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آذر ماجدی

زنان و دولت روحانی
کشمکش آزادی و ارتجاع ادامه دارد!
سياوش دانشور

صفحه ۵

اطالعيه اول در باره برگزاری کنفرانس بين المللی

بمناسبت روز جھانی زن
آزادی و برابری زنان ،مذھب و سکوالريسم
از اعتراضات و
کشمکش زنان
آزاديخواه و سکوالر
در تونس عليه
اسالميھا که نھايتا به
برکناری ”النھضه“
منجر شد!

پوزش!
در دو ھفته گذشته نشريه آزادی زن بدليل
سفر و مشکالت تکنيکی منتشر نشد .بدين
وسيله از خوانندگان و عالقه مندان نشريه
پوزش ميخواھيم.

نشريه آزادی زن

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!
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انقالب اکتبر و جنبش رھايی زن ۶ -
خانواده و آزادی جنسی -

بخش اول

آذر ماجدی
گفتمان تئوريک
مقوله خانواده و رابطه جنسی آزاد بحث
برانگيز ترين مقوالت در عرصه تساوی
جنسی محسوب می شدند .مارکس و انگلس
درباره خانواده در آثار مختلفی بحث کرده
اند .گذشته ،حال و آينده آنرا مورد تحليل
قرار داده اند .اما در مورد آينده خانواده،
يعنی خانواده تحت سوسياليسم و کمونيسم
مباحث نمی تواند کامال روشن باشد .در
چھارچوب تئوری مارکسيستی می توان يک
تحليل شماتيک بدست آورد و فرضياتی را
بر اين مبنا استنتاج کرد ،اما تحوالت
کنکرت در اين عرصه را بايد به شرايط
واقعی و عينی سپرد .يک چيز ،اما ،روشن
است :بدنبال تغيير ساختار اقتصاد سياسی
جامعه ،خانواده دستخوش تحوالت جدی و
عميق خواھد شد .در نتيجه يک بحث داغ در
مورد آينده خانواده ،مناسبات ميان زن و
مرد و رابطه اولياء و فرزندان ،بويژه در
سالھای اوليه انقالب درگرفت.
در ميان تئوريسين ھای بلشويک ،برخی بر
اين نظر بودند که مانند دولت ،خانواده نيز
تحت کمونيسم از ميان خواھد رفت .بطور
مثال بوخارين ،کريلنکو ،لوناچارسکی،
تروتسکی و کولونتای در مقطعی بر اين
نظر تاکيد داشتند .کولونتای نوشته است:
"خانواده ضرورت خود را از دست می
دھد .وجودش برای دولت ضروری نيست،
زيرا اقتصاد خانگی ديگر برای دولت مفيد
نيست؛ اقتصاد خانگی کارگران زن را از
کارھای مفيد مولد دور می کند .خانواده
ضرورتش را برای اعضای خانواده از
دست می دھد ،زيرا وظيفه ديگر خانواده،
نگھداری و پرورش کودکان را جامعه
تدريجا بعھده می گيرد] .بعالوه[ مادر-
کارگر دارای آگاھی اجتماعی به نقطه ای
می رسد که ديگر ميان فرزند خود و فرزند
ديگری تفاوت قايل نخواھد شد و می پذيرد
که از اين پس ھمه فرزندان ما ،فرزندان
روسيه کارگری کمونيست خواھند

بود) ".نقل شده در ای اچ کار،
سوسياليسم در يک کشور ،جلد  ،1ص
( 31

ھای عمومی منتقل کنيم) ".نقل شده در
کنت گيگر ،خانواده در روسيه شوروی،
ص (.45-44

کنت گيگر بر اين نظر است که اکثر
اعضای حزب نظر اسلپکوف ،يک
عضو با نفوذ تشکيالت حزب در
لنينگراد را که در جزوه ای با عنوان
"خانواده و ساختمان سوسياليسم"
عنوان شده است را قبول داشتند:

قوانين خانواده شوروی و اھداف آن
اولين قوانين خانواده شوروی بروشنی
نظر انتقادی بلشويک ھا نسبت به نھاد
خانواده را بيان می کند .تا آنجا که به
موقعيت زن و کودک مربوط می شد،
خانواده کانون استثمار ،سرکوب و تحقير
محسوب می شد .از نظر بلشويسم ،تمام
انرژی ،وقت و احساس تعھد زن وقف
خانواده می شد .بعالوه ،خانواده يک نھاد
محافظه کار بود که ارزشھای سنتی و
عقب مانده را در خود حمل می کرد .از
نظر بوخارين خانواده "محافظه کار ترين
سنگر نکبت نظم کھن بود ".کومسومول
)اتحاد کمونيست جوان( در برنامه مصوب
 1920خود "محافظه کاری اولياء" را در
کنار "نفوذ کشيشان و کوالکھا" بعنوان
فاکتورھای مانع توسعه پيشروی جوانان از
منشاء دھقان قرار داد) .نقل شده در ای اچ
کار صفحه (.30

