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بيانيه "ھم انديشی زنان برای طرح معيار انتخاب وزرای آينده"

آب در ھاون کوبيدن يا توھم پراکنی!
آذر ماجدی
گزارش شده است که  ٣۵٠تن از کنشگران ملی  -اسالمی جنبش
حقوق زن يک بيانيه تنظيم و منتشر کرده اند که حاوی  ٧خواست
است؛ اين بيانيه خطاب به روحانی نوشته شده است .در شماره ھای
پيش آزادی زن به تقالھای اين دسته از کنشگران برخورد کرديم؛
تالش ھای پيش و بعد از مضحکه انتخاباتی بقول خودشان "برای
طرح مطالبات زنان ".را افشاء نموديم .اين بيانيه ظاھرا پس از
جلسات متعدد و شور و مشورت تھيه شده است .اسامی طرفداران
رژيم اسالمی در داخل و خارج کشور ،تمام کسانی که بطرق
مختلف برای بقای اين نظام زن ستيز تالش کرده اند ،در ميان
امضاء کنندگان است .نگاھی به اين مطالبات که ظاھرا بعنوان
مطالبات زنان ايران فرموله شده است ،انسان را بھت زده می
سازد .در نگاه سطحی و اول انسان ھاج و واج می ماند که اين
افراد در کدام کره زندگی می کنند ،آيا رژيم اسالمی را نمی
شناسند؟ آيا تاريخ سی و چند سال گذشته را نمی دانند؟ آيا روحانی
برايشان ناآشنا است؟ آيا در دوران دو خرداد چنين کارھايی را
آزمايش نکردند و سرشان به سنگ نخورد؟ از آنجا که پاسخ تمام
اين سواالت مثبت است ،بايد نيت شان را از اين تقال بررسی کرد.
اين جماعت ھ ّم و غم شان دفاع از رژيم اسالمی است .از يک
خانواده اند .امر اينھا برابری زن و مرد نيست .آخر کيست که نداند
اين رژيم تا مغز استخوان زن ستيز است .نه تنھا ايدئولوژيش ،يعنی
اسالم ،يک ايدئولوژی ضد زن است ،بلکه ھمچنين پيشروی اين
جنبش از نظر سياسی با بيرق حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی
انجام گرفته است و در ھر گوشه ای که در قدرت سھيم شده اين دو
رکن را بر جامعه تحميل کرده است .با اين حساب درخواستنامه به
درگاه اين رژيم چه نقشی می تواند داشته باشد ،جزء تالش برای
توھم پراکنی و ايجاد يک کورسو که ھنوز می توان به اصالحات
در اين رژيم اميد بست؟! اگر در سال  ١٣٧۶می شد چنين تقالھايی
را نتيجه توھم اين گرايش دانست ،اکنون بر ھمگان روشن است که
چنين حرکاتی نه نتيجه توھم ،بلکه بخاطر ايجاد توھم انجام می
گيرد.
جا دارد به بخش ھايی از اين بيانيه نگاھی بياندازيم:
"ما ،جمعی از زنان فعال ايران که در طول انتخابات تالش کرديم
تا با طرح مطالبات زنان در فضای انتخابات ،منعکس کننده ی
بخشی از مطالبات زنان ،از جمله … رفع ھرگونه تبعيض و
خشونت عليه زنان باشيم ،امروز بر آن شده ايم که به منظور
پيگيری مطالبات زنان ،حرکتی را برای افزايش نظارت مردمی بر
انتخاب مديران کالن کشور آغاز کنيم".

