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دو کنش ،دو کنشگر!
اصالح طلبان حکومتی مدافع حقوق زن يا مدافع رژيم اسالمی؟
آذر ماجدی
ھفته پيش شاھد دو برخورد متفاوت به رژيم اسالمی بر سر وضعيت زنان بوديم .دو برخورد کامال متمايز .يکی عصيان يک زن جوان
جان به لب رسيده از اذيت و آزار رژيم زن ستيز اسالمی که سريعا خبر آن پخش شد و ديگر التماس و درخواست سرگشادهُ يکی از
"کنشگران" ملی  -اسالمی به درگاه روحانی در مورد رعايت حقوق زنان که مدرسه فمينيستی آنرا منتشر کرد .اين برخوردھا کدامست؟
خبر حمله يک زن جوان به يک مامور زن منکراتی در سايت ھای خبری وابسته به رژيم منتشر شد و سريعا در سايت ھای مختلف از
جمله فيس بوک پخش شد .يک زن جوان عاصی از مزاحمتھای دائمی مامورين اسالمی زمانيکه يک زن منکراتی در مورد "بدحجابی" به
او تذکر می دھد ،به او حمله ور شده و مورد ضرب و شتم قرارش می دھد .در شرايط عادی ،در يک جامعه متعارف ،نه تنھا کسی از
حرکت خشونت آميز دفاع نمی کند ،بلکه آنرا مذموم و مردود می شمارد .اما جامعه ايران يک جامعه عادی نيست؛ شرايط زيست در اين
جامعه متعارف نيست؛ سرکوب خشن ،کنترل تمام جوانب زندگی مردم ،زن ستيزی شديد ،فقر و تبعيض گسترده ،جان مردم را به لبشان
رسانده است .مردم خواھان سرنگونی اين رژيم و محاکمه و مجازات کليه کار بدستان ھستند .
صفحه ٢

جنبش آزادی زن در خاورميانه
جبھه ھای نبرد کدامند؟
سياوش دانشور
در مصر دولت اسالمی محمد مرسی با قيام ميليونی سرنگون شده است .تمام آن سواالت و انگيزه ھای اجتماعی که منجر به عملی انقالبی
و سرنگونی محمد مرسی شد ،مسائل بالفصل تناسب قوای امروز ھستند که بايد تعيين تکليف سياسی شود .سناريوی ارتش تکرار سناريوی
دوره سقوط مبارک و تداوم وضع موجود است .ارتش ،ھمانطور که در مطالب قبلتر اشاره کرده ايم ،در دقيقه نود ابتکار عمل سياسی را
بدست گرفت تا کنترل اوضاع و تداوم آنرا داشته باشد .ارتش وقتی ديد که مرسی رفتنی است و ھمراه با مرسی ميتواند شعار "الشعب يريد
اسقاط النظام" تحقق پيدا کند ،مرسی را قربانی کرد تا کل نظام سياسی – اقتصادی بورژوازی را نجات دھد و قدرت طبقه حاکم را در
آرايشی جديد اعاده کند.
بر ھر ناظر ھوشيار و انقالبی روشن است که در جامعه مصر با پتانسيل انقالبی موجود ،جای يک حزب کارگری و انقالبی که ديده شود و
بدرجه ای قدرتمند باشد که سرنگونی را به نفی وضع موجود ارتقا دھد ،خالی است .حزبی که بتواند در مقابل نقشه راه ارتش و
ناسيوناليست ھای متفرقه موسوم به ليبرال ،راه حل کارگری و سوسياليستی و کمونيستی را پيش روی جامعه قرار دھد .حزبی که نماينده
خواستھای ضد سرمايه داری و عدالتخواھانه ميليونھا نفر باشد .حزبی که حزب استقرار آزادی و برابری و رفاه ھمگان باشد .در ھمين
دوران انقالبی که کشمکش قدرت فيصله پيدا نکرده است بايد اين ابزار حياتی را ساخت و به مرکز سياست و جامعه آورد.
اما تاريخ منتظر رفع کمبودھای ما نمی ماند .تاريخ را پراتيک اجتماعی و طبقاتی نيروھای متخاصم ميسازند.