"ايدئولوگ ھای بورژوا فکر می کنند
که خانواده يک پديده ابدی است و نه
يک نھاد گذرا .آنھا بر اين تصور اند
که مبنای خانواده رابطه جنسی است و
اين رابطه تا زمانی که دو جنس در قيد
حيات اند وجود خواھد داشت و از آنجا
که زن و مرد تحت سرمايه داری و
سوسياليسم به يک شکل زندگی می
کنند ،پس موجوديت خانواده اجتناب
ناپذير است .اين يک تصور کامال
اشتباه است .البته رابطه جنسی ھمواره
وجود داشته و وجود خواھد داشت .اما
اين مساله ھيچ ربطی به اجتناب
ناپذيری خانواده ندارد .بھترين مورخين
فرھنگ موکدانه تثبيت کرده اند که در
دوره اوليه خانواده وجود نداشته است.
...
ھمانگونه که ھمراه ناپديد شدن طبقات
و انحالل تضاد طبقاتی ،دولت ناپديد
می شود ،بھمانگونه ھمراه با تحکيم
اقتصاد سوسياليستی و رشد مناسبات
سوسياليستی ،خانواده زوال می يابد....
]تا آن زمان[ ما نبايد خود را در
خانواده محبوس کنيم ،بلکه بايد از
پوسته خانواده بيرون بياييم و وارد
جامعه سوسياليستی شويم .خانواده
شورايی معاصر تخت پرشی است که
بايد از آن به آينده بپريم .ھمواره
بکوشيم که کليت خانواده را به نھاد

محافظه کاری خانواده بخصوص در
رابطه با موقعيت زنان پديدار می شد .لذا
برای ايجاد تغييرات پايه ای در موقعيت
زنان ضروری بود که خانواده موجود
متحول شود .قوانين اوليه شوروی با اين
ھدف تصويب شد .تضعيف پيوندھای
مذھبی ،اقتصادی و حقوقی خانواده ھدف
اصلی قوانين بود .قوانين خانواده تغيير
نقش خانواده و جايگاه زن در آنرا مد نظر
داشت .لغو حق ارث گذاری و اضمحالل
نقش اقتصادی مولد خانواده موجب
تضعيف پايه اقتصادی خانواده می شد.
بعالوه اجتماعی کردن خدمات خانگی و
نگھداری و پرورش کودکان نقش اصلی
خانواده را متزلزل می کرد .اين تحوالت
بنوبه خود زنان را آزاد می کرد تا در
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انقالب اکتبر و جنبش رھايی زن ۶ -
خانواده و آزادی جنسی -
زندگی وسيعتر اجتماعی و اقتصادی نقش
بازی کنند و نقش ايدئولوژيک خانواده در
حفظ ارزشھای سنتی که مانع تولد زن نوين
بود را متزلزل می ساخت.
تغيير مناسبات قدرت درون خانواده يک
ھدف ديگر بود .قانون از طريق تعيين حقوق
و وظايف برابر برای مادر و پدر ،با اعطای
مسئوليت ھای اقتصادی جديد به زنان و
تصويب اقدامات بمنظور تسھيل تحقق حقوق
جديد کوشيد ازدواج بداليل اقتصادی را
مضمحل کند .موقعيت برتر مرد بعنوان
"سرپرست خانواده" به مصاف طلبيده شد.
تثبيت ازدواج مدنی و برسميت شناسی
قانونی صرفا ازدواج ھای مدنی ،آسان کردن
قانون طالق و اعطای حق طالق به ذوجين
يک ضربه مھم به مذھب بود .ھمچنين کمپين
ھايی عليه کتک زدن زن و تنبيه بدنی
کودکان سازمان داده شد .ضمنا آزمايش
ھايی برای يافتن متدھای پيشرو آموزشی در
دستور گذاشته شد.
خصلت انقالبی و رھايی بخش قوانين
خانواده شوروی غيرقابل بحث است ،بويژه
با در نظر گرفتن دوره ای که اين قوانين
تصويب شد .اين يک واقعيت است که اين
قوانين ھمانگونه که ای اچ کار ،مورخ
سرشناس شوروی عنوان کرده است ،قوانين
سوسياليستی نبودند" :باجراء در آمدن قوانين
دوره اول حکومت شورايی در مورد ازدواج
و خانواده ،مانند قوانين اوليه اقتصادی
مشخصا ماھيت سوسياليستی نداشتند و طبق
نظرات بورژوا راديکال در بسياری
کشورھای غربی ھم قابل تائيد بودند ".از
نظر تئوريک اين بحث درست است .اما در
عمل ھيچ کشور غربی نزديک به يک قرن
پس از انقالب اکتبر ،تمام اين قوانين را در
کليتش بتصويب نرسانده است .زيرا نھاد
خانواده در شکل کنونيش رابطه تنگاتنگی با
نھاد مالکيت خصوصی چه از نظر اقتصادی
و چه ايدئولوژيک دارد .دولت کارگری
موفق به تصويب چنين قوانينی شد ،زيرا به

