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اسالم سياسی
بر زمين افتاده است
جنبش آزادی زن بايد ضربه
نھايی را وارد آورد!
ھمراه با اوجگيری خيزش ھای انقالبی در
خاورميانه ،بويژه مصر و تونس ،يکی از نگرانی
ھای موجه ،رشد و اعتالی جنبش اسالمی در اين
کشورھا و در منطقه بود .زيرا اسالميست ھا تنھا
جريان سياسی برخوردار از يک آزادی نسبی در
اين جوامع بودند .جريان اسالمی در منطقه متشکل
و دارای منابع مالی مھم و بھره مند از کمک ھا و
حمايت عربستان سعودی و رژيم اسالمی در ايران
بوده و ھست .حکومت ھای سرکوبگر و مستبد کليه
جريانات و جنبش ھای چپ ،کمونيستی ،کارگری و
آزاديخواھانه را وحشيانه سرکوب می کردند.
قدرتگيری سريع اسالميست ھا در تونس و مصر
بدنبال خيزش توده ای در اين دو کشور و در ليبی
در نتيجه دخالت نظامی ناتو و تبديل شدن آنھا به
يک نيروی مھم در "ارتش آزاد" سوريه ،موجه
بودن اين نگرانی را به اثبات رساند .نخست
جريانات طرفدار دولتھای حاکم در داخل اين جوامع
و در سطح بين المللی و نيروھای سکوالر راست
می کوشيدند که با طرح و بزرگ کردن اين نگرانی
و خطر ،خيزش مردم را سرکوب کنند؛ اما با
پيشروی جنبش اعتراضی توده ای ،دولتھای غربی
تاکتيک حمايت فعال از جريانات اسالمی را اتخاذ
کردند.
بعلت ضعف تشکيالتی و رھبری جنبش کمونيستی و
آزاديخواھانه و مانيپوالسيون
صفحه ٢

"ھر نسل به انقالب نياز ندارد"
تئوری ھای پوچ
ژورناليستھای رژيمی
صفحه ۵

سياوش دانشور

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  ١٨ ٫٣٠بوقت تھران از شبکه ھات برد

مگاھرتز ١١۶۴٢ :سيمبل ريت٢٧۵٠٠ :
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به دوستانتان اطالع دھيد!

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!
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اسالم سياسی بر زمين افتاده است
جنبش آزادی زن بايد ضربه نھايی را وارد آورد ...
سياسی غرب اسالميست ھا سريعا فعال شدند و در راس قدرت
سياسی قرار گرفتند و اسالميزه کردن ھر چه بيشتر جامعه را در
دستور خود گذاشتند .ليکن اين تحرکات از ھمان ابتدا با تقابل و
جنبش اعتراضی مردم روبرو شد .جنبش آزاديخواه ،چپ ،کارگری،
سکوالر و جنبش آزادی زن عليه اسالميست ھا و اسالميزه کردن
جامعه و تالش آنھا برای سرکوب و مختنق کردن جامعه بميدان
آمدند .ليکن از آنجا که جريانات اسالمی از حمايت دولتھای غربی
بسرکردگی آمريکا برخوردار بودند و کمپين تبليغاتی غرب مبنی بر
الگوی "اسالم معتدل" گوش ھا را کر کرده بود ،افول و سقوط آنھا
از قدرت بنظر پيچيده ميرسيد .بويژه آنکه ليگ عرب و حکومت
اسالمی ترکيه در اين ميان بسيار فعال شده بودند و برای قدرتگيری
در منطقه تمام تالش خود را بکار می بستند .دامن زدن به يک جنگ
داخلی خونين در ليبی و سوريه شرايط را تاريکتر و پيچيده تر
ساخت .اما شرايط سريعا تغيير کرد.
فاکتور ترکيه
جنبش اعتراض توده ای در ترکيه يک فاکتور مھم در چرخش
اوضاع در منطقه است .در کشوری که اوضاع سياسی و اقتصادی
بنظر با ثبات می رسيد و عليرغم بحران جھانی سرمايه داری اقتصاد
آن ھنوز از رشد برخوردار بود و بعنوان يک الگوی موفق حکومت
"اسالم معتدل" تبليغ می شد ،بميدان آمدن يک جنبش اعتراضی توده
ای ضد حکومت دور از انتظار می رسيد .از اينرو خيزش توده ای
در ترکيه که سريعا رشد کرد و تعميق يافت دنيا را بھت زده نمود.
حکومت حزب اسالمی اردوغان کامال غافلگير شد .اردوغان می
انديشيد که با يک سرکوب خشن جنبش اعتراضی را خاموش و به
خانه بازخواھد گرداند .اما روند اوضاع نشان داد که در جامعه ترکيه
نيز يک آتش فشان در حال انفجار فقط در انتظار يک فرصت بوده
است .و اين فرصت را تصميم دولت مبنی بر تخريب پارک قديمی
گزی در استانبول ايجاد کرد.
خيزش مردم ترکيه بدنيا نشان داد که الگوی "موفق اسالم معتدل"
بادکنکی بيش نبوده است که با بميدان آمدن مردم ،ترکيد و بر باد
رفت .با اوجگيری جنبش اعتراضی مردم در ترکيه که خواھان بزير
کشيدن حکومت اسالمی حزب عدالت و توسعه است ،قبوالندن اين
نظر که مردم منطقه خواھان يک حکومت اسالمی از نوع ترکيه
ھستند ،بنظر پوچ می رسد .خيزش مردم ترکيه فقط رويای اردوغان
و حزب اسالمی او برای تبديل شدن به يک قدرت منطقه ای و
بازسازی يک امپراطوری عثمانی مدرن را نقش بر آب نکرد ،بلکه
ھمچنين خواب آرام را از چشمان بورژوازی کل منطقه و دولتھای
غربی بسرکردگی آمريکا که می انديشيدند راه مقابله با خواستھای
انقالبی مردم و ممانعت از شکل گيری يک انقالب اجتماعی را يافته
اند ،ربود.

