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ستون اول،

مرگ بس است!
قتل عام کارگران در صنعت
پوشاک را متوقف کنيم!
در روز چھارشنبه  ٢۴آوريل در بنگالدش ،فاجعه
فرو ريختن يک ساختمان  ٨طبقه که  ۴کارخانه
پوشاک را در خود جا داده بود به مرگ بيش از
 ٣٧٠نفر ،ناپديد شدن  ٩٠٠نفر و مجروح شدن
صدھا نفر انجاميد .اين فاجعه بروشنی حرص و ولع
پايان ناپذير سرمايه داران بومی و شرکت ھای چند
مليتی چون پرايمارک ،ماتاالن ،مانگو ،بنه تون،
سی اند اِ ،جی سی پنی ،والمارت ،مارکس اند
اسپنسر ،جرج و امثالھم را بنمايش می گذارد .
کمتر از  ۶ماه پيش يک آتش سوزی در کارخانه
پوشاک "تزرين فَشن" در بنگالدش بيش از ١٢٠
نفر را به کام مرگ کشاند و پيش از آن در ١١
سپتامبر ،آتش سوزی ديگری موجب مرگ  ٣٠٠نفر
در يک کارخانه پوشاک در پاکستان شد .خطر آتش
سوزی و فرو ريختن ساختمان کارخانه ھا امری
عادی در صنعت پوشاک است .از سال  ٢٠٠۵تا
اين آخرين فاجعه ،بيش از  ١٠٠٠کارگر در صنعت
پوشاک فقط در بنگالدش جان باختند.
شرايط کار ناامن ،غير بھداشتی ،سخت و طاقت
فرسا موجب مرگ و بيماری ھای شديد بسياری از
کارگران می شود .بسياری از کارگران بخاطر
وجود پرز پنبه در ھوا به بيماری سل مبتال شده اند.
دستمزدھای بسيار پايين ،ساعات طوالنی کار بدون
استراحت ،آزار دائمی کارگران توسط سرپرستان
يک شرايط شبه برده داری برای ميليون ھا نفر در
کشورھايی چون بنگالدش ،پاکستان ،ھند ،ويتنام و
چين ايجاد کرده است .اکثريت اين کارگران زنانی
ھستند که از روستاھا برای کار در اين صنايع
مھاجرت کرده اند.
استثمار کودکان يک پديده عادی
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"آيا انقالب آتی ايران يک
انقالب زنانه است؟"
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گفتگو با آذر ماجدی

جنبشھای اجتماعی
و مسئله آزادی زن
کمونيسم کارگری و مسئله زن
بخش سوم
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سياوش دانشور

به کمپين دفاع از قربانيان محيط کار
و وادار کردن شرکتھا و کارفرمايان به
رعايت استانداردھای محيط کار بپيونديد!

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  17.30بوقت تھران از شبکه ھات برد

مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
کانالKMTV :
به دوستانتان اطالع دھيد!

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!
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مرگ بس است!
قتل عام کارگران در صنعت پوشاک را
متوقف کنيم ...
در اين صنايع است .طبق قانون تشکيل اتحاديه ھای کارگری و
سازماندھی و تشکل کارگران برای دفاع از حقوقشان ممنوع
است .اين واقعيت که کارگران صنعت پوشاک از محرومترين
بخش جامعه ھستند و بعلت سنن و حاکميت ايدئولوژی زن ستيز
در جامعه ،سرکوب شده و مطيعند ،آنھا را به يک نيروی کار
باارزش برای شرکتھای حريص بدل می کند؛ يک نيروی کاری
بسيار ارزان و خاموش.
اين وظيفه ماست که به اين شرايط وحشيانه پايان دھيم .ما بايد
قتل عام کارگران در محيط کار را متوقف کنيم .ما بايد شرايط
کار و زيست شايسته ،انسانی و با حرمت برای ميليون ھا انسان
بوجود آوريم .سازمان آزادی زن ھمه سازمانھا و افراد پيشرو،
انساندوست و آزاديخواه را به حمايت از و پيوستن به اين کمپين
فرا ميخواند .برای دفاع از حرمت کارگران و تامين يک شرايط
انسانی در صنعت پوشاک در سراسر جھان متحدانه بکوشيم.
کمپين ما بر ايمنی محيط کار ،تامين يک حداقل دستمزد مناسب
و شايسته ،حق سازماندھی و تشکل ،روزکار کوتاه تر و تحت
فشار گذاشتن شرکتھای چند مليتی برای رعايت اين شرايط،
متمرکز خواھد بود .اول ماه مه  ٢٠١٣را روز دفاع از
کارگران صنعت پوشاک بناميم .
اطالعات بيشتر در مورد اين کمپين در اطالعيه بعدی منتشر
خواھد شد.
زنده باد ھمبستگی کارگری!
زنده باد يک دنيای بھتر!
سازمان آزادی زن
 ١مه ٢٠١٣
تماس:
آذر ماجدی majedi.azar@gmail.com
ھما ارجمند homawpi@sympatico.ca

به کمپين دفاع از قربانيان محيط کار و وادار
کردن شرکتھا و کارفرمايان به رعايت
استانداردھای محيط کار بپيونديد!