بخش اول ...

اضمحالل و نابودی
بورژوايی کمر بسته بود.

کليت

نظام

تصوير زن نوين انقالبی
ادبيات ھر دوره ای يکی از بھترين منابع
برای درک روندھای جديد ،شکل گيری
اخالقيات و ارزشھای نوين است .يک
وجه فرھنگ نوين در حال تولد و شکل
گيری تالش برای تعيين خصوصيات زن
انقالبی نوين بود .تعريف زنانگی در
فرھنگ انقالبی تغيير کرد" .نويسندگان
دوره اوليه شوروی برای به تصوير
کشيدن زن قھرمان نوين با رد تصوير
رومانتيک ويکتورين ظرافت و
شکنندگی زنانه و زن خانواده طبقه
متوسط )که بھر صورت از فرھنگ زن
دھقان روسی کامال بيگانه بود( به سنن
پرولتری رجوع کردند .اين قھرمان يک
زن قوی و مستقل و متعھد بود که عالئق
شخصی اش را تابع شرکت فعال در
زندگی اقتصادی و اجتماعی می
کرد) ".گيل وارشاوسکی الپيدوس،
"تساوی جنسی در سياستھای شوروی"
در زنان در شوروی ،ص  ( 84يک اثر
معروف اين دوره رمان "سيمان" نوشته
فيودور گلدکوف است که اين زن جديد
انقالبی را در قالب شخصيت زن داستان
بتصوير می کشد .داشا چومالوا ،زمانيکه
شوھرش در ارتش سرخ در جنگ داخلی
می جنگيد با ژنوتدل در ارتباط قرار می
گيرد ،ازدواج و باالخره زندگی بچه اش
را قربانی تالش برای دستيابی به اھداف
انقالبی می کند .داشا به سمبل زن نوين
کمونيست بدل می شود.
تساوی جنسی برای بسياری از کمونيست
ھای اين دوره بمعنای نقش يکسان زن و
مرد بود ،بجز بارداری که بناگزير
وظيفه زن باقی می ماند ،ساير
فونکسيونھای اجتماعی و خانوادگی می
بايست يکسان باشد .برای تثبيت اين نقش
يکسان ،اجتماعی کردن وظايف خانگی