"اين حرکت را آغاز کرده ايم تا حساسيت جامعه ی زنان ايران
به معيارھای گزينش وزرا از سوی رئيس جمھوری را منعکس
کنيم ،زيرا … با انتخاب وزرای دولت آينده به نوعی ميزان
تحقق پذيری وعده ھای انتخاباتی خود در مورد مطالبات زنان
را نشان خواھد داد".
توجه کنيد! اين کنشگران می خواھند به مردم بقبوالنند که از
طريق انتخاب "مديران کالن" می توان خصلت ذاتی رژيم را
تغيير داد .گويی تاکنون فقط مديران کالن مشکل زا بوده اند،
وگرنه خمينی ،رفسنجانی ،خامنه ای ،خاتمی ،موسوی ،کروبی،
الجوردی ،گنجی ،سازگارا خود روحانی و قس عليھذا از
مدافعين برابری زن و مرد ھستند .يعنی رئيس روسا و کار
بدستان اصلی رژيم اسالمی خواھان رفع تبعيض و خشونت از
زنان ھستند و اين مديران کالن ھستند که مانع برابری زن و
مردند .اصال سنگسار و صيغه ،تعدد زوجات ،آپارتايد جنسی و
حجاب اسالمی ھمه و ھمه زير سر "مديران کالن" است! جل
الخالق! به اين ھمه دغل بازی و مردم را نفھم فرض کردن چه
بايد گفت؟ تازه جالب است می فرمايند که اين حرکت را برای
اين آغاز کرده اند تا "حساسيت جامعه ی زنان ايران" را
منعکس کنند .و اين "حساسيت" درست در شرايطی دارد
منعکس می شود که زنان دارند امور را بدست خود می گيرند و
طی يک ھفته دو مورد از نشاندن سر جای زنان مامور امر به
معروف بدست زنان جوان ،انتشار گسترده يافته است.
ضمنا اينھا ،ھم در اين بيانيه و ھم در گزارش يکی از نشست
ھايشان که فائزه رفسنجانی ھم در آن شرکت داشت ،به وعده
ھای روحانی در مورد حقوق زنان اشاره دارند .ما که در
اينمورد از اين امامزاده معجزه ای نديديم .از اين کنشگران
عزير بايد درخواست کرد که يکبار وعده ھای اين آخوند
ھمواره يار امام را برای اطالع فعالين آزادی زن و مردم منتشر
کنند.
اين بيانيه از روحانی می خواھد که "معيارھای برابری طلبانه
ی جنسيتی در درون معيارھای عينی شايسته ساالری لحاظ
شود ".معنای اين بند ُملَغَز چيست؟ در بند  ١بيانيه متوجه می
شويم .اين بند يک شاھکار بزرگ شامورتی بازی است" :ما
افرادی را شايسته ی حضور در کابينه می دانيم که نه تنھا سابقه
ی گفتار ،رفتار و عملکرد زن ستيزانه در کارنامه ی خود
نداشته باشند و زنان را شھروند درجه دوم تلقی نکنند ،بلکه
برابری حقوقی زن و مرد را به رسميت بشناسند…  ".و در بند
 ٢ادامه می دھند :افرادی که به "رفع
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بيانيه "ھم انديشی زنان برای
طرح معيار انتخاب وزرای آينده"
آب در ھاون کوبيدن يا توھم پراکنی ...
تبعيضھای جنسيتی التزام داشته باشند و
متعھد شوند که در برنامه ھای خود به از
ميان برداشتن ھر گونه تبعيض عليه زنان
پايبند باشند".
اين بيانيه به يک فکاھی نامه يا طنز شباھت
بيشتری دارد تا يک بيانيه سياسی .فقط يک
لحظه فکر کنيد اينھا از روحانی می خواھند
که "مديران کالن" را از ميان برابری
طلبان ،کسانی که به برابری زن و مرد و
رفع خشونت از زنان و ھمچنين رفع موانع
فعاليت ھای اجتماعی و مدنی و کاھش فقر و
غيره متعھد باشند ،انتخاب کند .چنين
خواستی را از کسی طلب می کنند که از
روز نخست در کنار خمينی و از کار بدستان
رژيم بوده است ،از کسی که در طول
جنايات وحشيانه و گورھای دستجمعی دھه
 ۶٠در راس امور بوده ،در سرکوب خشن،
در سنگسارھا ،اعدام ھا فقر و گرسنگی به
مردم تحميل کردن در زمان تجاوز و شکنجه

