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خشونت نسبت به زنان،
مقصر کيست؟
آذر ماجدی
در گوگل عبارت خشونت نسبت به زن را جستجو کنيد تا با يک
ماتريال عظيم در باره آمارھای مختلف از خشونت نسبت به زنان
روبرو شويد .از تجاوز و ايذاء جنسی تا کتک زدن و ضرب و
جرح و قتل زنان .کمپين ھای وسيع برای مقابله و ريشه کن کردن
خشونت عليه زنان از طرف سازمانھا و نھادھای مختلف
سازمانيافته است .ھمه می گويند که می خواھند اين خشونت را
پايان دھند ،سند تصويب ميکنند؛ تاريخ برای پايان دادن به آن اعالم
می کنند؛ اما خشونت نسبت به زنان نه تنھا کاھش نيافته که بيشتر
شده است .آيا اين حيرت آور نيست؟ پس تالش ھای نھادھای بين
المللی از جمله سازمان ملل به چه منجر شده است؟
جنگ يک عامل مھم و تعيين کننده در افزايش و تشديد خشونت،
بويژه تجاوز نسبت زنان است .در کشورھای آفريقايی که به يمن
برقراری نظم نوين جھانی ،اکنون دو دھه است در سناريوی سياه
جنگ و ويرانی دست و پا می زنند ،تجاوز افزايش نجومی يافته
است .کنگو يک نمونه وحشتناک استفاده از اسلحه تجاوز در جنگ
است .در عراق طی ده سال جنگ آمريکا عليه اين کشور آزار و
اذيت جنسی زنان و تجاوز افزايش يافته است؛ در آفريقای جنوبی
که فقر و بيکاری بيداد می کند ،تجاوز بشدت زياد است .در ھند
تجاوزھای دستجمعی عليه زنان يک امر عادی است .اخيرا شاھد
بوديم که چگونه حمله ،ضرب و جرح و تجاوز گروھی به يک زن
جوان  ٢٣ساله که منجر به مرگ او شد ،به يک جنبش اعتراضی
وسيع در اين کشور دامن زد .اما اين جنبش که با ھمبستگی بين
المللی وسيعی مواجه شد نتوانست از ميزان تجاوز بکاھد؛ در ھمين
مدت کوتاھی که از اين واقعه دردناک ميگذرد چندين تجاوز ديگر
فقط توسط رسانه ھای بين المللی گزارش شده است .جامعه ھند که
"بزرگترين دموکراسی جھان" نام گرفته است ،جامعه ای است
مبتنی بر تبعيض وحشيانه ،بی عدالتی ،نابرابری ،فقر و فالکت
وسيع ،استثمار شديد سرمايه ،يکی از نمونه ھای برجسته جامعه ای
که فاصله فقير و غنی در آن انسان را مشمئز می کند.
فحشاء پديده ای کھن است .اما در جامعه مدرن امروز بصورت
يک صنعت پر درآمد و بسيار خشن درآمده است .عالوه بر زنانی
که بعلت فقر به تن فروشی روی می آورند ،زنانی که بخاطر
حاکميت سنتھای عقب مانده مذھبی بداليل ناموسی مجبور به فرار
از خانه و به فحشاء کشيده می شوند ،اکنون قاچاق زنان و کودکان
و بردگی جنسی به يک پديده وسيع بدل شده است .باندھای قاچاق
زنان و کودکان را دست و پا بسته ،ھمچون مواد مخدر از کشوری
به کشوری ديگر قاچاق می کنند .ھر از چندگاھی در روزنامه ھا و
رسانه ھا خبر کشف يک باند قاچاق انسان برای فروش تن شان در
بازار فحشاء روبرو می شويم .در برخی کشورھای خليج بازار

برده فروشی برقرار است و دختران جوانی که از کشورھای
ھمسايه به اين کشورھا برده شده اند در مالء عام بفروش می
رسند.
اين واقعيت دنيای امروز در قرن  ٢١است .نه تنھا خشونت
نسبت به زنان کاھش نيافته است ،بلکه با اتکاء به تکنولوژی و
بازار مدرن وحشيانه تر نيز شده است .ريشه اين خشونت در
کجاست؟ چرا چنين خشونت عنان گسيخته ای عليه زنان انجام
می گيرد؟ آيا اين پديده منحصر به کشورھای آفريقايی ،ھند و يا
کشورھايی با موقعيت اجتماعی  -اقتصادی مشابه است؟ و
باالخره برای مقابله با خشونت عليه زنان چه بايد کرد؟
خشونت بر مبنای جنسيت
يک حقيقت جوامع امروز به رسميت شناختن وجود خشونت
نسبت به زنان است .تعيين يک روز بعنوان روز جھانی مبارزه
عليه خشونت نسبت به زنان که در تمام دنيا برسميت شناخته
شده ،خود بھترين گواه وجود اين پديده مزمن و شنيع در ھمه جا
و تالش برای ريشه کن کردن آنست .اما ھمانطور که در باال
اشاره کرديم ،از آنروزی که چنين روزی اعالم و برسميت
شناخته شده است ،ذره ای از ميزان و شدت خشونت نسبت به
زنان کاھش نيافته است .اولين سوالی که بايد به آن پرداخت
چنين است :آيا اين خشونت يک پديده "مردانه" است؟ اين آن
سوالی است که بعضا بدون ھيچگونه ترديد و نقدی پاسخ مثبت
می گيرد .نظر رايج و عاميانه بر خشن بودن ذاتی مردان،
بداليل بيولوژيک و ھورمونی و اگر نه "لطيف" بودن زنان،
غير خشن بودن آنھا حکم می دھد .اين افسانه ای بيش نيست.
چرا؟
مگر نه اينکه ھر دقيقه تعدادی زن مورد تجاوز مردان قرار می
گيرند؟ مگر نه اينکه خشونت درون خانواده ،کتک زدن زن
توسط شوھر يک امر عادی در سراسر جھان است؟ پس چگونه
ادعا می کنيم که تز "خشونت ذاتی" مردان ،بی پايه و يک
افسانه است؟ اين فاکت ھا درست و واقعی است .اما اوال اين
تمام حقايق در مورد خشونت اعمال شده درون چھارچوب
خانواده و در سطح اجتماع نيست؛ ثانيا خشونتی که از جانب
مرد عليه زن اعمال می شود را نمی توان يک امر ذاتی ناميد،
يعنی با عوامل بيولوژيک توضيح داد .مقوله خشونت بطور کلی
و خشونت عليه زنان بطور خاص يک پديده اجتماعی است،
کمااينکه با تغييرات فاکتورھای اجتماعی ،اقتصادی و سياسی
تغيير کرده و می کند.
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خشونت نسبت به زنان،
مقصر کيست ...
بيولوژی يا اجتماع
زنان فقط قربانی خشونت مردان نيستند.
زنان بسياری مورد خشونت زنان قرار می
گيرند .بطور نمونه ،کتک زدن کودک ،چه
دختر و چه پسر ،حتی بعضا تا حد شکنجه،
عموما توسط مادر انجام ميشود .حتی بطرق
مختلف اعالم شده است که پدر بيشتر فرزند
پسر را تنبيه بدنی می کند ،در حاليکه دختر
توسط مادر تنبيه بدنی می شود .در بسياری
جوامع ،بويژه جوامعی که از نظر مناسبات
اجتماعی عقب مانده تر ھستند؛ در مناسبات
عشيرتی ،روستايی و غيره ،مادر شوھر يک
عامل مھم خشونت نسبت به زن است .کتک
زدن ،فحاشی ،حتی قتل عروس توسط مادر
شوھر پديده ای شناخته شده در جوامعی
مانند ھند است .در ايران در بخش سنتی تر
جامعه عموما مادر شوھر سمبل يک قدرت
استبدادی است .بطور کلی فاميل شوھر يک
نھاد خشونت و تحقير زن در چنين جوامعی
است .خواھران شوھر نقش مھمی در اذيت
و آزار جسمی و روانی زن دارند .خشونت
لفظی و آزار و اذيت جاری ھا نسبت بھم
يک نمونه ديگر خشونت زنان نسبت
بيکديگر است .ھوو در جوامع اسالم زده
مقوله ای ترس آور و نفرت انگيز است.
معموال ھوو ھا بطرق مختلف ،از جمله
مانيپوالسيون شوھر نسبت بيکديگر خشونت
اعمال می کنند" .زن پدر" مقوله ديگری
است که در چنين جوامعی با زجر و خشونت
تداعی می شود .خشونت وحشيانه "زن پدر"
نسبت به فرزندان شوھر در جوامع عقب
مانده تر امری عادی محسوب می شود.
مھاجرت دختران نوجوان و زنان از برخی
کشورھای فقيرتر بطور مثال از کشورھای
آسيای جنوب شرقی ،فيليپين و غيره به
کشورھای عربستان سعودی ،شيخ نشين ھا،
ھنگ کنگ و حتی در مقطعی به ايران
بعنوان مستخدم چندين دھه است که جريان
دارد .اين زنان بخت برگشته عموما مورد
خشونت بسيار قرار می گيرند .کار شديد،
شبانه روزی و بال انقطاع ،فحاشی ،کتک
خوردن و تجاوز سرنوشت بسياری از آنھا