و نگھداری و پرورش کودکان يک امر
واجب محسوب می شد .نزد کمونيستھای
اين دوره اين مساله از چنان اھميتی
برخوردار بود که کولونتای "جدايی
آشپزخانه از ازدواج" را تبليغ می کرد.
از نظر او اين مساله از اھميتی يکسان با
جدايی کليسا از دولت برخوردار بود" .در
تاريخ زنان ،جدايی آشپزخانه و ازدواج
يک رفرم عظيم است که بھيچوجه از
جدايی کليسا از دولت کم اھميت تر
نيست) ".آلکساندرا کولونتای"La ،
dictature du prletariat: le
(changemet revolutionnaire,
زندگی کلکتيو :يک آلترناتيو کمونيستی
يا پاسخی پراگماتيک
مقوله زندگی کلکتيو ،مقوله ای بحث
برانگيز در جنبش کمونيستی وقت بود.
امر اجتماعی کردن وظايف خانگی و
جايگاه آن در آزادی زنان و برابری زن
و مرد اولين بار توسط انگلس طرح شد.
پس از انقالب اکتبر بحث حول اين مساله
و تالش برای پياده کردن آن به يک مساله
مھم دولت شورايی و يک اولويت ژنوتدل
بدل شد .در دوره جنگ داخلی ،زندگی
کلکتيو بطور مثال مسکن اشتراکی ،غذا
خوری ھای عمومی و غيره در شھرھای
بزرگ بسيار وسيع و محبوب شد .بطور
نمونه در سلھای  %90 ، 20-1919مردم
سنت پطرزبورگ و  %60مردم مسکو
بطور روتين از غذا خوری ھای عمومی
استفاده می کردند .در  12 ،1920ميليون
نفر در کانتين ھای عمومی غذا می
خوردند .در ھمين سال  %40مسکن در
مسکو اشتراکی بود که از "ميزان کافی"
برق و آب لوله کشی برخوردار بود.
لباسشويی يا توسط رختشويان مزد بگير
انجام می شد و يا يک رختشويی مرکزی
در محل وجود داشت .در اکثر اين خانه
ھای اشتراکی يک آشپزخانه اشتراکی و
مھد کودک يا زمين بازی وجود داشت.
طبق نظر کولونتای ،بويژه در شھرھای
بزرگ مردم زندگی به روش اشتراکی را
ترجيح می دادند .اما پس از دوره ای که
به کمونيسم جنگی معروف شده ،زندگی
اشتراکی رو به افول گذاشت.
نمی توان براحتی قضاوت کرد که آيا در
چند سال اوليه سيستم
صفحه ۴
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انقالب اکتبر و جنبش رھايی زن ۶ -
خانواده و آزادی جنسی -
شورايی ،روش اشتراکی زندگی از شرايط
اضطراری زمان ،جنگ داخلی ،کمبود،
قحطی و غيره سرچشمه گرفته بود يا از
جستجوی انقالبی برای يک روش نوين
زندگی ،يا ھردو عامل ناشی می شد .در اين
زمينه دو نظر موجود است :يکی توسعه
زندگی اشتراکی توسط دولت را راھی برای
مقابله با کمبودھا و مشقات دوره جنگ
داخلی می داند؛ بطور نمونه ،پروبراژنسکی
نوشته است که دليل محبوبيت تسھيالت
اشتراکی کمبود مواد غذايی و انرژی بود.
ای اچ کار در اين زمينه برخوردی بدبينانه
تر ابراز می کند" :در اين وجه کمونيسم
جنگی ،ھمچون ساير وجوه ،اعتقادات به
ياری طلبيده شده بود تا ثابت شود که آنچه
در شرايط اضطراری جنگ انجام می گرفت
عين اصول واالی برنامه سوسياليستی
است".
ھمانگونه که در باال اشاره شد ،ايده اجتماعی
کردن کار خانگی و نگھداری و پرورش
کودکان در کالسيک ھای مارکسيستی طرح
شده و بعنوان يک روش عاليتر زندگی و
برای آزادی و برابری زنان ضروری اعالم
شده بود .لنين بارھا در سخنرانی يا نوشته
ھايش از اجتماعی کردن وظايف خانگی
بعنوان يک اقدام ضروری دفاع کرده بود.
رھبری ژنوتدل ھمگی از مدافعين سرسخت
اين روش بودند .در نتيجه اعالم اينکه
"اعتقادات به ياری طلبيده شده بود تا ثابت
شود آنچه در شرايط اضطراری جنگ انجام
می گرفت ،عين اصول واالی برنامه
سوسياليستی است ".نه فقط بدبينانه ،بلکه
مغرضانه است .شکی نيست که نياز مقطع
در شتاب بخشيدن به اين پروزه موثر بوده
است .اما پروژه اجتماعی کردن بسيار پيش
از انقالب اکتبر ترويج می شد .نقل قولی از
لنين برای روشن شدن بحث مفيد است:
"عليرغم کليه قوانين رھايی بخش ،زنان
ھنوز برده خانگی اند .زيرا کارھای ًخرد
زنان را تحقير ،تحميق و خورد می کند .آنھا

بخش اول ...

