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کابينه روحانی
و دل شکسته ملی  -اسالمی ھا!
آذر ماجدی
مضحکه انتخابات و نمايش ھای مسخرهُ
انتخاباتی ملی  -اسالمی ھا را پشت سر
گذاشتيم :ابتدا ژست گرفتند و اعالم کردند
که "بايد تحريم فعال کرد!" "اين انتخابات
نيست!" )جالب است پس از سی و چھار
سال ،يکباره خواب نما شدند!( بعد
رفسنجانی کانديد شد و ھمه مانند
سرايندگان تراژدی ھای يونانی ھمصدا
خواندند که "رفسنجانی تنھا گزينه است".
در پرده آخر رفسنجانی سلب صالحيت
شد و اين سرايندگان شب احيای اسالمی
اعالم کردند که ديگر بايد "تحريم فعال
کرد".
پس از درآمدن روحانی از صندوق،
مضحکه تبريک و التماس درخواست ملی
 اسالمی ھا در آستان "رئيس جمھورمنتخب مردم" آغاز شد .پشيمان و خجلت
زده از موضع تحريم ،يکی يکی شروع
به نامه سرگشاده نوشتن کردند .با عزت و
احترام او را "آقای دکتر حسن روحانی
رييس جمھوری محترم و منتخب ايران"
خطاب کردند و "وعده ھای انتخاباتيش"
را به او يادآور شدند .با او اعالم
ھمبستگی و ھمدردی کردند و اعالم
کردند که حاضرند سپر بالی او شوند:
"ما میدانيم راه شما دشوار و سنگھای
دشمنان بسيار است که از فردای در دست
گرفتن فرمان اداره کشور بر سر و روی
شما خواھد باريد .ما آمادهايم سپر اين
سنگھا شويم به شرط آنکه شما ھم به
وعدهھای خود عمل کنيد) ".شھال الھيجی
نامه به "رئيس جمھور منتخب"(.
کنشگران ملی  -اسالمی حوزه زنان
جلسات متعدد مشاوره گرفتند و يک بيانيه
"ھم انديشی" تھيه کردند که در آن از
رئيس جمھور منتخبشان خواسته اند
وزيران و مديران کالن را از ميان کسانی

انتخاب کند "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…  *".فقط "کنشگران امت
اسالمی" می توانند در روز روشن خود
را به کوچه علی چپ بزنند و نامه ھا و
بيانيه ھای اين چنينی بنويسند .گويی در
اين دنيا زندگی نمی کنند .از ھمراه
ھميشگی "امام" ،از کسی که از ھمان
روز اول از سردمداران اين رژيم و
دارای پست و مقام ھای باالتر از مديران
کالن بوده است ،درخواست می کنند که
حقوق زنان را رعايت کند ،کسانی را به
مديريت کالن و در کابينه بگمارد که
"سابقه گفتار ،رفتار و عملکرد زن
ستيزانه" نداشته باشد ،از او می خواھند
که خواست مردم را متحقق کند! کسی
نيست به اينھا بگويد که چنين کسی را
ھنوز ھيچ مادری در ميان "امت اسالمی"
نزائيده است .روزی تان را خدا جای
ديگری حواله دھد .اينھا چه کسی را نفھم
فرض کرده اند؟ مردم را؟ يا دارند بقصد
اضافه کردن طول عمر رژيم عزيزشان
خود را به نفھمی می زنند؟
آن نمايش تمام شد و مضحکه پسا
انتخابات آغاز شد .التماس درخواست
نوشتن ھا از گوشه و کنار سرازير شد.
سياست "تحريم فعال" به حمايت فعال بدل
شد! و باالخره وارد پرده آخر پسا
انتخابات ،مراسم تحليف و انتخاب کابينه
شديم .باز اين ھم سرايندگان شبھای احياء
ھمخوانی شان را آغاز کردند؛ ھمصدا از
دل شکسته و غم سنگين انتخاب پور
محمدی ناليدند) .واقعا که تمامشان نزد
آخوندھای تاسوعا و عاشورا دوره ديده
اند (.می نويسند که با خواندن نام