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!
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دو کنش ،دو کنشگر!
اصالح طلبان حکومتی مدافع حقوق زن يا مدافع رژيم اسالمی؟ ...
مردم  ۴سال پيش عليه اين نظام سياه و جنايتکار به خيابانھا آمدند و
با سرکوب خشن ،زندان ،شکنجه ،تجاوز ،اعدام و مرگ پاسخ
گرفتند .اين رژيم يک وصله ناجور به جامعه ايران است .ھمه اينرا
می دانند .ھمه با آرزوی سرنگونی آن روز را به شب می رسانند .لذا
عکس العمل اين زن جوان نه تنھا با تعجب روبرو نشد ،نه تنھا مورد
شماتت قرار نگرفت ،بلکه موج تحسين را برانگيخت .شجاعت اين
زن جوان مورد تحسين واقع شد .اين زن منکراتی دفعه بعد قبل از
اينکه جرئت کند به زن ديگری تذکر دھد ،يکبار ديگر به عواقب آن
فکر خواھد کرد .اين رژيم را با زبان خوش نمی توان تغيير داد .بايد
با زور و قھر به زيرش کشيد و تا زمانيکه تشکيالت و اتحاد وسيع
موجود نباشد ،مردم بطور فردی يا گروه ھای کوچک امور را بدست
خود می گيرند .اين منطق يک جامعه اختناق زده ،پر از سرکوب و
نارضايتی است.

آدم می ماند که اين خانم وحدتی دچار توھم است ،يا دارد تحت
نام تالش برای کسب حقوق زن توھم پراکنی می کند؟ آيا
ايشان قصدش دفاع از حقوق زن است يا دفاع از رژيم اسالمی
در مقابل مردم و زنان جوانی که امور را دارند بدست خود
می گيرند و ديگر زير بار حرف زور نمی روند؟ طی سی و
چندسالی که از حيات خونين رژيم اسالمی می گذرد ،جريانات
ملی  -اسالمی و از سال  ١٣٧۶جريان اصالح طلب حکومتی
و اپوزيسيون پرو رژيم تمام تالش شان حفظ و بقای رژيم
اسالمی بوده است .تحرکات اين چنينی بخشی از فعاليت اين
دسته "کنشگران" بوده است .در دو شماره پيش ھمين نشريه
درباره جلسه زنان ملی  -اسالمی و طرح کف مطالبات زنان
به روحانی نوشتيم و اکنون با نامه سرگشاده يک کنشگر ديگر
از ھمين جريان روبرو ھستيم.

اما برخورد دوم .ظاھرا يک برخورد منطقی و اصولی! خانم سھيال
وحدتی ،يکی از فعالين ملی  -اسالمی حقوق زن طی نامه ای بسيار
محترمانه به رئيس جمھوری که کارنامه اش در سرکوب و جنايت
برای ھمه روشن است ،از او خواسته است که به "وعده ھايش" در
مورد حقوق زنان عمل کند و بعد يک نامه مفصل برای او به نگارش
درآورده است .در جامعه ای با شرايط عادی و متعارف ،ميشد گفت:
که خوب ،رئيس جمھوری انتخاب شده و يک فعال حقوق زن
خواستھای زنان را با او درميان می گذارد؛ ايرادی که ندارد؟! اما ما
نه تنھا در يک جامعهُ عادی و متعارف زندگی نمی کنيم ،بلکه اين
انتخابات ھم انتخابات نيست ،مضحکه ای بيش نيست .ھمه می دانند
که  ٩٩/٩٩درصد مردم حق کانديد شدن در اين انتخابات را نداشتند،
حتی نورچشمی ھای رژيم ،بنيانگذاران و کسانی که روی زانوی
"امام" بزرگ شده اند ھم از ليست کانديداھا حذف شدند .در چنين
شرايطی آن فردی که روحانی را "رئيس جمھور منتخب مردم" می
نامد ،يا در اين دنيا زندگی نمی کند ،يا می خواھد خاک بچشم مردم
بپاشد؛ يا ھيچ تصويری از يک جامعه حتی نيم آزاد ھم ندارد ،يا می
خواھد بمردم اينگونه بقبوالند که ايران تحت رژيم اسالمی برای "ما
ايرانيان" خوب است و شايد از سرمان ھم زياد است.