را به آشپزخانه و گھواره زنجير می کند
و انرژی کاريشان را در يک کار ِگل
غير مولد ،خرد ،اعصاب داغان کن و
کسالت آور بھدر می رود .رھايی واقعی
زنان ،کمونيسم واقعی فقط در مکان و
زمانی آغاز می شود که يک مبارزه ھمه
جانبه )توسط پرولتاريايی که قدرت
دولتی را اعمال می کند( عليه اين خانه
داری خرد سازمان يابد و انتقال آن به
اقتصاد سوسياليستی در مقياس بزرگ
انجام گيرد.
آيا ما در عمل بانداره کافی به اين مساله
توجه می کنيم ،مساله ای که ھر
کمونيستی در تئوری آنرا ضروری می
داند؟ البته که نه .آيا ما از اين جوانه ھای
کمونيسم که فی الحال در فضا موجودند،
باندازه کافی حفاظت می کنيم؟ باز ھم
پاسخ منفی است .موسسات غذاخوری
عمومی ،مھد کودک و کودکستان ،در
اينھا نمونه ھايی از اين جوانه ھا را می
بينيم؛ در اينھا ما ابزار ساده و روزمره
ای که قادر به رھايی واقعی زنان ھستند،
عدم تساوی آنھا با مردان را در زندگی
عمومی و توليد اجتماعی واقعا کاھش می
دھد يا از ميان می برد ... .اما ما از اين
جوانه ھای جديد ،آنطور که بايد محافظت
نمی کنيم) ".لنين ،مجموعه آثار ،جلد
 ،29صص (30-429
کولونتای مدافع پرو پا قرص زندگی
اشتراکی بود .از نظر او اين روش
زندگی برای آزادی زنان اجتناب ناپذير
بود .در نظر کولونتای بدون زندگی
اشتراکی ،بدون اجتماعی کردن کار
خانگی و نگھداری و پرورش کودکان،
ھيچ صحبتی از تساوی زنان نمی
توانست در ميان باشد .زندگی اشتراکی
نه تنھا يک روش منطقی تر زندگی
محسوب می شد ،بلکه ھمچنين يک
روش عاليتر زندگی بود .در واقع کليت
ژنوتدل قاطعانه از توسعه سريع و در

مقياس وسيع تسھيالت زندگی اشتراکی
دفاع می کردند .اين توسعه نه تنھا آزادی
زن را به ارمغان می آورد ،بلکه ھمچنين
يک روش عاليتر نگھداری و پرورش
کودکان جامعه کمونيستی است .در واقع
نزد تمام رھبران و تئوريسين ھای
بلشويک ،زندگی اشتراکی و تاسيس
تسھيالت زندگی اشتراکی بخش غيرقابل
انفکاک کمونيسم محسوب می شد.
بنابراين ،در دروه کمونيسم جنگی،
زمانيکه "شرايط اضطراری جنگ"
کاربست فوری چنين اقداماتی را
ضروری ساخت ،آمادگی ايدئولوژيک
ھمراه با پذيرش جامعه که اين روش
استاندارد عاليتری است ،توسعه سريع
تسھيالت اشتراکی را امکانپذير کرد.
مساله اينجاست که در اين دوره دو عامل
در گسترش محبوبيت زندگی اشتراکی
موثر بود :خواست آگاھانه برای ايجاد اين
خدمات بعنوان يک روش بھتر و عاليتر
زندگی بعالوه مشکالت و مشقات زندگی
تحت جنگ داخلی.
اما پس از سپری شدن دوره کمونيسم
جنگی و با آغاز دوره ای که به نپ
معروف است ،اين خدمات کاھش يافتند.
اعالم شده که کيفيت ضعيف آنھا در افول
آنھا موثر بوده است .قطعا يک عامل
ديگر ھم در اين افول نقش داشته است،
مشکالت اقتصادی ای که دولت با آن
دست و پنجه نرم می کرد باعث شده بود
که برنامه رفاه اجتماعی محدود شود .ولی
دولت ديگر ھيچگاه با ھيجان و حرارت
اوليه از اين روش و خدمات دفاع نکرد.
در واقع در دھه بعدی ارزشھای سنتی
خانواده تقديس شدند .از زمان اعالم اولين
برنامه پنج ساله ،تنھا جنبه تسھيالت
اشتراکی که وسيعا گسترش يافت ،شبکه
تاسيسات نگھداری کودکان بود.
ادامه دارد...

بخشھای قبلی اين سری مطالب در باره
“انقالب اکتبر و رھائی زن“ در شماره
ھای قبلی نشريه آزادی زن منتشر شده
است و بزودی بعنوان يک جزوه منتشر
ميشود .ھيئت تحريريه

نشريه آزادی زن را توزيع کنيد!