را رقم می زند .بغير از تجاوز که کار
مردان "محترم" خانواده است و از
طرف "خانم" ھای خانه ناديده گرفته
می شود ،بقيه موارد خشونت عمدتا از
طرف "خانم" خانه نسبت به مستخدم
بی پناه اعمال می شود.
در فحشای سازمانيافته ،فاحشه خانه ھا
و غيره ،زنان نقش فعالی در اعمال
فشار و زور به زنان تن فروش ايفاء
می کنند .ھم اکنون در برخی
کشورھای اروپايی خانه ھايی برای پناه
دادن مردانی که مورد خشونت زنانشان
قرار می گيرند ايجاد شده و مساله
خشونت خانوادگی ديگر فقط از
خشونت مرد نسبت به زن حکايت
ندارد .بويژه در سنين باالتر مردان نه
چندان معدودی از طرف ھمسرانشان
تحت خشونت لفظی و بدنی ھستند .و
باالخره ،عليرغم تصور عمومی
فمينيستی که برای کاھش خشونت در
جامعه خواھان بقدرت رسيدن زنان در
حاکميت جامعه ھستند ،تجربه تاکنونی
نشان داده است که ھرگاه زنان در مقام
حکومتی قرار گرفته اند در خشونت و
ارتشاء دست کمی از مردان نداشته اند.
از کاترين کبير در روسيه تا ملکه
آنتوانت در فرانسه ،از مارگارت تاچر
در انگلستان تا اينديرا گاندی در ھند،
ھمگی بعنوان نمونه ھای برابری مرد
و زن نام برده می شوند!
آيا اين تالشی برای از مھلکه در بردن
مردان و باين اعتبار يک حرکت
مردساالرانه و زن ستيزانه نيست؟
خير ،مطلقا خير .اين تالشی است برای
نشان دادن ريشهُ واقعی ستم و سرکوب
بر زنان .اين واقعيت که زنان طی يک
تاريخ طوالنی مورد سرکوب و ستم
بوده اند ،سندی بر خشن بودن مردان
نيست .اين مناسبات اجتماعی است که
خشونت را در جامعه توليد و بازتوليد
می کند و مردان را به ابزاری برای

اعمال خشونت بر زنان بدل می سازد.
کمااينکه ھمانگونه که در باال اشاره شد
زنان نيز به ابزار خشونت نسبت به زنان
ديگر بدل می شوند .در عين حال شاھديم
که به درجه ای که جوامع رشد يافته اند،
جنبش ھای اجتماعی وسيع شده اند ،جنبش
آزادی زن گسترش يافته است ،مردان
بيشتر و بيشتری به کمپ مبارزه با
بيحقوقی زن و خشونت نسبت به زن
روی آور می شوند .ھمين نمونه اخير در
ھند که شاھد شکل گيری يک جنبش عظيم
عليه تجاوز و خشونت نسبت به زنان بوده
ايم ،مردان بسياری در اين جنبش شرکت
فعال دارند .در ايران مردان بسياری
فعالين جنبش حقوق زن ھستند.
جامعه ای که ارکانش بر خشونت نھاده
شده است ،بطور روزمره خشونت را
باشکال مختلف درون خود توليد و
بازتوليد می کند .نظام سرمايه داری که
بر خلع يد از بخش وسيعی از جامعه بنا
گذاشته شده ،بخش وسيعی که برای
گذران زندگی شان بايد نيروی کار خود
را به اقليتی که تمام وسايل توليد و مبادله
را در اختيار دارد بفروش رسانند؛ در
جامعه ای که سود و فقط سود نقطه
محرکه آنست؛ در جامعه ای که برای
حفظ اين مناسبات نابرابر و سرکوبگرانه
زندان و دادگاه ساخته شده و يک پليس و
ارتش منظم سازمان داده است؛ در جامعه
ای که سرمايه داران حکم می رانند و به
راحتی از يک روز به روز ديگر يک
خانواده را از خانه اش بيرون می اندازند
و نان شب شان را قطع می کنند؛ در
جامعه ای که حرمت انسان با کلفتی کيف
پولش تعيين می شود؛ در جامعه ای که
دزدان و رياکاران ھمه کاره و مردم
شريف و زحمتکش ھيچ کاره اند؛ در
چنين جامعه ای وجود خشونت امری
طبيعی است .
اين مناسبات برای ادامه حيات و توجيه
خويش نياز به يک ايدئولوژی نيز دارد.
يک ايدئولوژی که وجود اين مناسبات و
نتايج آنرا طبيعی و ازلی ابدی جلوه دھد؛
يک ايدئولوژی که حداکثر در نقد
مناسبات ،انسان را به تالش برای
اصالحاتی در آن و کارھای خيرخواھانه
سوق دھد .ايدئولوژی حاکم در ھر جامعه
ابزاری مھم در
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خشونت نسبت به زنان،
مقصر کيست ...
توضيح و توجيه مناسبات نابرابر ،سرکوب
و خشونت در جامعه است .يک عنصر
اصلی و مھم اين ايدئولوژی مذھب است .و
کيست که نداند تمام مذاھب تابعيت زن از
مرد را تبليغ و ترويج می کنند .زن خدمتکار
و تحت حاکميت مرد بايد باشد .اين حکم کليه
مذاھب است و صرفا به اسالم ،يھوديت و

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

مگاھرتز ١١۶۴٢ :سيمبل
ريت٢٧۵٠٠ :

کانالKM TV :
به دوستانتان اطالع دھيد!

