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آذر ماجدی

در آستانه  ٨مارس ،روز جھانی زن،
ھستيم .اکنون بيش از يک قرن است که ٨
مارس به مظھر آزاديخواھی و برابری
طلبی بدل شده است .ھر سال در اين روز،
يکبار ديگر جنبش آزادی زن و جنبش
کمونيستی تعھد خويش را به مبارزه بی وقفه
برای آزادی زن و برابری کامل و واقعی
زن و مرد اعالم می کنند.
حدود دو قرن است که جنبش حقوق زن به
شکل اجتماعی به ميدان مبارزه برای
برابری پا نھاده است .بيش از يک قرن از
تعيين روزی بنام روز جھانی زن توسط
جنبش کمونيستی می گذرد .اما ھنوز زنان
در تمام دنيا تحت ستم اند .به يمن مبارزات
وسيع اجتماعی توسط جنبش آزادی زن و
جنبش کارگری و کمونيستی در بخشی از
جھان ،در دنيای سرمايه داری پيشرفته،
زنان به برخی از حقوق خويش دست يافته
اند .اين پيشروی ،گرچه بسيار باارزش است
اما اوال ،در متن جھانی ھمچون قطره ای
در اقيانوس است و ثانيا در ھمين کشورھا
نيز بخش وسيعی از زنان تحت ستم و
تبعيض قرار دارند .خشونت و تجاوز ھنوز
يک وجه دردناک زندگی بخش وسيعی از
زنان است .بعالوه ،عليرغم دستاوردھای سه
چھار دھه اخير ،موقعيت بخش وسيعی از
زنان از نظر اقتصادی و در بازار کار از
مردان عقبتر است .دستمزد متوسط زنان
حدود  ٢٠تا  ٣٠درصد از دستمزد مردان
پايين تر است و دستيابی به برخی موقعيت
ھای شغلی برای زنان بمراتب دشوار تر
است.
عليرغم بيش از يک قرن مبارزه وسيع،
توده ای و راديکال عليه زن ستيزی و
تبعيض جنسی ،ميليون ھا زن در جھان
تحت خشونت عنان گسيخته دولتی ،مذھبی و
در نھاد خانواده قرار دارند .ميليون ھا زن
بويژه در کشورھای اسالم زده بشکل

روزمره تحت اذيت و آزار ماموران
مذھبی دولتی قرارمی گيرند؛ دولتھای
سرکوبگر و زن ستيز بطور
سيستماتيک از آزار جنسی و تجاوز
بعنوان سالحی برای به سکوت کشاندن
زنان معترض و ارعاب عليه زنان
استفاده می کنند .بعالوه ،زنان بسياری
روزمره قربانی خشونت باصطالح
"خانگی" توسط ھمسران ،پدران،
برادران و خانواده ھمسر خود ھستند.
از ضرب و شتم تا اسيد پاشی و به آتش
کشيدن سرنوشت بخش عمده زنان در
دنيا را رقم ميزند .قتل ناموسی ،اين
پديدھقرون وسطايی ھنوز ھزاران
قربانی از زنان ميگيرد .به ھمت رشد
و قدرت گيری اسالم سياسی و جنبش
ھای مذھبی ،سنت ھای عتيق جنايت و
زن ستيزی ،ھمچون سنگسار احياء
شده است .شرمناک است ،اما واقعيت
دارد.
گفته می شود که مذھب و ارزش ھای
کھن مردساالر مسبب موقعيت
فرودست زن در جامعه امروز است.
بعضا گفته می شود که مردان ،بخاطر
ھورمون ھای "خشونت آفرين" شان
مسبب اين برده داری نوين اند .اين
ادعاھا در مقابل واقعيت خشک و
حساب دو دو تا چھارتای اقتصادی
رنگ می بازند .در دنيای نوين ،در
قرن بيست و يک اين نظام سرمايه
داری است که دارد از بيحقوقی زن
سود می برد؛ اين بورژوازی است که
جيب ھای خود را از قبل موقعيت تحت
ستم زن در جامعه پرپول می کند؛ و
اين قانونمندی جان سخت نظام سرمايه
داری است که بمثابه سدی محکم در
مقابل دو قرن مبارزه اجتماعی برای
رھايی زن قرار گرفته است .در جھانی
که سود تنھا محرکه آنست؛ در جھانی
که حرص و ولع برای سود ھر چه