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!
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"آيا انقالب آتی ايران يک
انقالب زنانه است؟"
گفتگو با آذر ماجدی
اين گفتگوی نشريه "برای يک
دنيای بھتر" با آذر ماجدی در تير
ماه  ١٣٨٨است .اين گفتگو به
نقش تعيين کننده جنبش آزادی زن
در تحوالت سياسی در ايران می
پردازد و جايگاه آنرا مورد تحليل و
بررسی قرار می دھد .در شرايط
حاضر و با توجه به نقش مھم
جنبش آزادی زن چاپ اين تحليل را
برای خوانندگان نشريه "آزادی
زن" مفيد و مناسب دانستيم.

برای يک دنيای بھتر :يک ويژگی خيزش
اخير توده ھای مردم نقش و حضور زنان در
اين غليان اجتماعی است .چه احساسی
داريد؟
آذر ماجدی :اتفاقات اخير در ايران و جنبش
و خيزش توده ای مردم شور انگيز و ھيجان
انگيز است .من شک نداشتم که زنان در ھر
حرکت ضد جمھوری اسالمی در پيشاپيش
صف حرکت خواھند کرد .در دھه اخير
ھميشه اين چنين بوده است .جنبش آزادی زن
در ايران يک جنبش وسيع و توده ای است.
اين واقعيت به زنان و مطالبه آزادی زن در
جنبش توده ای عليه رژيم اسالمی جايگاه
ويژه ای می بخشد .زنان در حرکات
اعتراضی دو سه ھفته اخير ،چه پيش از
رای گيری و چه پس از آن فعاالنه شرکت
کرده اند .ديدن زنان جوانی که شجاعانه در
مقابل مزدوران بسيج و پاسدار مقاومت
ميکنند و به آنھا حمله ميکنند بسيار
شورانگيز است .يک ويدئو کليپ دختر
جوانی را نشان ميدھد که بسمت چند بسيجی
ميدود و به يکی از انھا دو لگد ميزند.
بسيجی ھا او را دنبال ميکنند و با باتوم به
جان او ميافتند .اما اين دختر به راه خود
ادامه ميدھد .ديدن چنين تصويری از
شجاعت و استقامت واقعا ھيجان انگيز است.

بنظر من تمام دنيا از ديدن اين تصاوير
و از ديدن اين زنان شجاع که اين چنين
در پيشاپيش صف برای آزادی و
برابری حرکت ميکنند ،به ھيجان آمده
است .زنان در ايران حس احترام و
افتخار را در ميان تمام آزاديخواھان
برانگيخته اند .اين زنان مايه افتخار اند.
برای يک دنيای بھتر :ارزيابی شما از
نقش و جايگاه زنان در تحوالت حاضر
و آتی جامعه کدام است؟ آيا آنطور که
منصور حکمت ميگفت" :انقالب آتی
ايران يک انقالب زنانه است"؟
آذر ماجدی :ھمانطور که در باال اشاره
کردم برای من تحرک زنان در چنين
شرايطی کامال قابل انتظار و پيش بينی
بود .اگر غير از اين ميبود ،بايد متعجب
ميشديم .جنبش آزادی زن يکی از
مھممترين جنبش ھای اجتماعی ضد
رژيم اسالمی است .اين جنبش نه
ميخواھد و نه ميتواند با اين رژيم و
ايدئولوي زن ستيز آن سر سازش و
آشتی داشته باشد .سی سال سرکوب و
بيحقوقی ،سی سال تحميل يک نظام
آپارتايد جنسی و حجاب اجباری ،سی
سال ضد و خورد و کشمشکش دائم
ميان جنبش آزادی زن و رژيم اسالمی
به اين جنبش جايگاه ويژه ای داده است.
خواست برابری زن و مرد يک مطالبه
محوری جنبش سرنگونی طلبانه مردم
ايران است .اين مطالبه به جنبش مردم
ايران برای سرنگونی رنگ و بويی
متفاوت می بخشد .اين تقاوت را
ميتوانيم در مقايسه اين جنبش با جنبش
مردم عليه رژيم سلطنت دريابيم .اين
ھر دو جنبش عليه سرکوب و
ديکتاتوری و برای آزادی ،رفاه ،عدالت

