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آذر ماجدی

جنبش مطالباتی
قوطی بگير و بنشون!
جريان اصالح طلب حکومتی در جنبش حقوق زن
حکم ستون پنجم رژيم اسالمی را دارد .اين جريان
از دوره دوم خرداد کوشيده است جنبش حقوق زن
را رام کند و به جريان اصالح طلب حکومتی
دلخوش .ھر  ۴سال يکبار در زمان مضحکه
انتخاباتی به درگاه کانديد اصالح طلب حکومتی
تعظيم و کرنش می کند و از او می خواھد که به
خواست زنان برسد .دوران برو بروی اين جريان
در اوايل رياست جمھوری خاتمی بود .در اين دوره
کل جنبش اصالح طلب حکومتی بيرون حکومت به
زنان نويد تغيير داد :کوشيد زنان را به دنبالچه
جنبش دوم خرداد بدل و به اين جنبش و راس آن
خاتمی دلخوش و متوھم کند .اين توھم چندان بطول
نيانجاميد و خود جنبش اصالح طلب حکومتی در
دوران رياست جمھوری خاتمی مرگ جنبش دوم
خرداد را اعالم کرد .اما بنظر می رسد که اين
جريان ھنوز از پای نيافتاده است ،نيروی بسياری از
دست داده و اکنون کامال با زنان حکومتی ادغام شده
است اما ادعايش برای ايجاد تغيير در شرايط زنان
تحت رژيم اسالمی ،از آنجا که تنھا جريانی است که
ميتواند علنی در ايران فعاليت کند ،در بوق و کرنا
می شود.
جنبش حقوق زن دارای گرايشات مختلف است .در
منتھی عليه راست جريان اصالح طلب حکومتی
قرار دارد که برای خواست ھايی ناچيز و بعضا
ارتجاعی از درگاه رژيم گدايی می کند .عليرغم
اينکه بعلت اختناق شديد حاکم فعالين اين گرايش
نامی برای خود بعنوان فعالين جنبش زنان کسب
کرده اند ،گرايش اينھا يک
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آيا جنبش آزادی زن در ايران
به يک روز ھمبستگی ايرانی نياز دارد؟

 22خرداد و جنبش آزادی زن!
آذر ماجدی

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!
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جنبش مطالباتی
قوطی بگير و بنشون! ...
گرايش اقليت است .جنبش حقوق زن در جامعه ايران بسيار وسيع و
توده ای است؛ اين جنبش خواھان آزاديھای وسيع و برابری است،
خواستھايی که توسط جريان چپ نمايندگی می شود .آنچه در واقع
بايد آنرا جنبش آزادی زن ناميد .فعالين داخل کشوری اين جنبش
بشکلی پوشيده فعاليت می کنند و بعضا در دوره ای با جنبش يک
ميليون امضا که رھبريش عمدتا بدست گرايش اصالح طلب حکومتی
قرار داشت فعاليت کرده اند ،اما پس از مدتی دريافتند که فعاليت با
اين گرايش آب در ھاون کوبيدن است .سازمان آزادی زن به اين
جنبش تعلق دارد و خواستھای اين جنبش را نمايندگی می کند.
گرايش راست با توسل به پراگماتيسم حاکم در جامعه می کوشد
تالشھای خود را بعنوان تنھا تالشھای ممکن و مفيد جا زند .اما
شکست و عقيم بودن اين تالشھا کامال باثبات رسيده است .اين گرايش
ھمواره کوشيده است جنبش حقوق زن را آويزان عبای اصالح طلبان
حکومتی نمايد؛ يک روز دو خردادی است ،يک روز سبز و روز
ديگر "بنفش معتدل ".يک روز با وزير خاتمی در امور زنان گرم
ميگيرد ،روز ديگر زھرا رھنورد را به جمع خود دعوت و از او
بخاطر بی توجھی ھای گذشته دلجويی می کند .ھر زمان يک فيل
ارتجاعی يا بازدارنده ھوا می کند :يک زمان می کوشد  ٢٢خرداد را
بجای روز زن در ايران جا بندازد ،تا از شر راديکاليسم و
آزاديخواھی جنبش آزادی زن و کمونيستی که  ٨مارس را بعنوان
روز جھانی زن در جامعه جای انداخته است خالص شود با اين
ھدف که روز زن ملی  -اسالمی شود ،نه بين المللی و راديکال .يک
زما ن ديگر به آستانبوسی فسيل ھای از گور برخاسته اسالمی به
مجلس می رود تا با التماس و درخواست از آنھا مانع تصويب قانون
خانواده شود .شرم آور است اما واقعيت دارد .برخی از رھبران اين
گرايش در دفاع از اسالم سينه می زدند؛ اسالم را مدافع حقوق زن
می خوانند و مدعی می شوند که اسالم و محمد با تعدد زوجات
مخالفند! زمانی ديگر اين گرايش خواھان ديه برابر برای زن و مرد
می شود .تساوی طلبی در قانون ارتجاعی و اسالمی قصاص نھايت
ترقی خواھی اينھاست.
از شاھکارھای جديد اين گرايش دعوت از فائزه ھاشمی رفسنجانی
به جلسه پيش از انتخاباتی شان است .آخر کسی پيدا می شود که فائزه
رفسنجانی ،اين دردانه حکومت اسالمی را مدافع و فعال حقوق زن
بشناسد؟ "جنبش مطالباتی" يکی از کمپين ھای اين گرايش راست
است .ھر بار در زمان تبليغات مضحکه انتخاباتی اين گرايش با
جنبش مطالباتيش به صحنه می آيد و تعدادی خواست پيش پا افتاده و
بعضا عقب مانده ،مانند موارد باال را در مقابل کانديد اصالح طلب و
اين بار "معتدل" قرار می دھد .نتيجه اين اقدامات چيست؟ اعتبار
خريدن و بخشيدن به رژيم اسالمی و مضحکه انتخاباتيش .در جلسات
و نوشته ھا و سايت ھايشان يک مشت گله و غر را بجای نقد اسالم و
حکومت اسالمی پشت ھم می کنند و اسمش را می گذارند مبارزه
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برای حقوق زنان.
برای آنھايی که وسعت ،عمق و راديکاليسم جنبش آزادی زن
در ايران را نمی شناسند اين تالشھا ممکن است بعنوان مبارزه
برای حقوق زن تعبير شود و جنبش اصالح طلب حکومتی و
اپوزيسيون پرو رژيم از ھمين عدم آگاھی برای آبرو خريدن
برای جنبش اصالح طلب حکومتی و رژيم اسالمی استفاده می
کند .اما برای بخش وسيعی از جامعه ايران ،بويژه برای نسل
جوان که خواھان آزادی و برابری است ،اين تالشھا بعنوان
تالشی برای حفظ و بقای رژيم اسالمی درک می شود .بويژه
آنکه بخش راديکال و آزاديخواه جنبش حقوق زن در يک
مبارزه دائمی و خستگی ناپذير تالشھای اين گرايش را برای
حفظ رژيم اسالمی و خاک پاشيدن به چشمان مردم افشاء می
کند .جنبش مطالباتی ھيچ نيست جز يک عبارت دھان پر کن
برای خاموش کردن اعتراض راديکال ،برای متوھم کردن
اکثريت جامعه که خواھان آزادی و برابری اند.
حتی اگر فرض بگيريم که اين گرايش آگاھانه برای حفظ اين
حکومت ضد زن تالش نمی کند ،بايد پرسيد آخر اين جنبش
مطالباتی قرار است چه خيری به زنان در ايران برساند؟ حتی
اگر از ناچيز بودن اين مطالبات و بعضا عقب ماندن بودن آنھا
بگذريم ،قرار است اين مطالبات در مقابل چه کسی گذاشته
شود؟ آيا قرار است امامزداده خاتمی ،موسوی ،کروبی يا
روحانی معجزه کنند؟ آيا ھنوز پس از سی و چھار سال از
حيات اين رژيم و بيش از يک دھه از شکست جنبش اصالح
طلبی حکومتی کسی به اين توھم باور دارد که رژيم اسالمی
اصالح پذير است؟ آيا مردم را کودن فرض کرده اند ،يا خود
کودن اند که نويد تغيير و اصالح به زنان تحت رژيم اسالمی
می دھند؟ خير .اينھا ھوشمندتر از آن ھستند که به تغيير رژيم
اسالمی بنفع ترقی خواھی باور داشته باشند .اينھا دارند سر
مردم را گرم می کنند .جنبش ھای اجتماعی در ايران
راديکالتر ،قطبی تر و سرنگونی طلب از آن ھستند که با اين
بازيھا بتوان آنھا را سرگرم کرد و از ھدف دور نمود.
اگر در سال  ،١٣٧۶در دوره برو بروی دو خرداد بخشی از
جامعه به تغيير و اصالح توھم و اميد داشت ،اکنون ھمه می
دانند که اين امری محال است و تنھا راه تغيير و ايجاد بھبود
در وضع مردم ،و دستيابی به آزادی و برابری برای زنان از
سرنگونی رژيم اسالمی می گذرد .اکنون پس از آنکه بخشی
از رھبری اين جريان به خارج کشور نقل مکان کرده و با
فرسنگ ھا فاصله از سرکوب و زندان رژيم اسالمی ھنوز از
اسالم دفاع می کند و سکوالريسم را برای جامعه ايران زود
می داند و برای رياست جمھوری موسوی و روحانی صلوات
نظر می کند و سفره ابوالفضل پھن می کند ،ديگر حنای اين
گرايش کامال رنگ باخته است .جنبش آزادی زن يک جنبش
قوی ،راديکال است که تا دستيابی به آزادی و برابری کامل،
بی قيد و شرط و واقعی از پای نخواھد نشست*.