بيشتر بر آن حکم می راند؛ زندانھا ،پليس
و ارتش و يک دستگاه پيچيده ايدئولوژيک
ھر آن در صدد خفه کردن ھر نوع گرايش
انسانی برای تغيير و ايجاد يک دنيای بھتر
است؛ ريشه ستمکشی زن و حاکميت
مناسبات زن ستيز و مردساالرانه را بايد
در مناسبات اقتصاد سياسی جامعه جستجو
کرد .اين مناسبات است که مانع اصلی
مبارزه برای آزادی زن و برابری زن و
مرد است.
در اين دنيای وارونه استثمار خشن ،از
مذھب و آراء عتيق برای عقب نگاه داشتن
جامعه ،تفرقه انداختن در ميان انسان ھا،
سرکوب گرايشات و جنبش ھای اجتماعی
برای رھايی و برابری با تمام قوا استفاده
می شود .به جھان بنگريد که چگونه طی
سه دھه اخير نقش مذھب در زندگی مردم
افزايش يافته است؛ چگونه مذھب ھمچون
دوران جنگ ھای صليبی به کشتار انسان
ھا مشغول است؛ چگونه با ايدئولوژی
مذھبی مردم را تکه تکه می کنند؛ چگونه
با خلق يک جنبش سياه تحت نام اسالم
سياسی ،زندگی مردم يک منطقه وسيع را
به ورطه نابودی کشانده اند؛ چگونه در
بخشی از جھان که بيش از نيم قرن ،نقش
مذھب حاشيه ای شده بود ،اکنون انواع و
اقسام کليسا ،از کاتوليک تا ارتودوکس
بجان مردم افتاده است .چگونه ايدئولوژی
يھوديت و اسالمی چندين دھه است که
جنايت و جنگ و خونريزی را در بخشی
از جھان مشروع و مقدس جلوه داده است.
و کيست که نداند ،مذھب يک ايدئولوژی
تماما زن ستيز است .مذھب محصول
دوران عتيق است .اما امروز اين مذھب
ھمچون بخش اليتجزای ايدئولوژی حاکم
در خدمت حفظ اين نظام و تحکيم و تشديد
زن ستيزی است.
سرمايه داری ستمکشی زن را از جوامع

اسالم ضد زن است!
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 ٨مارس:

مبارزه با فحشاء

مظھر آزاديخواھی

و برابری طلبی

...