مصر و سقوط اخوان المسلمين
شرايط منطقه و کال جھان بسيار خود ويژه است .مومنتوم
جنبش ھای اجتماعی اعتراضی در سراسر جھان بی سابقه
است .بورژوازی جھانی با تمام قوا و با پيشرفته ترين ابزار
مھندسی اجتماعی  -سياسی دست بکار خاموش کردن جنبش
ھای اعتراضی ھستند ،اما تاکنون موفق نشده اند .در منطقه
اکنون بيش از دو سال است که از يکسو در حال سرکوب
جنبش ھای اعتراضی مردم اند و از سوی ديگر با ابزار
مانيپوالسيون سياسی می کوشند از تعميق و راديکاليزه شدن
خيزش مردم ممانعت بعمل آورند .ليکن جنبش آزاديخواھانه
مردم عليرغم افت و خيزھايش کماکان در حال پيشروی است
و ھم در مقابل سرکوب و ھم تحميق ايستادگی کرده است .به
زير کشيدن حکومت اخوان المسلمين در مصر يکی از
محصوالت مھم اين شرايط ويژه است .جنبش اعتراضی حتی
يک روز ساکت نشده است .قدرتگيری اخوان المسلمين از
روز نخست با اعتراض و مقابله مردم روبرو شد .ارتش مصر
و ھيات حاکمه آمريکا کامال از حکومت اخوان المسلمين دفاع
و حمايت می کردند و از آنجا که مرسی از صندوق رای
بيرون آمده بود ،تصور می شد که فريب دموکراسی مردم را
به خانه ھا باز خواھد گرداند .اين پيش بينی ارتجاعی ضد
انقالبی نيز غلط از آب درآمد .ميليونھا نفر به خيابان آمدند و
خواھان کنار رفتن مرسی شدند .چنين حرکت توده ای در
طول تاريخ بی سابقه بوده است .لذا ارتش ،قطعا با چراغ سبز
دولت آمريکا ،برای ممانعت از تعميق و راديکاليزه شدن
جنبش اعتراضی مردم وارد ميدان شد و به مرسی اولتيماتوم
داد .اين نيز يک ترفند ديگر ضد انقالب بورژوايی برای
منحرف کردن خيزش انقالبی مردم بود .نمی خواستند مرسی
بدست مردم سرنگون شود! می خواستند سقوط مرسی و
اخوان المسلمين بنام ارتش و جريانات بورژوا -ناسيوناليست
نوشته شود.
سقوط اخوان المسلمين توسط يک خيزش توده ای حکم ميخ
آخر تابوت قدرتگيری اسالميست ھا در منطقه را دارد .بدنبال
خيزش مردم مصر ،جنبش اعتراضی در تونس نيز اعتماد
بنفس بيشتر يافته است .دير نخواھد بود که خيزش توده ای
حکومت اسالمی ھا در تونس را نيز بزير کشد .تحرک سياسی
اعتراضی در ترکيه و بويژه در مصر عليه اسالمی ھا ھر
گونه حجاب فريب و مانيپوالسيونی را که می کوشيد اسالمی
ھا را يک جنبش توده ای و محبوب در منطقه جلوه دھد ،دريد.
تصوير باصطالح "توده ای" جنبش اسالمی کامال خدشه دار
شد و اين يک قدم مھم در جھت پيشروی جنبش آزاديخواه،
برابری طلب ،چپ و کمونيست ،سکوالر و جنبش آزادی زن
است .از اين شرايط بايد استقبال کرد و
صفحه ٣
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اسالم سياسی بر زمين افتاده است
جنبش آزادی زن بايد ضربه نھايی
را وارد آورد ...
آنرا در تاريخ به ثبت رساند .دوره اسالم سياسی بعنوان يک
جنبش ارتجاع  -تروريستی که بعنوان نيروی ضد تروريسم
دولتی آمريکا ،اسرائيل و غرب در منطقه تبليغ می شد ،دارد
بسر می آيد.
سراشيب اسالم سياسی و خيزش توده ای
اشتباه است اگر تصور شود که آنچه بعنوان جنبش اسالم سياسی
در چند دھه اخير پا بميدان گذشته است ھمان جنبش اسالمی يک
قرن پيش است که در ايران توسط فدائيان اسالم نمايندگی می شد
و در مصر حسن بنا آنرا به نام اخوان المسلمين پايه گذاری کرد.
اين جنبش کامال مدرن است و در دھه  ٧٠ميالدی متولد شد.
اين فرزند خلف قدرتھای امپرياليستی است که ابتدا برای مقابله
با شوروی در زمان جنگ سرد در افغانستان تولد يافت و پر و
بال يافت و سپس برای مقابله با چپ و کمونيسم و خطر انقالب
کارگری در  ١٣۵٧در ايران و برای سرکوب انقالب مردم به
بلوغ رسيد .بقدرت رسيدن يک حکومت اسالمی در ايران که
کشوری مھم از نظر ژئو پولتيک و حکومت آن در دست
جريانی بود که راس آن بعنوان ژاندارم منطقه و عروسک
آمريکا شناخته می شد ،بويژه آنکه آنرا بعنوان محصول يک
انقالب توده ای قلمداد کردند ،اسالم سياسی را به يک ھيوالی
ارتجاعی و ضد انقالبی بدل کرد .رژيم اسالمی در ايران از اين
خاصيت برای حفظ خود در قدرت و سرکوب ھر نشان
آزاديخواھی و برابری طلبی کمال استفاده را برده است .اشغال
سفارت آمريکا يک ترفند مھم و تعيين کننده در اين روند بود .با
افزودن مورد حماس که توسط دولت اسرائيل برای مقابله با
جنبش انتفاضه در فلسطين شکل گرفت ،تاريخ سياه و نقش
سرکوبگر و ارتجاعی اين جريان و ھمدست بودن آن با دولتھای
غربی و تروريسم دولتی کامل می شود.