پورمحمدی بعنوان وزير دادگستری
"سفرشان بھشان زھرمار شد" و "ياد ھم
سلولی ھای اعدام شده شان افتادند ".گله
کرده اند که انتخاب پورمحمدی "تبرئه
يک جنايتکار حرفه ای است ".بايد گفت
که خير ،انتخاب پورمحمدی آدمکش به
پست وزارت تبرئه يک جنايتکار حرفه
ای نيست ،اين نامه ھا و روزه خوانی
ھای شما ملی  -اسالمی ھای ھوادار
رژيم تبرئه يک نظام تا پوست و
استخوان آدمکش و جنايتکار است .لطفا
ژست آزرده دل شدن و ياد کردن از
انسانھای شريفی که بر چوبه ھای دارد
رفتند را نگيريد! شما با اين کارتان می
خواھيد آدمکش ھای حرفه ای از قبيل
روحانی ،رفسنجانی ،موسوی ،کروبی،
خاتمی و ھم پيشه ھای ساکن فرنگ آنھا
را تبرئه کنيد.
سايت ھای ملی  -اسالمی پر است از
انتقاد و گريه و فغان از انتخاب اين
جنايتکار به وزارت .گويی در يک نظام
متشکل از قدوسين و مظلومين يک
آدمکش وارد شده است و داد و ھوار اين
آخوند مسلک ھا بھوا رفته است .انسان
ياد تعزيه خوانی ھای زمان تاسوعا و
عاشورا می افتد ،اينھا ھم ِشمر خود را
يافته اند :پورمحمدی شمر و روحانی
امامشان حسين! دغلبازی ھم اندازه دارد.
اين نظام از سر تا تھش آدمکش و
جنايتکار حرفه ای اند .از خود خمينی
گرفته تا خاتمی ،موسوی و روحانی
قھرمانان اصالح طلبان معتدل حکومتی.
تمام اين آدمکشان بايد در يک دادگاه
مردمی به جرم جنايت عليه بشريت
محاکمه شوند .اين شامورتی بازی ھا
فايده ای ندارد .روزی که مردم اين
جنايتکاران را به زير کشند ،تمام اين
آدمکشان کثيف را بر
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صندلی محاکمه خواھند نشاند .آنگاه اين ملی  -اسالمی ھا
بايد بيايند و برای آنھا طلب مغفرت کنند.
جالب اينجاست که اين کنشگر بخت برگشته که "سفرش
زھرمارش شد" شالق اين رژيم را بر تنش احساس کرده
و در جلوی چشمانش ده ھا نفر از ھم سلولی ھايش را
اعدام کرده اند و ھنوز دارد از اين رژيم دفاع می کند.
اينھا از يک خانواده اند .مثل گربه مرتضی علی ھر جور
که به ھوا پرتاب شوند چھار دست و پا به زمين می آيند.
مھم نيست که چه کسی رئيس جمھور شود ،اينھا يک
صفت اصالح طلب يا معتدل به او می چسبانند و ويزای
زيارت و آستانبوسيش را دست و پا می کنند.
*ر.ش .به مقاله بيانيه "ھم انديشی زنان برای طرح معيار
انتخاب وزرای آينده" آب در ھاون کوبيدن يا توھم پراکنی!
آزادی زن شماره ٩۵