از يک دنيای بھتر نوشته منصور حکمت

پيشين به ارث برد و آنرا با نيازھای خود تطابق داد؛
اما در کنار آن تحرک و مبارزه برای آزادی زن و
برابری زن و مرد نيز متولد شد .جنبش برای رفع
تبعيض از زنان به ھمان جان سختی ستمکشی زن
است .در تاريخ جوامع مدرن لحظات مھمی از
مبارزات وسيع و توده ای زنان برای آزادی و برابری
وجود دارد .مبارزاتی که تاريخ ساز و بياد ماندنی
ھستند؛ جنبش زنان عليه تبعيض و برای حقوق برابر
در اروپای غربی در قرن نوزده که به تعيين روز
جھانی زن توسط جنبش سوسياليستی زنان انجاميد؛
جنبش آزادی زن در روسيه و شوروی بدنبال انقالب
اکتبر که دستاوردھا و تاثيرات عميق و گسترده ای
داشت؛ و جنبش رھايی زن در اروپا و آمريکای
شمالی در دھه  ۶٠ميالدی مھمترين فصل ھای
مبارزه بين المللی برای آزادی زن است .اکنون
خاورميانه و کشورھای اسالم زده به مھمترين کانون
مبارزه برای آزادی زن بدل شده است.
جنبش آزادی زن در ايران ھمراه با بقدرت رسيدن
رژيم اسالمی ابعادی توده ای يافت و وارد فصل
جديدی از حيات خود شد .اين جنبش بويژه در دو دھه
اخير يک لحظه از تقابل با زن ستيزی اسالمی حاکم
در کشور باز نايستاده است و به سمبل اعتراض به
زن ستيزی و مقاومت در برابر مردساالری بدل شده
است .بحق می توان گفت که جنبش آزادی زن در
ايران الگويی برای جنبش آزادی زن در منطقه و در
برابر اسالميست ھا بدست می دھد .موقعيت زنان در
ايران موجبات ھشياری و آگاھی زنان در کشورھای
اسالم زده را طی دو سال خيزش ھای توده ای اخير
فراھم آورده است .مبارزه عليه اسالميست ھا ،برای
رفع تبعيض از زنان و سکوالريسم بويژه در مصر و
تونس کامال متاثر از شرايط زنان و جنبش آزادی زن
در ايران است.

•

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.
***

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

جنبش آزادی زن در خاورميانه و آفريقای شمالی يک
آنتی تز مھم و تعيين کننده ارتجاع حاکم است .جنبش
آزادی زن يک رکن اساسی مبارزه برای آزادی،
برابری و رفاه در اين منطقه است .روز  ٨مارس
فرصتی مناسب برای اعالم تعھد به آزادی زن و
برابری کامل و واقعی زن و مرد و تحکيم تالش برای
دستيابی به اين خواست در يک جامعه آزاد و برابر
است*.

حقوق زن نه شرقی است نه غربی ،جھانی است!
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به استقبال روز زن برويم!
برابری بيقيد و شرط زن و مرد ھمين امروز!
سياوش دانشور
ميزان حرمت و آزادی بشر در دنيای امروز
رابطه مستقيمی با درجه رشد تکنيک و علم
و ثروت اجتماعی ندارد .بنظر ميرسد اين
رابطه معکوس است .حقوق انسانھا عموما و
حقوق مردم کارگر و زحمتکش و زنان
خصوصا ،در دھه دوم قرن بيست و يکم در
قياس با دھه ھای شصت و ھفتاد ميالدی
قرن بيستم و حتی قبلتر ،بسيار وخيم است.
امر آزادی و برابری و حقوق جھانشمول
انسانھا که زمانی از ارزشھای معنوی
بشريت پيشرو بود ،امروز دور دست و چه
بسا محال به نظر ميرسد .عقبگردھائی که
سرمايه و جنبش ھای ارتجاعی و
ايدئولوژيھای منحط به بشريت تحميل کرده
اند ،نه فقط آرمانخواھی و تحقق ايده ھای
قديمی را به حاشيه رانده است بلکه سطح
توقع انسانھا از خود و از جامعه را بشدت
تنزل داده است .دنيای امروز در جنگ و
نفرت قومی و مذھبی و نسل کشی و زن
ستيزی و کارگر کشی غرق شده است.
زمانی ميگفتند آزادی بشر در گرو پيشرفت
جامعه ،رشد صنعت و تکنيک و وجود
شرايط مادی ای است که بتوان از حقوق و
آزادی و رفاه برای انسانھا صحبت کرد .يک
مشاھده ساده نشان ميدھد که دنيای قرن
بيست و يکم در ثروت و تکنولوژى پيشرفته
و دستاورد علمى و توان غول آساى انسانى
برای پيشرفت غرق است .با اينحال انسانھا
در قرن بيست و يکم در قياس با قرن گذشته
بسيار بيحقوق ترند .اين اوضاع برای
ھزارمين بار اثبات ميکند که بشر بطور
تدريجی و برگشت ناپذيری رشد نميکند و
جلو نميرود بلکه نيروھای واقعی سياسی
ميتوانند جامعه را به قھقرا برگردانند .اما اين
يک طرف مسئله است .طرف ديگر مسئله
جنبشھا و نيروھای سياسی و طبقاتی ھستند
که ھنوز برای امر تغيير تالش ميکنند و
تغيير اوضاع موجود را ممکن ميدانند.
واقعيت اينست اگر وضع موجود را نپذيريم،