تلويزيون مدوسا

صفحه ٣

جريان اسالمی توانست برای دوره ای ،بويژه پس از  ١١سپتامبر
و حمله تروريسم دولتی بسرکردگی آمريکا به عراق يک حجاب
فريب و توھم بر نقش ارتجاعی خود ،تحت عنوان مبارزه با
تروريسم دولتی و اسرائيل ،بکشد .اين دوران دارد به انتھا می رسد.
اولين ضربه مھم را خيزش مردم در ايران در  ۴سال پيش به اين
حجاب ريا و توھم وارد آورد .اکنون خيزش توده ای در ترکيه عليه
الگوی باصطالح موفق اسالم معتدل و سپس سرنگونی حکومت
اخوان المسلمين در مصر که از صندوق رای بيرون آمده بود،
ضربات کاری را به پيکر اين ھيوالی ارتجاع ضد انقالبی وارد
آورده است .جنبش اسالمی به زمين افتاده است و بايد ضربات
نھايی را به آن وارد آورد تا قدرت بپا خاستن کامال از آن گرفته
شود.
جنبش آزادی زن در اين جدال نقشی تعيين کننده دارد .دشمنی
اسالم سياسی با آزادی و برابری زنان بر ھمگان آشکار است.
اکنون جنبش اسالمی بعنوان بزرگترين دشمن آزادی و برابری
زنان شناخته می شود .کارنامه سياه جنبش اسالمی در زن ستيزی،
بويژه در افغانستان و ايران ھر گونه شک و شبھه ای را زدوده
است .يک فاکتور مھم در ھوشياری مردم منطقه ،بويژه در مصر،
تونس و ترکيه تاريخ چند دھه اخير در ايران و مقابله خستگی ناپذير
جنبش آزادی زن در ايران است .مردم و زنان در منطقه از
سرنوشت ايران و از جنبش آزادی زن در ايران بسيار آموخته اند.
جنبش آزادی زن يکی از مھمترين دشمنان جنبش اسالمی است.
اسالم سياسی بيش از ھر چيز با زن ستيزی ،حجاب اسالمی و
آپارتايد جنسی تداعی و شناخته می شود .جنبش آزادی زن و جنبش
اسالمی حکم تز و آنتی تز يکديگر را دارند .بايد جنبش آزادی زن
در کل منطقه متشکل و متحد در مقابل اسالم سياسی بايستد و
اطمينان حاصل کند که اين جنبش ديگر نتواند روی پای خويش
قرار گيرد .بايد اعالم کرد که ديگر اجازه نخواھيم داد که
بورژوازی منطقه و بين المللی با کاربست ماھرانه مھندسی
اجتماعی  -سياسی اين نيروی کپک زده مرتجع از گورستان تاريخ
بپا خاسته را در مقابل خواست و تالش ما برای آزادی ،برابری و
رفاه علم کند .بايد اعالم کنيم که دوران اسالم سياسی بسر رسيده
است .مردم در منطقه با تمام قوا عليه اين نيروی سياه و جنايتکار
بپا خاسته اند .سرنگونی اين جنبش توسط خيزش ھای توده ای ھر
گونه اميد برای قدرتيابی مجدد آنرا در آينده نزديک به گور برده
است* .

برنامه ای از آذر ماجدی

روزھای پنجشنبه از ساعت  2تا  3بعدازظھر به وقت اروپای مرکزی
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نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!
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تظاھرات عليه راسيسم
در گوتنبرگ
شھال نوری
امروز يکشنبه  14جوالی شھر گوتنبرگ شاھد تظاھرات ضد راسيستی
بود .آنتی راسيست ھای گوتنبرگ اعالم کردند که اجازه عرض اندام به
راسيست ھا و فاشيست ھا در اين شھر را نخواھند داد.
در پی اعالم حضور علنی يک گروه راسيستی تحت نام "اس دی ال"،
شبکه ای از طرف مخالفين راسيسم که شامل احزاب و نھادھای سوئدی
و ايرانی بود ،تشکيل گرديد .بعد از چندين جلسه ھمفکری برای
حضور يک پارچه عليه راسيسم ،شبکه  14جوالی در مقابل تظاھرات
راسيست ھا اعالم گردھمايی و تظاھرات نمود .حزب کمونيست
کارگری ايران -حکمتيست ،سازمان بيمرز و سازمان آزادی زن از
جمله نھادھائی بودند که به صورت فعال در اين حرکت از ابتدا حضور
داشتند و برای تظاھرات امروز خود را آماده کرده بودند.
تظاھرات فاشيست ھای اس دی ال که حدود ده نفر بودند زير صدای
پرقدرت آنتی راسيست ھا که بيش از پانصد نفر بودند ناکام ماند.
راسيستھا بناچار با اسکورت پليس محل را ترک کردند .آنتی راسيستھا
عنوان کردند که راسيسم يک محصول نظام سرمايه داری است که بايد
فورا با آن مقابله کرد و برای خنثی و حاشيه ای کردن آن بايد مبارزه با
کاپيتاليسم و سياستھای راسيستی اين نظام را تشديد کرد.
تاکنون اتحاد ما عليه راسيسم پا گرفتن سازمانھای راسيستی را در
گوتنبرگ ناکام گذاشته است .آزاديخواھان گوتنبرگ اجازه نخواھد داد
که اين نيروھای ضد جامعه به نفرت ملی و نژادی دست بزنند* .