و يک جامعه انسانی تر است .اما يک
علتی که غرب و دستگاه مھندسی فکری
آن موفق شد جنش اسالمی را به جنبش
ضد سلطنت تحميل کند ،وجود شرق
زدگی عميق حاکم بر جريانات چپ و
روشنفکران جامعه ايران در آن دوره
بود .يکی از مولفه ھای شرق زدگی،
عقب ماندگی و زن ستيزی است .عليرغم
شرکت فعال زنان در جنبش ضد شاه،
بعلت وجود اين عقب ماندگی فکری –
فرھنگی ،زنان بعضا داوطلبانه حجاب را
بعنوان يک سمبل وحدت طلبی ،در دوره
اعتراضات ضد شاه بر سر کردند .در
اعتراضات اوليه عليه حجاب ،بخش عمده
جريانات چپ شرکت نکردند .جنبش حق
زن در ابتدای حيات رژيم اسالمی
نتوانست آنطور که بايد ابعاد توده ای پيدا
کند.
اکنون اما شرايط متفاوت است .بيش از
يک دھه است که جنبش آزادی زن وسيعا
در جامعه فعال است و بطور روزافزونی
گسترده و توده ای شده است .مساله زن
مايه سر درد رژيم اسالمی و اپوزيسيون
اسالمی آن ،جرياناتی مانند مجاھدين ،شده
است .از ھمان روز اول اسالميست ھا و
در راس آن خمينی ،که در سال 1342
بخاطر دادن حق رای به زنان عليه رژيم
شاه شورش کردند ،مجبور شدند زنان را
بعنوان يک نيروی مھم جدی بگيرند .از
ھمان ابتدا رژيم دائما مشغول اتخاذ ضد
تاکتيک عليه جنبش حقوق زن در ايران و
در سطح بين المللی بوده است.
دو قطبی رژيم اسالمی و آزادی زن برای
مردم ايران و تمام
صفحه 4

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!
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"آيا انقالب آتی ايران يک
انقالب زنانه است؟" ...
کسانی که وقايع ايران را دنبال ميکنند ،يک
معادله تعيين کننده است .آزادی زن در راس
برنامه و مطالبات ھر تحول آزادی بخش
جدی در ايران نقش بسته است .آزادی زن و
برابری جنسی يک وجه جدايی ناپذير و
مھمترين خواست جنبش مردم عليه رژيم
اسالمی است .تصادفی نيست که دنيا ندا ،زن
جوانی که در تظاھرات در تھران بدست
مزدوران بسيجی کشته شد را بعنوان سمبل
جنبش مردم برگزيده است .بنظر من اين
توصيف منصور حکمت از انقالب آتی
ايران ،توصيفی بسيار گويا و خصلت نما از
جنبش مردم عليه رژيم اسالمی است.
برای يک دنيای بھتر :شما در پيامی از
زنان خواسته ايد که حجابھا را در
اعتراضات به دور اندازند ،آپارتايد جنسی
را در ھم بشکنند و سنتھای اسالمی را زير
پا بگذارند .برخی گرايشات ،شما را به تند
روی و زياده خواھی متھم ميکنند .پاسخ شما
چيست؟
آذر ماجدی :چنين جرياناتی صرفا عقب
ماندگی و کم خواھی خود را به نمايش
ميگذارند .حجاب اسالمی نه تنھا سمبل
بردگی و بيحقوقی زن تحت اسالم ،بلکه يک
ابزار مھم در به انقياد کشيدن زنان است.
بعالوه حجاب به بيرق جنبش ارتجاعی و
ضد زن اسالم سياسی بدل شده است.
اسالميست ھا ھر کجا که قدرت گرفته اند بر
سر زنان و جامعه حجاب کشيده اند .دور
انداختن حجاب نه تنھا يک خواست عميق
زنان در ايران ،بلکه يک حرکت مھم و
سمبليک اعتراضی عليه رژيم اسالمی و
جنبش اسالمی است .دور انداختن حجاب
نقش بسيار مھمی در گسترش جنبش توده ای
مردم و تضعيف پايه ھای رژيم خواھد
داشت .اکنون زمان آن رسيده است که
مصرانه از زنان بخواھيم تا حجاب را بدور
اندازند .اخباری که از ايران ميرسد حاکی از

آنست که برخی زنان چنين کرده اند.
بعضی زنان نه تنھا حجاب را بر گرفته
اند ،بلکه با لباس ھای کامال ضد
اسالمی در خيابان ظاھر شده اند .به اين
زنان شجاع بايد تبريک گفت و از زنان
ديگر خواست از آنھا پيروی کنند.
آپارتايد جنسی يک نظام بسيار عقب
مانده و تبعيض گرا است .الغای آپارتايد
جنسی بايد در راس مطالبات ھر انسان
آزاديخواه و انسان دوست قرار گيرد.
دنيا يک بار آپارتايد نژادی را به زانو
درآورد ،اکنون زمان آن رسيده است که
آپارتايد جنسی را نيز سرنگون کند .اين
حرکت با شکوه و افتخار انگيز نصيب
جنبش آزادی زن و مردم آزاديخواه
ايران شده است .بايد توجه داشت که
سکوالريسم يک شرط مھم برقراری
يک جامعه آزاد ،آزادی بيان و انديشه،
و آزادی زن است .خواست يک نظام
سکوالر بايد در راس مطالبات جنبش
مردم برای آزادی و برابری قرار گيرد.
لغو تمام قوانين مذھبی ،مبارزه فعال با
خرافات و سنن مذھبی يکی ديگر از
اقدامات مھم جنبش آزاديخواه و برابری
طلب است.
برای يک دنيای بھتر :چگونه ميتوان
تضمين کرد که در تحوالت آتی
مطالبات زنان به يک خواست عمومی
و ھمه جانبه مردم و جامعه تبديل شود؟
چه اقداماتی؟ چه تالشھايی؟
آذر ماجدی :بايد کوشيد تا جريانات
آزاديخواه و برابری طلب ،بطور
مشخص جنبش کمونيسم کارگری در
جنبش مردم برای آزادی و برابری
ھژمونی و رھبری پيدا کند .تنھا
کمونيسم کارگری است که آزادی کامل
و بدون قيد و شرط زنان و کل جامعه و