اگر از عينک نظام بورژوائى و دستگاه
مافيائى مذھب و مردساالرى نھادينه در
آن نگاه نکنيم ،با امکانات مادی و
دستاوردھای تکنيکی و اطالعاتی دنيای
امروز ،با ھر محاسبه اى ميتوان دنيائى
آزاد و مرفه و خوشبخت براى ھمگان
ساخت .ميتوان از فقر و فالکت و زن
ستيزى و جامعه ستيزى و مصائب
گريبانگير بشر آزاد شد .اما ھنوز
مردساالرى و خشونت عليه زنان
ھزارھا بار بيشتر از طاعون و جزام و
ايدز و بيماريھاى اپيدميک و حتى جنگھا
از بشريت قربانى ميگيرد .سوال اينست
که منشا اين زن ستيزى ،اين جان سختى
مردساالرى ،اين فرھنگ ماچويستى
کجاست؟ چرا ضديت با آزادى و حرمت
زن بعنوان يک انسان برابر در تمام
شئون اجتماعى ،عليرغم تفاوتھائى که در
حقوق و موقعيت زنان در کشورھاى
مختلف ھست ،به شناسنامه دنياى امروز
تبدل شده است؟ چرا اين فرھنگ منحط
ھر روز بازتوليد ميشود؟
سرمايه داری و ستمکشی زن
تاريخ مکتوب بشر با زن ستيزى و زن
کشى عجين است .به اين اعتبار زن
ستيزى و تبعيض براساس جنسيت
ويژگى سرمايه دارى نيست .اما سرمايه
دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ را
مطابق با نيازھاى بازار و سود سرمايه
نونوار کرده است .مصائب جامعه امروز
ديگر ميراث عھد بوق و دوران جھالت
بشر نيست بلکه محصول نظام سياسى و
اقتصادى امروز است .اگر ھنوز زن
کشى در دنياى امروز الگوھاى قرون
وسطى را بخاطر مى آورد ،تنھا بيانگر
اين واقعيت است که افکار و عقايد طبقه
حاکم و نظام سرمايه دارى تا سطح افکار
و فرھنگ قرون وسطى سقوط کرده
است .در دنيائى که انفجار اطالعات آن
را به "دھکده اى جھانى" تبديل کرده

است ،در ھر گوشه اين دھکده ،بورژواھا
و ژنرال ھا و مشتى سياستمدار نوکر و
آخوند و سر عشيره و آدمکش حرفه اى
خدائى ميکنند .علم و دانش و تکنولوژى و
ثروت و دستاوردھاى بشرى ،در دست
بورژوازى به وسيله اى براى عقب راندن
بشريت به عھد جھالت و رواج
مردساالرى و خودمحورى و زن ستيزى
و خشونت عريان عليه ميلياردھا نفر در
خدمت منافع اقليت بسيار بسيار ناچيزى،
يعنى طبقه بورژوازى ،بدل شده است.
نه فقط ستمکشى زن و تبعيض براساس
جنسيت ،بلکه نفس وجود ھر نوع ستم و
تبعيضى در دنياى امروز ،رابطه
مستقيمى با منافع نظام سرمايه دارى و
طبقه حاکم دارد .از خانواده بعنوان يک
نھاد اقتصادى تا قلمرو توليد و مناسبات
اجتماعى و قوانين ،موقعيت فرو دست زن
وسيله اى براى کسب سود است و منافع
طبقه اى را پاسدارى ميکند .ستمکشى زن
يک رکن انباشت سرمايه است .ھمين
ضرورت بازتوليد بقاى تبعيض و
نابرابرى و نگرش ضد زن و خشونت
عليه زنان را توضيح ميدھد .زن ستيزى
مسئله اى صرفا فرھنگى و اخالقى
واپسگرا نيست ،مسئله اقتصادى و
اجتماعى است .به منافع سلسله مراتب
نابرابرى در جامعه در تمام سطوح
خدمت ميکند و دقيقا به ھمين اعتبار افکار
و آرا و نگرش ضد زن ضرورى اند و
توسط نقاره کشان فسيلى دستگاه مذھب و
ايدئولوژى متحجر بازار و "فرھنگ
سازان" مرتجع بورژوا بازتوليد ميشوند.
در اين دنياى تاريک است که ما کارگران
و کمونيستھا ،ما زنان و مردان برابرى
طلب ،ما انسانھاى فھيم و آزاد انديش،
ھنوز پرچم  ٨مارس را در دست داريم.
آرزوى ما اين نيست که تا جھان وجود
دارد به خيابان بيائيم و
صفحه ۵