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!

آزادی زن

صفحه ۵

شماره ٩٣

"ھر نسل به انقالب نياز ندارد"
تئوری ھای پوچ ژورناليستھای رژيمی
سياوش دانشور
شبح خيزش توده ای و انقالبی کماکان در
تاريکخانه ھای کاخ اسالميون در ايران در
گشت و گذار است .وحشت از اين شبح ھر
روز و با ھزار زبان از تريبونھا و رسانه
ھای اسالمی بيرون ميزند .محمد قوچانی از
روزنامه نگار رژيم اسالمی اينبار وحشت
اش را از انقالب و عمل انقالبی در قالب
تحليل از "پيروزی" روحانی بيان کرده
است .اين تيپ ژورناليست دست پروده رژيم
اسالمی يک خصوصيت ثابت دارند و آن
تقابل با عمل انقالبی ،با آرمانخواھی ،با
تغييرات راديکال ،با آزادی زن ،و با
کمونيسم و کارگر است .در اين راه تا دلتان
بخواھد ميتوانند به ھر منبع و ھر ادبيات ضد
کمونيستی طبقه شان ،مستقل ار اينکه
"غربی يا شرقی" باشد ،مراجعه کنند.
برادر قوچانی سالھا در نشريه "عصر ما"،
نشريه قمه کشان نسل اول جمھوری اسالمی
يعنی مجاھدين انقالب اسالمی قلم ميزد.
سپس به جريان مدينه النبی خاتمی پيوست و
مثل ديگر ژورناليستھای دو خردادی به نقد
رفسنجانی و سياستھايش پرداخت .از
شاھکارھايش در دوره خاتمی گرا دادن و
مشاوره به اطالعات جمھوری اسالمی بود
که دانشجويان کمونيست را از دانشگاھھا
جمع کنيد و ھشدار در باره "خطر" آنان
است .انصافا ھشدار او مورد توجه قرار
گرفت و جريان دانشجويان آزاديخواه و
برابری طلب را رژيم اسالمی قلع و قمع
کرد .در دوره جنبش سبز قوچانی طرفدار
موج جديد محافظه کاری اسالمی رجعت به
خمينی شد و اخيرا با از صندوق درآوردن
روحانی طرفدار اعتدال و سياست امنيتی
شده است .او مانند بسياری از
ژورناليستھائی که تحليل شان با وقايع روز
تغيير ميکند ،به سياق اسالفش در دو خرداد،
فيلش ياد ھندوستان کرده و نتيجه گرفته که
"ھر نسلی به انقالب نياز ندارد" و اميدوار
است که "تکرار دو خردادھا" سرنوشت

غائی سياست در ايران باشد!
کسی که از سياست اين را نفھميده باشد
که پشت ھر موضعگيری سياسی يک
انتخاب و جانبداری سياسی  -طبقاتی
نھفته است ،در واقع در زمره نادانان
سياست دسته بندی ميشود .قوچانی و
امثال وی ،جزو ھمان طبقه ای ھستند
که وی فراخوان اتحادشان را ميدھد؛
"طبقه متوسط متحد شويد"! طبقه
متوسط بيان دو خردادی و اسالميزه
خرده بورژوازی و قشری است که در
سايه قوانين جمھوری اسالمی و
حاکميت کار ارزان و کارگر خاموش
دست شان به دھنشان ميرسد .اين قشر
منافع روشن اقتصادی و سياسی خودش
را دارد و اين منافع را در چھارچوب
جمھوری اسالمی تعقيب ميکند .انتقاد
اين طيف به رژيم اسالمی درون
خانوادگی است .ھرچند نوع قوچانی
ھمين انتقاد درون خانوادگی را ھم
ندارند و اگر داشته اند پس ميگيرند .او
که دوره ای عليه رفسنجانی از موضع
دو خرداد مينوشت ،امروز از موضع
ولی فقيه و "امنيت ملی" و
"اقتدارگرائی" از رفسنجانی دلجوئی
ميکند تا در رکاب روحانی نان بخورد.
قوچانی البته تنھا نيست .ھر وقت
آخوندی که کمتر از افراطيون حکومتی
عر و تيز ميکند و به کرسی رياست
جمھوری منصوب ميشود ،موجی از
تئوری پردازی و توصيف وی بعنوان
نماينده "ليبراليسم" و "دمکراسی" و
"اصالحات" و "ايران برای ايرانيان"
و غيره راه می افتد .آنھا کاری ندارند
که يک آخوند امنيتی در چھارچوب
مناسبات قدرت در جمھوری اسالمی و
در قبال سواالت اجتماعی و مسائل مھم
داخلی و بين المللی راسا کاره ای
نيست .آنھا از اين دريچه تالش دارند