ھر روز بعداز ظھرھا که از محل کار برمی گردم ،مقنعه ام را در
مياورم و در کيفم می گذارم و شال نخی را سرم می کنم .تابستان است و
ھوای امسال خيلی گرم است .بعد از سالھا کار جرئت پيدا کرده ام بعد از
پايان ساعت کاری ،اين مقنعه لعنتی را از سرم بردارم و به شال اکتفا
کنم .ھر چند اين را ھم دوست ندارم.
ياد زمان کودکيم می افتم .خونه مادرم در يکی از شھر ھای سردسير با
کوه ھای سربه فلک کشيده بود .رودخانه ای از وسط آن می گذشت خونه
ما خيلی نزديک به کوه بود .کالس چھارم دبستان بودم ،يکی از روزھای
سرد زمستانی ،ھوا بارانی بود از مدرسه به سمت خونه بدون چتر راه
افتادم ،پالتو طوسی رنگی تنم بود ،موھای تابدار سرم را باز کردم و
شادمان زير باران راه می رفتم ،چه احساس لذتی می کردم .به خونه
رسيدم و زير باران صورتم را رو به آسمان گرفته بودم تا باران صورتم
را بشويد احساس بسيار لذت بخشی بود .مادرم از پشت پنجره صدايم می
کرد که "بيا تو سرما می خوری" ،اما من گوشم بدھکار نبود .امروز ھم
دوست دارم بدون چتر و روسری زير باران راه بروم و باران صورتم
را خيس کند .چقدر زيباست اين احساس و چقدر زيباست اگر آزاد باشی!
مدت  ٢سالی است که مرتب بخاطر ريزش موی سرم به دکتر مراجعه
می کنم؛ ھمه آزمايشھا طبيعی است .از داروھای مکمل گرفته تا
شامپوھای خارجی و غيره ھيچيک تاثير چندانی نداشته است .فقط از
ريزش بيشتر جلو گيری کرده است .اما االن بعداز عيد مقنعه را کنار
گذاشته ام و کلی وضع مويم بھتر شده.

روزنامه ھای حکومتی مينويسند دور ج دي دی از ظ ھ ور
زنانی که حجاب و ارزشھای اسالمی را مسخ ره م ي ک ن ن د
در تھران آغاز شده است.

ريزش مو فقط يکی از عوارض حجاب اسالمی است؛ پوکی استخوان،
کمبود ويتامين دی و ھزاران مشکل ديگر ،افسردگی و عدم اعتماد به
نفس که منجر به جراحيھای متعدد روی صورت يا آرايشھای تند و
مصرف لوازم آرايشی غير استاندارد می شود .اينھا تنھا بخش کوچکی
از عوارض بد و جبران ناپذير حجاب اسالمی است .حجاب برای
کودکان دبستانی فاجعه بارتر است به طوری که ھرساله شيوع پديکلوز
يا ھمان شپش آنقدر زياد است که منجر به غيبت بچه ھا و ھمچنين توزيع
شامپوی ضد شپش توسط وزارت بھداشت به جای تغذيه رايگان می
شود.

ظاھرا پوشيدن ”ساپورت“ يا ”لگي ن گ“ و ش ال ،و دور
انداختن مانتو و مقنعه ،و ھمزمان گوشمالی زنان م ام ور
”نھی از منکر“ پايه ھای اسالم را بلرزه درآورده است!

از آن فاجعه بار تر جشن تکليف دختر بچه ھای  ٩ساله است که آنان را
به عنوان يک زن در نظر می گيرند و به اجبار آنھا را از دنيای کودکان
بيرون می کشند .تاثيرات بد حجاب بر روحيه زنان بسيار زياد است.

اين واکنش زنان به حجاب و قوانين اس الم ی را م ق ايس ه
کنيد با تالش ارتج اع ی ”ک ن ش گ ران اس الم زده“ ک ه ب ه
سياست دريوزگی از رژيم زن ست ي ز اس الم ی ب ه ع ن وان
”طرح مطالبات از روحانی“ روی آورده اند.

اميدوارم روزی برسد که مبارزه زنان در بدست آوردن ابتدايی ترين
حقوقشان که انتخاب پوشش است ،پيروز شود .به اميد آن روز!

اينجا تھران است!

اسالم ضد زن است!