سازمانيافته ،در سرکوب وحشيانه
کردستان ،ھميشه و ھمواره يکی از
کار بدستان باالی نظام بوده است .آدم
نمی داند که به اين حرکت بخندد يا
گريه سر دھد .آيا اينھا دچار
روانپريشی شده اند ،يا مردم را ديوانه
و بی عقل فرض کرده اند؟ بايد گفت
اگر روحانی می خواست و می توانست
چنين افرادی را به مديريت کالن
بنشاند ،ابتدا برای خود فکری می کرد.
فايده اين بيانيه را در باال ذکر کرديم.
قرار است در جامعه توھم پراکنی کنند؛
اين تصور را ايجاد کنند که رژيم
اسالمی اصالح پذير است و آنھم نه
اصالحات کوچک و جزئی ،بلکه قادر
است از زنان رفع تبعيض و رفع
خشونت کند .بعالوه ،با چنين بيانيه ای
و طرح چنين خواستھايی قرار است از
روحانی تصوير يک امامزداده برابری

طلب و مدافع حقوق زن و خواھان رفع
تبعيض و خشونت از زنان بدھند .يکی از
محصوالت جانبی اين بيانيه فراخوان
پوشيده به مردم و زنان آزاديخواه به
سکوت و صبر است .دارند می گويند:
"گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم!"
دروغ ھای اين بيانيه آنچنان بزرگ است
که اگر مردم يک در صد آنرا نيز باور
کنند يک کاله بزرگ سرشان رفته است.
اين جريان را بايد وسيعا افشاء کرد .اينھا
مدافع آزادی و برابری زنان نيستند؛ اينھا
آزاديخواه و برابری طلب نيستند؛ اينھا
طرفدار رژيم اسالمی اند و تمام ھ ّم و
غمشان حفظ اين نظام است .حاال يا
نانشان از طريق اين رژيم تامين می شود
يا دنبال صواب و بفکر آخرت ھستند ،ما
وارد اين مقوالت نمی شويم .اما بايد گفت
که اين تيری در تاريکی است که به قلب
خودشان فرود خواھد آمد .مردم ذره ای
توھم به اين رژيم ندارند .مردم می
خواھند سر به تن اين حکومت نباشد.
مردم در حال دفع اين نظام جنايتکار و
ضد زن ھستند .مردم از ھر فرصتی
برای به زير کشيدن اين رژيم استفاده می
کنند .جنبش آزادی زن چھره دروغين و
ارتجاعی کنشگران ملی  -اسالمی مدافع
رژيم اسالمی را افشاء و برمال خواھد
کرد*.
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زنان در ايران چه ميخواھند؟
دو جنبش ،دو توقع ،دو روش
سياوش دانشور
اينروزھا خانمھای حکومتی و حاشيه
حکومت که بنوعی با طايفه ھای اسالمی از
"دگر انديش" و "اصالح طلب" و
"اعتدالگرا" و "علمای عظام" نشست و
برخاست دارند ،با صدور بيانيه ھا و
تومارھائی از جانب "زنان در ايران" سخن
ميگويند! گفتن اين نکته بديھی که اين
خانمھای حکومتی و ھوادارانشان در حاشيه
حکومت ،تنھا نماينده خودشان ھستند و ھيچ
ربطی به اکثريت عظيم زنان آزاديخواه و
برابری طلب در جامعه ايران ندارند ،شايد
اضافی و تکراری باشد.
اما به ھر حال ،باز يک آخوند مرتجع ظھور
کرده که او را "شيخ اميد" ناميدند و اميدھای
معطل مانده خانمھای ديروز خواھر زينب و
امروز اشراف حکومتی و ھمينطور
خانمھای ملی اسالمی شرق زده و آخوند زده
حاشيه حکومت را بارور کرده است .نکته
اما اينست که اگرچه اين جماعت بسيار
محدود اند اما به لطف رسانه ھا در داخل و
خارج صدايشان بيشتر به گوش مردم تحميل
ميشود .سياست رسانه ھا اتفاقا با سياست
ھمين خانمھا مشترک است :يک جبھه واحد
تالش دارد تقابل زنان با حکومت اسالمی را
به عرض حال نوشتن و مشاوره دادن و
خودشيرينی برای سران جمھوری اسالمی،
تحت عنوان "جنبش مطالباتی زنان ايران"
محدود و در بوق کند .ھدف اساسی اينست
که جنبش واقعی برای آزادی زن را در سايه
و حاشيه ببرند .ھدف اينست که تقابل زنان با
جمھوری اسالمی را در چھارچوبھای
اسالمی و حکومتی قالب بزنند و مھار کنند.
سياست "جنبش مطالباتی" و عريضه نويسی
برای آخوندھای حکومتی و ادبيات و
روشھای مھوع و متملق اسالمی ،با اھداف
جنبش ملی اسالمی تطابق دارد .اھداف
ارتجاعی به روشھای ارتجاعی و ادبيات
ارتجاعی و خواستھای ارتجاعی متکی است.