نشريه آزادی زن را توزيع کنيد!
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به استقبال روز زن برويم!
برابری بيقيد و شرط زن و مرد ھمين امروز ...
از برابرى زن و مرد دفاع کنيم! آرزوى ما
اينست که ديگر جنگى براى  ٨مارس
ضرورى نباشد .تبعيض براساس جنسيت
مانند ھر جھالت و عقب ماندگى تاريخى
ديگرى ور افتاده باشد ٨ .مارس ميراث و
سنت کمونيسم کارگرى است و بحق بايد
عزيز داشته شود .اما ھدف اين جنبش نفى
فورى نابرابرى و تبعيض و نفى شرايطى
است که جامعه طبقاتى با تمام تضادھا و
تناقضات و مصائبش زندگى بشر امروز و
از جمله زنان را به جھنمى روى زمين تبديل
کرده است ٨ .مارس صرفا يک يادواره و
مراسم "تکريم" از عقايد پيشرو و آرمانھاى
آزاديخواھانه نيست ،بلکه جبھه اى قديمى در
جنگ عليه تبعيض و تحجر و نابرابرى است
و بايد مادام که ذره اى از تبعيض براساس
جنسيت برجاست پرچم آن برافراشته باشد.
آزادی زن و اسالم سياسی
يک مسئله اساسی ديگر موقعيت زنان در
کشورھای اسالم زده و مصافھای جنبش
آزادی زن در اين جوامع است .اينجا تفکيک
مثال ايران و کشورھای خاورميانه و شمال
آفريقا با کشورھای اروپائی و آمريکائی تا
آنجا که به تعيين سياستھا و جايگاه جنبش
آزادی زن برميگردد بسيار حياتی است .در
اروپای غربی بعنوان مثال امر برابری
حقوقی کمابيش محقق شده است و مسئله
برابری اقتصادی در قلمروھای مختلف
صورت مسئله سوسياليستھا است .در ايران
و کشورھای اسالم زده ھمين سياست ناکافی
است .تکرار صرف بحث درست برابری
اقتصادی در کشوری مانند ايران و در عين
حال بی توجه بودن به اھميت تقابل با
حاکميت اسالمی بعنوان يک ابزار مھم
قدرت سرمايه داری ،عمال جنبش آزادی زن
را در مقابل شمشير خونين اسالم خلع سالح
ميکند .در کشورھاى اسالم زده که آپارتايد
جنسى يک رکن حاکميت سرمايه دارى
است ،فرودستى زن از جنس نژاد پرستى و
سلب ھويت اجتماعى و انسانى نيمى از
جامعه است .ھمانطور که سياست و شعار