تھران  ٢۵مرداد ١٣٩٢
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ماھيت کشمکش کنونی در مصر
اردوی انقالبی بايد ابتکار عمل را بدست گيرد!
سياوش دانشور
ارتش مصر در قبال اعتراض اخوانيھا ،و
فردا در مقابل اعتراضات و اعتصابات
کارگری ،ھمان کاری را ميکند که بطور
کالسيک فلسفه وجودی ارتش است :سرکوب
با ھدف دفاع از وضعيت موجود! ارتش و
نيروی ضد شورش رکن اساسی دستگاه
سرکوب در ھمه جای دنياست .ارتش در
کشورھای مختلف ممکن است تفاوتھای
صوری و جزئی داشته باشد اما واقعيت
اينست که ارتش در کنار دادگاھھا و پليس و
قوانين ،رکن اساسی نيروی سرکوب طبقات
حاکمه است .ميگويند ارتش غير سياسی
است و در بسياری از کشورھا افراد ارتش
حق ورود به احزاب سياسی را ندارند.
واقعيت اينست که ارتش بعنوان يک ارگان
نظامی از سياست طبقات حاکم پيروی ميکند
و جزئی تفکيک ناپذير از آنست .ھر زمان
که روشھا و مکانيزمھای ظاھرا سيويل و
غير نظامی کارکرد خود را از دست ميدھند،
ارتش بعنوان "قھرمان داستان" وارد صحنه
ميشود .بسياری از کودتاھا در جھان بعنوان
يک اقدام سياسی ميليتانت و سرکوبگرانه
توسط ارتش در دوره ھای بحرانی صورت
گرفته است .ارتش آخرين سنگر ماشين
سرکوب دولتی بورژوازی است که با فرو
ريختن و يا از ھم پاشيدن آن ،آينده قدرت
طبقه حاکمه تماما در ھاله ای از ابھام فرو
ميرود.
ارتش نه "مردمی و در کنار مردم" است ،نه
"دمکراتيک" ميشود ،نه آنطور که ادعا
ميشود برای دفاع از "مام وطن" ايجاد شده،
و نه صرفا "وظيفه حراست از مرزھا" را
بعھده دارد .ارتش يک ارگان دفاع از
حاکميت طبقاتی بورژوازی است .منافع
حاکميت طبقه بورژوا بسيار وسيع تر از
منافع اين يا آن دولت موقت بورژوائی در
دوره انقالبی است .اين منفعتی است که در
تقابل نيروی وسيع توده مردمی که "اسقاط
النظام" را ميخواھند ،مبارک را کنار ميزند

تا اساس نظام را اعاده کند .اين نيروئی
است که با اخوانيھا متحد ميشود و به
مردم انقالبی در التحرير و اعتصابات
کارگری ھجوم ميبرد .اين نيروئی است
که وقتی رفتن مرسی و اخوان مسجل
ميشود ،پشت اخوان را خالی ميکند تا
"خطر" سقوط حاکميت طبقه بورژوا
را دفع کند .مضافا اينکه بطور مشخص
ارتش در مصر ،جريانی قدرتمند در
ساختار سياسی – اداری و يک قطب
نيرومند در اقتصاد سياسی آن جامعه
است .لذا ارتش مصر "ديده بان نظامی
و بيطرف در سياست" نيست بلکه راسا
يک طرف مھم جدال سياسی در اين
کشور است .ارتش تالش دارد در متن
بحران آلترناتيو حکومتی و بی اعتباری
و بن بست راه حل ھای تاکنونی طبقه
حاکم ،نماينده منافع کل بورژوازی
برای اعاده وضع موجود در تقابل با
اعتراض انقالبی و آزاديخواھانه برای
تغيير وضع موجود باشد.
نيرو و عزم انقالبی دھھا ميليون مردم
کارگر و زحمتکش مصر که جھان را
شگفت زده کرد ،ارتش را وادار کرد
که مجددا از پشت صحنه به جلوی
صف بيايد .ارتش ھمزمان دو اقدام
صورت داد :اول ،خود را "در کنار
مطالبات مردم" قرار داد چون ميدانست
ديگر نميتواند روی اسب بازنده مرسی
شرطبندی کند .نگرانی اينبود که اين
نيروی دھھا ميليونی در ايستگاه ساقط
کردن مرسی متوقف نشود و در تداوم
تحرک انقالبی کل حاکميت اردوی
ارتجاع را ھدف قرار دھد .لذا اتحاد
ارتش با مرسی به نفع دفاع از اعاده
نظم طبقاتی پايان يافت .دوم ،ارتش
اولتيماتوم برکناری محمد مرسی را از
دست معترضان ربود و راسا ابتکار
عمل سياسی را بدست گرفت .ارتش