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!
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دولت اسالمی محمد مرسی در مصر با قيام قھرمانانه دھھا
ميليون مردم معترض سقوط کرد .دخالت ارتش در دقيقه نود،
نبايد اھميت حرکت بيسابقه تاريخی در منطقه را تحت الشعاع
قرار دھد .آنچه بايد توضيح داده شود نه لفظ "کودتا" و روايتھای
مختلف از اين لفظ بلکه جايگاه و ھدف اقدام ارتش مصر در اين
تحول مھم است.
واقعيت اينست که ھر جنبش و جريان سياسی جدی ،اگر صرفا
بعنوان ناظر رويدادھا عمل نکند و نقش داور مابين نيروھای
بورژوازی را بعھده نگيرد ،در پس ھر رويداد و ھر تغيير
تناسب قوای سياسی ،به اين مسئله مھم فکر ميکند که نتيجه اين
رويدادھا به جنبش و جريانات آزاديخواھانه چه فرصتی ميدھد؟
محدوديتھای طبقات حاکم در ايندوره کدامند؟ چگونه ميتوان از
اين فرصت و محدوديتھا به نفع پيشروی جنبش آزاديخواھی
استفاده کرد؟ چگونه ميتوان در دور بعدی بعنوان يک نيروی
مھم سياسی و غير قابل حذف عروج کرد؟ اينھا مسائل واقعی و
مھمی است که جريانات کارگری ،سوسياليستی ،جنبش آزادی
زن ،نيروھای پيشرو و سکوالر در منطقه بايد آن را مورد توجه
قرار دھند.
مسئله "کودتا"
در عرف سياسی و فرھنگ رايج وقتی اقدامی را کودتا می
ناميم ،فی النفسه اين اقدام منفی؛ از باال و بدون دخالت مردم
است .بالفاصله نتيجه اين ميشود که بايد کودتا را محکوم کرد و
يا دستکم وضعيت پيش از کودتا را اعاده کرد .کودتا به معنی
کالسيک آن اقدام ارتش عليه يک وضعيت انقالبی و يا اقدام
ارتش عليه تناسب قوائی از نيروھای طبقه حاکم است .کودتا
اساسا خونين و برق آسا و بدون اطالع است و بدنبال آن تمامی
ارکانھای قدرت ميليتاريزه ميشود .در مصر به اين معنی کودتا
رخ نداده است .ارتش مصر عليه دولتی که با حمايت خود وی
سر کار آمده و بدنبال التيماتوم ھمين مردم برای کنار رفتن
مرسی؛ مردمی که در ابعاد بيسابقه به خيابانھا ريختند و فی
الحال به ھمه مراکز قدرت بطرق انقالبی ھجوم برده بودند،
وارد عمل شد تا روند اوضاع را کنترل کند .اين ھمان ارتش
است که تا ديروز پشت مبارک بود و در آخرين لحظات باز به
ھمين دليل و با توافق آمريکا از حمايت از مبارک دست برداشت
و کنترل اوضاع را بدست گرفت .اينبار نيز کمابيش ھمين اتفاق
افتاده است .اين امکان وجود دارد که توافق کامل بين ارتش
مصر و دولت آمريکا وجود نداشته اما غير ممکن است که دولت
آمريکا از اين اقدام بی اطالع بوده باشد.

برخی ميگويند اين "کودتا عليه دمکراسی" است .چرا که دولت
مرسی با انتخابات سر کار آمده و اگر مردم ناراضی اند ميتوانند در
انتخابات بعدی وی را کنار بگذارند .اين نيروھا که طيف بزرگی از
رسانه ھا ،دولتھا ،جريانات ملی اسالمی و مدافعين دولت اسالمی
مرسی ھستند ،مسئله اينست که عليه حرکت و قيام ميليونی مردم
اند .آنھا فکر ميکنند "صندوق رای" و مکانيزم "انتخابات" حرف
اول و آخر است و ھر پديده ای که اين چھارچوب را نقض ميکند
نادرست است .آنھا در واقع بين اعتراض ميليونھا مردم و حاکميت
دولت مرسی ،دومی را انتخاب ميکنند .چرا که فکر ميکنند فردا در
ھر کشوری اين امکان ھست که مردم ناراضی -حتی اگر راسا به
دولتی "رای" داده باشند -وقتی حوصله شان سر رفت عليه آن قيام
ميکنند و اين يعنی بساط مسخره انتخابات فرمايشی و دمکراسی
اسالمی دود ميشود و ھوا ميرود.
برخی ديگر ميگويند اين اقدام ارتش کودتا بود اما عليه قيام و
انقالب مردم .به نظر من اين طيف فاکتور ارتش را در دوره
انقالبی بعنوان عنصری ثابت و بيرون صفبنديھای سياسی ميبيند و
نه يکی از بازيگران ھيئت حاکمه بورژوازی .ارتش اگر عليه مردم
کودتا ميکرد بايد ھمراه با دفاع از مرسی کودتا ميکرد و مردم را
در ابعاد وسيع در خيابانھا درھم ميکوبيد .اينھا فکر ميکنند که بايد و
اصوال عليه کودتا موضع داشت و لذا کودتا را با پسوند "عليه
مردم" استفاده ميکنند .کسانی که به اين واقعه و اقدام ارتش کودتا
ميگويند ،در واقع با مرسی و اخوانيھا و جمھوری اسالمی و اردوی
دمکراسی طلبان در يک موضع قرار ميگيرند .کسانی که اين اقدام
را "کودتا عليه مردم" ميدانند ،در واقع نميتوانند توضيح دھند چرا
ارتش "کودتايش" را با توافق نيروھای دست راستی و ظاھرا "در
حمايت از مردم" اعالم کرد و بدنبال عملی کردنش دولتيھا را
برکنار و قدرت را بدست نيروھای سيويل داد؟
واقعيت اينست آنچه در مصر روی داده است ،لحظه ای و مقطعی
از يک دوره انقالبی است که با برپائی التحرير در مصر و به يک
معنا در جھان موسوم به عرب آغاز شده است .مشخصه دوره
انقالبی اينست که قدرت مرکزی و ظاھرا باثبات تا ديروز ترک
برميدارد .قدرت پخش ميشود و دوره ای از کشمکش حاد برسر
قدرت سياسی ميان جنبشھا و جريانات متخاصم سياسی و طبقاتی
آغاز ميشود .ايندوران ممکن است سالھا طول بکشد .ھر زمانی
نيروئی  -چه چپ و چه راست -توانست سرنوشت قدرت سياسی را
يکسره کند و مردم نيز کمابيش به آن رضايت دادند ،دوره انقالبی
بسته ميشود .در دوره انقالبی فراز و نشيب سياسی و وقوع
رويدادھای متضاد ممکن اند .تناسب قواھای مختلف ممکن اند.
قدرت دو گانه و يا چند گانه ،جنگ و صلح،
صفحه ۴

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!