ھر سوسياليست و کمونيست جدی در
آفريقای جنوبی دوران نژاد پرستی الغای
فوری آپارتايد بود و نفی آپارتايد نژادی
را يک گام مھم در انکشاف و بسط
مبارزه طبقاتی ميدانست ،در ايران اسالم
زده نيز نفی آپارتايد اسالمی يک شرط
پيشروی جنبش آزادی زن برای تحقق
برابری سوسياليستی است .در
کشورھائى که ھويت انسانى اوليه نيمى
از جامعه رسما و قانونا برسميت شناخته
نميشود ،امر سوسياليسم و کمونيسم
کارگرى به امر اعاده شخصيت و حرمت
حقوقى و مدنى انسانھا گره ميخورد.
يک تفاوت ديگر اينست که مسئله زن در
ايران و کشورھای منطقه يک گوشه
جدال بين المللى و تعيين کننده با اسالم
سياسى است .اين مشخصه بويژه با
رويدادھای مصر و تونس و مقاومت
زنان در تقابل با اسالميون تحفه
دمکراسی غربی بيش از ھر زمان
برجسته ميشود .زن ستيزى ،حجاب،
حاکميت قوانين آپارتايد جنسى ،از
ارکانھاى مھم ايدئولوژى جنبش اسالم
سياسى است" .انقالب زنانه" عليه اين
وضعيت کمر جنبش اسالم سياسى را
ميشکند و سرآغاز دوران نوينى از
برابرى خواھى و آزاديخواھى
سوسياليستى در منطقه و جھان خواھد
شد .پيروزی بر آپارتايد اسالمی در
ايران زنان را بعنوان يک بازيگر مھم
اجتماعی عليه اسالم و سرمايه داری در
معادالت بين المللى طرح ميکند و
سوسياليسم را بعنوان پيشروترين و
مدرنترين جنبش مقابل بشريتى ميگذارد
که در جستجوى راھى براى برون رفت
از کثافات سرمايه دارى است.
اصالحات و رھائی زن
مبارزه براى بھبود و تغيير قوانين به نفع
زنان فوری و حياتی است و ما
کمونيستھا و فعالين جنبش آزادی زن بايد

در صف اول ھر مبارزه برای بھبود
قانونی حقوق و حرمت زنان باشيم .اما
بايد بين ھر تغيير و اصالحى به نفع زنان
رابطه روشنى با نفى ريشه ستم بر زن در
جامعه طبقاتى امروز برقرار کرد.
ديدگاھھائى که ھر نوع بھبود فورى
موقعيت زنان را به سوسياليسم حواله
ميدھند ،ھمينطور ديدگاھھائى که تالش
دارند سازشى بين خواستھاى زنان و
جامعه موجود برقرار کنند ،ھر دو و ھر
کدام بنوعى افق پيشروى اين جنبش را
مخدوش ميکنند .اولی از سوسياليسم
درکی "امام زمانی" دارد در صورتی که
سوسياليسم يک جنبش واقعی و جاری
برای تغيير است و کل دستاوردھای
تاکنونی جوامع بشری اساسا محصول
مبارزه نسلھای متمادی کارگران و جنبش
سوسياليستی و کمونيستی است .و دومی
رفرميستی است چون افق آزادی زن را
در چھارچوب نظم کنونی قالب ميزند.
برای کمونيسم و برابری طلبی
سوسياليستی نه فقط مبارزه برای بھبود و
اصالحات و تغيير پايه ای و ريشه ای
تناقضی ندارد بلکه الزم و ملزوم
يکديگرند .زن بايد بعنوان انسان برابر از
قيد ھر نوع ستم آزاد شود .زن بعنوان
انسان برابر نبايد شرايط خفت بار موجود
را بپذيرد.
در  ٨مارس بايد بر خواستھاى فورى و
پايه اى و نفى ارتجاع و آپارتايد و
بيحقوقى زن تاکيد کرد .دراين روز بايد
سرمايه دارى را بعنوان مسبب تمام
مشقات انسان امروز به محاکمه کشيد و
براى سرنگونى آن فراخوان داد .نظامى
که انسانھا را با مذھب و ناسيوناليسم و
قوم پرستى و جنسيت و "بومى" و
"خارجى" و "ھويت جنسى" و "اقليت" و
"اکثريت" و غيره قصابى ميکند ،از اين
تقسيمات کاذب ذينفع است .کمونيسم عليه
اين تقسيمات کاذب است .کمونيسم
برخالف سرمايه دارى منفعتى در اين
تقسيمات کاذب و ھويتھاى کاذب ندارد.
براى کمونيسم کارگرى جنبش آزادى زن
جنبشى قائم بذات براى نفى تبعيض و
نابرابرى است .برای کمونيسم کارگری
جنبش آزادی زن نه جنبشی که قرار است
متحد اين و آن شود و يا تاکتيکی به اين و
آن ھدف خدمت کند بلکه راسا يک رکن
سوسياليستی
جنبش
صفحه ۶

