می کردم بسيار تنھا ھستم .در  ١۶سالگی با
مردان مختلف که ھم متأھل بودند و ھم در رأس مشاغلی بودند
که با ھمجنسگرايی تمايز فراوان داشت گروپ سکس داشتم .آنھا
بسيار احساساتی بودند و از ھمسر و فرزندان خود بسيار گله
مند .استفاده از نمايش فيلمھای پورنوی بسيار خشونت آميز و

وادار کردن من به تمکين از خود يکی از راھھای ارضای اين
مردان احساساتی بود .آنھا می گفتند راه ديگری وجود ندارد .من
ھم که بسيار جوان و کم تجربه بودم باور می کردم .ترس از ارتباط
با زنان و تشکيل زندگی با يک زن ،بچه دار شدن ،ادامه زندگی در
محل تولدم باعث می شد به اينکار ادامه دھم.
ديگر تن فروشی نمی کنم ولی روزھای سختی دارم .ھنوز ھيچ
ارتباط عاشقانه ای را تجربه نکرده ام و گاھا فکر می کنم برای
برقراری يک رابطه شايد مجبور به تن فروشی بشوم.
ترجمه آزاد از بخشی از مقاله ای برگرفته از نشريه اينترنتی
Genusfolket
تابو!
گفته می شود :ھمجنسگرايی در کشور سوئد در مقايسه با بسياری
از کشورھای جھان امری نسبتا پذيرفته شده است .اما نگاھی عميق
به گفته ھای اين جوان که از  ١۴سالگی تن فروشی کرده است
نشانگر حضور سنگين تابوی ھمجنسگرايی در جامعه سوئد است!
در جامعه سوئد جدايی جنسيتی وجود ندارد .دختر و پسر از مھد
کودک تا دانشگاه ،از خانه تا محيط کار با ھم و در کنار ھم زندگی
می کنند .دانش کافی و الزم در مورد نحوه بر طرف کردن نياز
جنسی خود از طريق ارتباط با جنس مخالف و يا از طريق خود
ارضايی پيدا می کنند.
پس اين شکاف و تابوی واقعی کجاست که ھنوز مثل بختک بر
ذھنيت جامعه سايه افکنده و چون سدی محکم در مقابل ابراز علنی
تمايل ھمجنسگرايی ايستادگی می کند .وقتی يک جوان ھمجنسگرا
برای ارضای خويش راھی بجز سوق پيدا کردن به آزار جنسی،
تجاوز ،خريد و فروش سکس و تجاوز گروھی نمی يابد ،ديگر نمی
شود اين ادعا را پذيرفت .روابط خشن و زورمدارانه جای يک
ارتباط سالم بين دو ھمجنس را می گيرد.
اما آن مردانی که به تجاوز و خريد سکس از کودکان متوسل می
شوند ،آنرا نمی توان با تابوی ھمجنسگرايی توضيح داد و توجيه
کرد .اين پدوفيلی است؛ يک جنايت است .در فرھنگ عقب مانده
سنتی ايران چنين مردانی را سالطين صاحب قران و پسران جوان
را مليجکانی که مقاربت جنسی با پادشاه جزئی از وظايف تعريف
شده شان است ،می خوانند.

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

آزادی زن
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بريگاد سرخ زنان در ھند

صدور دمکراسی!

ارتش زنان عليه تجاوز و آزار جنسی ...