آزادی زن

شماره ٩٢

پيامدھای شکست اسالم پرو غربی
بر موقعيت جنبش آزادی زن در خاورميانه ...
دولتھای موقت و انتقالی ،ائتالفھای سياسی
آگاھانه و بعضا اعالم نشده ،قيام ھای توده
ای ،کودتا و ضد کودتا ،سرنگونی دولتھا و
انقالب کارگری از جمله احتماالتی ھستند که
ميتوانند در دوره انقالبی رخ دھند .ھر کدام
از اين رويدادھا محصول يک تناسب قوای
مقطعی در اين دوره است و اشتباه است که
با معيارھای دوران ثبات و معيارھای دوران
تثبيت قدرت سراغ آنھا رفت.
بعنوان يک کمونيست و انقالبی موضع
سياسی من در قبال رويداد مصر اينست که
ارتش با دادن اطالعيه "کودتا" نکرد بلکه
متوجه شد که بايد بدون ابھام و فوری ابتکار
عمل سياسی را بدست بگيرد .ارتش بعنوان
نماينده قديمی بورژوازی مصر و يک رکن
اساسی ساختار سياسی در اين کشور ،با کنار
زدن مرسی ترکيب ديگری از طبقه
بورژوازی را سر کار آورد تا بتواند
اعتراضات اجتماعی سھمگين را کنترل کند.
ارتش که خود حامی مرسی بود و طبق
"نقشه راه" دوره سقوط مبارک ،بقول
مصريھا انتخابات زودرس برگزار کرد و
اخوانيھا را بقدرت رسانده بود ،حال با قيام
دھھا ميليون مردم ناراضی و بويژه بدنبال
رويدادھای ترکيه ،متوجه شد که نميتواند
دست روی دست بگذارد تا ھمه چيز از
دست برود .ارتش وارد عمل شد چون با
فاکتور تعيين کننده قيام ديد که مرسی تمام
شده است ،بايد قدرت طبقاتی را اعاده کرد،
و نميتوان اصل حاکميت بورژوائی را به نفع
حمايت از مرسی به قمار گذاشت.
واقعيت مھم ديگر اينست که اگر زمينه ھای
اعتراض اجتماعی در اين ابعاد نبود ،اگر
نارضايتی از فقر و فساد و قوانين اسالمی و
ضد زن نبود ،اگر اراده محکم توده ھای
وسيع برای برکناری مرسی نبود ،ارتش به
اين اقدام دست نميزد .تعرض ارتش به
بخشی از ھم طبقه ای ھايش در واقع وحشت

از مردمی بود که با تھاجم به مرسی و
سقوط وی ،ھمانجا متوقف نميشدند و
در ادامه به تمامی ارکانھای قدرت
ھجوم ميبردند .ارتش ھمين را خواست
متوقف کند تا در دور بعد روبروی
ھمين توده کارگر و زحمتکش قرار
بگيرد.

صفحه ۴
رويدادھای ترکيه آنرا در مصر و تونس
پيش بينی کرده بوديم ،اتفاق بسيار مھمی
در مقياس منطقه رخ داده است .يک
جريان اسالمی طرفدار غرب که قرار
بود بعنوان آلترناتيو حکومتی به مردم
کارگر و زحمتکش در منطقه خاورميانه
و شمال آفريقا فروخته شود شکست
خورد .اين الگو تمام شد .در ترکيه تمام
شد ،در مصر و تونس و کل منطقه تمام
شده است .با شکست اين الگو در ايران
نيز پديده موسوم به اصالح طلبی اسالمی
و اخيرا اعتدالگرائی راست و محافظه
کار بی افق تر از ھر زمانی ميشود .با
شکست اسالم "ميانه رو" در منطقه،
اسالم سياسی ضد آمريکائی و نوع
جمھوری اسالمی و حزب ﷲ تماما بی
افق ميشود.

ما داور جھان نيستيم!
مردم کارگر و زحمتکش ،جنبش
کارگری ،جنبش آزادی زن در منطقه،
و ھر کسی که برای تغيير پايه ای اين
اوضاع تالش ميکند؛ کسانی نيستند که
بر فراز جھان ايستاده اند و ھر
رويدادی را با اصولی اليتغير داوری
ميکنند .ما بازيگران اين اوضاع ھستيم
و ميخواھيم روند رويدادھا به سمتی
برود و به سمتی نرود .به نظر من
کودتای فرضی يک بخش از
بورژوازی عليه بخشی ديگر ،اگر
امکاناتی را برای جنبش آزاديخواه
فراھم ميکند ،ھيچ ضرورتی ندارد که
از جانب ما محکوم و طرد شود و يا
موضع جانبدار نسبت به آن داشته
باشيم .بايد خود را ذينفع در روند
رويدادھا ديد ،بايد خود را بازيگر
صحنه سياسی ديد و در قبال اين
رويدادھا موضع گرفت .بويژه برای
جنبش آزادی زن و جنبش اعتراضی و
آزاديخواھانه کارگران برای آزادی و
رفاه ،سرنگونی يک دولت اسالمی و
ضد جامعه توسط ھر نيروئی ،ھيچ
موجبی برای سردرگمی ندارد .جنبش
ما نه از مرسی و نه حکومت ارتشی ھا
و يا ناسيوناليستھای متفرقه ھيچ دل
خوشی ندارد .ما در پس اين رويداد بايد
سنگرھای خود را محکم کنيم.

از موضع جنبش آزادی زن ،که چند دھه
است در منطقه زير لگد اسالم سياسی
است ،اين واقعه ای بسيار مھم است .از
موضع سکوالرھای جدی ،که تحقق ھر
درجه ای از سکوالريسم شان در گرو
منزوی کردن و شکست اسالم سياسی
بود ،اين واقعه ای مھم است .از موضع
جنبشھای آزاديخواه و مردم پيشرو در
منطقه که سالھاست تحت سلطه اسالم
سياسی اند ،اين واقعه ای مھم و بيانگر
تناسب قوای جديدی است که امکانات و
فرصتھای جدی برای پيشروی فراھم
ميکند.

شکست اسالم "ميانه رو"
با سقوط مرسی ،که ما بدنبال

زنان در مصر و تونس و ترکيه و ايران
و کل منطقه ،برای

اين واقعه ای مھم و تغييری اساسی در
صفبنديھای سياسی منطقه است.
بورژوازی از سر استيصال مجددا به سر
ديگر االکلنگ "اسالم -ناسيوناليسم"
متکی ميشود .دوره ای ناسيوناليسم به
حاشيه رفت تا اسالم کليد دار تامين منافع
و قدرت بورژوازی منطقه باشد .امروز
بار ديگر در پس شکست و سقوط
اسالميون ،ارتش و ناسيوناليسم و
نيروھای راست و ناسيوناليست موسوم به
ليبرال صحنه سياسی را اشغال ميکنند.
بار ديگر صحنه سياسی کالسيک ميشود
و جنبشھای سوسياليستی و ناسيوناليستی
ميداندار ميشوند.

صفحه ۵

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

آزادی زن

صفحه ۵

شماره ٩٢

پيامدھای شکست اسالم پرو غربی
بر موقعيت جنبش آزادی زن در خاورميانه ...
تحقق برابری و ھر حقوقی بايد از سد اسالم
سياسی عبور ميکردند .جنبش آزادی زن در
منطقه بايد اسالم سياسی را شکست ميداد تا
با استقرار حکومتی سکوالر بعنوان اولين
پيش شرط تامين برابری و رفع تبعيض
بتواند راه تحقق آزادی و رھائی را طی کند.
با سقوط مرسی و سقوط قريب الوقوع
دولتھای مشابه در تونس و ترکيه ،با کور
شدن افق جريانات اسالمی و برجسته شدن
تروريسم بعنوان تنھا وسيله کشمکش آنھا
برسر قدرت سياسی ،فضا و فرصت جديدی
برای عروج نيروھای سکوالر و آزاديخواه
و برابری طلب در منطقه باز شده است.
اين فرصت را جنگ فراکسيونھای
بورژوائی برای زنان و جنبش آزادی و
برابری به ارمغان نياورده است .اين فرصت
با قيام توده ای در ترکيه و مصر عليه اسالم
سياسی بدست آماده است .ارتش در مصر و
شايد فردا در ترکيه و تونس تنھا فاکتوری
بود که به اين معادله وارد شد تا نتايج را

عوض کند .اما کشمکش ھنوز در
جريان است و بايد به نفع آزادی و
برابری و سکوالريسم پايان پذيرد.
نوبت ماست!
وقت آن رسيده است که جنبش آزادی
زن و تمايالت سکوالريستی در منطقه
تماما بساط اسالميون را جمع کند و به
ھمان کنج و حاشيه سياست که از ابتدا
بودند براند .وقت آنست نيروھای جنبش
کارگری و کمونيستی بعنوان
پرچمداران آزادی و برابری و
سکوالريسم ،بر خواست فوری و
بالفصل دولتی سکوالر و پيشرو،
دولتی غير مذھبی و غير قومی تاکيد
کنند .وقت آنست برای الغای کليه قوانين
منبعث از اسالم و شريعه خيز برداشت.
وقت آنست پرچم نفی ھر نوع تبعيض
را برافراشت .وقت آنست که
سازمانھای سراسری و قدرتمند زنان،
سازمانھای اعمال قدرت توده ای

کارگری در محالت و کارخانه ھا و
مناطق ايجاد کرد و اجازه نداد قدرت
دولتی بر قدرت واقعی و مستقيم بخشھای
مختلف مردم غلبه کند .وقت آنست اردوی
آزادی و برابری در مقياس جامعه افق
پيروزی چپ بر راست را در دوره
کنونی پيش روی خود بگذارد و از ھر
اھرمی برای پيشروی آزادی و برابری و
جنبش سوسياليستی استفاده کند.
در خاورميانه اتفاقات مھمی در حال
وقوع اند که چھره منطقه و جھان را
تغيير ميدھد .شکست و افول اسالم سياسی
به نيروھای کالسيک و قديمی تر ميدان
ميدھد و در اين ميان جنبش برای آزادی
زن ،جنبش برای آزادی و سوسياليسم
ميتواند عروج کند و افق ديگری را پيش
روی جھانيان بگذارد.
بايد سقوط اسالميون و بی افقی آنان را به
فال نيک گرفت و برای فتح سنگرھای
بزرگتر آماده شد* .