مسيحيت محدود نمی شود؛ چنانچه
ديديم امام ھا و مالھای نوع ھندی پس
از واقعه وحشتناک تجاوز گروھی و
قتل آن دختر جوان ،حکم بر اين دادند
که دختر اگر نه بيشتر به اندازه  ۶مرد
مھاجم مقصر بوده است .فشار مذھب
آنچنان زياد است که پدر دختر مجبور
از دفاع از دخترش شده است.
مبارزه عليه خشونت نسبت به زنان
بخشی از مبارزه برای ايجاد جامعه ای
بری از خشونت ،آزاد ،برابر و مرفه
است .بايد عليه اين خشونت شنيع
جنگيد؛ بايد نسبت به ريشه اين خشونت

آگاھی ايجاد کرد؛ بايد نشان داد که چرا
قول و قرارھای دولتھا ،سازمان ملل،
اروپای واحد و امثالھم پوچ و بيحاصل
اند؛ چرا عليرغم قولھای آنھا و تصويب
اسناد مختلف ما با رشد خشونت نسبت به
زنان روبرو ھستيم و چگونه اين حکومت
ھا و نھاد ھا خود در اين افزايش آن نقش
دارند؛ بايد نشان دھيم که برای ريشه
کردن دائمی خشونت نسبت به زنان بايد
اين نظام وارونه را واژگون کرد و دنيا را
بر قاعده اش بر زمين گذاشت .ايجاد يک
جامعه آزاد ،برابر و مرفه بر ويرانه ھای
اين نظام نابرابر و سرکوبگر تنھا راه
خالصی از خشونت نسبت به زنان است.

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!

آزادی زن

نشريه سازمان آزادی زن

www.azadizan.net

سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

ھيئت تحريريه :آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!

صفحه ۵

آزادی زن

صفحه ۵

شماره ٩۶

چرا سازمان آزادی زن
متفاوت است؟
آذر ماجدی
اين متن ب ر م ب ن ای س خ ن ران ی آذر م اج دی در
سمينار دھمين سالگرد سازمان آزادی زن ت ھ ي ه
شده است

منھم به ھمه شما خوشامد می گويم و تشکر
می کنم که به اينجا آمديد تا با ھم دھمين
سالگرد تاسيس سازمان آزادی زن را در
آستانه  ٨مارس گرامی بداريم.
جنبش آزادی زن در ايران يک جنبش بسيار
زنده ،ديناميک ،توده ای و راديکال است.
انعکاس اين واقعيت را در ميان اپوزيسيون
خارج کشور مشاھده می کنيم .مباحث
مربوط به حقوق زن و جنبش آزادی زن
ھميشه از مباحث گرم در ميان اپوزيسيون
است .يک نکته جالب ديگر شرکت و
حضور نسبتا وسيع مردان در اين جنبش
است .بويژه در کنفرانس ھا و مراسمی که
از طرف ما برگزار ميشود ھميشه تعداد
مردان قابل توجه است .اين بيانگر اھميت و
جايگاه مساله زن در جنبش ما ،جنبش
کمونيسم کارگری است .بخاطر دارم که در
کنفرانس ھای اول و دوم مدوسا در استکھلم
و کلن در سالھای  ١٩٩٩و  ٢٠٠٠ميھمانان
ما شگفتی شان از حضور تعداد بسياری مرد
در اين جلسات را ابراز می کردند .نزد ما
مساله زن جايگاه بسيار بااليی دارد و يکی
از مسائلی است که ھمواره بخش مھمی از
توجه و انرژی ما به آن اختصاص يافته
است.
تعلق به يک جنبش وسيع و راديکال
سازمان آزادی زن ،ھمانطور که مريم کوشا
اشاره کرد ،ده سال پيش تاسيس شد ،اما
سازمان آزادی زن خلق الساعه نبود؛
سازمان آزادی زن در بستر يک جنبش
وسيع با يک سابقه فعاليت متمرکز برای
آزادی زن تشکيل شد .ھمانطور که اشاره
کردم ،پيش از تشکيل سازمان آزادی زن ما
در ظرف کانون زنان و سوسياليسم و حول

مجله مدوسا فعاليت می کرديم .بمدت ۵
سال اين کانون فعاليت خود را حول
انتشار مجله مدوسا و سازماندھی
کنفرانس ھای مدوسا ادامه داد .مجله
مدوسا بگفته بسياری يک نشريه جدی و
جالب توجه بود که می کوشيد يک
نگرش متفاوت به مساله زن و رھايی
زن ارائه کند و به مسائل مختلف زنان و
جنبش حقوق زن می پرداخت .از
موقعيت اقتصادی زن تا خشونت عليه
زنان ،فحشاء ،بيحقوقی ،اسالم سياسی،
جنبش حقوق زن در ايران ،و مطالعه
تاريخ جنبش آزادی زن ،بويژه جنبش
آزادی زن در طول و پس از انقالب
اکتبر در روسيه و جمھوری ھای
شوروی در مدوسا مورد تحليل و
بررسی قرار می گرفت.
مدوسا ھمچنين سه کنفرانس بسيار موفق
در زمينه موقعيت جنبش حقوق زن در
ايران ،موقعيت و حقوق زن،
مردساالری ،نقش مذھب و فرھنگ و
کمونيسم کارگری و مساله زن برگزار
کرد .کنفرانس اول مدوسا که شيرين
عبادی و مھناز افخمی از سخنرانان آن
بودند و مھرانگيز کار ھم به آن دعوت
شده بود که بعلت مشکالت پاسپورتی
نتوانست در آن شرکت کند ،مثل بمب
در ميان اپوزيسيون ترکيد و در برخی
نشريات در ايران اخبار آن منعکس شد.
اين يک کار کامال جديد بود .برخی از
نيروھای چپ ما را مورد حمله قرار
دادند که چگونه با سلطنت طلبھا يا ملی
 اسالميھا دور يک ميز نشسته ايد؟ وما نيز پاسخ داديم که ما با رژيم اسالمی
می جنگيم و با ساير نيروھا جدل می
کنيم.
در کنفرانس سوم ما بر فعاليتھای جنبش
کمونيسم کارگری و فعالين آن در مورد