آزادی زن
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شماره ١١٢

زنان و دولت روحانی
کشمکش آزادی و ارتجاع ادامه دارد!
سياوش دانشور
جنبش آزادی زن در ايران و جھان به
استقبال  8مارس روز جھانی زن ميرود8 .
مارس يک دستاورد با ارزش و عزيز بين
المللی سوسياليستھا است که در تاريخ جوامع
بشری بعنوان يکی از نقاط روشن تالش
برای برابری زن و مرد ميدرخشد .به
استقبال  ٨مارس روز جھانی برويم .اين
روزی است که از دريچه آن مجددا به
منظره موقعيت زن در دنيای امروز نگاه
ميکنيم ،به جنبش برای آزادی زن و نقاط
قوت و ضعف آن متمرکز ميشويم ،روی
جبھه ھای اصلی نبرد سياسی و طبقاتی
برای رھائی زن و جامعه از تبعيض و
نابرابری دقيق ميشويم ،و برای بميدان
کشيدن اين جنبش برای پيشروی و پيروزی
تالش ميکنيم.
در باره موقعيت جنبش آزادی زن در جھان
و نيازھا و چھارچوبھای سياسی پيشروی
آن ،بايد جداگانه صحبت کرد .اينجا تاکيد اين
نکته کافی است که ھمراه با پيامدھای بحران
جھانی اقتصاد سرمايه داری ،موقعيت زنان
عموما و زنان کم درآمد و متعلق به طبقه
کارگر و زحمتکش خصوصا ،در قياس با
دوره پيشين دچار عقبگرد و بيحقوقی بيشتر
شده است .اگرچه مقياس تحميل اين عقبگرد
و بيحقوقی در ھر کشوری ضرورتا از يک
جنس و يا يکسان نبوده است ،اما بعنوان يک
گرايش نزولی در امنيت اقتصادی ،حقوق
فردی و اجتماعی ،در بازار کار و خانواده،
و در موارد زيادی در تشديد فقر و سرکوب
و تحميل عقبگردھای تاريخی عمل کرده
است .در خيزشھای توده ای در دنيای
سرمايه داری که چھارگوشه جھان را
درنورديد ،نقش فعال زنان چه بعنوان
شھروند و چه بعنوان بخشی از طبقه کارگر
و مردم محروم غير قابل اغماض است.
در کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا اما
زنان اولين قربانيان بند و بست دولتھای

غربی و ھيئت حاکمه اين کشورھا در
ميدان دادن به نيروھای جنبش اسالم
سياسی بودند .حاصل خيزش انقالبی در
تونس و مصر با معماری ارتجاع بين
المللی و منطقه ای ،منجر به بقدرت
رسيدن "اسالميون معتدل" شد .بجائی
رسيديم که مدل "اسالم معتدل" و طرفدار
غرب در ترکيه و مشخصا حزب توسعه
و رفاه اردوغان به "نسخه طالئی"
سازش اسالم سياسی و تروريسم دولتی
تبديل شد و مفسران رسانه ھا ھر روز
از "دوران جديدی در سياست کشورھای
خاورميانه" سخن ميگفتند .بقدرت رسيدن
اخوان المسلمين در مصر و النھضه در
تونس و اين فضای بين المللی ،و
ھمينطور انزوای سياسی جمھوری
اسالمی در اين تحوالت و وحشت تکرار
مصر و تونس و ترکيه در ايران ،به
نسخه اسالمی "اعتدال و اميد" در ايران
نيز فرجه ابراز وجود داد .طنز تلخ
اينست درست در زمانی که کشتی
"اسالم معتدل" در ترکيه و مصر و
تونس به گل نشست و نھايتا شکست
خورد ،باندھای اسالمی موسوم به
"اعتدال و اميد" در ايران قدرت دولتی
را بدست گرفتند.
شکست سياسی "اسالم معتدل" بيانگر
اين واقعيت بود که دوران اسالم و حاکم
نمودن قوانين شريعه در جوامع قرن
بيست و يکمی خاورميانه و شمال آفريقا
تمام شده است .جنبش ھا و نيروھای
پيشرو و مشخصا جنبش آزادی زن و
اردوی آزادی و برابری اين وضعيت را
تحمل نخواھد کرد و به مقاومت و ادامه
مبارزه انقالبی و آزاديخواھانه دست
خواھند زد .ھمين نيرو اخوان و النھضه
را در مصر و تونس پائين کشيد .ھمين
نيرو دارد ميخ آخر را بر تابوت
اردوغان در ترکيه ميکوبد .در عين حال

برادران دينی ھمين نيروھای سياه اسالمی
موفق شدند در ليبی قوانين شريعه را حاکم
کنند ،سوريه را به قتلگاه و ميدان کشتار
تبديل کنند ،در افغانستان قدم بقدم به
صحنه سياست برگردند ،و شھرھای
عراق را در ھمين روزھا صحنه قتل عام
و ترور و کشتار جمعی کنند.