آزادی زن
را بخوانيد و بدست
دوستانتان برسانيد!

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.

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!

آزادی زن

صفحه ۶

شماره ٩٢

ديه برابر
يک قدم بجلو يا بسوی ارتجاع؟
آذر ماجدی
قانون ديه برابر برای زنان توسط
باصطالح اصالح طلبان در مجلس طرح
شده است .برخی سازمان ھای زنان ملی –
اسالمی نيز در دفاع از اين طرح به مجلس
نامه سرگشاده نوشته اند .بيانيه  22خرداد
طرح اين مساله را در مجلس "از پيروزی
ھای درخشان و قابل ستايش حرکت رو به
جلوی زنان" ارزيابی کرده است .آيا واقعا
ديه برابر يک دستاورد برای جنبش آزادی
زن است؟
مساله زن ،مساله نظام!
مساله زن در ايران فقط مساله زنان
نيست ،مساله رژيم اسالمی نيز ھست28 .
سال است که اين رژيم با زنان ،حقوق زن و
مطالبات زنان جنگيده است .ھر چه بيشتر
سرکوب ميکند با مقاومت گسترده تری
روبرو ميشود .مجلس نشينانی که طرح ديه
برابر برای زنان را مطرح ميکنند ،دارند
تيری در تاريکی رھا ميکنند .ھدف شان نه
تحقق حقوق زنان ،بلکه حفظ نظام است.
اينھا بازمانده ھای مفلوک دو خرداد ھستند.
سيل خروشان جنبش آزادی زن را می بينند،
ميخواھند با ديه برابر سدی در مقابل اين
سيل خانمان برانداز بسازند .در اين ميان
آيت ﷲ ھايی ھم به يکباره از زير زمين
سبز ميشوند که گويی خواب نما شده اند .فتوا
ميدھند که در اسالم ديه زن و مرد بايد برابر
باشد يا ارث زن و شوھر بايد يکسان باشد،
ادعا ميکنند که آيت ﷲ ھايی که غير از اين
ميگويند بی سواد اند و از کتاب بی اطالع.
اينھا ھمه تمھيدات جناحی از رژيم است
که نگران است "تندروی ھای" حکومت
بساط لفت و ليس شان را جمع کند .اين تالش
ھای مذبوحانه را مردم به روشنی می بينند.
فقط به جوک ھايی که سريعا ساخته ميشود و
در تمام کشور پخش ميشود ،دقت کنيد .اين
خرد مردم است .صاف و ساده ،صريح و
روشن .اما در اين ميان برخی از فعالين

حقوق زن يا از ديدن اين حقيقت
عاجزند ،يا آنھا نيز در پروژه "سد
سازی" دو خردادی شرکت دارند ،و يا
تاکتيک ميزنند ،فکر ميکنند که با
تشويق تالش ھای دو خردادی و بزرگ
جلوه دادن آنھا تا حد "پيروزی ھای
درخشان و قابل ستايش" به رژيم پلتيک
ميزنند و قانع اش ميکنند تا از خر
شيطان پايين بيايد .راضی اش ميکنند
به دو مثقال بھبود در وضع زنان
رضايت دھد.
زيرکی يا تنگ نظری؟
ما بھترين حالت را در نظر
ميگيريم .با بخشی که دو خردادی است
کاری نداريم .نقش و جايگاه دو خرداد
شناخته شده و افشاء شده است .فرض
ميکنيم که اين تحسين ھا و توسل به
آيت ﷲ ھای رنگارنگ و تشويق
مجلسی ھا صرفا تاکتيک است،
پولتيک است .اين روش شناخته شده
است .قديمی است ،بطول عمر جنبش
اصالح طلبی است .اين از افق تنگ
حاکم بر جنبش شان نشات ميگيرد.
عليرغم ملی – اسالمی بودن اين
جنبش ،افق تنگ و روش ھای مماشات
جويانه و ديدن فقط نوک دماغ ،از
خصلت ھای پايدار و بين المللی جنبش
اصالح طلبانه است .به کم رضايت
دادن ،پايين آوردن توقع و انتظارات
فعالين و توده ای که برای حقوق خود
مبارزه ميکنند ،مماشات و سازش
بعنوان روش اصلی مبارزه ،سد شدن
در برابر راديکاليسمی که در پايه
جنبش موجود است.
زنان در ايران دارند عليه حجاب و
آپارتايد جنسی مبارزه ميکنند .شالق و
زندان و خشونت وحشيانه را به جان
ميخرند .نسل جوان دارد تمام سنن عقب

مانده ملی و اسالمی و سنن شرقزده را به
مصاف ميطلبد .در ميان جنبش آزادی زن
و جنبش خالصی فرھنگی بحث از آزادی
زنان ،برابری زن و مردی ،مذھب زدائی
و سکوالريسم و از آزادی جنسی است.
بحث از استقالل زن و برسميت شناختن
زن بعنوان يک شھروند مستقل و برابر
است .زنان دارند بطور فردی و جمعی
سدھا و موانع را می شکنند و برای آن
بقول دوستان "ھزينه ميدھند" آنگاه برخی
از فعالين سرشناس حقوق زن طرح قانون
ديه برابر را بعنوان "يک پيروزی
درخشان و قابل ستايش" ارزيابی ميکنند.
اين تحرک از عواقب منفی کمپين يک
ميليون امضاء است .اين کمپين دارد
گسترده ميشود .با استقبال روبرو شده
است .لذا فعالين ملی – اسالمی جنبش
حقوق زن به نفوذ خود در جامعه متوھم
شده اند .با اتکاء به اين توھم روز
ھمبستگی ايرانی زنان اعالم ميکنند و
استقالل خود را از احزاب کمونيست
جشن ميگيرند .اين نيز از ديد و افق تنگ
آنھا ناشی ميشود .متاسفانه آنھا آن چنان
غرق در تاکتيک زدن ھستند که از
ارزيابی آناتومی جنبش آزادی زن
عاجزند .نسل جوان ايران زير بار اين
تبليغات توھم انگيز نميرود .آنھا نيز دارند
از اين کمپين برای پيشبرد مبارزه و
مطالبات خود استفاده ميکنند .رھبران و
فعالين راديکال متاسفانه بخاطر اختناق و
سرکوب شديد علنی نيستند .در نتيجه
فعالين ملی – اسالمی دارند تمام رشد و
گسترش اين کمپين را به حساب موفقيت
تاکتيک ھای خود ميگذارند.
ديه يک مفھوم ارتجاعی
مبارزه برای ديه برابر نه تنھا
دستاورد نيست ،بلکه
صفحه ٧

اسالم ضد زن است!

آزادی زن

صفحه ٧

شماره ٩٢

ديه برابر
يک قدم بجلو يا بسوی ارتجاع؟ ...
ارتجاعی است .برابری در يک ارزش
قرون وسطايی ،ضد بشری ،عقب مانده و
ارتجاعی ،ربطی به مبارزه برای حقوق
برابر و آزادی ندارد .ديه يا خون بھا متعلق
به عھد شتر و خيمه است .متعلق به جھانی
است که انسان در آن مفھوم ندارد .خون بھا
يا ديه را به دنيای امروز وارد کردن
ارتجاعی است .عقب بردن جامعه است .بايد
در مقابل ديه بطور کلی ايستاد ،نه اينکه
خواھان ديه برابر برای زن و مرد شد.
برخی حتی به تحقيقات جامعه شناسانه
دانشگاه ھای امروزی متوسل ميشوند تا
حقانيت آن را برای جامعه امروز ثابت کنند.
برخی از اين فعالين صفحه ھا سياه ميکنند تا
نشان دھند که اگر در زمان قديم ديه مرد و
زن برابر نبوده داليل اقتصادی داشته است،
اما در جامعه مدرن امروزی اين مناسبات
تغيير کرده ،پس بايد ديه برابر شود.
دوستان! کمی اين تحقيق را جلو تر ببريد و
نشان دھيد که چگونه ديه توھينی است به
بشريت و انسان امروزی .ديه بايد بطور
کلی ملغی شود.
مبارزه برای ديه برابر يک مبارزه
ارتجاعی است .اين تالش بر اين مفھوم
ارتجاعی و قانون عقب مانده ضد انسانی
مھر تائيد و تثبيت ميزند .آن را برسميت
ميشناسد .در صورتيکه مبارزه مترقی و
برابری طلبانه بايد عليه کليه قوانين
ارتجاعی باشد .بايد برای الغاء قوانين
ارتجاعی مبارزه کرد ،نه شمول يکسان آن
برای کليه شھروندان .ما اين بحث را چند
سال پيش با خانم عبادی بر سر حق قصاص
برابر داشتيم .بحث ما با ايشان بر اين نکته
متمرکز بود که قصاص ارتجاعی ،عقب
مانده و ضد انسانی است و بايد ملغی شود،
نه اينکه برای زن و مرد خواھان قصاص
برابر شويم.
اگر اين منطق را بسط دھيم آيا نبايد
خواھان سنگسار برابر برای زن و مرد
شويم؟ يکی از نقد ھای رايج برخی از