معلوم نيست اينھا دارند چه کسان و چه بخشی از جامعه را
فريب می دھند؟ واقعا چه کسی در جامعه به اين رژيم ذره ای
توھم دارد يا به عبای روحانی برای تغيير و بھبود دخيل بسته
است؟ مساله اينجاست که اين "کنشگران" ملی اسالمی و
جريان اصالح طلب حکومتی نيز ذره ای توھم به اين رژيم
ندارند؛ کنش ھای اينھا بخشی از سناريوی حفظ رژيم است،
تالشی برای ممانعت از يورش مردم به اين نظام ،تحرکی
برای سد کردن موج انقالب مردم است .اينھا را نبايد فعال
مبارزه برای حقوق زنان خواند؛ اين کنشگران ستون پنجم
رژيم اسالمی درون جنبش حقوق زن ھستند و بايد با ھمين نام
آنھا را افشاء کرد و به مردم شناساند .بر کسی که پس از سی
و چھار سال تجربه زندگی تحت رژيم اسالمی ١۶ ،سال پس
از ھياھوی جنبش دوم خرداد و جنبش "اصالحات" ۴ ،سال
پس از خيزش عظيم مردم و سرکوب خشن آن توسط اوباش
اسالمی ،پس از بيش از صد ھزار اعدام مخالفين ،کمونيستھا
و آزاديخواھان ،به يکی از اين ارازل و اوباش که از روز
نخست در راس اين حکومت منحوس جای داشته ،بعنوان
"رئيس جمھور منتخب مردم" نامه سرگشاده می نويسد و با
قربان صدقه ،التماس و درخواست می کند ،نامی بجز طرفدار
رژيم اسالمی و کنشگر رژيم اسالمی نمی توان گذاشت.

خانم وحدتی نامه سرگشاده خود را اين چنين آغاز می کند" :انتخاب
شما به عنوان رئيس جمھور آينده ايران برای بسياری از مردم ايران
اميدبخش بوده است ".سپس ادامه می دھد" :انتظار ملت از "دولت
تدبير و اميد" اين است که به مسائل ھمه زنان پرداخته و برای بھبود
وضعيت ھمه زنان بکوشد… .توجه شما به مسائل مربوط به خانواده
قابل تقدير است ،اما محدود کردن مسائل زنان به مساله خانواده به
مخدوش کردن مساله منجر شده و دستگاه اجرايی را از يافتن راه حل
ھای مناسب ھم در حوزه مسائل زنان و ھم در حوزه مسائل خانواده
باز می دارد".

خانم وحدتی نگران زنان و حقوقشان نيست ،نگران رژيم
اسالمی و "رئيس جمھور منتخبش" روحانی است" :دو اينکه
پس از چھارسال عملکرد دولت شما در بھبود و پيشرفت
جايگاه زنان بطور مشخص قابل اندازه گيری باشد و شما
بتوانيد از کارنامه عمل خود در تحقق وعده ھايی که داده ايد
دفاع کنيد"*.