مساله زن متمرکز شديم و نقش اين جنبش
را در جنبش آزادی زن در ايران مورد
بررسی قرار داديم .بخاطر دارم که يک
ژورناليست دانمارکی در اين کنفرانس
شرکت داشت و با دقت و اشتياق خاصی
تمام کنفرانس را دنبال می کرد؛ اين
کنفرانس او را شوکه کرده بود .با يک
تصور ديگر به اين کنفرانس آمده بود و
آنچه مشاھده می کرد برايش تعجب آور و
جالب توجه بود .گزارش جالب و مفصلی
از اين کنفرانس تھيه کرد که فکر ميکنم
ھنوز در وبسايت آزادی زن موجود باشد.
بايد اشاره کنم که پيش از مدوسا نيز در
ظرف کمپين بين المللی دفاع از حقوق
زنان در ايران ما فعاليت ھای خود را به
پيش می برديم.
حدود سال  ٢٠٠٠تصميم گرفتيم يک
سازمان دفاع از حقوق زنان تشکيل دھيم
که به ظرف تشکل و اتحاد وسيع زنان و
مردان آزاديخواه بدل شود و بکوشيم که
آنرا به يک سازمان توده ای بدل کنيم .در
سال  ٢٠٠٢سازمان آزادی زن را تشکيل
داديم .روشن است که تا زمانی که در
ايران چنين سرکوب و اختناقی حاکم
است ،نمی توان از يک سازمان توده ای
راديکال زنان صحبت کرد .اميد و تالش
ما اينست که در شرايطی که فضای
سياسی در ايران باز می شود ،سازمان
آزادی زن بتواند به ظرف تشکل زنان
آزاديخواه و راديکال بدل شود.
ما به جنبشی متعلق ھستيم که ظرفيتھای
بسياری برای فعاليت راديکال و موثر در
زمينه مبارزه برای آزادی زن در
اختيارمان قرار می دھد .برنامه "يک
دنيای بھتر" که توسط منصور حکمت
تدوين شده است ،يک بخش را به موقعيت
تحت ستم زن ،علت اين ستمکشی در
دنيای امروز ،راه رھايی زن و مطالبات
زنان اختصاص داده است .اين برنامه در
جزئيات به حقوق و مطالبات زنان
پرداخته است .عالوه بر برنامه ،مواضع
سياسی و فعاليت عملی و سياسی در
رابطه با مساله زن ،حضور زنان در تمام
سطوح حزب کمونيست کارگری وقت
)زمانی که ما نيز در آن حزب بوديم(
کامال قابل توجه بود .حدود ٣٠ -۴٠
درصد اعضای کميته ھای رھبری در
تمام سطوح زن بودند.
صفحه ۶

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!

آزادی زن

چرا سازمان آزادی
زن متفاوت است ...
راديکاليسم اين جنبش ،ضديت شديد آن با
مذھب ،اخالقيات و فرھنگ سنتی و عقب
مانده و ضديت آن با ناسيوناليسم اين جنبش
را کامال آماده پذيرش نظرات و آراء پيشرو
و مدرن و غير خرافی ساخته است.
عليرغم افت و خيزھايی که جنبش کمونيسم
کارگری در ده سال اخير بخود ديد که تاثير
آن بر سازمان آزادی زن نيز غيرقابل انکار
است ،سازمان آزادی زن موفق شده است که
در تمام طول فعاليت يک دھه خويش پرچم
آزاديخواھی بی قيد و شرط زنان و برابری
کامل و واقعی زن و مرد ،راديکاليسم و
ماکزيماليسم را برافراشته نگاه دارد .ما
امروز می توانيم با افتخار اعالم کنيم که
سازمان آزادی زن سخنگوی بخش راديکال
جنبش حقوق زن است و پرچم اين
راديکاليسم را به اھتزاز درآورده است .ما
تسليم فشارھای روزافزون برای تحميل
راست روی به سازمان ھا و احزاب انقالبی
و راديکال نشديم؛ ما ھيچگاه در مواضع
خود سازش نکرديم؛ کوشيده ايم که توھم
پراکنی ھای جريانات و گرايشات راست و
سانتر جنبش حقوق زن را افشاء کنيم .جريان
ملی  -اسالمی و ناسيوناليسم پرو غرب را
نقد کرده ايم.
در سطح بين المللی
يکی از دستاوردھای ما در سطح بين المللی
مقابله قاطع و آشتی ناپذيرمان با ھر دو قطب
تروريستی ،تروريسم دولتی و اسالمی بوده
است .چند سال پيش بخشی از نيروی
راديکال مدافع حقوق زن و عليه اسالم
سياسی ،به راست چرخيد و به مدافع ضمنی
و خجول تروريسم دولتی بدل شد .اين رويداد
ضربه مھمی به راديکاليسم و کمونيسم در
سطح بين المللی وارد آورد .جنبش ما از ١١
سپتامبر  ٢٠٠١عليه ھر دو قطب تروريسم
به يکسان و قاطع ايستاده است .ما مانع
خزيدن بسياری از گرايشات به دامن يکی از
دو قطب به دليل مبارزه با قطب مقابل شده
ايم .اما کنده شدن بخشی از گرايش راديکال
و خزيدن آن بدامن تروريسم دولتی کار ما را

شماره ٩۶
با دشواری روبرو ساخت .در اين مقطع
بود که ما با تاکيد صد چندان بر
ضرورت مقابله با ھر دو قطب ،اين
مبحث را طرح کرديم که سکوالريسم
برای ما کفايت نمی کند و ما بايد بر
سکوالريسم چپ پای فشاريم .اين بحث
در سطح بين المللی بويژه در فرانسه
برای بخش ھای راديکال راھگشا بود و
توانست سدی در مقابل پيوستن اين
بخش به يکی از دو قطب تروريستی
فراھم آورد .اين مساله جايگاه ويژه ای
نصيب سازمان آزادی زن در جنبش بين
المللی کرده است.
اين قاطعيت و راديکاليسم بويژه اکنون
اھميتش روشن می شود .اکنون که تمام
خاورميانه و شمال آفريقا در حال جوش
و خروش است و اسالميست ھا بجلو
صحنه آمده اند ،موضع روشن ،صريح
و قاطع ما عليه ھر دو قطب تروريسم
اھميتش ھر چه بيشتر برمال می شود.
دفاع قاطع ما از آزاديخواھی و موضع
چپ ما به ما امکان می دھد که اعتماد
جريانات چپ و آزاديخواه منطقه را
جلب کنيم .گذشته ما صريح و روشن
مبارزه عليه اسالم سياسی و تروريسم
دولتی بوده است .ما در مبارزه عليه
اسالم سياسی و رژيم اسالمی به دامن
اسرائيل و آمريکا نخزيديم و با جريانات
سکوالر راست ھم پيمان نشديم .اين بما
امکان دخالتگری بيشتر و فعالتری را
در منطقه می دھد .ما توانستيم يک
باالنس خيلی روشن برقرار کنيم و در
مقابل جامعه قرار دھيم.
نقد گرايش ملی  -اسالمی
بطور نمونه ما ھمواره عليه حجاب
اسالمی صحبت کرده ايم و آنرا نقد
کرده ايم .صريحا اعالم کرده ايم که
حجاب ابزار و سمبل به بردگی کشاندن
زنان است .ما نقدمان عليه حجاب
اسالمی است و نه حجاب اجباری.
روشن است که لغو حجاب اجباری و
آزادی پوشش را بعنوان يک خواست در
بيانيه مان طرح کرده ايم ،زيرا داريم از
يک قانون صحبت می کنيم .اما نقدمان
و مخالفتمان را روشن و صريح با
حجاب اسالمی اعالم کرده ايم .اما
اھميت اين مساله و تاکيد در چيست؟
تفاوتش اينست که ملی اسالميھا می