مدافعين حقوق زن به سنگسار شمول
نابرابر آن به زن و مرد بوده است.
اينکه زنان را تا گردن در خاک ميکنند
و مردان را تا کمر و قس عليھذا .لذا
عجيب نخواھد بود که اين جنبش معين
برای سنگسار برابر مبارزه ای براه
اندازد .اين حرکتی ارتجاعی است.
تشخيص خصلت ارتجاعی مطالبه
برابری در سنگسار کار دشواری
نيست .بياييم به يک عرصه خاکستری
تر نگاه بياندازيم :حق کشيش شدن زنان
در غرب .آيا اين جنبشی مترقی است؟
آيا سھيم کردن زنان در اشاعه نظرات
و ارزش ھای مردساالرانه را بايد يک
پيروزی درخشان و ستايش آميز ناميد؟
اگر منطق اين دوستان را بکار ببنديم،
قطعا به اين نتيجه ميرسيم .آيا در ايران
بايد برای حق پيشنمازی و آيت ﷲ شدن
زنان مبارزه کرد؟ اگر چنين مبارزه ای
شکل بگيرد ،آيا بايد آن را يک حرکت
مترقی ارزيابی کرد؟ با منطق بيانيه 22
خرداد بله .اما کمی به عواقب و نتايج
آن دقيق شويم .از صورت ظاھر مساله

که از برابری در يک مساله صحبت
ميکند دور شويم .حق آيت ﷲ ای و
پيشنمازی برای زنان در زندگی واقعی به
چه معنا است؟ برابری در اشاعه فعال تر
عقب ماندگی ،مرد ساالری و ارزش ھای
زن ستيزانه .کل دستگاه مذھب و بويژه
اسالم بر مردساالری و زن ستيزی بنيان
گذاشته شده است .در ايران بويژه اسالم
ايدئولوژی نظام سرکوبگر حاکم است .و
دستيابی به اين موقعيت برای زنان يعنی
دخالت فعال تر در سرکوب جامعه و
زنان .کسی که تحقق اين موقعيت را
پيروزی درخشان بنامد ،بايد گفت که از
آزادی و برابری بويی نبرده است.
جنبش آزادی و برابری طلبانه زنان
مفتون کلمه برابری يا يکسانی نميشود .به
مطالبه معينی که در دستور است عميق
ميشود .در کشوری که زير سلطه اسالم و
قوانين قرون وسطايی آن قرار دارد،
خواست جنبش آزادی زن برابری يا
يکسانی در کاربست کليه اين قوانين نيست
و نميتواند باشد .مطالبه جنبش آزادی زن
لغو کليه قوانين نابرابر ،ارتجاعی و
مذھبی و استقرار قوانين سکوالر ،برابر
و انسانی است .جنبش آزادی زن خواھان
شمول يکسان برده داری نيست ،خواھان
ايجاد يک جامعه آزاد وبرابر و انسانی
است*.

تلويزيون مدوسا
برنامه ای از آذر ماجدی

روزھای پنجشنبه از ساعت  2تا  3بعدازظھر
به وقت اروپای مرکزی
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت:
کانال27500KMTV :
به دوستانتان اطالع دھيد!

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

شماره ٩٢

صفحه ٨

توھم به پيروزی يا خود فريبی؟
در حاشيه مذاکره فعالين زنان با مجلس اسالمی
آذر ماجدی
بدنبال حضور بيش از  100نفر از زنان
سرشناس ،حقوقدان ،روزنامه نگار،
قھرمان ورزشی و ھنرمند در مجلس
اسالمی روز يکشنبه  10شھريور ،اليحه
اسالمی-ارتجاعی خانواده از دستور صحن
علنی مجلس موقتا خارج شد .اين خبر را
گروه ھای حقوق زن و برخی سازمان
ھای سياسی اپوزيسيون پيروزی بزرگ
برای جنبش زنان و عقب نشينی مھم برای
رژيم خطاب کردند .برخی آنچنان به ذوق
آمده بودند که تيتر زدند" :مجلس در
تسخير نمايندگانی از فعاالن زن" يا اين
واقعه را "موفقيت تاريخی فعاالن زن"
ناميدند.
در عالم واقع چه اتفاق افتاد؟
پس از باال گرفتن اعتراض عليه اليحه
ارتجاعی تنظيم شده توسط دولت ،زمانی
که اعالم شد اليحه در دستور کار مجلس
قرار ميگيرد ،گروه ھای مختلف زنان
تصميم به حضور در مجلس و مذاکره با
باصطالح نمايندگان گرفتند .اين فعالين در
دسته ھای چند نفری با نمايندگان مختلف
مذاکره کردند ،برخی از نمايندگان حاضر
به پذيرش آنھا نشدند ،از جمله نمايندگان
زن .در گزارشی ميخوانيم که اين زنان
بمدت طوالنی ،بدون ھيچ توضيحی ،در
سالن مجلس معطل گذاشته شدند و باالخره
پس از اعتراض و تھديد به ترک مجلس،
برخی از اين خانم ھا توسط تجری معاون
کميسيون قضايی مجلس پذيرفته شدند .خانم
سيمين بھبھانی در اين بازه چنين ميگويد:
"ھرچند که برای خود من برخوردھای اين
نمايندگان به ويژه در ابتدای ورود و
معطلی ھای بی دليل برخورنده بود اما
عذرخواھی ھا و توضيحات مکرر آقايان
تا حدودی خشم ما را کنترل کرد ".
فعالين حقوق زن با استدالل ھای مختلف،
از جمله" :اين اليجه با فتوای شرعی
تناقض دارد) ".خانم عبادی( از اين آقايان

استمداد کردند تا در اين اليحه تجديد نظر
کنند .حقوقدان ھای شرکت کننده قول
دادند که حاضرند به نمايندگان در اصالح
اليحه ،بويژه سه ماده مورد جدل ،مواد
مربوط به تعدد زوجات ،صيغه و مھريه
کمک کنند .باالخره ،الريجانی ،رئيس
مجلس اعالم کرد" :با توجه به اين که
جمعی از شھروندان به ويژه زنان و نيز
برخی علما نسبت به مواردی در اين
اليحه ابراز نگرانی کرده و نقدھايی را
مطرح کرده اند" اين اليحه برای بررسی
دوباره به کميسيون قضايی بازگردانده
ميشود .روز بعد ھم در واکنش به جنجال
"پيروزی" توسط سايت ھای مختلف،
اعالم شد که اين اليحه دوباره به صحن
علنی مجلس بازميگردد.
اين اتفاق ،پيروزی بزرگ ،موفقيت
تاريخی و ترس رژيم ارزيابی شده است.
متاسفانه بايد گفت که فعالين زن مجلس را
به تسخير درنياوردند ،بلکه تحقير ھم
شدند .از طريق استمداد و درخواست و
قول دادن به اينکه خيال شلوغ کردن و
جنجال ندارند و قسم به اسالم و قران،
قول و وعده برخی نمايندگان جناح ديگر
را برای رای منفی به اليحه گرفته اند .در
عالم واقعيت مبارزه سياسی ،اين را چه
بايد خطاب کرد؟ توھم يا خود فريبی؟
شايد ھم عوامفريبی؟
عليرغم تمام جنجالی که برخی فعالين
حقوق زن و رسانه ھای ھميشه پشتيان دو
خردادی ھا به راه انداخته اند ،اين برای
زنان و جنبش آزاديخواھی زنان حتی يک
پيروزی ساده ھم نبود ،چه رسد به
پيروزی تاريخی .اين يک حرکت
سازشکارانه است که در عمل نه به نفع
زنان ،بلکه به زيان آنھا تمام خواھد شد.
اين فعالين ملی – اسالمی جنبش حقوق
زن دارند با کرنش در مقابل رژيم
اسالمی توقعات و انتظارات زنان را پايين