تالش کرد نقشه راه سياسی آينده مصر
بعد از مرسی را تعيين کند و در اين راه
از حمايت بخش مھمی از بورژوازی
مصر و جريانات سياسی و
ناسيوناليستھای متفرقه که دل خوشی از
مرسی و اخوانيھا نداشتند برخوردار بود.
تاکتيک اخوانيھا
اما جنبش اسالم سياسی در مصر حاضر
نبود که قدرت مفت و مجانی بدست آمده
را به آسانی از دست دھد .اخوانيھا در
مصر وقتی فرصت پديد آماده برای
تحکيم قدرت خود را از دست دادند ،نشان
دادند که نيروی مورد اعتماد و قابل اتکای
طبقه بورژوازی در دوره بحران انقالبی
نيستند .حتی از اسالف خود در منطقه
عقب مانده تر عمل کردند .در چنين
موقعيتی "فراخوان به مقاومت" برای
اعاده قدرت تنھا سنگر باقيمانده برای
اخوانيھا بود .آنھا فکر ميکردند با ارعاب
و ترور ،کشته دادن و مظلوم نمائی
ميتوانند فضا را به نفع خود تغيير دھند.
فشار تاکنونی دولتھای غربی و آمريکا و
متحدين اخوان در منطقه به نتيجه مورد
نظر آنھا نرسيده است .اخوانيھا حتی
نميتوانند در ميان ھوادارانشان نيروی
کافی برای کشمکش مستمر با ارتش بسيج
کنند .اخوانيھا نميتوانند از نظر نظامی
حريف ارتش شوند .بويژه سياست ترور و
مجازات جمعی اسالميھا در تھاجم به
کليساھا و مردم منتسب به مسيحی،
موقعيت وخيم سياسی اخوانيھا را وخيم تر
کرد .اشتباه محاسبه اخوانيھا تا ھم اکنون
نشان داده که تير سياست اعاده قدرت به
سنگ خورده است .برخالف تبليغات رايج
و آژيتاسيونھای آکسيونی ،اخوانيھا قيد
بازگشت مرسی را زده اند ،اما تالش
ميکنند با فشارھای تاکنونی به توافقی با
ارتش مصر برای حفظ خود در صحنه
سياست و گرفتن
صفحه ۵

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!
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ماھيت کشمکش کنونی در مصر
اردوی انقالبی بايد ابتکار عمل را بدست گيرد ...
سھمی از قدرت برسند .اخوانيھا به پديده
شکست خورده سياست در مصر تبديل شدند.
فعال و تا اطالع ثانوی نه در صفوف
بورژوازی جای مھمی دارند و نه ميتوانند با
معلق زدن خود را در درون صفوف مردمی
جا دھند که قبل از ارتش حکم ابطال آنھا را
صادر کرده بودند.
سياست ارتش
ارتش در مقابل فشارھای خارجی و
ترورھای داخلی کوتاه نيامد و بعنوان نيروی
اعاده نظم نميتوانست کوتاه بيايد .ارتش ھمين
سياست را فردا در مقابل ھر نيروی انقالبی
که منافع طبقه حاکم در مصر را بخطر
اندازد ،بدون ذره ای توھم و ترديد در پيش
خواھد گرفت .ارتش ميدانست که در آخرين
لحظه روی ارابه "نه به مرسی" پريده است.
لذا تالش کرد آغاز دور جديد اقدام
سرکوبگرانه و حاکميت نظامی اش را به
"خواست و حمايت مردم" متکی کند .ارتش
در ھفته ھای گذشته از مردم خواست که
اختيار مقابله با اخوانيھا را به او تفويض
کنند! اين بند بازی سياسی برای اينبود که
ارتش اينبار بعنوان "رھبر مردم" ظاھر
شود و مردم را در ريختن خون مخالفين
شريک کند تا نھايتا به چھارچوب ارتش
رضايت دھند .ارتش ھم در اين سياست
تاکنون ناکام مانده است.
برخورد مردم
جريانات ھوشيار و نيروھای انقالبی ميان
کارگران و کميته ھای محالت اين موقعيت
را به ارتش ندادند و در واقع ارتش و اخوان
را در تقابل ارتجاعی شان تنھا گذاشتند .عده
ای ھم با توھم "دفاع از ارتش در مقابل
اخوان" تالش کردند کنار ارتش بايستند.
نيروھای دولت موقت و ناسيوناليستھا متحد
ارتش بودند و تالش کردند برای اقدام ارتش
پايگاه توده ای دست و پا کنند .اما با ورود
جدی ارتش به سرکوب و شليک به ھواداران
اخوان ،نيروھای انقالبی و مردم معترض به
اخوان ھم خود را از تظاھراتھا کنار کشيدند