سياستھای اين جنبش و مشخصا اينجا
زنان اسالمی را ،در بستر فضائی که
بدنبال از صندوق درآوردن روحانی
ايجاد شده بايد ديد .در اين چھارچوب،
ھر گروھی ،چه زنان و چه ھنرمند و
چه کارگر و روزنامه نگار ،اگرچه از
دريچه "مطالبات معوق مانده" خود
وارد ميشود ،اما ھدف عمومی اينست
که بگويند ھمه اقشار "قانونگرا" شدند،
به طرف حکومت اسالمی سجده
ميکنند ،و مطالبات شان را در
چھارچوب قانون و حکومت اسالمی
پيگيری ميکنند .برخی ھم برای اين
نمايش تملق اسالمی تئوری سرھم
ميکنند و به سھم خودشان با موج ھمراه
ميشوند.
جنبش نخواستن ،جنبش آزادی زن
جنبش آزادی زن دقيقا با اھداف و
سياستھا و روشھای اين جنبش
ارتجاعی و اسالم زده مخالف است .اين
کارناوال تملق اسالمی ،نه فقط منعکس
کننده توقعات اکثريت عظيم زنان در
ايران نيست بلکه با واقعيت جاری و
قابل ديدن جامعه ايران تماما متفاوت
است .آنچه در خانه ھا و خيابانھا و ھر
گوشه و برزن در ايران جاری است،
تماما در تقابل با اين نمايشنامه اسالمی
– فمينيستی است .واقعيت زندگی مردم
در ايران اتفاقا نشان ميدھد که اين
تحرکات اسالمی دقيقا از کجا ريشه
ميگيرد .ھر روز در خيابانھای ايران
کشمکش و درگيری شديد برسر حجاب
و سر و وضع و آرايش و تقابل با
دخالت بيجای نيروھای اسالمی بيوقفه
در جريان است .بطور مرتب و در
آرايشھا و تاکتيک ھای مختلف ،پليس و
نيروی انتظامی و گروھھای نھی از
منکر و خالصه ھمه دار و دسته ھای
ارتش ضد زن بسيج ميشوند .تھاجم