مياورند .اين حرکت و جشن پس از آن
دارد به زنان ميگويد" ،سھم ما اينست!"
رژيم اسالمی زنان را به مرگ گرفته
است و فعالين حقوق زن به تب راضی
شده اند .جالب اينجاست که تئوريسين
ھای ملی – اسالمی به اين واقعيت و
نقدی که به اين حرکت خواھد شد ،واقف
اند و پيشاپيش به استقبال آن رفته اند.
نيما نامداری در سايت ميدان زنان پس
از تشويق فعالين زن و جمعبندی اين
حرکت بعنوان يک حرکت مھم و
تاريخی مينويسد" :خالصه كالم می
توان به ھنگام ضرورت از مطالبات
حداقلی دفاع كرد بی آنكه تقليل گرا
بود".
اگر اين حرکت تقليل گرايی نيست ،پس
چه نوع حرکاتی را ميتوان و بايد تقليل
گرايانه خواند؟ فعالين زن پس از تحمل
سرکوب و تحقير مداوم رژيم ،با ھم به
مجلس رفته اند ،در سالن انتظار تحقير
شده اند ،عمال اين جاھلين و مرتجعين
از گور برخاسته را بعنوان نمايندگان
مردم خطاب کرده اند ،درخواست و
التماس کرده اند ،از امام ،امام تر شده
اند و ادعا کرده اند که اسالم حسينی و
قران و فتاوی شرعی با حقوق زن
تناقض ندارد ،در پاسخ مجلس اسالمی
اليحه را موقتا به کميسيون پس فرستاده
است .آنگاه جنجال براه انداختنه اند و
اين اقدام را بعنوان پيروزی بزرگ و
موفقيت تاريخی و تسخير مجلس به
خورد مردم داده اند .اين حرکت را چه
ميتوان ناميد بجز کرنش و سازشکاری
که بنا به تعريف و خصلت حرکت ،به
تقليل خواست ھا و توقعات زنان و
تضعيف روحيه مقاومت و اعتراض
توده ای منجر خواھد شد؟
صفحه ٩

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

آزادی زن

صفحه ٩
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است)!

توھم به پيروزی يا خود فريبی؟
در حاشيه مذاکره فعالين زنان با مجلس اسالمی ...
مساله اينجاست که از يک سو برخی از
فعالين حقوق زن در مقابل سرکوب ھای
مداوم رژيم سر فرو آورده اند .و از سوی
ديگر جنبش ملی – اسالمی و دو خرداد
سابق دارند برای انتخابات مجلس آماده
ميشوند .اين اليحه و واکنش فعالين ملی –
اسالمی به آن را بايد در اين متن بررسی
کرد .دگر بار روش ھای مبارزه ،مقاومت
يا سازش؟ اعتراض يا مذاکره؟ بر روی
ميز استراتژيست ھا و تئوريسين ھای ملی
– اسالمی آمده است و اينھا دارند اين اتفاق
را دستمايه ترويج تئوری ھای پاخورده و
شکست خورده دو خردادی قرارميدھند:
"از آنجا كه اغلب چھرهھاي شاخص
گروھھاي مختلف زنان در برنامه ديدار با
نمايندگان حاضر بودند ميتوان دريافت كه
جنبش زنان به آن بلوغ تئوريك رسيده كه
از ايدئولوژيھا عبور كرده و بر اساس
مقتضاي ھر موقعيت واكنش نشان دھد.
زنان نشان دادند كه مذاكره را بخشي از
مبارزه ميدانند و براي اين مذاكره
حاضرند پيشقدم باشند .سالھا است منتقدين
حاكميت تصور ميكنند كه گفت و گو به
طرف مقابل مشروعيت ميدھد .اين
تصور برگرفته از ايدئولوژيھايي است كه
وضعيتھا و ابزارھا را صرفا سياه يا
صرفا سفيد مينمايانند .اما زنان در فرايند
تكامل جنبش دريافتهاند گفت و گو با قدرت
به طور مطلق نه خوب است نه بد .مھم آن
است كه اين گفت و گو در فرايندي منطقي
و حسابشده و با اتكا به واقعيتھاي ساختار
قدرت و بدنه اجتماعي جنبش و براي
اھدافي قابل دفاع انجام شود . ...تجربه
ديدار با نمايندگان نشان داد كه ھنوز ھم
ميتوان در فضاھاي عمومي كنش
اعتراضي داشت بدون آنكه ھزينهھايي
فراتر از طاقت جنبش پرداخت .مھم فرايند
برنامهريزي و سازماندھي حساب شده و
نيز تالش براي اقناع حداكثري فعاالن
جنبش است) ...نيما نامداری در سايت
ميدان زنان)

به زبان ساده اين تحليل دارد رھنمود
ميدھد که بايد کاله را قاضی کرد و
سازش را اعتراض "سازمانيافته و
منطقی" جا زد .فعالين ملی – اسالمی
حقوق زن ،دانسته يا ندانسته ،خواسته يا
نخواسته دارند جنبش حقوق زن را وجه
مصالحه قدرت گيری ملی – اسالمی ھا
و دو خردادی ھايی که يک بار با دست
خود گور خود را کندند ،قرار ميدھند.
خرد روزمره ميگويد" :آزموده را
آزمودن خطاست ".اما اين فعالين باز
دارند به جناح ماليم تر رژيم دخيل می
بندند و از حاال دارند برای انتخابات آتی
خود را آماده ميکنند .تئوری اش را ھم
ابداع کرده اند ،توجه کنيد" :مجموعه
اين فعل و انفعاالت نشان داد چرا
بنيادگرائي اسالمي )و نه اسالم سنتي(
خطرناكترين تھديد موجود عليه زنان
است ".اکنون حتی ميان اسالم سنتی و
قشری و "بنياد گرايی اسالمی" تفاوت
قائل شده اند تا اين بار حتی ناطق نوری
را ھم به خيل معتدلين راه دھند) .به
گزارش سايت ھا از مالقات با
مجلسيون ،گويی ايشان با حرکت سر
مخالفت خود را با اليحه اعالم کرده

ما فعالين راديکال جنبش آزادی زن،
مانند ھميشه ،ھر گونه کرنش و سازش
را افشاء خواھيم کرد و اجازه نميدھيم تا
خواست ھا ،توقعات و انتظارات زنان،
بويژه نسل جوان را تقليل دھند .افق
آزاديخواھی و برابری طلبی افق حاکم بر
جنبش آزاديخواھی زنان است .از اين رو
است که عليرغم کرنش فعالين ،زنان ھر
روزه در کوی و خيابان با نيروھای
سرکوب اسالمی در جنگ و گريز اند.
ھر چه فعالين سرشناس کرنش و سازش
بيشتری نشان دھند ،جنبش مقاومت توده
ای زنان بيشتر از آنھا فاصله خواھند
گرفت .ما با تمام قوا برای افشای مقاصد
سازشکارانه جنبش ملی – اسالمی
خواھيم کوشيد .جنبش مقاومت زنان را
نميتوان وجه مصالحه پيروزی دو خرداد
قرار داد .خواست اين جنبش آزادی بی
قيد و شرط و برابری کامل و واقعی زن
و مرد است .اين جنبش خواھان لغو کليه
قوانين تبعيض آميز عليه زنان است .لذا
چانه زدن بر سر اجازه ھمسر اول برای
گرفتن زن دوم را تحقير خود می داند.
لغو تعدد زوجات ،ممنوعيت صيغه و لغو
مھريه و شيربھا که رابطه انسانی دو
انسان را به يک معامله تبديل می کند را
خواھان است .اين جنبش آگاه است که
اسالم با حقوق زن سر آشتی ندارد و
سکوالريسم شرط الزم دستيابی به آزادی
و برابری است* .

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net

سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

ھيئت تحريريه:
آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!