که حکومت اسالمی که تناقضات پايه ايش
آن را در بن بست قرار داده ،به سمتی
برود و در واقع راه برون رفتی برای آن
ترسيم ميکنند .ميگويند ايران ھم مثل
دمکراسی ھای مدرن جھان است.
ميگويند در غرب دين و نظاميان در کنار
قدرت اصلی ھستند و اينجا مردم به يک
روحانی امنيتی با پشتوانه حرکت سياسی
رای ميدھند .ھم رژيم اسالمی را با
"دولت مدرن و دمکراسی" مقايسه ميکنند
و ھم انتظارات شان را از آن اعالم
ميکنند .اين بماند که تحفه دولت مدرن و
دمکراسی در دنيای امروز ھمين گنداب
سرمايه داری است که با پايه ای ترين
خواستھای شھروندان در تقابل واقعی
است.
تبليغات ضد انقالبی
قوچانی و امثال وی در بی بی سی و
رسانه ھای داخلی و خارجی مرتبا اين
قبيل ھجويات سياسی و بی پايه را سرھم
ميکنند .قصد ما افتادن در اين چھارچوب
و قبول صورت ظاھر مسئله و لذا جدل
برسر آنھا نيست .اين بزرگترين اشتباه
است .چرا که خود واقعيت اجتماعی در
مصر و تونس و ھر گوشه دنيا نشان
ميدھد اين نوع اظھارات در اذھان مردم و
حرکت واقعی آنھا پرت و پال محسوب
ميشود.
واقعيت اينست که نارضايتی عظيم مردم
از فقر و گرانی و بيکاری و ناامنی
اقتصادی و نتايج تحريمھا و مخاطرات
متعددی که تھديدشان ميکند ،امکان
خيزش توده ای و انقالبی عليه کل نظام
را ھر روز بيش از پيش برجسته ميکند.
جمھوری اسالمی اتفاقا تالش کرد که خود
را با رويدادھای منطقه درجه ای تطبيق
دھد .حمايت آمريکا و غرب را از جريان
اسالمی معتدل ديد و
صفحه ۶

اسالم ضد زن است!

آزادی زن

شماره ٩٣

"ھر نسل به انقالب نياز ندارد"
تئوری ھای پوچ ژورناليستھای رژيمی ...
بزعم خودش نوع اسالمی -ايرانی اش را در
ويترين سياست گذاشت .معضل اينست که
سران جمھوری اسالمی ،عليرغم "مھندسی
انتخابات" و ادعاھای پوچ راجع به مسائل
منطقه و جھان ،بھتر از ھر کسی ديگر
ميدانند که اوضاع رژيم اسالمی وخيم شده و
به طرق سابق قابل ادامه نيست .لذا زمان
خريدن و مذاکره و سياست شکست موقتی
بن بست ھا ضروری شده است .اين سياست
نه از عقل "عقالی نظام" بلکه از منفعت
بقای نظام نتيجه ميشود .نظام اسالمی ميداند
غفلت از وضعيت ويژه ميتواند منجر به
تکرار مصر و ترکيه در ايران گردد .از
بخت بد ،زمانی کپی اعتداليون اسالمی در
ايران مجددا جلو صحنه می آيد که مدل
اورجينال شان در ترکيه و مصر و تونس
شکست خورده است .اما ھدف اين يادداشت
اين نيست که روحانی چه ميتواند بکند يا
نکند .ھدف نور انداختن روی کسانی است
که از وحشت انقالب عليه وضع موجود،
تئوری صد من يک غاز سرھم ميکنند و
وعده ميدھند که "در ايران ديگر به انقالب
برای تغيير نياز نيست" .وجه اثباتی اين
سياست اينست که بايد با چھارچوب حکومت
اسالمی و قوانين بازی اش کنار آمد و ھر
تغييری را از درون رژيم و از طرق
مکانيزمھای رژيم اسالمی )مضحکه
انتخابات( و از ميان افراد مورد اعتماد رژيم
اسالمی جستجو کرد.
تمام ادا و اطوار "ادبی و تئوريک" اين
ژورناليستھا و فعالين دوران دو خرداد
اينست که ھمين نکته ساده و اساسی را در
زرورق مباحثی که گويا توضيح دھنده
"روند جديدی در ايران" ھستند به مردم
بفروشند .و وقتی بچه حاجی ادای روشنفکر
و ژورناليست در می آورد بايد ھم به زبان
حاج آقاھای امنيتی سخن بگويد .بايد ھم ھر
کسی که نظام را قبول ندارد و دست به عمل
در بيرون چھارچوبھای نظام ميزند را
"تروريست و خرابکار" بنامد!

نه بردار قوچانی! کاسه داغ تر از آش
نشويد! شما بيشتر از موسوی دل در
گرو نظام و خمينی نداريد .زياد آتشی
نشويد چون فردا مجبوريد عکس ھمين
ھا را در يک سيستم سازی مضحک
ديگر بيان کنيد .نکته شما و فھم آن
احتياج به اين ھمه صغرا و کبرا ندارد.
شماھا منفعت تان با نظام اسالمی عجين
است ،از روز اول بوده است ،کارنامه
تان ھمين است و لذا از آن دفاع ميکنيد.
اين منفعت شما نيست که دوره و روند
را "تعريف" و مثال مشی دو خردادی
را بر مشی انقالبی "پيروز" ميگرداند،
نه ،اين ساده لوحی محض است .اين
واقعيات اجتماعی و روندھای بنيادی تر
جامعه ايران و تقابل کل حکومت از ھر
باند و دسته با تمايالت واقعی اجتماعی
است که اين پروژه ھا را به شکست
ميکشاند و امثال شما را به معلق زدن
واميدارد.
شغل امروز شما اينست که نوار کھنه
"انقالب خشونت است" دوره دو خرداد
را در چھارچوب "اعتدال امنيتی"
تکرار کنيد .داريد به سفارشات امنيتی و
نگرانيھای واقعی در ثقل نظام و "طبقه
متوسط" تان پاسخ ميدھيد .باالخره بايد
امورات تان بگذرد .اما عمر اين
تئوريھای پوچ کوتاه اند و بسرعت در
خيابانھا و با مشت ھای گره کرده
کارگران و زنان و نسل ضد دين مجددا
باطل اعالم خواھند شد .اگر انقالب و
تحرک انقالبی با اين ھجويات قابل
کنترل بود ،بسيار پيشتر از شما امثال
فوکوياما و ديگران که "پايان تاريخ" و
"پايان مبارزه طبقاتی" و غيره را در
متن پيروزی بازار بر دولتگرائی اعالم
کردند ،بجائی رسيده بودند .اين ادعاھا
مدتھاست که در مرکز دمکراسی و
دنيای سياست بی اعتبار اعالم شده
است .تکرار اين نوارھای ضد
کمونيستی و ضد انقالبی آنھم در بارگاه