و به ناظر ماجرا تبديل شدند .مردم
بسيار سريع دريافتند آنچه امروز در
تقابل ارتش و اخوانيھا روی صحنه آمده
است ،فردا ميتواند عليه ھر اقدام انقالبی
و اصيل کارگری و آزاديخواھانه تکرار
شود .ارتش در تنگنای سياسی اش
ناچار شد "قاطع" باشد و سياست مشت
آھنين را در پيش گيرد .سياستی که
اگرچه اخوانيھا را به کنج رينگ
سياست ميراند ،اما در دور بعدی ،ارتش
را لخت و عور در مقابل کارگران و
مردمی قرار ميدھد که از جنايتکاران
حمايت نميکنند و قدرت جنايتکاران را
برسميت نمی شناسند.
سياست اردوی انقالبی
آزادی در ھيچ جامعه ای با سرکوب
متحقق نشده است .نيروی ارتجاعی در
ھيچ جامعه ای با ممنوعيت و غير
قانونی شدن منزوی نشده است .اخوانيھا
بعنوان يک نيروی شکست خورده
ميتوانستند و بايد آزاد باشند که ابراز
وجود سياسی کنند .اتفاقا سياست ارتش
در سرکوب خونين اخوانيھا به آنھا
قدرت بقا ميدھد و موقعيت شان را در
چانه زنی در باال بھتر ميکند .اسالم
استاد بھره برداری از "خون شھيدان" و
سرمايه گذاری سياسی برای بسيج
پوپوليستی – مذھبی روی "شھيد
پروری" است.
مردم کارگر و زحمتکش و نيروھای
آزاديخواه که ھمواره قربانی سرکوب
ارتجاع سياسی بوده اند ،اقدام به قتل و
کشتن مخالفين توسط ارتش را محکوم
ميکنند .اين اردو تالش اخوانيھای
سرنگون شده برای اعاده قدرت باطل
شده را محکوم ميکند .و يک نکته را
بايد تاکيد کرد که آنجا که اخوانيھا مسلح
به جنگ آمده اند ،مانند ھر جنگ
ديگری تلفات ميدھند و نميتوانند مدعی
باشند که چرا جواب شليک ما شليک

ارتش است .جنگ دو طرف دارد و اعالم
جنگ يک نيرو به نيروی ديگر قانون
خودش را دارد .اما حمله ارتش به نيروی
تظاھر کننده و متحصن در اين و آن
ميدان و مسجد يک اقدام سرکوبگرانه و
ضد انسانی و ارتجاعی است که ھدفش
فراتر از جمع کردن اخوانيھا است.
امروز ھدف ارتش اخوانيھا است و فردا
جنبش ھای واقعی سياسی و اجتماعی که
تاکنون دو دولت را سرنگون کرده اند.
از نقطه نظر نيروی اردوی انقالبی و
کارگری در مصر ،از موضع منافع
جنبش آزادی زن که زير لگد اسالم
سياسی و تحجر قوانين شريعه است ،از
موضع جوانانی که آزادی و رفاه
ميخواھند ،ارتش و اخوان المسلمين دو
رکن حاکميت سرمايه داری اند .ھر دو
امتحان پس داده اند و در استبداد و فقر و
تبعيض کنونی در مصر سھيم اند .ھر دو
از نيروھای طبقه حاکم و سرمايه داران
در کشور مصر ھستند .ھر دو بعناوين
مختلف از وضع موجود دفاع ميکنند .ھر
دو متحد ھم بوده اند و به يک زبان پاسخ
خواستھای برحق مردم کارگر و
زحمتکش و زنان و جوانان انقالبی را
داده اند .ھر دو عليه تعرض انقالبی و
اعمال اراده مستقيم مردم در تعيين
سرنوشت سياسی خويش ھستند.
در اين جدال نيروھای طبقه حاکمه در
مصر ھر کسی پيروز شود و يا ھر توافق
و سازشی بين آنھا صورت گيرد ،ربطی
به منافع فوری و بالفصل و آتی اکثريت
عظيم مردم در جامعه مصر ندارد .نظم
ارتشی و استبداد اسالمی ھر دو ضد
آزادی اند .اردوی آزادی و برابری و
سوسياليسم در اين جدال ضروری است
بطور مستقل بميدان بيايد و آلترناتيو خود
را در مقابل جامعه بگذارد .اين اردو
نشان داده است که قدرتش بسيار وسيعتر
از کل بورژوازی است .اين اردو به
حاکميت چند دھه ای مبارک پايان داد،
مرسی را بعد از دوره ای کوتاه سرنگون
کرد ،و دو بار ارتش را وادار به فاصله
گرفتن تاکتيکی از دولت وقت کرد .اين
نيرو ميتواند ارتش و کل دستگاه سرکوب
را کنار بزند و بساط جنگ و رقابت
بورژواھا را برچيند.
صفحه ۶