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!
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جنبش آزادی زن در خاورميانه
جبھه ھای نبرد کدامند؟ ...
در دوره انقالبی از ھر منفذ جامعه تالش
برای اعاده وضع موجود از يکسو و تالش
برای تغيير وضع موجود از سوی ديگر ،به
حادترين شکل ميان احزاب سياسی و
جنبشھای اجتماعی متخاصم در جريان است.
ھر جريان و نيروی بازيگر و موثر در اين
کشمکش پاسخ خود را به سواالت مطرح
جامعه ميدھد .پيشروی ھر جريان و جنبش
سياسی در ھر مقطع ايندوره ،در گرو درک
نبض اوضاع ،درک و شناخت دقيق سواالت
مطرح ،و ارائه راه حلی است که بتواند در
مقياس ماکرو نيروھای اجتماعی را جابجا
کند .حتی اگر يک حزب کمونيستی کارگری
قدرتمند و متحد وجود داشت و ابتکار عمل
سياسی را بدرجه ای در دست گرفته بود و يا
بخشا قدرت سياسی را تسخير کرده بود،
تبديل يک وضعيت به وضعيتی ديگر بايد در
جھان مادی و در يک کشمکش سياسی و
اجتماعی با اتکا به نيروھای واقعا موجود
اين تحول صورت می پذيرفت .لذا در مصر
امروز ،در ترکيه و تونس ،در ايران و ھر
کشوری که زير يوغ سرمايه و اسالم دست
و پا ميزند ،توجه و فوکوس جنبش آزادی زن
و جنبش کمونيستی طبقه کارگر روی جبھه
ھای نبرد طبقاتی اساسی و کليدی است.
جبھه ھای نبرد کدامند؟
در مصر امروز مسئله تعيين چھارچوبی
برای مختصات پروسه سياسی انتقالی از
مھمترين سواالت ايندوره ھستند .چھارچوبی
که دولتيھا و طبقه حاکم دنبال ميکنند ،نھايتا
چھارچوبی اسارت آميز ،ادامه گذشته در
ترکيبی جديد ،تداوم اعمال فقر و تبعيض و
نابرابری در اشکالی جديد ،و حفظ بنيادھای
نابرابری و سرکوب و اختناق برای
بازسازی و اعاده حاکميت سرمايه داری
است .اين چھارچوب ارتجاعی بايد با
چھارچوبی انقالبی به مصاف کشيده شود.
در ھمين راستا سکوالريسم و استقرار دولتی
سکوالر و پيشرو ،تامين برابری و رفع

تبعيض از کليه شھروندان از ديگر
سواالت مھم و محوری امروز در
جامعه مصر ھستند.
آزاديھای فردی و اجتماعی
زنان نميتوانند آزاد باشند و جامعه اسير
باشد .کارگران نميتوانند آزاد باشند و
ديگر بخشھای جامعه در انقياد باشند.
آزادی امری انسانی و اجتماعی است و
تنھا نيروھا و طبقاتی ميتوانند آنرا
متحقق کنند که در وجود آزاديھای
فردی و اجتماعی و حقوق مدنی
ذينفعند .زنان صنفی نيستند که صرفا
حقوق زنانه خود را ميخواھند بلکه
بخش مھمی از جامعه و طبقه کارگر
ھستند که بايد بتوانند در ھمان مقياس
اجتماعی و موثر در سياست و
سرنوشت سياسی خويش دخالت کنند.
جنبش آزادی زن جانبدار است ،برابری
طلب است ،از تبعيض و نابرابری
بيزار است ،و خود را جزئی و رکنی
از تالش برای آزادی سوسياليستی
جامعه ميداند.
آزادی زن يک معيار آزادی جامعه
است و جنبش آزادی زن و اردوی
آزادی و برابری در مصر بايد
چھارچوبی را پيش رو گذارد که
نيروی کافی برای پيشروی و برای
رھائی ھمه جانبه را تامين و تضمين
کند .جنبش آزادی زن و جنبش طبقه
کارگر نبايد منتظر نقشه راه ارتش و
بند و بست دولتھای غربی و امثال
البرادعی و اخوان و فرماندھان ارتش
بنشينند .بايد چھارچوبھای سياسی مورد
نظرشان را ھمين امروز طرح کنند و
برای تحقق آن نيرو بسيج کنند .تنھا با
ظاھر شدن بعنوان يک طرف کشمکش
سياسی در جامعه مصر و جوامع
خاورميانه است که ميتوان بدرجه ای