برابری اجتماعی و واقعی زنان را تامين
و تضمين ميکند .به ميزانی که کمونيسم
کارگری در جامعه قدرت گيرد ،به ھمان
ميزان دستيابی به اين مطالبات عملی تر و
امکانپذير تر خواھد بود.
البته پس از رژيم اسالمی ،ديگر ھيچ
نظامی قادر نخواھد بود آپارتايد جنسی و
چنين تبعيض و بيحقوقی را به زنان و
جامعه تحميل کند .زنان تحت رژيم
اسالمی نيز يک توازن قوای ديگر را به
رژيم تحميل کرده اند .موقعيت دوفاکتوی
زنان با موقعيت حقوقی و رسمی آنھا
کامال در تناقض است .اين فی الحال يکی
از دستاوردھای مھم جنبش آزادی زن
است .اما تامين و تضمين آزادی کامل و
بی قيد و شرط و برابری واقعی زن و
مرد تنھا در جامعه ای که بردگی مزدی و
طبقاتی محو شده باشد ،قابل تحقق است.
در شرايط حاضر بعلت وجود اختناق
وسيع ،سازمان ھای آزاديخواه و راديکال
زنان اجازه فعاليت در ايران ندارند .تنھا
زنان باصطالح اصالحگرا از امکان يک
فعاليت نسبی برخوردارند .از اين رو
است که زھرا رھنورد به يکی از
شخصيت ھای مدافع حقوق زن بدل
ميشود .اما بايد اين شرايط را تغيير داد.
به درجه ای که تغيير توازن قوا امکان
فعاليت را برای سازمان ھای راديکال و
آزاديخواه زنان در ايران امکان پذير
ميکند ،موقعيت جنبش آزادی زن تغيير
خواھد کرد .بايد کوشيد رھبری جريانات
آزاديخواه ،برابری طلب و ماکزيماليست،
مانند سازمان آزادی زن را بر جنبش حق
زن تامين کرد .اين يکی از شروط الزم
موفقيت جنبش آزادی زن در ايران است.
برای يک دنيای بھتر :اين تحوالت تا ھم
اکنون سيمای جامعه ايران و نقش و
جايگاه زنان در آن را نزد جامعه جھانی
دگرگون کرده است .دختر جوانی در
گفتگو با سی ان ان اظھار ميداشت :من
اکنون دختر ديگری شده ام .نگاه جامعه و
مردان به ما عوض شده است؟ شما چه
فکر ميکنيد؟ چشم انداز اين تحوالت در
ايران و منطقه چيست؟
آذر ماجدی :تحوالت اجتماعی ،از نوع
آنچه ما در ھفته ھای

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!
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"آيا انقالب آتی ايران يک انقالب
زنانه است؟" ...
اخير در ايران شاھد آن بوده ايم ،نقش بسيار
تعيين کننده ای در سست کردن ارزش ھا،
الگوھا و مناسبات قديمی و شکل دادن به
الگوھا و مناسبات جديد دارد .چنين تحوالتی
ميتواند در عرض مدتی کوتاه يک جامعه را
باندازاه سالھا به عقب يا جلو ببرد .ما اين
واقعيت را يک بار سی سال پيش تجربه
کرديم.
ايران اکنون در راس اخبار جھان قرار دارد.
عکس ھا و فيلم ھای تظاھرات و اعتراضات
مردم در رسانه ھا منتشر ميشود .دنيا به
حيرت افتاده است و با کنجکاوی و عالقه
اين وقايع را دنبال ميکند .تمام تالش سی
ساله برای دادن يک تصوير اسالمی از
جامعه و مردم ايران طی يک ھفته ذوب شده
است .اکنون جھانيان بر روی صفحه
تلويزيون ھای خود چھره واقعی مردم
ايران ،بويژه نسل جوان را می بينند .انسان
ھايی مدرن که خواھان آزادی اند و مصراند
صدای خود را به گوش جھان برسانند.
استفاده جوانان در ايران از تکنولوژی
مدرن ،اينترنت و تکنولوژی وبالگی دنيا را
متحير کرده است.
البته اکنون مدتی است که تصوير سنتی ای
که از زنان در ايران ارائه ميشد ،در غرب
بمصاف طلبيده شده است .اما شرکت فعال
زنان در اعتراضات ،در حمله به مزدوران
پاسدار و بسيجی ،در نقش فعالی که در اين
دوره داشته اند ،ميخ محکمی بود به تابوت
تمام تبليغاتی که ميکوشيد زنان ايران را
سنتی و اسالمی جلوه دھد .اين دختر جوان
که با سی ان ان مصاحبه کرده است ،بسيار
شيوا و زيبا اين واقعيت را بيان کرده است.
بنظر من اين دوره نقش بسيار تعيين کننده
ای در تغيير مناسبات جنسيتی در جامعه
داشته است .جنبش آزادی زن يک سنگر مھم
فتح کرده است و بايد کوشيد اين دستاورد را
تثبت کرد.
نقش مھم جنبش آزادی زن در منطقه انکار