صفحه ۶
حکومت اسالميون به بن بست رسيده در
ايران ،تنھا بيانگر اينست که شماھا ھم
بسيار از دنيا عقب ھستيد و ھم در حفظ
وضع موجود ذينفع ايد .اما صرفا عرض
خود ميبريد و زحمت ما ميداريد!
بگذاريد من ھم چند وعده به شما و نوع
شما در ديگر رسانه ھای آخوند و اسالم
زده که مشابه اين ھجويات سياسی شما را
جار ميزنند بدھم:

در ايران تعيين تکليف سياسی با جمھوری
اسالمی از طريق انقالبی توده ای و بسيار
وسيع تر از مشابه ھای آن صورت خواھد
گرفت .در ايران زنان بساط آپارتايد
جنسی و اسالمی را برخواھند چيد و
ھمراه آن از اصالح طلبی اسالمی تا
اعتدالگرائی امنيتی و جريانات راست تر
حکومت را به ذباله دان تاريخ خواھند
فرستاد .در ايران نسل ضد دين مبشر
اولين رنسانس ضد مذھبی و ضد اسالمی
در خاورميانه خواھد بود و امثال شما قلم
بدستان دست بمزد اسالم را در ايران و
جھان انگشت بدھان خواھد کرد .در ايران
نبرد نھائی سياست را آلترناتيوھای چپ و
راست )سکوالر و غير مذھبی( رقم
خواھند زد و ھر جريان شبه اسالمی در
حاشيه سياست قرار خواھد گرفت .در
ايران جنگ و سوال واقعی برسر آزادی
و برابری و رفاه است که زير حجاب
اختناق اسالمی آنطور که بايد ديده
نميشود.
مادام که يورش انقالبی برای تغيير وضع
موجود شروع نشده است ،نوع شماھا در
االکلنک اسالم ميانه رو و اصولگرائی و
اصالح طلبی دينی و امنيتی ميتوانيد در
روزنامه ھای مجاز قلم فرسائی کنيد .اما
يادتان باشد که عمر ھمه اين مانورھا و
مانيپوالسيون سياسی به اندازه عمر رژيم
اسالمی است.
دامنه بازار و دکان شما ژورناليستھای
مدافع آخوند و نظام اسالمی به اندازه
دوره بقای رژيم اسالمی است .دوره ای
که بسرعت طی ميشود و بايد فکری بحال
خود و آينده تان بکنيد* .
14-07-2013

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

شماره ٩٣

بيانيه سازمان آزادی زن

درباره نقش و موقعيت جنبش آزادی زن در ايران ...
معترض به حجاب اسالمی در  ٨مارس
 ١٣۵٧شکل گرفت و بمدت يک ھفته
بطول انجاميد که در نتيجه آن رژيم
اسالمی و خمينی ناگزير به عقب نشينی
شدند .حجاب اسالمی نه تنھا سمبل بردگی
و بيحقوقی زن ،بلکه يک ابزار مھم به
انقياد کشيدن زنان است .بعالوه ،حجاب به
بيرق جنبش ارتجاعی و ضد زن اسالم
سياسی بدل شده است .اسالميست ھا ھر
کجا که قدرت گرفته اند بر سر زنان و
جامعه حجاب کشيده اند .آپارتايد جنسی
يک نظام بسيار عقب مانده و تبعيض گرا
است .الغای آپارتايد جنسی بايد در راس
مطالبات ھر انسان آزاديخواه و انسان
دوست قرار گيرد .دنيای آزاديخواه و
متمدن يک بار آپارتايد نژادی را به زانو
درآورد ،اکنون زمان آن رسيده است که
آپارتايد جنسی را نيز سرنگون کند .اين
رسالت بعھده جنبش آزادی زن و مردم
آزاديخواه ايران است .جنبش آزادی زن از
بدو بقدرت رسيدن رژيم اسالمی مبارزه
عليه اين دو رکن اساسی سياسی-
ايدئولوژيک رژيم اسالمی را آغاز کرد .

در شرايط حاضر بعلت وجود اختناق
وسيع ،سازمان ھای آزاديخواه و راديکال
زنان امکان فعاليت علنی در ايران ندارند.
تنھا زنان اصالح طلب ملی  -اسالمی
ازامکان يک فعاليت نسبی برخوردارند.
با استفاده از اين شرايط ،رسانه ھای بين
المللی اين گرايش را بعنوان سخنگوی
جنبش حقوق زن معرفی می کنند .بايد اين
شرايط را تغيير داد .به درجه ای که تغيير
توازن قوا امکان فعاليت را برای سازمان
ھای راديکال و آزاديخواه زنان امکان
پذير کند ،موقعيت جنبش آزادی زن تغيير
خواھد کرد .بايد بکوشيم تا رھبری
جريانات آزاديخواه ،برابری طلب و
ماکزيماليست را بر جنبش حقوق زن
تامين کنيم .اين يکی از شروط الزم
موفقيت جنبش آزادی زن و جنبش مردم
برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی
است .بايد بکوشيم تا سازمان آزادی زن
وسيعا در جنبش آزادی زن توده ای شود
و فعالين و سخنگويان راديکال و
آزاديخواه اين جنبش به سازمان آزادی
زن بپيوندند.