صفحه ۶
کوشند با مخالفت با حجاب اجباری نفس
حجاب را از زير نقد در ببرند .تمرکز را
بر اجباری بودن حجاب بگذارند و نه نفس
حجاب .اين تالش گرايشات اصالح طلب
حکومتی ،ملی  -اسالمی ھا و جرياناتی
مثل اکثريتی ھا و حزب توده است که با
نقد حجاب اجباری می خواھند اسالم را
از زير نقد تند خالص کنند .ھمان کسانی
که سی سال پيش می گفتند :يا روسری يا
توسری و پونز به پيشانی زنان باصطالح
بد حجاب فرو می کردند ،اکنون زير
فشار ضديت با اسالم در جامعه به موضع
نقد حجاب اجباری خزيده اند تا اسالم را
بدر برند .اما ما نمی گذاريم .اسالم را بايد
با شدت و قاطعيت نقد کرد؛ زن ستيزی و
مردساالری ذاتی آنرا بايد نقد کرد؛ حجاب
اسالمی و آپارتايد جنسی را بايد نقد کرد.
در مورد مقوله سکوالريسم ھم اين مساله
صدق می کند .کسانی که بيست سال
درون اين رژيم فعاليت کردند؛ دستگاه
سرکوب آنرا جال دادند؛ کوشيدند
ايدئولوژی سرکوب اسالم را به مردم
حقنه کنند ،حاال که وضع رژيم به اين
فالکت افتاده است ،برای نجات اسالم به
موضع سکوالريسم خزيده اند .يک
سکوالريسم آبکی را بدست گرفته اند تا
باين ترتيب در مقابل جنبش ضد مذھبی
درون جامعه سد ايجاد کنند .سکوالريسمی
که ما از آن دفاع می کنيم با سکوالريسم
گنجی و شيرين عبادی و جمھوريخواھان
سکوالر متفاوت است .سازمان آزادی زن
کوشيده است تا اين تفاوت ھا را به مردم
نشان دھد .کوشيده است اين جريانات
حکومتی را نقد و افشاء کند.
برابری در ارتجاع ،ديدی وارونه!
يک بخش اليتجزای فعاليت ما نقد و
افشای جريانات ملی  -اسالمی ،و
گرايشات راست و سانتر درون جنبش
حقوق زن بوده است .ما محدوديتھای
فعاليت داخل کشور را کامال درک می
کنيم؛ اما اجازه نمی دھيم که به بھانه
محدوديتھای امنيتی کسی يا جريانی به
چشمان مردم خاک بپاشد و توھم پراکنی
کند .بطور مثال زمانی که گرايشات ملی
 اسالمی خواھان ديه برابر برای زنانشدند ،ما اعالم کرديم که اين مطالبه
ارتجاعی است .ما بايد با ديه و خون بھا
بطور کلی مبارزه
صفحه ٧

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

آزادی زن

صفحه ٧

شماره ٩۶

چرا سازمان آزادی
زن متفاوت است ...
کنيم نه اينکه خواھان برابری آن برای زنان
و مردان شويم و به اين ترتيب به اين مقوله
ارتجاعی مشروعيت دھيم.
ما خواھان برابری زنان در ارتجاع نيستيم،
خواھان ايجاد يک جامعه آزاد ،برابر و مرفه
و برابری زن و مرد در چنين جامعه ای
ھستيم .ما تالش اين جريان برای حفظ اليحه
خانواده پيشين و رفتنشان به مجلس اسالمی
را نيز نقد کرديم .زمانی که ھمين گرايش
کوشيد روز  ٢٢خرداد را به روز زنان بدل
کند ما در مقابل اين حرکت ارتجاعی و
ناسيوناليستی ايستادگی کرديم و آنرا نقد
نموديم .ھمانگونه که جنبش فمينيستی در
سطح بين المللی را نقد می کنيم ،راست
رويھای گرايش ملی  -اسالمی و ناسيوناليسم
پرو غرب ايران را نيز نقد می کنيم .ما
اجازه نمی دھيم که کسی ارتجاع را بجای
ترقی خواھی تحويل مردم دھد .ھمانگونه که
مطالبات جنبش فمينيستی برای کشيش شدن
و پاپ شدن زنان يا شرکت زنان در ارتش
را بعنوان خواستی ارتجاعی نقد می کنيم،
مطالبات عقب مانده جنبش ملی اسالمی در
ايران را نيز نقد و افشاء می کنيم.
سازمان آزادی زن ھيچگاه تسليم البيسم نشد
و به فشارھای نھادھای دموکراسی پارلمانی
برای رقيق کردن مواضع راديکال در
معاوضه با کمک ھای مالی يا امکانات
تبليغاتی تن نداد .ما ھميشه يک مرز روشن
و قابل تشخيص ميان فعاليت اجتماعی و
استفاده از امکانات جامعه برای طرح
نظراتمان و تسليم شدن به البيسم و سازش
سياسی قائل بوده ايم .ما ھميشه کوشيده ايم
که "راديکاليسم را توده ای کنيم" نه اينکه
برای مطرح شدن در سطح جامعه به سازش
ھای سياسی و آرمانی دست زنيم.
ممکن است پرسيده شود مگر شما يک
سازمان مدافع حقوق زنان نيستيد ،آيا چنين
موضعگيری ھای سياسی و تئوريک در
حيطه فعاليت احزاب سياسی نيست؟ پاسخ ما

روشن است .ما برای آزادی زن و
برابری کامل زن و مرد مبارزه می
کنيم .ما آگاھيم که برای دستيابی به اين
ھدف نمی توانيم به مواضع سياسی
محکم متعھد نباشيم .ما از نظر سياسی
به منتھی اليه چپ جامعه تعلق داريم و
اين را صريح بيان می کنيم .ھمه می
دانند که رھبری سازمان آزادی زن به
جنبش کمونيسم کارگری متعلقند اما اين
مساله مانعی برای پيوستن افراد غير
کمونيست به سازمان آزادی زن نيست.
ھر کس که با اھداف و شيوه فعاليت
سازمان آزادی زن احساس نزديکی می
کند ،می تواند به اين سازمان بپيوندد.
ايدئولوژی سازمان آزادی زن کمونيسم
نيست .رھبری کنونی آن کمونيست
کارگری است .بايد تاکيد کنم که
سازمان آزادی زن عليرغم تعلق
رھبری آن به جنبش کمونيسم کارگری
از نظر تشکيالتی کامال مستقل است و
ظرفھای تصميم گيری مستقل خود را
دارد .يک شورای مرکزی و يک
رئيس دارد که در جلسات بصورت
جمعی تصميم می گيرد و عمل می کند.
فمينيسم و نقد مارکسيسم
در جنبش بين المللی حقوق زن يک
گرايش قوی فمينستی وجود دارد.
فمينيسم خود از گرايشات مختلفی
تشکيل می شود .امروزه اين گرايشات
جايگاه چندانی در جنبش بين المللی
ندارند .اکنون سازمانھای زنان بيشتر
شکل سازمانھای ان جی او را بخود
گرفته اند و از طريق ارتباط با نھاد
ھای دولتھای دموکراسی پارلمانی و
البيسم فعاليت خود را به پيش می برند.
اما در دھه  ٧٠ ،۶٠و  ٨٠ميالدی
جنبش توده ای و وسيع آزادی زن در
کشورھای غربی وجود داشت که تحت
حاکميت نظرات سياسی و ايدئولوژيک
گرايشات مختلف فمينستی بود.
سوسيال
فمينيست،
مارکسيست
فمينيست ،راديکال فمينيست و غيره.
پلميک ھای بسياری ميان اين گرايشات
و تئوريسين ھای آنھا در جريان بود.
جنبش آزادی زن در سالھای  ۶٠تا
اواخر دھه  ٧٠عمدتا تحت گرايش چپ
و تحت تاثير مارکسيسم ،آنگونه که
تعبيرش می کرد ،بود .اما رفته رفته
جريانات راست و سانتر بجلوی صحنه