خيابانی و مزاحمت و دستگيری و توھين
را شروع ميکنند .به ھر روشی دست
ميزنند تا بلکه ظاھر شھر کمی اسالمی
شود و به دل ريش شده دايناسور آيت ﷲ
ھا کمی مرھم بزنند .اما نتيجه ای ندارد.
ظاھرا تشديد سرکوب زنان کارساز نبوده
است .چون با وجود گسترش عملياتھای
ضد زن ،پاسخ زنان و مردم منزجر از
اسالم و آخوند ھر روز جدی تر و قاطع
تر ميشود .ديگر صحنه تقابل زنان و
اوباش اسالمی در خيابانھا مثال با بحث و
جدل جمعی و فراری دادن زن دستگير
شده تمام نميشود .روزی نيست که اين
خانمھای مامور نھی از منکر توسط زنان
آزاديخواه گوشمالی داده نشوند و
"فراری" داده نشوند! طرف با لحنی حق
بجانب و از موضع قدرت ميگويد:
حجابت را درست کن! پاسخ ميشنود :خفه
شو ،به تو ربطی ندارد ،گورتو گم کن!
اگر سماجت بخرج دھد ،حجاب طرف را
ھم از سرش ميکشد و يا گوشمالی اش
ميدھد! مردم ھم حمايت ميکنند ،چنين
واکنشی را طبيعی ميدانند و کمک ھم
ميکنند! و اين اخبار دھن به دھن ميچرخد
و تند تند صحنه ھای بيشتری تکرار
ميشود .فرمانده ناجا زير اين فشارھا و
تقابل شديد زنان با زن ستيزی حکومت
اسالمی ،پس مينشيند و مرحله سوم
عمليات ضد زن را متوقف ميکند .ديدند
"ھوا پس است" ،موقتا عقب نشستند و به
فاز مظلوم نمائی خزيدند.
در روزنامه ھا گزينشی گزارش و مقاله و
خبر منتشر ميکنند که خبر از آغاز يک
جنگ تمام عيار ميدھد .ديگر ترس از اين
نيست که دستگير
صفحه ۵

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

صفحه ۵

شماره ٩۵

زنان در ايران چه ميخواھند؟
دو جنبش ،دو توقع ،دو روش ...

شوی و جريمه بدی و غيره .مستقيما
ميگويند" :ھر طور که دلم ميخواھد لباس
ميپوشم ،به تو ربطی ندارد ،اينطور ميپوشم
تا چشم آقاتون درآد"!
و اينھا مشتی از خروارند .اينھا گوشه ای از
چھره يک جامعه غير اسالمی است که در
ھر گوشه زندگی خصوصی مردم جاری
است .غير اسالمی بودن جامعه ايران و
قبول نکردن قوانين اسالمی و آپارتايد جنسی
توسط جامعه ايران ،پديده جديدی نيست .ما
ھمواره بر اين واقعيت ،در مقابل کسانی که
يک تصوير اسالمی و سنتی و عقب مانده از
جامعه ايران و زنان ميدھند ،تاکيد کرده ايم.
آنچه جديد است اينست که ديگر مردم
حوصله جر و بحث با اوباش ضد زن را
ندارند و در ذھن و عملشان دارند آنھا را
کنار ميگذارند .چھره دو شخصيتی يا دبل
کاراکتر معروف مردم در زندگی خصوصی
و در بيرون و در جامعه ،دارد يواش يواش
به ھم منطبق و به يک شخصيت واحد تبديل
ميشود .اين اخبار و درگيريھای زنان در
خيابانھا در دو سه ھفته گذشته ،اگر چيزی
را نشان ميدھد اينست که مردم ديگر جانشان
به لب شان رسيده و بويژه در اين گرمای
تابستان حوصله شنيدن ترھات خواھر زينب
ھا را ندارند .وضعيتی انفجاری که رژيميھا
بايد "با احتياط" با آن برخورد کنند و در
آستانه تحليف آخوند روحانی سود و زيان
عمليات ھای ضد زن را در نظر بگيرند .لذا
فرمانده نيروی انتظامی عقب می نشيند،
مرحله سوم عمليات ضد زن متوقف ميشود،
و تبليغات ضد زن و جنگ نرم جلو می آيد تا
برای دور بعدی خودشان را آماده کنند.