ناپذير است .قدرت يابی اسالم سياسی
در منطقه طی سی سال اخير و بويژه
در دھه اخير ،موقعيت زنان را در کل
خاورميانه و آفريقای شمالی بسيار به
عقب کشانده است .سنت ھای اسالمی
بسيار تقويت شده اند .در جوامعی که
اسالميست ھای قدرت يافته اند ،حجاب
اسالمی به زنان تحميل شده است .بعضا
زنان جوانی در اعتراض به قطب
تروريستی دولتی آمريکا – اسرائيل
حجاب را بعنوان يک سمبل اعتراضی
برگزيده اند .آپارتايد جنسی در بسياری
کشورھای منطقه تحکيم و تقويت شده
است .جمھوری اسالمی يکی از مھره
ھای اصلی حفظ و تقويت اين جنبش
ارتجاعی است .رھبر ايدئولوژيک يک
بخش مھم آن و تامين کننده اصلی مالی
آن است .پيروزی جنبش آزادی زن بر
اين رژيم ،موقعيت اين جنبش سياه را
در کل منطقه زير و رو خواھد کرد و
در نتيجه موقعيت زنان در کل منطقه
متحول خواھد شد .جنبش حقوق زن در
منطقه از جنبش آزادی زن درس ھای
بسياری ميتواند بياموزد .اثرات
پيروزی مردم ايران بر رژيم اسالمی
بسيار عميق و گسترده خواھد بود.

"انقالب ايران يک انقالب زنانه
است" )منصور حکمت(
گفتگو با آذر ماجدی
يک دنيای بھتر :حضور و نقش زنان
در خيزش توده ھای مردم ،جھان را به
شگفت انداخته است .عنصر اصلی و
خمير مايه اين نقش و جايگاه سياسی از
کجا مايه ميگيرد؟
آذر ماجدی :زنان در مبارزات -57
 ،1356در جنبش عليه ديکتاتوری

سلطنتی نيز فعاالنه شرکت داشتند .در
تظاھرات و اعتراضات خيابانی نقش
مھمی ايفاء کردند .در ھمان زمان نيز به
اين وجه از جنبش توده ای اشاره ميشد.
اما آنچه ما اکنون شاھد آن ھستيم متفاوت
است .در آن زمان زنان در جنبش
عمومی عليه ديکتاتوری و استبداد و برای
آزادی و رفاه شرکت داشتند .عليرغم آنکه
سازمان ھای متعدد زنان در سال 57
شکل گرفت ،خواست آزادی زن در آن
جنبش برجسته نبود .جنبش عمومی
آنچنان در خواست عمومی آزاديخواھی
خود گيج و مبھم بود که زنان بسياری
بخاطر "جنبش عمومی" ضد شاه حجاب
بر سر کردند .اين حرکت ارتجاعی
بعنوان يک فداکاری "انقالبی" تقديس شد
.
در شرايط کنونی خواست آزادی زن يکی
از برجسته ترين مطالبات جنبش مردم
است .جمھوری اسالمی يک نظام آپارتايد
جنسی و ضد زن است .بيرق آن حجاب
اسالمی و مشخصه آن زن ستيزی
اسالمی است .حضور فعال و وسيع زنان
در خيزش مردم به آن يک ھويت عميقا
ضد مردساالرانه و "زنانه" ميدھد .اين
صرفا يک خيزش عمومی عليه يک رژيم
خشن و مستبد نيست .در عين حال يک
جنبش وسيع و توده ای آزادی زن نيز
ھست .برای ھمه روشن و مسلم است که
يکی از مطالبات اصلی اين جنبش حقوق
زن ،لغو حجاب اجباری و خالصی
فرھنگی است .خالصی فرھنگی نيز
ناظر بر آزادی زن ،لغو حجاب و آپارتايد
جنسی است.
اين جنبش را به تعبيری ميتوان با جنبش
وسيع و توده ای آزادی زن در دھه  60و
 70ميالدی در اروپا و آمريکا مقايسه
کرد .جنبشی که تاثيرات بسيار عميق در
تغيير سيمای زن در جامعه داشت .جنبشی
که به "انقالب جنسی" معروف شد .جنبش
آزادی زن در دھه  60و  70نيز تنھا
جنبش اجتماعی زمان خود نبود .جامعه
در غرب در حال تالطم و تغييرات عميق
بود .جنبش حقوق مدنی و ضد جنگ
ويتنام در آمريکا ،جنبش دانشجويی و چپ
در اروپای غربی که يک نمونه برجسته
آن شورش دانشجويی