آمدند و نقد مارکسيسم در اين جنبش
وسعت يافت.
يک نوشته معروف در اين زمان توسط
ھايدی ھارتمن منتشر شد تحت عنوان
"ازدواج ناموفق مارکسيسم و فمينيسم" که
به نقد مارکسيسم پرداخت و مارکسيسم را
به مردساالری متھم کرد .اين نوشته در
مقطعی بسيار معروف شد .جالب
اينجاست که تمام اين گرايشات فمينيستی
که مارکسيسم را نسبت به مساله زن
"کور" می ناميدند؛ حتی تا آنجا پيش می
رفتند که آنرا يک ايدئولوژی مردساالر
می ناميدند و زمانی که پای عمل سياسی
پيش می آمد از احزاب سانتر جامعه دفاع
می کردند .بطور مثال حزب دموکرات
در آمريکا ،ليبر در انگلستان يا
سوسياليست در فرانسه ،اما مارکسيسم را
برای دستيابی به رھايی زن ناکافی می
ناميدند .جالب اينجاست که در نقد
مارکسيسم در زندگی خصوصی مارکس
و انگلس ھم سر می کشيدند و رفتار و
رابطه مارکس با ھمسرش را نقد می
کردند و او را مردساالر می خواندند!
اين گرايشات ھمراه با سقوط شوروی و
پايان جنگ سرد خاموش شد .اکنون
ھمانگونه که در باال اشاره کردم ،فعاليت
سازمان ھا و جريانات حقوق زن معطوف
به البيسم و سر زدن به اين وکيل مجلس و
آن وکيل مجلس و تنظيم پروژه ھای معين
برای دريافت کمک مالی محدود شده
است .ديگر خبری از سازماندھی توده ای
زنان ،مبارزات توده ای و تشکالت محلی
زنان نيست .اينھا به تاريخ سپرده شده
است .سازمان آزادی زن با اين ترند کامال
متفاوت است .سازمان آزادی زن البيسم
را بعنوان يک روش فعاليت مردود می
شمارد و می کوشد فعاليت خود را بشکل
کالسيک سازماندھی عالقمندان و فعاليت
آگاھگرانه به پيش ببرد.
تاريخ پر افتخار!
دو دھه است ما داريم مداوما برای حقوق
زن مبارزه می کنيم؛ زن ستيزی را در
تمام ابعادش نقد می کنيم؛ در تمام ابعاد
سياسی ،اقتصادی و ايدولوژيک .مقابل
اسالم سياسی ايستاده ايم؛ عليه جمھوری
اسالمی می جنگيم؛ مذھب را نقد می
کنيم؛ راديکاليسم مان
صفحه ١٠

به سازمان آزادی زن بپيونديد!

آزادی زن

شماره ٩۶

صفحه ٨

آزادى زن يک رکن اساسى
آزادى جامعه است!
سخنرانی در مراسم دھمين سالگرد تشکيل سازمان آزادی زن
سياوش دانشور
خانمھا و آقايان ،حضار محترم! ضمن
خيرمقدم دھمين سالگرد تشکيل سازمان
آزادی زن را به شما و به فعالين و دست
اندرکاران جنبش آزادی زن صميمانه تبريک
ميگويم .اين مراسم در آستانه  8مارس ،روز
جھانی زن برگزار ميشود .پيشاپيش روز زن
را به ھمه زنان و مردان آزاديخواه در
سراسر جھان تبريک ميگويم .واضح است
برای ما  8مارس 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 تا زمانی که ھنوز ذره اى از
تبعيض و نابرابری براساس جنسيت وجود
دارد پرچم  8مارس ،پرچم آزادی و برابری
بيقيد و شرط زن و مرد بايد برافراشته باشد.
آرزوى ھمه ما اينست در دنيائی زندگی کنيم
که ديگر جنگى براى  8مارس ضرورى
نباشد .دنيائی که در آن تبعيض براساس
جنسيت مانند ھر جھالت و عقب ماندگى
تاريخى ديگرى ور افتاده باشد.
اما متاسفانه داستان زندگی بشر امروز با
جنايت و خشونت و توحش عجين است .و با
ھر  8مارس بار ديگر چشمھا بسوى
موقعيت تحت انقياد زن خيره ميشود.
وضعيت دنيای امروز بگونه ای است که
ديگر بحث از تبعيض براساس جنسيت و
نابرابری اقتصادی حق مطلب را در مورد
موقعيت زنان بيان نميکند .زن ستيزی در
مقياس پنج قاره بيداد ميکند .در کشورھای
اسالم زده و مذھب زده خشونت و زن کشی
حتى ادوار بردگى بشر را رو سفيد کرده
است .دو سال پيش آمار يک مجله پزشکى
در گزارشی در باره ھندوستان عنوان کرده
بود که؛ "تنھا در سال گذشته  100ھزار زن
ھندى سوخته اند"! من در مورد افغانستان و
عراق و سومالی و ايران حرف نميزنم بلکه

در باره ھندوستان کشور عزيز دردانه
دمکراسی و يکی از غولھای اقتصادی
حرف ميزنم .اين زنان يا توسط
شوھران به آتش کشيده شده اند ،يا زير
فشار اعضای خانواده خودسوزى کردند
و يا در "سوانح آشپزخانه اى" شمارش
شده اند! اين نوع آمارھا را با ميزان
خشونت در جامعه و در خانواده و
نقص عضو در محل کار تا اعدام و
سنگسار و کشتن زير شکنجه و قتل
ناموسى و زن کشی در اسالم جمع
بزنيد .واقعا کدام جنگ در دنيا به اندازه
کشتار زنان قربانى دارد؟ سوال اينست
اين جھاد ارتجاعی زن کشى به کدام
منافع خدمت ميکند؟ و يادمان باشد که
ما در دوره انگيزاسيون و ارتجاع
قرون وسطى زندگى نميکنيم .ما در
دنيائى زندگى ميکنيم که قريب دو سوم
توليد و ثروت اجتماعى محصول کار
زنان است .چرا در عصر انفورماتيک
و قرن بيست و يکم و بدنبال مبارزات
نسلھاى متمادى براى آزادى و برابرى
ھنوز زن بودن فى النفسه جرم است و
بايد اين تاوان را پس داد؟
ترديدى نيست که ستم بر زنان با تاريخ
بشر عجين بوده است .اما تاريخ عتيق
ھرچه بوده و ھر سنت کثيفى را براى
ما به ارث گذاشته است ،امروز
قرنھاست که در دنياى سرمايه دارى
زندگى ميکنيم .و ميدانيم که سنتھاى
بسيار جان سخت تر و ھرچه که سد راه
گسترش بازار و سود سرمايه بوده است
کنار زده شده و لغو شده است .منشا اين
زن ستيزى ،اين جان سختى
مردساالرى کجاست و چرا اين فرھنگ
منحط ھر روز بازتوليد ميشود؟ حقيقت
اينست که پاسخ سوال ھمينجاست :در