شده و تصوير و قامت واقعی اش زير
چادر سياه اختناق اسالمی بوضوح ديده
نميشود .در کنار اين نخواستن عظيم که
به زنان ھم محدود نميشود ،يک جريان
اسالمی حکومتی و موئتلفين سياسی
غير حکومتی شان وجود دارد که ھر
روز اين لولوی خيابانی را نشان رژيم
ميدھند تا نرخ شان را در بازار بورس
اسالمی باال ببرند .اين جنبشی ھم جنس
و ھم سوی حکومت عليه زنان است که
دل برای اسالم و حاکميت آخوند و
قانون اساسی حکومت اسالمی

ميسوزاند و منافعش با منافع رژيم اسالمی
منطبق است .اين دو جنبش روشھا و
سياستھا و افق و آرمان اجتماعی تماما
متفاوت و متضادی دارند .قابل جمع
نيستند و پيروزی يکی در گرو از ميدان
بدر کردن ديگری است.
تحرکات ضد زن اسالميھای طرفدار
حکومت به حکم تناقضات جمھوری
اسالمی و اينجا ضديت اسالم با موجوديت
و حقوق پايه ای زنان ،دوام زيادی ندارد
و بسرعت به حاشيه ميرود .اما اين
شکست سياسی حکومتيھا بايد در قلمرو
جامعه و در مقابل چشم جھانيان صورت
گيرد.اين شکست بايد مستقيما به پيروزی
جنبش آزادی زن ترجمه شود .جنبش
آزادی زن فی الحال تعرض عليه
اسالميون ضد زن را با انرژی باالئی
آغاز کرده است .اولين نتيجه گسترش اين
اعتراضات ،جمع شدن بساط تملق اسالمی
طيف خانمھای اسالم زده و آخوند زده
خواھد بود* .

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

در ايران يک جنبش واقعی و توده ای
قدرتمند وجود دارد که وضعيت کنونی و
جمھوری اسالمی و سلطه سياه زن ستيزی و
آپارتايد جنسی نميخواھد .اين جنبش آزادی
زن است که ھمواره و ھر روزه سرکوب

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!

آزادی زن

صفحه ۶

شماره ٩۵

اراجيف ضد زن اسالمی
اعتراض وسيع زنان در ترکيه
آذر ماجدی
يک وکيل اسالمی و فيلسوف صوفی بنام
"عمر تورگل ايناچر" در برنامه افطار در
تلويزيون دولتی ترکيه اراجيفی عليه زنان
حامله به زبان آورد که موجب يک اعتراض
وسيع در اين کشور شد .اين جاھل عقب
افتاده اسالمی گفت" :اعالم حاملگی با طبل
و دھل مغاير تمدن ماست .زنان حامله نبايد
با آن شکم ھا در امکان عمومی ظاھر شوند.
در ماه ھفت و ھشت حاملگی ،مادران آتی
بايد فقط شبھا ھمراه شوھرانشان با ماشين به
ھوا خوری بروند ،اما ما اين زنان حامله را
در تلويزيون می بينيم .اين شرم آور است.
اين واقع گرايی نيست ،غيراخالقی است".
بالفاصله پس از اين سخنان ،مردم اعتراض
خود را در فيس بوک و تويتر اعالم کردند و
روز پنجشنبه  ٢۵ژوئيه دو تظاھرات در
شھر استانبول ،يکی در ميدان تقسيم و
ھمچنين در شھر کاناک کاله در شمال غربی
ترکيه سازمان يافت .در اين تظاھرات زنان
حامله وسيعا شرکت داشتند و ھمسرانشان در
ھمبستگی با آنھا بالشی زير پيراھنشان قرار
داده بودند.