در کشورھای خاروميانه و شمال آفريقا
ھنوز وضعيت سياسی بعد از خيزشھای
توده ای و سرنگونی تعدادی از
ديکتاتوريھای سابق تعيين تکليف نھائی
نشده است .يک سنگر مھم و تعيين کننده
کشمکش سياسی در اين کشورھا ،تقابل
جنبش آزادی زن با جنبش اسالم سياسی و
قوانين ضد زن اسالمی است .جنبش
آزادی زن در اين کشورھا در تقابل با
اسالميزه کردن اين جوامع از نظام
سکوالر و رفع تبعيض دفاع ميکند.
در ايران کشمکش زنان با اسالم سياسی و
قوانين اسالمی نبردی قديمی است .نبردی
که در شرايط امروز خود را به مرحله
مشخصی رسانده است .کشمکش زنان با
جمھوری اسالمی عموما بعنوان يک
رژيم ضد زن و در تقابل با قانون حجاب
خمينی آغاز شد .مشخصه حکومت
اسالمی ،مستقل از اينکه چه دولتی سر
کار بوده ،تقابل با زنان و تحميل "حجاب
و عفاف" بوده است .امری که الزمه پياده
کردنش حضور مستمر ارتش ضد زن و
سرکوب خشن زنان در جامعه بوده است.
صفحه ۶

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

آزادی زن

شماره ١١٢

زنان و دولت روحانی
کشمکش آزادی و ارتجاع
ادامه دارد ...
ما ھمواره گفته ايم و امروز خيلی ھا اين را ميگويند که حجاب
در ايران صرفا يک تکه پارچه و يک "پوشش" نيست .حجاب
يک بارومتر سياسی جامعه است .ھر وقتی به زنان تحت عنوان
"مبارزه با بدحجابی" تعرض ميکنند ،تنھا نميخواھند زنان ضد
قوانين اسالمی را سرجايشان بنشانند بلکه دارند از اين دريچه
توقعات رشد يافته زنان و نسل جديد و پيشرو در جامعه را
ميکوبند .زنان شاخصی اند که نارضايتی عمومی تر مردم و
تقابل شان با حکومت را منعکس ميکنند .در سه دھه گذشته اين
جنگ بدون وقفه ادامه داشته و حاصل امروز آن اينست که
جمھوری
اسالمی و نظم آپارتايد جنسی ھنوز رسما و قانونا برقرار است
اما ديگر يال و کوپالش ريخته و به مترسکی خودخشنود کن
برای رژيم اسالمی تبديل شده است .امروز عوامل ريز و
درشت حکومتی ته دلشان اذعان دارند که عليرغم ھمه سرکوبھا
و وحشيگريھای اين سالھای سياه ،جمھوری اسالمی در تقابل با
زنان و "مسئله حجاب و عفاف" شکست خورده است .مسئله
ديگر "بدحجابی" نيست بلکه "کشف حجاب" دارد به معضل
باندھای اسالمی در ايران تبديل ميشود.
"دولت اعتدال" در ھمين چند ماھه حضور منحوسش نشان داد
که تشنه خون ريختن است و ماشين اعدامش  24ساعته کار
ميکند .نشان داد که بيحقوقی و سرکوب زنان تحت عنوان
"رعايت و اجرای حجاب و عفاف" از اولويت ھای اصلی اش
است .اجرای سه مرحله عمليات و مانور اوباش ضد زن برای
"حجاب و عفاف" ،اولين حرکت دولت "اعتدال" روحانی بود
که به پايان نرسيده در نبرد خيابانی شکست خورد و خودشان آن
را تعطيل کردند .نه فقط اين بلکه موج بازگشت و ضد حمله
جديدی شروع شد .مرحله ای که در قياس با گذشته جديد بود و
آن گوشمالی آخوندھا و گروه ھای ارازل و اوباش "نھی از
منکر" است .عليرغم اين تالشھا ،واويالی "بی حجابی" زنان
در خيابانھای تھران و شھرھای ايران و مھمانيھا و گردھمائی
ھا به خبر و حرف اول تريبون ھای تبليغاتی ضد زن حکومتی
تبديل شده است .تھديد زنان و عمليات خيابانی ضد زن ظاھرا
ادامه دارد .اما ھمه ميدانند که جمھوری اسالمی ديگر توان
تحميل حجاب در خيابانھا را در قياس با سالھای گذشته بمراتب
از دست داده است.
در اين ميان تالش ارتجاعی زنان ھوادار حکومت و جار و
جنجال برسر ورود چند "حاج خانم" به دولت و سياست التماس
از آخوندھا برای "رعايت حقوق زن" ،چيزی را تغيير نداده
است .وجود ھمين خانمھا مانع نشده که پدوفيلی اسالمی ازدواج