برقراری يک نظام سکوالر که بمعنای لغو
تمام قوانين مذھبی ،جدايی مذھب از
دولت ،آموزش و پرورش و ھويت فردی
است ،يک پيش شرط سياسی دستيابی به
جامعه ای آزاد و برابر است .بعالوه،
مبارزه فعال با خرافات و سنن مذھبی و
حاشيه ای کردن مذھب ،يکی ديگر از
اقدامات مھم جنبش آزاديخواه و برابری
طلب است .گسترش و توده ای شدن
خواست سکوالريسم در جامعه ،بخشی از
اصالح طلبان حکومتی را نيز به موضع
تظاھر به دفاع از سکوالريسم سوق داده
است .اين جريان مرتجع تحت فشار مردم
و جنبش ھای اجتماعی آزادی زن،
خالصی فرھنگی و ضد مذھبی مجبور به
پذيرش يک فرم رقيق شده از سکوالريسم
شده است تا بدين وسيله مانع رفت و روب
کامل اسالم از جامعه گردد.

تقابل جنبش آزادی زن و اسالم سياسی
يک مساله منطقه ای است .نقش جنبش
آزادی زن در منطقه اسالم زده،
خاورميانه و شمال آفريقا انکار ناپذير
است .قدرت يابی اسالم سياسی در منطقه
طی سی سال اخير و بويژه در دھه اخير،
موقعيت زنان را در کل خاورميانه و
آفريقای شمالی بسيار به عقب کشانده
است .سنت ھای اسالمی بسيار تقويت شده
اند .در جوامعی که اسالميست ھا قدرت
يافته اند ،حجاب اسالمی به زنان تحميل
شده است .آپارتايد جنسی در بسياری از
کشورھای منطقه تحکيم و تقويت شده
است .در متن چنين شرايطی خيزش ھای
توده ای عليه حکومت ھای حاکم طی دو
سال اخير در منطقه شکل گرفته است .در
نتيجه شرايط سياسی متالطم و سرنگونی
سران  ۴حکومت منطقه ،اسالميست ھا به
جلوی صحنه آمده اند .دخالت و
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مانيپوالسيون سياسی و کمک ھای مالی
و نظامی دولتھای ارتجاعی منطقه،
ترکيه ،جامعه عرب ،عربستان سعودی
و قطر و نيز دولتھای غربی بسرکردگی
آمريکا موجب تقويت ھر چه بيشتر
جنبش اسالميستی در منطقه شده است.
اما مشخصا در دو کشور مصر و تونس
جنبش انقالبی و آزاديخواھانه مردم ،با
نقش فعال و موثر زنان و جنبش حقوق
زن عليه جنبش اسالمی بپا خاسته است.
تاريخ بقدرت رسيدن اسالميست ھا در
ايران و رويدادھای پس از آن در شکل
گيری جنبش ضد اسالمی در منطقه
نقش بسيار مھمی داشته است .سرنگونی
انقالبی رژيم اسالمی در ايران و
پيروزی جنبش آزادی زن نه تنھا
موقعيت زنان در ايران را زير و رو
خواھد کرد ،بلکه بر موقعيت جنبش
آزاديخواھی و برابری طلبی در منطقه
و بويژه بر موقعيت زنان تاثيراتی بسيار
عميق و گسترده خواھد داشت .بعالوه،
پيروزی جنبش آزادی زن عليه رژيم
اسالمی در ايران را می توان با يک
لحظه تاريخی مھم ،انقالب ١٧٨٩
فرانسه ،مشابه قرار داد .پيروزی اين
جنبش عليه رژيم اسالمی ھمان تاثيری
را بر اسالم و جنبش اسالمی خواھد
داشت که انقالب کبير فرانسه بر کليسا و
مسيحيت داشت.
جنبش آزادی زن يک جنبش قائم بذات
آزاديخواه و برابری طلب است.
پيروزی جنبش آزادی زن در گرو
تشکل يابی حول خواست آزادی و
برابری است و امحای ستمکشی زن و
دستيابی به آزادی و برابری بی قيد و
شرط و کامل فقط در يک جامعه آزاد،
برابر و مرفه ،جامعه ای عاری از
طبقات و استثمار و ستم طبقاتی ،جامعهُ
سوسياليستی ،امکانپذير است .سازمان
آزادی زن فعالين راديکال ،آزاديخواه و
انقالبی جنبش آزادی زن را فرا می
خواند تا به سازمان آزادی زن بپيوندند،
تا دست در دست ھم برای آزادی زن و
برابری زن و مرد و خالصی از رژيم
زن ستيز اسالمی مبارزه کنيم* .