آزادی زن
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آيا جنبش آزادی زن در ايران به يک روز ھمبستگی ايرانی نياز دارد؟
 22خرداد و جنبش آزادی زن!
آذر ماجدی
سازمان دھندگان حرکت  22خرداد
 1384اين روز را سرآغاز فصلی نوين
در جنبش حقوق زن ميدانند 22 .خرداد
 84تجمعی در مقابل سر در دانشگاه
تھران با مطالبه تغيير قانون اساسی بنفع
زنان شکل گرفت .فعالين حقوق زن فضای
مضحکه انتخابات رئيس جمھور را
موقعيت مناسبی برای تجمع ارزيابی کرده
بودند .از يک سو با اين حرکت قصد
داشتند بر نتيجه انتخابات تاثير بگذارند و
از سوی ديگر اميد داشتند که رژيم اسالمی
در اين فضا به سرکوب تجمع مبادرت
نورزد.
در مورد اول اشتباه ارزيابی کرده
بودند .کانديد بخشی از اين فعالين ،معين
دو خردادی از صندوق بيرون نيامد .مساله
اينجاست که اگر بيرون ھم ميامد ،گلی
بسر اين جنبش نميزد .رئيس ايشان آقای
خاتمی  8سال بر مسند قوه مجريه نشسته
بود ،و يک ميليمتر در وضعيت زنان
تغيير داده نشد .ليکن اين خاصيت جنبش
ھای باصطالح اصالح طلب و
پراگماتيست است که به ھر نيمچه روزنه
ای دخيل می بندند .متوھم اند و توھم می
آفرينند .
در اين روز عمال دو تجمع شکل
گرفت .يکی در مقابل سر در دانشگاه
بمدت حدود يک ساعت که از زنان شرکت
کننده مدام خواسته ميشد آرام باشند.
ديگری تجمع بسيار وسيع تری در پياده
روی مقابل و در حواشی دانشگاه که بمدت
چند ساعتی بطول انجاميد و زنان و مردان
شرکت کننده در آن عليه رژيم اسالمی،
آپارتايد جنسی و ستم بر زنان شعار دادند
و با نيروھای سرکوب رژيم اسالمی
درگير شدند.
اين دو تجمع و اعالم ھواداری از

کانديدای دو خردادی توسط برخی فعالين
حقوق زن بار ديگر نشان داد که جنبش
حقوق زن از دو گرايش متمايز تشکيل
ميشود .يکی جنبشی است که دل به
اصالحات خوش کرده است و تصور
ميکند که قادر است با وجود جمھوری
اسالمی در موقعيت زنان بھبودی قابل
توجه ايجاد کند .جريانی که در سال  76تا
 78چنين می انديشيد را شايد ميشد درک
کرد .اما پس از شکست و خاکسپاری دو
خرداد ،توسل به بخشی از رژيم برای
ايجاد تغيير و اصالحات نه تنھا
ھوشيارانه نيست بلکه نابخردانه نيزھست.
اين گرايش خود يکسان نيست متشکل
است از دو خردادی ھای سابق و جريانی
که تصور ميکند با بلند کردن پرچم
اصالحات ميتواند رژيم زن ستيز خشن
اسالمی را به عدم سرکوب متقاعد کند،
يعنی از روی پراگماتيسم به اصالح طلبی
روی آورده است .رھبران اين گرايش
حتی به دست بوسی مجلس رفتند ،جوايز
خود را به خاتمی تقديم کردند ،چه شد؟ آيا
موقعيت زنان سر سوزنی بھبود يافت؟
فعالين اين گرايش با اين سوال روبرو
ھستند :چه ميزان سرکوب و خشونت از
جانب رژيم اسالمی و چه ميزان سر به
سنگ خوردن موجب تغيير سياست ،بينش
و روش شما ميشود؟
گرايش ديگر درون جنبش حقوق زن
راديکاليسم و تغيير ريشه ای در وضعيت
زنان را نمايندگی ميکند .اين گرايش ذره
ای توھم نسبت به اين رژيم و "اصالح
طلبی" در چھارچوب رژيم اسالمی
ندارد .ميداند که زنان زير سلطه اين رژيم
به ذره ای آزادی نخواھند رسيد و معتقد
است که تحوالتی که در وضعيت جامعه و
زنان در چند سال اخير رخ داده است،
نتيجه مبارزات جنبش اعتراضی مردم،
علی العموم و جنبش آزادی زن ،علی

الخصوص است .نزد اين گرايش خاتمی
و جنبش دو خرداد نه تسھيل کننده تغيير
توازن قوا و تحوالت در وضعيت جامعه
و زنان ،بلکه برعکس واکنشی نسبت به
جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه مردم
بودند .دو خرداد و خاتمی به اين دليل به
ميدان نيامدند تا وضعيت مردم را بھبود
بخشند و جامعه را آزادتر کنند ،آنھا پيش
از ھر چيز آمدند تا در مقابل موج
خروشان جنبش اعتراضی مردم بمنظور
حفظ رژيم اسالمی سد ايجاد کنند .اين
تفاوت بينشی ،سياسی ،روشی و در يک
کالم جنبشی ميان دو گرايش ،دو افق
کامال متفاوت را در مقابل جنبش آزادی
زن ميگذارد .اگر قرار باشد زنان حتی به
نيمی از حقوق و مطالباتشان برسند،
گرايش راديکال بايد بتواند افق خود را بر
جنبش حقوق زن اعمال کند .افق اصالح
طلبانه محکوم به شکست است.
فعالين مبتکر حرکت  22خرداد 84
تصميم به تکرار اين تجربه گرفتند.
تجمعی "مسالمت آميز" برای  22خرداد
 1385در ميدان  7تير فراخوان داده شد.
اين تجمع پيش از آغاز وحشيانه سرکوب
شد .اين حرکت نشان داد که جنايتکاران
را نميتوان با بلند کردن پرچم سفيد و با
قسم خوردن به مسالمت آميز بودن و
صلح طلب بودن اھلی کرد .از آن پس
مباحثی ميان فعالين حقوق زن در مورد
روش ھای درست و غلط دفاع از حقوق
زن شکل گرفته است .از اصالح طلب
بودن يا انقالبی بودن سخن ميرود .از
پاسيفيسم يا اکتيويسم صحبت ميشود.
جالب اينجاست که بنظر ميرسد فعالين
حقوق زن در ايران صرفا با تکيه بر
تجربه دو سه سال اخير ميخواھند راه
يابی کنند ،روش درست مبارزه برای
حقوق زن را بيابند و يا ديگران را به اين
روش يا آن يکی

حجاب پرچم آپارتايد اسالمی است!
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آيا جنبش آزادی زن در ايران به يک روز
ھمبستگی ايرانی نياز دارد؟
 22خرداد و جنبش آزادی زن! ...
گويی ماھيت رژيم اسالمی را با تکيه
بر تجربه اين دو سال بايد ارزيابی و تحليل
کرد .تجربه دو خرداد گويی از يادشان
رفته است .در اذھان مردم فاصله جشن
پيروزی خاتمی و توھم به اصالح طلبی او
فقط دو سال طول کشيد 18 .تير 1378
عمال مھر پايان اين توھمات بود .چيزی
طول نکشيد تا دو خردادی ھای مقوله
"عبور از خاتمی" را طرح کردند و
باالخره دو سه سال بعد نيز به دست خود
و به اعتراف خود دو خرداد را به خاک
سپردند .آيا اين تجربه کافی نيست تا به
ھشدارھا و تحليل ھای سخنگويان گرايش
راديکال گوش فرا دھيم .اين ھمه پيگيری
در تحمل شکست از کجا نشات ميگيرد؟
در تدارک  22خرداد  86فعالين جنبش
حقوق زن بيانيه ای را صادر و به امضاء
 700نفر ،عمدتا از فعالين جنبش ملی -
اسالمی رساندند .در اين بيانيه نيز بينش و
روش تنگ و محدود "اصالح طلبانه"
حاکم است .توھم و توھم پراکنی در سطور
اين بيانيه بچشم ميخورد .ھنوز نقد متوجه
يک بخشی از حاکميت است ،ھنوز به
بخشی از نظام توھم وجود دارد .تالش
ميشود که با ترساندن رژيم از راديکاليزه
شدن جنبش حقوق زن ،آن را به تسليم در
مقابل تعدادی از خواست ھای زنان وادار
کند .اين بيانيه جنبش عظيم مردم برای
سرنگونی را ناديده ميگيرد .تالش ھای
فردی و يا جمعی زنان ،بويژه نسل جوان
در ايستادگی در مقابل رژيم را حاشيه ای
ميکند .اين بيانيه چشم بر راديکاليسم روز
افزون در ميان نسل جوان می بندد .نه اين
ايستادگی و مقاومت ،که "صبر و تحمل"
زنان را تحسين ميکند) *.به پانويس
رجوع شود(.
حتما اين نقد از جانب برخی با توسل به
سالح پراگماتيسم و اين استدالل که برای

صفحه ١١

فرار از سرکوب چنين فرمولبندی ھايی
استفاده شده است ،پاسخ ميگيرد .حتی
برخی از فعالين داخل کشور ما را متھم
خواھند کرد که دشواری ھای تالش و
مبارزه برای دستيابی به حقوق زن در
داخل کشور را درک نميکنيم و تا آنجا
پيش خواھند رفت که بگويند" :نفس تان
از جای گرم بلند ميشود ".ما نيز
ھمانگونه که طی ده سال گذشته مکررا
گفته ايم ،پاسخ مان به چنين توضيحات يا
توجيھاتی چنين است :ما به روشنی
دشواری ھای مبارزه تحت رژيم
سرکوبگر و زن ستيز اسالمی را می
شناسيم و درک ميکنيم .ما بعنوان
توريست به خارج نيامده ايم .از دستگيری
و شکنجه و اعدام گريخته ايم .درک
محدوديت ھای مبارزه در شرايط سرکوب
و تالش برای تلفيق درستی از کار مخفی
و علنی يک مساله است ،پذيرش اين
محدوديت ھا بعنوان يک اصل و وفق
دادن مطالبات و اميال جنبش مان با اين
محدوديت ھا مساله ای ديگر .ما
محدوديت ھا را درک ميکنيم ولی اين
محدوديت ھا را نبايد محملی برای محدود
کردن افق مبارزه قرار داد ،به توجيه
شرايط پرداخت ،نسبت به رژيم و اسالم
توھم پراکنی کرد و تاريخ را وارونه
نوشت .اين استدالالت تالشی برای
جلوگيری از ھر نوع نقد به محدوديت
ھای جنبش اصالح طلبانه و ملی –
اسالمی است.
اخيرا در مجادالت و بحث ھايی که در
ميان فعالين جنبش حقوق زن برای يافتن
راه کارھای جنبش حقوق زن در جريان
است مقوالتی چون اصالح طلبی و
انقالبی گری ،خشونت يا مسالمت جويی
در روش طرح ميشود .اينھا مباحثی
اساسی و مھم اند .ما پيش از اين به کرات
در اين زمينه صحبت کرده ايم .با کمال
ميل در اين مباحث دخالت خواھيم کرد.