نظام سرمايه دارى .اگر ھنوز عليرغم
مبارزات جنبشھاى پيشرو ،ستم بر زن و
خشونت عليه زن و نابرابرى زن و مرد
در قلمروھاى مختلف يک واقعيت زشت
دنيای امروز است؛ بايد منفعتى روشن در
نظام اقتصادی  -اجتماعی امروز يعنی
نظام سرمايه دارى داشته باشد.
واقعيت اينست که ستم بر زن يک رکن
انباشت سرمايه است .از کار خانگى تا تر
و خشک کردن کارگر خسته اى که بايد
فردا سر کار برگردد ،از توليد نسل جديد
کارگر براى بازار و تربيت در مکانيسم
خانواده بعنوان يک واحد اقتصادى مھم
جامعه موجود ،ھمه جزو مخارج سرمايه
است .ھمه جزئى از پروسه استثمار و
ھزينه اى است که بايد سرمايه براى
گرداندن چرخ توليد و بازتوليد نيروى کار
پرداخت کند .نظام سرمايه داری به تقسيم
جنسى انسان ھا در قلمرو توليد تا ايجاد
شکاف در ميان طبقه کارگر و تقسيم طبقه
به بخشھای مختلف محروم و محرومتر و
اشاعه عقايد کھنه پرستانه و ارتجاعی به
عنوان يک عامل مھم اقتصادى و سياسى
در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد.
سود انجيل سرمايه است .سود مذھب
سرمايه است .سود قانون اساسى سرمايه
است .ھمين ضرورت بازتوليد و بقاى
تبعيض و نابرابرى و نگرش ضد زن و
خشونت عليه زنان را توضيح ميدھد.
برخالف ديدگاھھای سطحی رايج
فمينيستی و رفرميستی زن ستيزى مسئله
اى صرفا فرھنگى و اخالقى واپسگرا
نيست ،بلکه مسئله ای اقتصادى و
اجتماعى است .زن ستيزی به منافع
سلسله مراتب نابرابرى در جامعه در تمام
سطوح خدمت ميکند
صفحه ٩

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

آزادی زن

شماره ٩۶

آزادى زن يک رکن اساسى
آزادى جامعه است ...
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 تاريک فکران دانشگاھی بازتوليد
ميشوند .اساس اين نظام بر تبعيض و
نابرابرى و بھره کشى فرد از فرد مبتنى
است و ستم بر زن در جامعه و در خانواده
يک رکن نظام استثمارگر سرمايه دارى
است .برای آزادى و رھائی کامل زنان بايد
ريشه اين نظام را زد.
و تاکيد يک نکته اينجا مھم است :مبارزاه
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.
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 نيمى از جامعه رسما و
قانونا برسميت شناخته نميشود ،امر
بالفصل سوسياليسم و کمونيسم
کارگرى به امر اعاده شخصيت و
حرمت حقوقى و مدنى انسانھا گره
ميخورد .درک اين نکته در تعيين
سياست و تاکتيک مبارزاتی جنبش
آزادی زن بسيار مھم است.

صفحه ٩
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
آزاديخواھى
و
خواھى
برابرى
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.
در  8مارس 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
جنبش سوسياليستی است.
اگر براى بورژوازى فرودستى زن يک
رکن انباشت سرمايه است ،براى کمونيسم
کارگرى آزادى زن يک رکن اساسى
آزادى جامعه است.
صفحه ١٠

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

شماره ٩۶

صفحه ١٠

چرا سازمان آزادی زن
متفاوت است ...

آزادى زن يک رکن اساسى
آزادى جامعه است ...

را حفظ کرده ايم و به پيش می رويم و بر محيط مان تأثير
می گذاريم.

و باالخره سازمان آزادی زن امروز يک نقطه اميد است و بايد به
اھداف بزرگ در جدالھای اجتماعی فکر کند .امروز که جنبش ملی -
اسالمی و پرچمداران بريدن سر اين جنبش در قصابخانه اسالم تماما
ورشکست شده اند ،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.

سازمان آزادی زن در ايران يک سازمان شناخته شده
است .در سطح بين المللی و خاور ميانه نيز بين اکتيويست
ھای حقوق زن و چپ سازمان آزادی زن يک سازمان
شناخته شده است .بين اکتيويستھای حقوق زن در اردن،
لبنان ،مصر ،تونس و مراکش سازمان آزادی زن شناخته
شده است .بطور مثال بخشی از کنفرانس بين المللی ما در
سال گذشته در تعدادی از تلويزيونھای عرب زبان پخش
شد .ما را نقد کردند که به اسالم و فرھنگ مردم توھين
کرده ايم.
کنفرانس ھای بين المللی سازمان آزادی زن توانسته خط
راديکال و آشتی ناپذير ما را به جوامع مختلفی در منطقه و
در اروپا اشاعه دھد .در اين کنفرانس ھا ما موفق شديم
فعالين سرشناسی از کشورھای مختلف از مصر،
افعانستان ،گرجستان ،آرژانتين ،فلسطين ،اسرائيل و
کشورھای اروپايی را گردھم آوريم.
در پايان يکبار ديگر بايد اعالم کنم که عليرغم تمام
کمبودھا و کاستی ھايی که يک سازمان داوطلبانه با
امکانات محدود با آن دست و پنجه نرم می کند ،سازمان
آزادی زن يک تاريخ پر افتخار را پشت سر دارد .ما با
قاطعيت می توانيم اعالم کنيم که سخنگوی گرايش راديکال
و ماکزيماليست جنبش حقوق زن ھستيم و در سطح بين
المللی توانسته ايم ربط و پيوستگی جنبش آزادی زن با
جريان چپی که در مقابل ھر دو قطب تروريسم قرار دارد
را باثبات رسانيم* .

در کشورھاى اسالم زده که آپارتايد جنسى يک رکن ح اک م ي ت
سرمايه دارى است ،فرودستى زن از ج ن س ن ژاد پ رس ت ى و
سلب ھويت اجتماعى و انسانى نيمى از جامعه است .ھمانطور
که سياست و شعار ھر سوسيالي س ت و ک م ون ي س ت ج دی در
آفريقای جنوبی دوران نژاد پرستی الغای فوری آپارتايد بود و
نفی آپارتايد نژادی را يک گام مھم در انکشاف و بسط مب ارزه
طبقاتی ميدانست ،در ايران اسالم زده نيز نفی آپارتايد اسالمی
يک شرط پيشروی ج ن ب ش آزادی زن ب رای ت ح ق ق ب راب ری
سوسياليستی است .در کشورھائى که ھويت انسانى ن ي م ى از
جامعه رسما و قانونا برسميت شناخته نميش ود ،ام ر ب الفص ل
سوسياليسم و کمونيسم کارگ رى ب ه ام ر اع اده ش خ ص ي ت و
حرمت حقوقى و مدنى انسانھا گره ميخورد.
بار ديگر دھمين سالگرد تشکيل سازمان آزادی زن را تبريک ميگويم.
زنده باد سازمان آزادی زن! زنده باد روز جھانى زن! *

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.

حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!