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

زن در جامعه طبقاتی ھمواره با يک جنگ قدرت در تمام سطوح جامعه
از خانواده و محيط کار و قوانين و اجتماع و فرھنگ و سياست و اقتصاد
روبرو است .اين جنگ قدرت اگر جاھائی برای کسب برابری حقوقی در
چھارچوبھای مديريتی و اداری و سياسی وضع موجود است ،در سطوح
بسيار گسترده تری برای دفاع از حقوق و آزادی فردی و اجتماعی
بعنوان زن و بعنوان شھروند برابر در جامعه است .در ايران ھر روز
رژيم اسالمی تالش ميکند زنان را در موقعيت درجه چندم قرار دھد .ھر
روز دست در انبان شريعت و تاريخ عھد عتيق ميکند و قانونی را عليه
زنان تصويب ميکند .از چند ھمسری تا ازدواج با دختر خوانده و تجاوز
قانونی به کودکان و غيره .اما ھمزمان نبردی عميق و ھمه جانبه و نسلی
در ھر منفذ جامعه با ارتجاع اسالمی در جريان است .تصوير زن امروز
از خود از تصويری که قانون و عرف و سنت از وی بدست ميدھند،
عميقا متفاوت است .در ايران اخيرا زنان مبتکر کتک زدن به گروھھای
اسالمی رژيمی موسوم به "نھی از منکر" شده اند .اين ھم نوعی دفاع
شخصی زنان در ايران و دفاع از حق لباس پوشيدن آنطور که ميخواھند
است .بريگاد سرخ زنان در ھندوستان عليه مردان مزاحم خيابانی شکل
گرفته و "بريگاد زنان در ايران" عليه دست درازيھا و مزاحمت ھای
ماموران رژيم اسالمی .ھر دو از حرمت و حقوق زن دفاع ميکنند.
اما در اين سطح نبايد متوقف شد و ضروری است که از آن فراتر رفت.
ولی آنچه که خوشايند و قابل توجه و تعمق است ،فاکتور اعمال قدرت در
اشکال مختلف و در تناسب قواھای مختلف است .قدرتی که بايد تا به آخر
اعمال شود ،تا تحکيم برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد! *
* لينک خبری صدای آمريکا از ارتش زنان در ھند
http://ir.voanews.com/content/india-redbrigade/1810477.html
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بريگاد سرخ زنان در ھند
ارتش زنان عليه تجاوز و آزار جنسی
سياوش دانشور
تعدادی از زنان در شھر الکنو در شمال ھند بريگاد سرخ برپا کرده
اند .آنھا خود اساسا يا قربانی تجاوز جنسی بوده اند و يا مکررا
مورد تھديد به تجاوز و آزار جنسی در محل کار و خيابان و
اتوبوس قرار گرفته اند .رھبر و مبتکر اين ارتش "اوشا
ويشواکارما" است .اوشا  ٢۵سال دارد و در سال  ٢٠١٠ھمکارش
قصد تجاوز به او داشته است .اوشا موضوع را به پليس خبر ميدھد
اما پليس کاری نميکند و حتی مرد ھمکار متجاوزش مدتھا وی را
مسخره ميکند که موضوع را علنی کرده است! اوشا گفته است که
ھمين وضعيت ،يعنی حمايت غير مستقيم قانون از متجاوزين و ضد
زن ھا و افزايش روزمره تجاوز جمعی و قتل و آزار جنسی در
شھرھای ھندوستان ،وی را به ايده تشکيل بريگاد سرخ رسانده
است.
ھم اکنون ارتش اوشا بيش از  200عضو زن دارد .او در مقابل
خانه اش به زنان فنون دفاع شخصی را آموزش ميدھد .فنونی که
در شرايط مختلف بتوان خونسردانه از خود دفاع و تھديد را رفع
کرد .اعضای بريگاد سرخ اما صرفا از خودشان دفاع نميکنند بلکه
بنوعی دارند "اعمال حاکميت و قانون" ميکنند .آنھا بطور عادی
ظاھر نميشوند .اعضای بريگاد لباسھای سرخ و سياه ميپوشند .در
خيابانھا گشت دارند و خدمت مردانی که به زنان متلک ميگويند و
به آنھا دست درازی ميکنند ،زنان را مورد آزار جنسی و تجاوز
قرار ميدھند ،ميرسند*.