اما بحث در مورد اين مقوالت را به
نوشته ای ديگر واگذار ميکنم .در اين
نوشته ميخواھم به واقعه  22خرداد
 1386بپردازم .مبتکرين اين تجمع روز
 22خرداد را روز ھمبستگی زنان
ايران خوانده اند .و قصد دارند که از
اين پس اين روز را بعنوان يک روز
ھمبستگی ايرانی گرامی بدارند .روشن
است که ميتوان ھر روزی را روز
ھمبستگی با يک جنبش و يا روز
اعتراض و مبارزه ناميد ،تجمع کرد و
برای حقوق خود مبارزه کرد .تا اينجا
اين مساله ايرادی ندارد .اما سوالی که
مطرح ميشود ،اينست که آيا جنبش
حقوق زن برای پيشرفت نيازمند يک
روز ھمبستگی ملی است؟ آيا تعيين
چنين روزی موجب ارتقاء اين جنبش
ميشود؟
پاسخ من به ھر دو سوال فوق منفی
است .جنبش حقوق زن در ايران
ھمچون جنبش حقوق زن در سطح بين
المللی تاکنون ھمبستگی خود را روز 8
مارس به نمايش گذاشته است 8 .مارس
تاکيدی است بر ھم سرنوشتی زنان تحت
ستم در سراسر جھان .عليرغم تفاوت
ھای بعضا فاحش در وضعيت زنان در
کشورھای مختلف ،يک جنبش آزادی
خواه و برابری طلب در سطح بين الملل
وجود دارد که در اين روز ادعانامه
زنان عليه ستم را در سراسر جھان
مطرح ميکند .زنان و مردان برابری
طلب در ھمه جا در اين روز بانگ
آزاديخواھی و برابری طلبی بر می
آورند .و چشمان تمام دنيا در اين روز
به سمت جنبش آزادی زن ميچرخد .اين
يک روز ھمبستگی بين المللی است و
اين اولين خاصيت  8مارس است.
خاصيت ديگر اين روز تداعی شدنش با
راديکاليسم و برابری طلبی است.
روزی است که جنبش آزادی زن تمام
خواست ھايش را با جسارت و مصرانه
مطرح ميکند .سنت اين روز به جنبش
طلبی
برابری
و
آزاديخواھی
سوسياليستی ميرسد و ھمين مساله افق
حاکم بر جنبش آزادی زن را گسترش
ميدھد.
بعالوه اين روز

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

صفحه ١٢

آزادی زن

شماره ٩٢

صفحه ١٢

آيا جنبش آزادی زن در ايران به يک روز ھمبستگی ايرانی نياز دارد؟
 22خرداد و جنبش آزادی زن! ...
اکنون در ايران تثبيت شده است .بيش از يک دھه جنبش حقوق زن بعلت سرکوب خشن اين روز را در خفاء برگزار ميکرد .اکنون
چندين سال است که جامعه ايران در اين روز ملتھب است .در شھرھای مختلف مراسم  8مارس برگزار ميشود .از يکی دو ماه پيش از
 8مارس رژيم نيز به استقبال اين روز ميرود .برای عموم مردم ايران اين روز شناخته شده است .بطوريکه سال گذشته رھبران جنبش
ناسيوناليست پرو غرب و ملی – اسالمی مجبور به قبول اين واقعيت شدند و روز  8مارس را رسما به زنان تبريک گفتند .اين يک
دستاورد جنبش آزادی زن است .و اين دستاورد را بايد پاسداری کرد.
ضمنا  8مارس اکنون بطور ويژه ای به تاريخ جنبش آزادی زن در ايران نيز تعلق دارد 8 .مارس  1357مھمترين روز در تاريخ
جنبش حقوق زن در ايران است .در اين روز ھزاران زن به خيابان ھا آمدند و حقوق خود را طلب کردند .اين روز شاھد اولين اعتراض
وسيع عليه رژيم اسالمی و قوانين اسالمی بود .اين روز تولد جنبش حقوق زن در ابعادی نوين و اجتماعی است 8 .مارس برای جنبش
آزادی زن در ايران ھم از نظر بين المللی و ھمبستگی بين المللی جنبش آزادی زن و ھم از اين رو که مھمترين و اولين اعتراض
اجتماعی و گسترده زنان در ايران به قوانين اسالمی و حجاب در اين روز شکل گرفته است ،از نظر تاريخ جنبش آزادی زن در ايران
سمبليک و حائز اھميت است.
به اين اعتبار جنبش آزادی زن بايد ھمچنين  8مارس را بعنوان روز ھمبستگی جنبش آزادی زن بداند و اين روز را با تمام قوا
برگزار کند .جنبش نوين حقوق زن در ايران به سال  1357برميگردد و نه به  22خرداد  .1384اين حقيقت را بايد برسميت شناخت و
تثبيت کرد 8 .مارس  1357روز اعتراض و سرپيچی بود .روز اعتراض به حجاب و قوانين اسالمی بود .اين دور از مبارزه زنان عمال
رژيم اسالمی را برای يک دوره عقب نشاند .لذا طعم پيروزی ،ھر چند کوتاه را به جنبش آزادی زن چشاند .در تقابل با اين اعتراض و
تجمعات وسيع زنان در اين روز بود که جمھوری اسالمی بديل تولد فاطمه زھرا را علم کرد 8 .مارس روز مقابله زنان ايران با رژيم
اسالمی است.
جنبش ملی – اسالمی اما تالش ميکند  22خرداد را بعنوان روز ھمبستگی تحمل ،صبر و بردباری زنان و مسالمت جويی آنھا در
مقابل رژيم اسالمی علم کند .اين تالشی برای عقب نشاندن جنبش راديکال و آشتی ناپذير آزادی زن است .بايد توجه داشت که حاکم
کردن افق تنگ ملی – اسالمی و يا "اصالح طلبانه ای" که ھنوز به بخشی از حکومت اميد بسته است بر جنبش حقوق زن و اشاعه
صبر ،تحمل ،بردباری و مسالمت جويی در اين جنبش ،نسخه ای است برای شکست.
اين مساله که فعالين جنبش حقوق زن درست زمانی که  8مارس توسط دوست و دشمن برسميت شناخته شده و به يک روز آشنا برای
مردم بدل شده است ،تصميم ميگيرند که يک روز ھمبستگی ملی اعالم کنند ،در گراميداشت آن بر صبر ،تحمل ،بردباری و مسالمت
جويی زنان تاکيد کنند و در اين روز تولد جنبش "مستقل" زنان از احزاب را تبريک گويند ،بيانگر تالش و جھت گيری آنھا برای تحکيم
افق تنگ "اصالح طلبانه" ملی – اسالمی بر جنبش حقوق زن است .بنظر ميرسد اين دوستان دارند به رژيم اسالمی اعالم ميکنند که
مسالمت جويند ،صبور اند ،کم خواه و کم توقع اند و به رژيم اسالمی ھشدار ميدھند که اگر با آنھا کنار نيايد ،جنبش راديکال آزادی زن
ميدان دار خواھد شد و جامعه را زير و رو خواھد کرد .بايد به اين دوستان گفت که جنبش اصالح طلبی ملی – اسالمی يکبار اين راه را
پيموده و شکست خورده است .راه پيموده را پيمودن خطا است .اين افق تنگ را کنار زنيد .تامين حتی نيمی از مطالبات زنان به کنار
زدن کامل رژيم اسالمی وابسته است* .

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  17.30بوقت تھران از شبکه ھات برد
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

کانالKMTV :
به دوستانتان اطالع دھيد!

زنده باد آزادی زن!