صفحه ۶

با دختر خوانده در مجلس ارتجاع اسالمی تصويب شود .مانع نشده
که ابالغيه و منشور برای رعايت حجاب به ادارات و مراکز دولتی
و خصوصی ابالغ نشود و يا حجم تبليغات ضد زن و عمدتا توھين
آميز به شخصيت و حرمت و حقوق بديھی و پايه ای زنان از
تريبونھای اسالمی گسترش نيابد .وجود چند مونث مرتجع ضد زن
در کنار برادران مذکر مرتجع ديگر با وظيفه تداوم قوانين آپارتايد
ضد زن ،شايد دل ھمين خانمھا را بجا آورد اما با ھدف و توقع
زنان در جامعه فاصله نوری دارد.
ھمه اينھا دارد ميگويد جنبش آزادی زن در ايران دارد سنگرھای
جديدی را فتح ميکند .جنبش آزادی زن و مبارزات زنان در ايران
ھمواره الھام بخش اعتراضات برابری طلبانه در کشورھای منطقه
بوده است .تالش و مبارزه زنان در ايران يک سنگر مھم مبارزه
برای آزادی و سکوالريسم در منطقه و در تقابل با اسالم سياسی
است .اين نبرد منطقه ای و جھانی است .اين نبرد محدود به جنبش
آزادی زن نيست و بايد در چارچوب تقابل اردوھای سياسی و
اجتماعی چپ و راست در جامعه نگريسته شود .با اين حال
پيروزی در ايران و بزير کشيدن نظم آپارتايد جنسی و اسالمی به
تخته پرشی در پيشروی جنبش آزادی زن در منطقه منجر ميشود.
اين واقعيتی است که جايگاه جنبش آزادی زن در ايران را در
تحوالت سياسی برجسته ميکند .جنبشی که رنگ و مھر خود را بر
ھر تحول سياسی در ايران ميکوبد و فی الحال يک بازيگر مھم
سياسی است .جنبشی که ماھيتا ضد حکومت اسالمی و ضد قوانين
اسالمی است .جمھوری اسالمی با دولت روحانی و شعار "اعتدال
و اميد" ،برای زنان ،کماکان يک جمھوری اسالمی است که
ضديت با زن شناسنامه و کارنامه آنست.
در مراسمھای  8مارس امسال ضروری است با جنبش آزادی زن
در جھان در مبارزه عليه بردگی و فقر و بيحقوقی سرمايه داری
اعالم ھمبستگی کنيم .با جنبش و اعتراض زنان عليه اسالم سياسی
در کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا ھمسرنوشتی و ھمسنگری
خود را اعالم کنيم .در ايران به اين جمعبندی واحد و تالش
متمرکزتر برسيم که شرط اول آزادی زن در ايران ،سرنگونی
جمھوری اسالمی و الغای نظام آپارتايد جنسی و قوانين ضد زن
اسالمی است.
بيش از ھر زمان ضروری است که برای پيشروی و پيروزی
متشکل تر شويم .مبادرت به ايجاد جمع ھا و تشکيالت ھای علنی و
نيمه علنی و مخفی کنيم .واحدھای سازمان آزادی زن را ھمه جا و
به تناسب درک محدوديتھا و موانع ايجاد کنيم .عليه سياستھای
اسالمی و نيم پز که بردگی زنان را توجيه ميکنند صريحا بايستيم.
عليه ھر نوع بيحرمتی و تعرض به حق و آزادی فردی و اجتماعی
زنان قاطعانه بايستيم .پرچم "برابری بيقيد و شرط زن و مرد در
تمام شئون اجتماعی" را برافرازيم و دوری و نزديکی با ھر
نيروی سياسی را براساس دوری و نزديکی آنھا به اھداف سياسی
و جنبشی مان تعيين کنيم .در گام اول برای جارو کردن نظم
آپارتايد اسالمی متحدانه تر تالش کنيم.
آزادی زن يک معيار آزادی ھر جامعه است! *

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

آزادی زن

صفحه ٧

شماره ١١٢

مبارزه با فحشاء

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

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.
***

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

کانالKMTV :

تلويزيون مدوسا
روزھای جمعه ھا از ساعت  2تا  3بعدازظھر به
وقت اروپای مرکزی
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

KMTV

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net
سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com
ھيئت تحريريه:
آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

برابرى کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!

آزادی زن

شماره ١١٢

صفحه ٨

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

به سازمان آزادی زن بپيونديد!