آزادی زن

شماره ٩۶

صفحه ١١

بمناسبت ششمين سالگرد تأسيس خانه مدوسا!
شھال نوری
در آستانه ششمين سالگرد تآسيس دفتر سازمان آزادی زن ،خانه مدوسا قرار داريم.
ھدف ما در دفتر سازمان آزادی زن مبارزه در جھت آزادی انسان ،صرف نظر از جنسيت ،مذھب و مليت است .ما برای برابری
کامل زنان و عليه ھرگونه تبعيض مبارزه می کنيم .ما به دختران جوان و زنان کمک می کنيم تا در جھت باالبردن اعتماد بنفس خود
و دستيابی به يک زندگی بھتر تالش کنند.
خانه مدوسا مکانی است برای مالقات پناھندگان جديد که خود تالش می کنند با مسائل و معضالت از موضع يک شھروند سوئد
برخورد کرده و شرايط رشد و پيشرفت خود را در جامعه جديد فراھم کنند.
شما در خانه مدوسا امکان دستيابی به کالسھای درسی متفاوت از جمله زبان سوئدی ،انگليسی ،علوم اجتماعی ،خياطی و موزيک را
خواھيد داشت.
در خانه مدوسا امکان مالقات با فعالين سياسی اجتماعی و شرکت در سمينارھا و کنفرانسھای مختلف نيز موجود است .برای اينکه
بتوانيد اطالعات خود در عرصه ھای متفاوت سياسی و اجتماعی ،اقتصادی و علمی را باال ببريد حتما به خانه مدوسا مراجعه کنيد.
در ضمن تلفن اضطراری خانه مدوسا برای ھمه زنانی که مورد خشونت قرار می گيرند در دسترس است. 0737262622 :
اين امکانات بخشأ با ھمکاری اتحاديه آموزشی کارگران سوئد و کمک فعالين عرصه برابری زن و مرد صورت ميگيرد.
برای اطالعات بيشتر با تلفن  0709356418تماس بگيريد.

لينک برنامه اين ھفته تلويزيون مدوسا
مدوسا تی وی ھر ھفته جمعه ھا ساعت  ۴و نيم تا  ۵و نيم بعدازظھر بوقت تھران ٢ ،تا  ٣بعدازظھر بوقت اروپای مرکزی
از تلويزيون کی ام تی وی پخش می شود .در برنامه اين ھفته آذر ماجدی درباره ميتينگ مجاھدين در فرانسه تحت عنوان
بالماسکه مجاھدين و ھمچنين بيانيه ھم انديشی کنشگران ملی – اسالمی صحبت ميکند .گفتگوی کريم نوری با آذر ماجدی در
رابطه با تقالھای اپوزيسيون راست و ارتجاعی ،و با سياوش دانشور در باره موقعيت اسالم سياسی ،بويژه پس از ترور
محمد البراھی در تونس .پيشنھادات و سواالت خود را برای آذر ماجدی ارسال کنيد:
majedi.azar@gmail.com

http://youtu.be/dt0VjqBF5gE

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

آزادی زن

صفحه ١٢
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آزادی امينه تايلر
دستاورد جنبش ضد اسالمی مردم در تونس!
آذر ماجدی

امينه سبويی که با نام امينه تايلر ھم شناخته
می شود ،طبق گفته وکيلش در اول اوت از
زندان آزاد شد .آزادی امينه در شرايطی
انجام گرفته است که تونس عليه حکومت
اسالمی النھضه به خروش آمده است .جنبش
اعتراضی مردم عليه حکومت اسالمی،
قوانين اسالمی و حزب النھضه پس از ترور
محمد البراھی ،فعال سياسی چپ و سکوالر
و عضو مجلس تدوين قانون اساسی اوج
چشمگيری گرفت .اعتراضات عليه اين
حزب و حکومت اسالمی ھمچنان ادامه
دارد .حزب النھضه ترور محمد البراھی را
محکوم کرده و طرفداران خود را به خيابان
آورده است؛ اما مردم به اين تحرکات وقعی
نگذاشته اند و خواھان استعفای دولت ھستند.
نخست وزير در تالش برای آرام کردن
مردم معترض و حفظ قدرت ،اعالم کرده
است که استعفای دولت در اين شرايط به
ھرج و مرج خواھد انجاميد.
امينه در ماه مارس دو عکس از نيم تنه لخت
خود در فيس بوک منتشر کرد ،در يکی از
عکس ھا بر روی سينه اش به انگليسی
نوشته بود:"Fuck your morals":بدنبال
انتشار اين دو عکس يکی از آخوندھای
حکومتی اعالم کرد که امينه بايد سنگسار
شود .پس از آن گفته شد که خانواده اش او
را به يک بيمارستان روانی سپرده اند .امينه
گفته است که خانواده اش او را کتک زده
اند ،تخديرش کرده و دزديده اند .امينه
ھمچنين اعالم کرده که بزور از او تست
بکارت گرفته اند .اما عليرغم تمام اين
تھديدات و اذيت و آزار امينه اعالم کرده بود
که به مبارزه اش برای حقوق زنان ادامه
خواھد داد .امين مدتی مخفی بود و در ٢٠
مه  ٢٠١٣در حاليکه اسم "فمن" را بر ديوار
گورستانی در "کای رُوان" می نوشت،
دستگير شد .در زمان دستگيری درگيری
ميان يک گروه سلفيست و پليس روی داد که

منجر به کشته شدن يک سلفيست و
مجروح شدن  ١۵پليس گرديد .امينه به
جرم "توھين به يک گورستان ،ھرزگی
در مالء عام ،تشکيل يک اتحاد برای
حمله به امالک و افراد دستگير و
زندانی شده بود" .به گفته وکيل او،
امينه از دو اتھام آخر تبرئه شده اما
ھنوز بايد برای اتھام اول محاکمه شود .
حزب النھضة وابسته به اخوان

المسلمين است و مانند اخوان المسلمين
بدنبال خيزش انقالبی مردم در دو سال
و نيم پيش از صندوق رای بيرون آمد و
حکومت را بدست گرفت .اين حزب
کوشيده است که قوانين اسالمی شريعه
را به قانون اساسی تونس بدل کند و از
ھمان ابتدا با اعتراضات وسيع مردم
روبرو شد .شش ماه پيش اولين ترور
سياسی توسط اسالميست ھا انجام شد و
شکری بالعيد سخنگوی جبھه چپ و
سکوالر بقتل رسيد .ترور شکری

اعتراضات وسيعی را دامن زد .و اکنون
يک فعال سرشناس ضد اسالمی ديگر
توسط اسالمی ھا ترور شده است .قطعا
مبارزات مردم در مصر که منجر به
سقوط دولت اسالمی اخوان المسلمين شد،
اعتماد به نفس بيشتری به مردم معترض
تونس بخشيده است .ھمچنين مبارزات
مردم ترکيه عليه حکومت اسالمی اردُغان
که بيش از دو ماه است ادامه يافته ،در
گسترش مبارزات مردم در تونس نقش
مھمی داشته است .اکنون منطقه اسالم زده
عليه جنبش اسالمی از ھر نوع "افراطی
يا معتدل" بميدان آمده و تاکنون ضربات
مھمی بر پيکر آن وارد آورده است .نقش
جنبش آزادی زن در حاشيه ای کردن اين
جنبش ارتجاعی ،تروريست و ضد زن
بسيار تعيين کننده است .در تمام منطقه
جنبش حقوق زن باشکال مختلف عليه
محدوديت ھای قانونی و اجتماعی
باعتراض بلند شده است.

آزادی امينه يک دستاورد مھم تاکنونی
خيزش مردم عليه حکومت اسالمی در
تونس است .سازمان آزادی زن آزادی
امينه را به او ،خانواده اش و تمام
آزاديخواھان و برابری طلبان ،جنبش
آزادی زن و سکوالر تبريک می گويد.
جنبش آزادی زن در مبارزه برای
دستيابی به خواستھای خود يک مبارزه
بی امان عليه جنبش اسالمی را به پيش
می برد* .

زنده باد آزادی زن!