وزارت دادگستری طی ھفت سال،
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٢نرخ قتل زنان افزايشی
 ١۴٠٠درصدی داشته است .در
سال ٢٠٠٢تعداد  ۶۶زن بقتل رسيدند،
در حاليکه در ھفت ماه اول سال ٢٠٠٩
تعداد  ٩۵٣زن بقتل رسيده اند.
سازمانھای مدافع حقوق زن و نيروھای
سکوالر و چپ افزايش خشونت عليه
زنان و قتل زنان عمدتا توسط
ھمسرانشان را نتيجه حکومت اسالمی
ھا در ترکيه می دانند.
خيزش توده ای عليه حکومت اسالمی
اردوغان که چند ھفته پيش با اعتراض
عليه قطع درختان در ميدان تقسيم
استانبول آغاز شد ،به يک اعتراض

ضد حکومت ،ضد قوانين اسالمی که
دولت طی ده سال اخير بتدريج بتصويب
رسانده و ھمچنين عليه محو مظاھر
سکوالريسم در ترکيه بدل شده است.
جنبش اعتراضی در ترکيه عليه حکومت
اسالمی حزب عدالت و توسعه يک
تعرض مھم و توده ای عليه جنبش اسالم
سياسی است .اين خيزش بويژه در
شرايطی که دولتھای غربی ،بسرکردگی
آمريکا ،می کوشيدند مدل حکومت
اسالمی ترکيه را تحت عنوان "اسالم
معتدل" بعنوان آلترناتيو در منطقه پياده
کنند ،از اھميت بسيار برخوردار است.
مردم در ترکيه از ابتکارات بسيار جالبی
در اعتراض به دولت و مقابله با
سياستھای سرکوبگرانه يا تحميق کننده آن
استفاده کرده اند .اعتراض زنان حامله و
ھمبستگی مردان با آنھا يک واقعه مھم
عليه اسالم و جنبش اسالم سياسی است.
جنبش آزادی زن يک دشمن قاطع و
خستگی ناپذير اسالم و جنبش اسالم
سياسی است که اکنون در کل منطقه
بميدان آمده است .بايد اين جنبش را با تمام
قوا تقويت نمود .بايد اسالم سياسی را
کامال به زمين زد و برای ھميشه به
حاشيه جامعه راند* .

حمالت دولت اسالمی حزب عدالت و توسعه
به حقوق و موقعيت زنان در اين تظاھرات و
در خيزش اخير توده ای در ترکيه مورد
اعتراض قرار گرفته است .طبق اطالعيه

تلويزيون آزادی زن

آزادی زن

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

نشريه سازمان آزادی زن

مگاھرتز ١١۶۴٢ :سيمبل ريت٢٧۵٠٠ :

www.azadizan.net

کانالKM TV :

سردبير :آذر ماجدی

به دوستانتان اطالع دھيد!

majedi.azar@gmail.com

ھيئت تحريريه:
آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور
صفحه ۴

آزادی زن

شماره ٩۵

صفحه ٧

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.

لينک برنامه اين ھفته تلويزيون مدوسا
اين برنامه مدوسا تی وی حاوی مصاحبه آذر ماجدی با مريم کوشا درباره موقعيت اسالم سياسی و جنبش آزادی زن  ،صحبتی
درباره جنبش اعتراضی عليه راسيسم در آمريکا و تفاوت اين اعتراضات با اعتراضات دو دھه اخير و بحثی درباره اعدام است.
مدوسا تی وی روزھای جمعه به ساعت  ٢بوقت اروپای مرکزی از کانال  KMTVپخش می شود .لطفا از نظرات خود ما را مطلع سازيد

http://www.youtube.com/watch?v=XyUbpcpHDlg

تلويزيون مدوسا

برنامه ای از آذر ماجدی

روزھای جمعه ھا از ساعت  2تا  3بعدازظھر به وقت اروپای مرکزی
کانال KMTV :مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
به دوستانتان اطالع دھيد!
صفحه ۴