از خواستھای برحق و آزاديخواھانه
رسيد .جنبش ما بايد در مقابل دولت
تحميلی جديد و پروسه تغيير قانون اساسی
و وعده تاريخ انتخابات ،حرف خود را
بزند و ھمين پروسه حکومتی ھا را زير
فشار بگذارد .در مقابل طرحھای ضد
انقالبی و ضد آزاديخواھانه طبقه حاکم ما
بايد بر پرنسيپھا و اصولی در باره
چھارچوب دولت و ساختار سياسی و
اداری تاکيد کنيم.

بايد از جمله؛ "بر برقراری يک ساختار
سياسی که دخالت مستقيم و مستمر مردم
در امر حاکميت را تضميمن کند.
برقراری حقوق و آزاديھای سياسی و
مدنی وسيع ،بيقيد و شرط و تضمين شده
و برابر براى ھمه .رفع ھر نوع تبعيض
بر اساس جنسيت ،تابعيت ،تعلقات قومى
و ملى و نژادى و مذھبى ،سن ،و غيره.
به اجرا درآمدن موازين اقتصادى و
رفاھى عمومى ،و ھمچنين يک قانون کار
پيشرو ،که باالترين سطح زندگى و رفاه و
امنيت اقتصادى مردم را به نظام سرمايه
دارى حاکم تحميل کند" ،تاکيد کنيم.
سکوالريسم و استقرار دولتی سکوالر و
پيشرو
جنبش اسالم سياسی در خاورميانه زير
منگنه و فشار شديد قرار دارد .مشخصا
در مصر سرنگون شده است ،در ترکيه
به مصافی جدی کشيده شده ،در تونس
وضعيت اش تعريفی ندارد ،و در ايران
آينده اش زير سوال است .به عبارتی
ديگر روندھای واقعی و تمايالت اجتماعی
ميليونھا مردمی که طی دھه ھای متمادی
تحت انقياد سياسی و اقتصادی جنبش
اسالمی و ديگر ديکتاتوريھای سرمايه
زيسته اند ،بروشنی اعالم ميکند که
دوران سرنگونی حکومتھای اسالمی
آغاز شده است .شکست اسالميون پرو
غربی و تحفه دمکراسی ،نه توسط
اسالميون اردوگاه رقيب بلکه توسط مردم
صورت گرفته است .اين سلب قدرت و
سلب صالحيت فرمال اسالميون،
بالفاصله به معنی تمايل قوی به حکومتی
سکوالر است .حکومتی که دين را وسط
کار و زندگی مردم نکشد و قوانين و
مناسبات اجتماعی را براساس ھويت دينی
و مذھبی تعريف نکند .بايد توجه داشت
زمانی که مردم
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اسالم ضد زن است!

آزادی زن

شماره ٩۴

جنبش آزادی زن در خاورميانه
جبھه ھای نبرد کدامند؟ ...
بيزاری شان را از حکومت دينی اعالم
ميکنند ،طبقه حاکم "سکوالر" ميشود و البته
سکوالريسم اش مبتنی بر سازش با مذھب و
نيروھای مذھبی است .برای طبقه حاکم
مذھب بعنوان يک رکن انقياد و تحميق و
توجيه نابرابری در سرمايه داری نگھداشته
ميشود .يک جبھه مھم نبرد چپ و راست در
مقياس جامعه ،برسر سکوالريسم و تشکيل
دولتی غير مذھبی و غير ملی است .دولتی
سکوالر و پيشرو که از ھويت ھای کاذب و
احساس تعلق افراد به اين يا آن مذھب و
مليت و قوم گسست ميکند .دولتی که مبنايش
ھويت آزاد و برابر انسانھا است و در
شناسنامه افراد با مھر "مسلمان" و
"مسيحی" و "عرب" و "کرد" و غيره
معرفی نميشوند.
تالش برای تحميل دولتی سکوالر حتی به
بورژوازی ای که ادعای سکوالريسم ميکند،
تنھا در گرو فشار اجتماعی و ايجاد يک
قدرت سايه است .اين فشار و قدرت
اجتماعی بايد به جنبش سياسی روشنی برای
تحقق خواست ھای برحق تبديل شود .از
جمله بايد:

بر لغو کليه قوانين اسالمی در جامعه و در
خانواده ،لغو قوانين شريعه ،لغو امتيازات
سياسی و اقتصادی دستگاه مذھب ،لغو
آموزش و پرورش دينی ،لغو دخالت مذھب
در دولت و نظام سياسی اداری تاکيد کرد.
امروز سکوالريسم و تقابل با اسالم سياسی
بيش از ھر زمان يک جبھه نبرد و يک
شرط پيشروی جنبش آزادی زن در
کشورھای منطقه است.

متفاوت است ،اما سرمايه داری بدون
تبعيض و بدون نابرابری قابل تصور
نيست .تبعيض بر اساس جنسيت و
نابرابری زن و مرد در جوامع سرمايه
داری کنونی ،انعکاسی از نابرابری
بنيادی در اين نظام و تقسيم جامعه به
طبقات حاکم و فرو دست است .اگر
سرمايه داری متکی به استثمار کار
مزدی و بھره کشی از طبقه کارگر
است ،که ھست ،آنوقت اين نابرابری
در خانواده و در جامعه و در قوانين و
مناسبات اجتماعی در ھزار و يک شکل
خود را نشان ميدھد و ھر روز خود را
بازتوليد ميکند .رھائی زنان از تبعيض
و نابرابری در گرو نفی بنيادھائی در
جوامع کنونی است که تداوم نابرابری
زن و مرد را بازتوليد ميکنند .اما نه
تبعيض و نه نفی تبعيض يک شبه ايجاد
نشده تا يک شبه نابود شود .در دنيای
واقعی بايد نيروھا و جنبشھای عليه
تبعيض و برابری طلب بتوانند به

صفحه ۴
نيروھا و جنبشھای طرفدار اعمال تبعيض
و نابرابری فائق بيايند .قانون ھمواره
انعکاس تناسب قوای طبقاتی است و تنھا
در صورت وجود عينی جنبشی برای رفع
تبعيض و نابرابری ميتوان قوانين را به
نفع توده زحمتکش و کارکن و مورد ستم
تغيير و اصالح کرد.

جنبش آزادی زن ،جنبش طبقه کارگر،
جوانان انقالبی بايد بر نفی ھر گونه
تبعيض از جمله؛ تبعيض براساس
جنسيت ،مليت ،قوميت ،نژاد ،عقيده و
باور را در صدر شعارھا و تالشھای
سياسی خود قرار دھند .در اين راستا بايد
تمام قوانين و چھارچوبھائی که تبعيض و
نابرابری را قانونيت ميبخشد ملغی شود و
بجای آن قوانينی وضع شود که تبعيض و
نابرابری در پيشگاه قانون و جامعه را
جرم تلقی ميکند.
ھمينطور جنبش آزادی زن در مصر و
کشورھای خاورميانه بعنوان يک جنبش
پيشرو و متمايز با جريانات اسالمی و
غير اسالمی طبقه حاکم ،بايد بيانيه حقوق
زنان را اعالم و به پالتفرم سياسی روز
خود تبديل کند .اين پالتفرم ميتواند مبنائی
برای نزديکی و دوری با ھر نيروی ديگر
در صحنه سياسی مصر باشد* .

نشريه انگليسی زبان آزادی زن شماره  ۴۵به
سردبيری مريم کوشا منتشر شد!

برابری و رفع تبعيض
اعمال تبعيض و نابرابری کارنامه و
شناسنامه بورژوازی در کل جھان است.
عليرغم اينکه ابعاد و دامنه اين تبعيض و
نابرابری در کشورھای مختلف ،آنھم به
ھمت مبارزه کارگران و آزاديخواھان

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