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!
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ماھيت کشمکش کنونی
در مصر

ھديه روحانی به کنشگران
ملی  -اسالمی حوزه زنان

اردوی انقالبی بايد ابتکار عمل را
بدست گيرد ...

حاج خانم معاون شد!

امروز ،شايد آگاھانه ،عموما اردوی انقالبی
و مردم آزاديخواه نظاره گر جدال دو نيروی
ازتجاعی اند و خود را برای دور بعد آماده
ميکنند .اما اين نيرو مجددا قد علم ميکند.
تناقضات ارتش و اخوان در متن جنگ شان
تنھا بيانگر قدرت نيروئی است که
ھيچکدامشان را نميخواھد .اردوی انقالبی در
جدال دو نيروی ارتجاع نظامی و مذھبی در
مصر جانب ھيچکدامشان را نميگيرد.
اردوی انقالبی و کارگری دقيقا بايد در لحظه
ای ابتکار عمل سياسی را بدست بگيرد که
اخوانيھا شکست خورده اند و حاکميت ارتش
و ناسيوناليستھای متفرقه بعنوان ارگان و
دولت جنايت نميتواند مشروعيت داشته باشد.
اردوی انقالبی و آزاديخواه و سوسياليست در
مصر بايد برای بدست گرفتن ابتکار عمل
سياسی خود را آماده کند* .

تلويزيون
آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت ١٨ ٫٣٠
بوقت تھران از شبکه ھات
برد
مگاھرتز ١١۶۴٢ :سيمبل ريت:
٢٧۵٠٠

روحانی يک حاج خانم حزب اللھی دو آتشه بنام الھام امين زاده را به پست معاونت
حقوقی خود منصوب کرد .بايد به کنشگران ملی  -اسالمی حوزه زنان تبريک گفت.
روحانی به التماس درخواستھايشان وقعی گذاشت .انتخاب وزير زن ،حتی يک نفر
بعنوان اشانتيون! از درخواستھای اين کنشگران بود .آش اينقدر شور است که سايت
"آينده آنالين" که به جناح باصطالح "اصولگرا" متعلق است ،نوشته که انتخاب اين
حاج خانم فقط بخاطر زن بودنش بوده و نه موضع سياسيش! و سايت "جھان نيوز"
از طرفداران حداد عادل تيتر زده" :بانوی اصولگرا معاون رئيس جمھور شد ".يکی
از شاھکارھای اين حاج خانم اينست که در سال  ١٣٩٢مصوبه شورای عالی انقالب
فرھنگی در رابطه با حقوق زنان را بسيار بھتر از کنوانسيون رفع تبعيض از زنان
خوانده است.
حاال بايد ديد که کنشگران ملی  -اسالمی چه واکنشی نشان می دھند .قدردانی می
کنند؟ گله می کنند؟ يا فاطمه وار سکوت پيشه می کنند؟

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

کانالKM TV :
به دوستانتان اطالع دھيد!

سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

ھيئت تحريريه :آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!
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تونس:
اعتراض بيش از  ١۵٠ھزار
نفر عليه حکومت اسالمی و
برای خواست سکوالريسم

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.

به سازمان آزادی زن بپيونديد!

آزادی زن
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خانه مدوسا!
دفتر سازمان آزادی زن
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.

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