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

آزادی زن

صفحه ٨

شماره ٩۵

تونس:
تقابل با اسالم سياسی تشديد ميشود!
سياوش دانشور
ترور محمد البراھمی از چھره ھای غير
مذھبی و الئيک ،جامعه تونس را بيش از
پيش قطبی کرد .تقابل کارگران و مردم
آزاديخواه تونس ،زنان ،انقالبيون و
سکوالرھا با جريان اسالمی حاکم تشديد شد.
اين کشمکش قبلتر برسر خواستھای پايه ای
مردم و بعدتر برسر قوانين اسالمی جديد
وجود داشت .جامعه تونس از رويدادھای
مصر و سرنگونی اخوان المسلمين فورا
تاثير پذيرفت و اعتراضات عليه النھضه
دوقلوی سياسی اخوان المسلمين آغاز شد .اما
با ترور محمد البراھمی اين اعتراضات به
اوج رسيد .پس از شکری بالعيد ،محمد
البراھمی دومين شخصيت سکوالر جامعه
تونس است که مورد ھدف گلوله
تروريستھای اسالمی قرار ميگيرد.
خيابانھای تونس صحنه تظاھراتھای وسيع
توده ای است و ديروز شنبه تشيع جنازه
البراھمی با يک تظاھرات گسترده ضد
حکومتی ھمراه شد .ھمه جا و از ھر سو
انگشت اتھام بسوی حزب اسالمی حاکم
النھضه نشانه ميرود و خواست سرنگونی
حکومت اسالمی با صدای بلند در خيابانھا
اعالم شده است.
اين ترور سياسی در جامعه تونس و در
سطح حکومتی عواقب پيچيده ای ببار آورده
است .النھضه از خود سلب مسئوليت ميکند
و در عين حال از وحشت سرنگونی
ھوادارانش را برای تقابل با مخالفين ،درست
مانند اخوان المسلمين در مصر ،به خيابانھا
آورده است .اين قتل آرايش تاکنونی درون
حکومتی را بھم ريخت و به تقابل نيروھای
درون حکومتی دامن زد .تنھا در يک مورد
در اعتراض به قتل و ترور محمد البراھمی،
که خود از اعضای مجلس ملی تدوين قانون
اساسی تونس بود ۵٢ ،نفر از نمايندگان
مجلس ملی تدوين قانون اساسی تونس از
سمت خود استعفا دادند و خواستار انحالل
اين نھاد شدند .ارتش تالش ميکند نقش

عنصر "حفظ آرامش و امنيت" را
برعھده بگيرد و مانع درگيريھای
خيابانی شود .در جامعه و ميان مردمی
که حکومت اسالمی نميخواھند ،بويژه
بعد تحوالت در مصر ،بدنبال عقب
راندن اسالميھا به کنج حجره ھا و
مساجد ھستند.

محمد البراھمی

ترور سياسی البراھمی جرقه ای بود تا
تونس راه مصر را برود .سرنگونی
حکومت اسالمی النھضه فشرده اين
خواست است .با ترور در تونس ،ترور
در ليبی ،ترور در مصر ،ترور در
کشورھای خاورميانه ،بيش از پيش

ھمچنين به مسئله تقابل سکوالريسم و
برابری طلبی با ارتجاع اسالمی النھضه
دامن ميزند و آنرا تشديد ميکند .اتحاديه
ھای کارګری تونس روز جمعه وارد
اعتصاب عمومی در اعتراض به ترور
محمد البراھمی شدند.

دختر محمد البراھمی در اعتراضات تونس به ترور پدرش
روشن ميشود که جنبش اسالمی به
موضع دفاعی افتاده و به رکن اساسی
اش يعنی تروريسم رو آورده است.
ترور در تونس از نظر سياسی قرار
بود جلوی تکرار مصر را بگيرد اما
ظاھرا نتيجه عکس داده است.
ترور دو شخصيت سکوالر چپ در
فاصله شش ماه در جامعه تونس

وقت آنست جنبش سوسياليستی و کارگری
در تونس ،جنبش آزادی زن و اردوی
آزاديخواھان و برابری طلبان برای پايان
دادن به حکومت اسالمی تونس بميدان
بيايند و کار را تمام کنند .دوران
سرنگونی حکومتھای اسالمی آغاز شده
است* .
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تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