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

آزادی زن
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قتل ايرام زير شکنجه
شھال نوری
امروز خبر دردناک جديدی توجه ام را جلب کرد .خبر قتل
دختر  ١٠ساله پاکستانی زير شکنجه توسط شخصی که وی را
تصاحب کرده بود .اين شخص قرار بود در قبال کار ايرام
بعنوان خدمتکار و آشپز از وی در خانه خود نگھداری کند!
بر اساس گزارش پزشکان بيمارستان ،ايرام قبل از رسيدن به
بيمارستان به قتل رسيده بود و آثار شکنجه و کبودی طناب روی
مچ پا و دستانش ديده می شود .مادر ايرام به خبرنگار می گويد:
زنی است فقير که يک دست خود را در محيط کار از دست داده
است .او از دختران خود بدون حمايت مالی ھمسرش نگھداری
کرده و برای نجات آنھا از فقر و گرسنگی و گدايی در
خيابانھای پاکستان ،مجبور شده آنھا را به خانواده ھايی بسپارد.
با اين اميد که شايد زندگی بھتری داشته باشند اما ايرام  10ساله
و برده خانگی توسط صاحبش بقتل رسيد.
حکايت بردگی ،زندگی و مرگ کودکان کار!
اين فقط يک مورد از ھزاران کودکی است که در کشورھای

به استقبال روز زن برويم!
برابری بيقيد و شرط زن و مرد ھمين امروز ...
است .اگر براى بورژوازى فرودستى زن يک رکن انباشت
سرمايه است ،براى کمونيسم کارگرى آزادى زن يک رکن
اساسى آزادى جامعه است .براى کمونيسم کارگرى جنبش
آزادى زن جنبشى قائم بذات براى نفى تبعيض و نابرابرى است.
بشريت کارگرى که براى آزادى جامعه برميخزد ناچار است
بعنوان بشريت آزاد از ھر گونه تبعيض و نابرابرى برخيزد و
به ھمين اعتبار ناگزير است در تمام ابعاد ريشه ھاى تبعيض و
نابرابرى و زمينه ھاى اقتصادى و اجتماعى آن را درھم بکوبد.
و باالخره سازمان آزادی زن امروز يک نقطه اميد است و بايد
به اھداف بزرگ در جدالھای اجتماعی فکر کند .امروز که
برای ھزارمين بار ثابت شده است که اسالم ضد حقوق زن
است ،امروز که زنان بيش از ھر زمانی در جنگ با رژيم
اسالمی بعناوين مختلف تالش ميکنند ،يک پتانسيل قوی انقالبی
در جامعه وجود دارد که بايد توسط يک سياست انقالبی بسيج
شود و بميدان آيد .اين امر سازمان آزادی زن است و پيشروی
جنبش آزادی زن در گرو پاسخ به اين سوال مھم است .اين
سازمان ميتواند و بايد اين افق را داشته باشد که پرچمدار آزادی
زن در ايران و الگوئی برای رھائی زنان در کشورھای منطقه
باشد .زنده باد آزادی زن! زنده باد روز جھانى زن! *