زن و قدرت
ارتش زنانه بريگاد سرخ در ھندوستان ،محصول يک نياز واقعی
است :امنيت روزمره .اين ارتش محصول و نياز جامعه ای است
که در آن ھر روز خبر تجاوز دسته جمعی به زنان و کودکان در
اتوبوس و محل کار و خيابان بگوش ميرسد .ھمه ديدند که اين
تجاوزھای جمعی با اعتراضات گسترده در خود ھندوستان و افکار
عمومی انساندوست در سطح جھان روبرو شد .با اينحال پليس و

حکومت در ھندوستان کار موثری انجام نميدھد .تجاوز و تعدی
به زنان ادامه دارد و ھر روز اخبار ھولناک تری از جمله
تجاوز به دختر بچه  ۵ساله بگوش ميرسد .در چنين اوضاعی
منطق بقا حکم ميکند که کاری کرد و قدرتی را پيش رو گذاشت
که بتواند به قدرت متجاوزين و حاميان قانونی و سنتی شان فائق
بيايد و يا دستکم شر آنھا را کمتر کند.
قدرت در جامعه امری مادی است .بطور کلی ،آرايش و
چگونگی قدرت مقابله مردم با حاکميت نه از اصول و کتاب در
می آيد و نه از قانون حاکم .قانون حاکم چيزی جز انعکاس قدرت
سياسی و اقتصادی طبقه حاکمه نيست .منافع اقتصادی و سياسی
و فرھنگی اين طبقه حکم ميکند که قانون ھمواره جانب باالئيھا
را بگيرد ،جانب سنت ھای عتيق و قدرت آنھا در مناسبات
اجتماعی حاکم را بگيرد .اما برای پائينی ھا خود قانون يک
قلمرو کشمکش است .ھر زمان عامل و يا مجموعه عواملی
تناسب قوای سياسی و فکری و فرھنگی را تغيير ميدھند ،عليرفم
قانون حاکم ،قانون واقعی يعنی اراده مردم زحمتکش حکم
ميراند .ھر قانون موجود ،محصول تناسب قوای معينی است و
مھر آن تناسب قوا را برخود دارد .اما با گذشت زمان و گسترش
کشمکش جنبشھای سياسی و طبقاتی ،اين اراده و عمل جمعی
انسانھاست که قانون روز جامعه را معنی و خود را به قانون
حاکم تحميل ميکند.
زن در جامعه ميتواند قدرت خويش را بطرق مختلف اعمال کند.
بريگاد سرخ اوشا و دوستانش ھيچ منشا قانونی )بقول اسالميھا
"وجاھت قانونی"( ندارد اما يک فاکتور واقعی و مادی است.
بريگاد سرخ زنان الکنو در شمال ھندوستان عمال در خيابانھا
اعمال حاکميت زنانه ميکند و از امنيت و حضور زن در جامعه
دفاع ميکند .اين زنان و بريگاد سرخ شان نه فقط روی موج
وحشت و خانه نشينی و روشھای محافظه کار نميرود بلکه شيوه
ای تعرضی در پيش ميگيرد و در خيابانھا روی مردان عقب
مانده و ضد زن و مردساالر و متجاوز را کم ميکند .اين فاکتور
خود را به جامعه تحميل ميکند ،الگوی جديدی ميدھد ،زنان را
در ھمه جا به متشکل شدن و کسب اعتماد بنفس با باال بردن
توانائی دفاع از خود ترغيب ميکند و اين توان را به يک ذخيره
مھم مبارزه اجتماعی برای برابری زن و مرد تبديل ميکند .در
ھر حال کمترين دستاورد اين نوع تالشھا اين خواھد بود که
دولت و پليس و ھيئت حاکمه برای جلوگيری از سر بر آوردن
"نيروھای خودگردان" و "قطب ھای قدرت" در جامعه ،راسا
اقداماتی را در دستور بگذارد و يا به سازشی با اين نيروھای
جديد تن دھد.

به سازمان آزادی زن بپيونديد!

صفحه ٧