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

آزادی زن
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شماره ٩٣

بيانيه سازمان آزادی زن

درباره نقش و موقعيت جنبش آزادی زن در ايران
جنبش آزادی زن يکی از مھمترين جنبش
ھای اجتماعی جامعه ايران است که بنا به
ماھيت زن ستيز جمھوری اسالمی مستقيما
ضد رژيم اسالمی حاکم است .قدرتگيری
رژيم اسالمی با اعتراض توده ای زنان
ھمزمان شد و طی سی و چند سال گذشته
مقاومت و اعتراض زنان چه فردی و چه
جمعی ،چه در شکل تدافعی و چه تعرضی
ادامه يافته است .اين جنبش نه ميخواھد و
نه ميتواند با اين رژيم و ايدئولوژى و
کارکرد زن ستيز آن سر سازش و آشتی
داشته باشد .سی سال سرکوب و بيحقوقی،
سی سال تحميل يک نظام آپارتايد جنسی و
حجاب اسالمی ،سی سال مقاومت و
کشمکش دائم ميان جنبش آزادی زن و رژيم
اسالمی ،به اين جنبش جايگاه ويژه ای در
جامعه ايران داده است .مبارزه برای آزادی
زن يکی از سنگرھای مھم مبارزه عليه
رژيم اسالمی است .جنبش آزادی زن و
رژيم اسالمی به ھيچ وجه با ھم سازگاری
ندارند.
مساله زن يکی از مطرحترين مسائل
اجتماعی جامعه ايران و امر برابری زن و
مرد يک گرايش قدرتمند اجتماعی است.
جنبش ھای اجتماعی ضد حکومت در
جامعه بسيار فعال ھستند .جنبش آزادی زن
يکی از فعالترين آنھا است و به عنوان يک
جنبش اجتماعی قائم به ذات ،معطوف به
تحقق برابری کامل زن و مرد در جامعه
ايران است .جنبش آزادی زن با دو جنبش
خالصی فرھنگی نسل جوان و جنبش
سکوالريستی عليه حکومت اسالمی پيوند
تنگاتنگی دارد .جنبش خالصی فرھنگی
يک جنبش مدرن ،ضد شرق زدگی و ضد
اسالمی است که بر مبنای تضاد عميق نسل
جوان با رژيم اسالمی شکل گرفته است؛
اين جنبش قوی ،فعال و ھميشه در حال
جنگ سنگر به سنگر با رژيم اسالمی
است .جنبش سکوالريستی و ضد مذھب
يک جنبش روشنگرانه سياسی  -فرھنگی
اجتماعی مھم ديگر در ايران است .اين سه
جنبش در پيوندی تنگاتنگ با يکديگر

مطالبات ضديت با حجاب اسالمی و
خواست حقوقی لغو حجاب اجباری،
انحالل آپارتايد جنسی ،آزادی جنسی،
جدايی مذھب از دولت و حاشيه ای شدن
کامل مذھب در جامعه را در صدر
اھداف خود قرار داده اند.
اين شرايط به مبارزه مردم ايران برای
سرنگونی رنگ و بويی متفاوت می
بخشد .حضور فعال و وسيع زنان و
جنبش آزادی زن در صحنه اعتراض
توده ای عليه رژيم اسالمی به اين
مبارزه يک خصلت عميقا ضد
مردساالرانه و "زنانه" ميدھد .اين
تفاوت در مقايسه با جنبش انقالبی مردم
عليه رژيم سلطنت آشکار می شود .در
سال  ١٣۵۶-۵٧اوال ،جنبش حقوق زن
تازه در حال شکل گيری بود؛ ثانياً،
سنت منحط عقب مانده ،زن ستيز ،ضد
مدرنيست ،شرق زده ،گذشته پرست و
اسالم زدهُ حاکم بر بخش اعظم جامعه
ھنری ،روشنفکری و چپ ضد
آمريکايی که محيط اوليه اعتراض
جوانان و دانشجويان را شکل می داد،
نه تنھا بروز خواست آزادی زن را سد
می کرد ،بلکه حتی عمال زنان را تسليم
جنبش اسالمی نمود .عليرغم شرکت
فعال و وسيع زنان در جنبش انقالبی
ضد رژيم سلطنت ،بدليل اين شرايط،

زنان عموما داوطلبانه حجاب را بعنوان
يک سمبل وحدت طلبی بر سر کردند و
اين حرکت ارتجاعی بعنوان يک فداکاری
"انقالبی" تقديس شد .عمال بر زمينه چنين
شرايطی بود که دولتھای غربی موفق
شدند از طريق مانيپوالسيون سياسی،
خمينی و جنبش اسالمی را بر جنبش
انقالبی مردم تحميل کنند.
اکنون شرايط کامال متفاوت است .بيش از
يک دھه است که جنبش آزادی زن وسيعا
در جامعه فعال است و بطور روزافزونی
گسترده تر و توده ای تر می شود .نفوذ و
گستردگی جنبش آزادی زن عمال موجد
شرايطی است که موقعيت دوفاکتوی زنان
با موقعيت حقوقی و رسمی آنھا در
تناقض آشکار است .لذا مساله زن به يک
معضل الينحل و اساسی رژيم اسالمی و
اپوزيسيون ملی اسالمی بدل شده است .از
ھمان روز اول اسالميست ھا و در راس
آن خمينی مجبور شدند زنان را بعنوان
يک نيروی مھم مخالف جدی بگيرند .از
ھمان ابتدا برای رژيم اسالمی سرکوب
زنان ،يک رکن اساسی سرکوب انقالب
 ۵٧محسوب می شد .دو قطبی رژيم
اسالمی و آزادی زن برای مردم ايران و
تمام کسانی که وقايع ايران را دنبال
ميکنند ،يک معادله تعيين کننده است.
آزادی زن و برابری زن و مرد در صدر
خواستھای جنبش آزاديخواھانه مردم عليه
رژيم اسالمی است.
اولين رويارويی حکومت اسالمی با زنان
با فرمان حجاب خمينی آغاز شد .اولين
اعتراض توده ای و راديکال عليه رژيم
اسالمی توسط زنان
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