صفحه ۶

در کشورھای مختلف به بردگی وادار
شدند و در ھمان کودکی پرپر ميشوند.
تنھا "شانس" ايرام اينبوده که سرنوشت
تلخ وی به مطبوعات راه يافته است .در
حال حاضر نيمی از جمعيت پاکستان را
جوانان زير  ١٨سال تشکيل ميدھند.
بخش بزرگی از کودکان کار در پاکستان
در کوره پزخانه ھا ،رستورانھا ،ھتلھا،
فروشگاھھا و کارگاه ھای قالی بافی
وادار به کار شدند و تحت بدترين شرايط استثمار ميشوند .اين
کودکان مرتبا با اعمال خشونت ،سو استفاده جنسی و تجاوز،
گرسنگی و عدم امنيت جانی روبرو ھستند .اين فجايع داستان
زندگی روزانه آنھاست .آنجا ھم که اعتراض ميکنند با تھديد ترور
و "تصادف" و قتل روبرو ميشوند .اقبال مسحيح يکی از اين
کودکان بود که در نزديکی الھور پاکستان توسط صاحب کار
کارخانه قالی بافی ترور شد تا ديگر مزاحمتی برای صاحبان
کارگاه ھای قالی بافی ايجاد نکند .او در سن  ۴سالگی در قبال پول
ناچيزی به صاحبان کارخانه قالی بافی فروخته شد .اقبال به دليل
کار زياد و تغذيه نادرست در سن  ١٢سالگی فقط به اندازه يک
کودک  ۶ساله رشد کرده بود .او در سن  ١٠سالگی از کارخانه
قالی بافی فرار کرد و به گروھی پيوست که عليه کار اجباری
کودکان فعاليت می کردند .اقبال توانست  ٣ھزار کودک را به اين
گروه وصل کند .عليرغم تالش اقبال مسيح ھا و انسانھای
شرافتمندی که عليه کار اجباری و بردگی کودکان مبارزه ميکنند،
ھنوز ھزاران ھزار کودک ديگر بعنوان برده در وضعيتی مشابه
در کشور پاکستان به کار اجباری مشغولند.
زندگی کودکان کار در سراسر جھان مملو از بيرحمی و شقاوت
است .برعکس ادعای بورژوازی مبنی بر کاھش تعداد کودکان کار
در جھان ،آمار کودکان کار فقط در آسيا و اقيانوسيه بيش از ٧٨
ميليون است .در اين کشورھا ،پدر و مادرھای فقير و يا معتاد
فرزندان خود را از سر ناچاری راھی بازار کار می کنند .در
موراد زيادی کودکان فروخته ميشوند و بعضا خانواده آنھا ھرگز
خبری از کودکان خود دريافت نمی کنند .اين کودکان از بازار
قاچاق انسان برای جنگ مسلحانه ،قاچاق مواد مخدر ،و شبکه ھای
بردگی جنسی سر در می آورند.
انتشار خبر قتل ايرام چھره کثيف سرمايه داری مدرن امروز را
منعکس ميکند .ايرام اولين قربانی نبود و بدون ترديد آخرين ھم
نخواھد بود .تا سرمايه داری و نظم مبتنی بر بردگی مزدی
سرنوشت بشريت را در دست دارد ،در به ھمين پاشنه خواھد
چرخيد و در کشورھائی مانند پاکستان وضعيت کودکان ھر روز
بدتر ميشود.
واقعا اين چه معمائی است که در پاکستان اتمی ،بردگی و کار
اجباری کودکان ممکن است اما تامين يک زندگی ايمن و شاد و
مرفه برای کودکان "ممکن نيست" و حتی برای طرفداران نظم
بردگی موجود "اتوپی" محسوب ميشود؟ قتل ايرام دريچه ای است
که از طريق آن ميتوان به کشتار ميليونی کودکان در دنيای امروز
نگاه کرد و برای رفع آن کاری کرد* .

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

آزادی زن

صفحه ٧

شماره ١١٣

زن و سرمايه داری
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.

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

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

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 ١١٣

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!