اسالم ضد زن است!
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"آيا انقالب آتی ايران يک انقالب
زنانه است؟" ...
در مه  1968در فرانسه است ،موازی ،در
کنار و مخلوط با جنبش آزادی زن وجود
داشت .اما آن دوره به يک تعبير با جنبش
آزادی زن تداعی ميشود.
در ايران اين خصلت حتی برجسته تر است.
جنبش مردم برای به زير کشيدن يک نظام تا
استخوان زن ستيز به خيابان ھا آمده است.
زنان حکم بردگان مطلق اين نظام را دارند.
و امروز اين بردگان شورش کرده اند .اين
سيمای جھانی رژيم اسالمی است .زنان با
چنگ و دندان برای آزادی با اين رژيم در
حال جنگ اند .اين خصلت خيزش مردم
است که توجه ،ھيجان و تحسين ھمه را جلب
کرده است.
يک دنيای بھتر :نقش زنان و دختران در
اين اعتراضات غير قابل انکار است .اما
جای تشکل زنان و ارگانھای اجتماعی
پرچمدار آزادی و برابری زن و مرد خالی
است .برای پر کردن اين خالء چه بايد کرد؟
نقشه عمل و طرح سازمان آزادی زن در اين
زمينه چيست؟
آذر ماجدی :عدم وجود سازمان ھای
راديکال زنان مانند احزاب سياسی
اپوزيسيون يکی از کمبودھای مھم در جامعه
ايران است .ديکتاتوری خشن ھر نوع تالش
برای تحزب و سازمان سازی را بشدت
سرکوب کرده است .اين رژيم حتی جريانات
اصالح طلب حقوق زن را نيز سرکوب کرده
است .از اين رو جنبش آزادی زن با يک
کمبود جدی روبرو است  .اما يک خصلت
اين دوره جامعه ايران پيوند عميق ميان
داخل و خارج کشور است .بخشی از جنبش
آزادی زن در خارج کشور بسيار فعال است.
اين فعاليت ھا در داخل کشور منعکس
ميشود .دختران و زنان فعال از وجود اين
جنبش در خارج کشور مطلع اند .بجرئت
ميتوان گفت که فعالين جنبش زن در ايران
سازمان آزادی زن را بخوبی می شناسند و

از فعاليت ھای آن مطلعند .اخيرا رجوع
به سايت سازمان آزادی زن از ايران
افزايش چشمگيری يافته است.
سازمان آزادی زن ميکوشد که بر
مبنای اين سابقه و شناسايی سازمان
آزادی زن را در ايران بسازد .سازمان
آزادی زن نماينده راديکاليسم و
آزاديخواھی جنبش حقوق زن است.
سازمان آزادی زن و جنبش ما بعنوان
نماينده راديکاليسم اين جنبش شناخته
شده است .ما ھمواره از طرف ملی –
اسالمی ھا و جنبش ناسيوناليسم پرو
غرب متھم به افراطی گری شده ايم .ما
را متھم ميکنند که جامعه ايران را
نميشناسيم .به اعتقادات مردم که به نظر
آنھا اسالم است ،بی توجه ايم .ميگويند
بايد بتدريج و گام به گام پيش رفت .ما
بيش از يک دھه است که در مقابل اين
اتھامات و ادعاھا ايستاده ايم و از آزادی
بی قيد و شرط زنان و برابری کامل و
واقعی زن و مرد دفاع کرده ايم .عليه
حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی جنگيده
ايم .افکار عمومی جھانی را به ماھيت
جنبش آزادی زن در ايران آشنا کرده
ايم .ما با اتکاء به اين سابقه مبارزاتی
درخشان و آزاديخواھانه خواھيم کوشيد
سازمان آزادی زن را در دل اين خيزش
مردم بسازيم.
يک دنيای بھتر :مفاد اصلی و مطالباتی
سازمان آزادی زن برای تحقق آزادی و
برابری بی قيد و شرط زن و مرد در
جامعه کدام است؟
آذر ماجدی :روشن است که آزادی زن
از ھر گونه قيد و بند مذھبی و قانونی
مردساالرانه ،برابری زن و مرد در
کليه عرصه ھای اجتماعی ،سياسی،
اقتصادی و خانواده و لغو کليه قوانين
تبعيض آميز بر مبنای جنسيت کليت

صفحه 6
خواست ما را تشکيل ميدھد که بنوبه خود
به مواد ريزتری ترجمه ميشود .اما در
ھر مبارزه ای خواست ھايی برجستگی
بيشتر می يابند و بعنوان خواست ھای
کليدی آن جنبش طرح ميشوند .بنظر ما نه
به حجاب اسالمی ،لغو حجاب اجباری،
لغو آپارتايد جنسی و برقراری يک نظام
سکوالر در شرايط فعلی جامعه ايران آن
مکان برجسته سياسی را اشغال ميکند.
مبارزه با يک رژيم اسالمی زن ستيز به
مبارزه زنان برای آزادی ويژگی خود را
می بخشد .بديھی است که دستيابی به ھر
يکی از اين خواست ھا مستلزم سرنگونی
جمھوری اسالمی است .اين يک توھم
محض است که کسی تصور کند ميتوان
يک رژيم اسالمی بدون حجاب ساخت.
حجاب و آپارتايد جنسی دو رکن مھم اين
رژيم اند .مبارزه با اين دو رکن پايه ھای
اين رژيم را سست ميکند .از اين رو است
که جنبش آزادی زن در حال کشمکش دائم
و جنگ و گريز ھميشگی با جمھوری
اسالمی است .از اين رو است که جنبش
آزادی زن اين جايگاه بسيار مھم را در
جنبش سرنگونی طلبانه مردم اشغال
ميکند .و اين جايگاه مھم و تعيين کننده
است که به انقالب آتی ايران خصلتی
زنانه می بخشد* .

سازمان آزادی زن
ميکوشد که سازمان
آزادی زن را در ايران
بسازد .سازمان آزادی
زن نماينده راديکاليسم و
آزاديخواھی جنبش
حقوق زن است .سازمان
آزادی زن و جنبش ما
بعنوان نماينده
راديکاليسم اين جنبش
شناخته شده است.

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!
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صفحه 7

جنبشھای اجتماعی و مسئله آزادی زن
کمونيسم کارگری و مسئله زن
بخش سوم

سياوش دانشور
در بخش اول اين مطلب تالش کرديم رابطه

مسئله زن را با جنبشھای اصلی سياسی و
طبقاتی در جامعه ايران توضيح دھيم .اينکه
جنبش ناسيوناليستی پرو غرب ،نيروھای
جنبش ملی اسالمی ،از منظر استراتژيک در
چه رابطه ای با جنبش برای آزادی زن قرار
ميگيرند و چگونه به اين جنبش برخورد
ميکنند .در بخش دوم ھمين مطلب به مسئله
آزادی زن از موضع فمينيستھا پرداختيم و
قرابت و نزديکی جنبش موسوم به فمينيستی
در ايران را با نيروھا و چھارچوبھای
طبقات دارا و ھمينطور تمايزش را با
آزاديخواھی کمونيستی و سوسياليستی در
رابطه با مسئله زن مختصرا اشاره کرديم.
در اين بخش به نگرش و سياست کمونيسم
کارگری به مسئله زن ميپردازيم .ميخواھيم
نشان دھيم چرا آزادی زن در ايران چه در
تالش برای بھبود بالفصل و چه برای
تغييرات ريشه ای و پايدار به کمونيسم
کارگری گره خورده است و چرا جنبش
زنان يک رکن اساسی تالش سوسياليستی
برای آزادی جامعه است؟
چند فرض پايه ای
تبيين و سياست کمونيسم کارگری در قبال
مسئله زن به تزھا و مفروضاتی پايه ای
متکی است که با مفروضات و تبيين ھای
ديگر در قبال مسئله زن تفاوت اساسی دارد:
 -1مسئله زن امری صرفا فرھنگی نيست.
امری صرفا ناشی از جان سختی منش و
روحيات و نگرش مردساالر به زن بعنوان
يک انسان نيست .مسئله زن در کشورھائی
مانند ايران محصول عدم پيشرفت
ساختارھای سياسی و اداری ،و يا عدم
پيشرفت سرمايه داری و انتگره نشدن زنان
در بازار کار نيست .اگرچه وجود اين
فاکتورھا اينجا و آنجا ستمکشی زنان را
تشديد ميکند اما مسئله زن يک مسئله مھم
اجتماعی و بويژه در نظام کنونی يک مسئله

سياسی و اقتصادی است.
 -2ستمکشی و فرودستی زن در
سرمايه داری عموما و در کشورھای
اسالم زده خصوصا ،رابطه مستقيمی با
اقتصاد و سياست و قوانين و فرھنگ
طبقات حاکم دارد .نابرابری زن و مرد
و تبعيض براساس جنسيت يک رکن و
يک گوشه نظامی است که اساسا بر
نابرابری و تبعيض متکی است .در اين
نظام نابرابری زن و مرد به سلسله
مراتب نابرابری خدمت ميکند ھمانطور
که آزادی نسبی زنان بالفاصله به قدرت
و اتوريته ديگری برخورد ميکند .حتی
در کشورھائی که زنان توانسته اند
بدرجه ای برابری حقوقی را بدست
بياورند ،نه فقط مورد انواع ستم و
تبعيض و بيحرمتی قرار ميگيرند بلکه
در قلمرو اقتصاد و لذا در نگرش مسلط
در جامعه از موقعيت فرودست
برخوردارند.
 -3ريشه ستم بر زن قديمی است و به
دوران جاھليت برميگردد .اما بقا و دوام
اين ستمکشی در دنيای امروز ديگر
تماما محصول مناسبات اقتصادی و
سياسی و اجتماعی ھمين امروز ،يعنی
نظام سرمايه داری است .سرمايه داری
از نابرابری زن و مرد و تبعيض
براساس جنسيت بعنوان يک عامل
سياسی و اقتصادی در خدمت سلطه
سياسی و تامين سودآوری سرمايه بھره
برداری ميکند.
 -4جنبش حقوق زن در ايران جنبشی
وسيع و غير قابل انکار در ھر محاسبه
جدی سياسی است .اين جنبشی در تقابل
با اسالم سياسی و در کشمکشی دائمی با
حکومت اسالمی است .اين جنبشی قائم
بذات ،يک جنبش مقاومت در مقابل

ارتجاع اسالمی ،جنبشی برای اعاده حق
و آزادی و حرمت اجتماعی است.
جريانات سياسی و افقھا و گرايشات
اجتماعی اصلی جامعه تالش دارند افق و
چھارچوبھای سياسی خود را بر جنبش
حقوق زن در ايران غالب کنند.
 -5در جنبش حقوق زن گرايشات و خط
مشی ھای سياسی متفاوتی وجود دارد .از
گرايشھای پرو حکومتی و رفرميستی و
ناسيوناليستی تا گرايشات راديکال و
سوسياليستی .جنبش حقوق زن يک پديده
واحد سياسی با افق واحد سياسی نيست.
جنبش آزادی زن نماينده گرايش راديکال
و برابری طلب ،نماينده رفع و نفی
بالفصل حاکميت آپارتايد جنسی و حجاب
در ايران ،نماينده تمايالت ضد مذھبی و
ضد شرق زدگی ،و نماينده سکوالريسم و
برابری طلبی سوسياليستی زنان و مردان
است .گرايشات ديگر در جنبش حقوق
زن ،مانند اصالح طلبی اسالمی و يا نيمه
سکوالر نيمه مذھبی ھا و ناسيوناليستھا،
در يک مقياس وسيع تر خود را در کمپ
جنبشھای ملی اسالمی و ناسيوناليسم پرو
غرب پيدا ميکنند.
تحقق اھداف جنبش آزادی زن با تحقق
اھداف اردوی اجتماعی کمونيسم کارگری
خوانائی دارد .کمونيسم کارگری تالش
دارد افقش را بر مبارزه برای برابری
زن و مرد ھژمونيک کند.
جايگاه جنبش آزادی زن برای کمونيسم
کارگری
کمونيسم کارگری بنا به نگرش پايه ای
اش که جنبشی برای نفی تبعيض و
نابرابری در کل
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جنبشھای اجتماعی و مسئله آزادی زن
کمونيسم کارگری و مسئله زن ...
جامعه است ،برخالف ديگر گرايشات و
سنتھای سياسی به جنبش برای حقوق و
آزادی زن برخوردی ابزاری و منفعت
طلبانه اپورتونيستی ندارد .برخورد کمونيسم
کارگری به مبارزه جاری زنان و مردان
برای رفع تبعيض برخوردی اجتماعی و
واقعی ،با حضور فعال در اين مبارزه است.

الگوئی برای عروج قدرتمند
سکوالريسم و سوسياليسم در کشورھای
خاورميانه و ديگر کشورھا تبديل
ميشود .جنبش آزادی زن در ايران به
اين اعتبار يک فاکتور فرا ايرانی و در
تقابل با اسالم سياسی فاکتوری منطقه
ای و جھانی است.

اوال ،کمونيسم کارگری مسئله تبعيض بر
اساس جنسيت را در دنيای امروز محصول
نيازھای اقتصادی سرمايه داری ميداند که
بازتاب آنرا ميتوان در کليه قلمروھای
اقتصادی و سياسی و قانونی و فرھنگی و در
خانواده مشاھده کرد .لذا برای کمونيسم
کارگری نفی آپارتايد جنسی به نفی نظامی
گره ميخورد که بانی و مسبب آنست :يعنی
سرمايه داری.

رابعا" ،سوسياليسم" ،برای کارگر و
انسان مورد تبعيض يک کليشه و يا يک
شعار نيست .سوسياليسم خود را در
اعتراض به نابرابری ،در تالش
روزمره برای رفع تبعيض ،در تمايل و
تالش برای آزاد بودن معنی ميکند .يک
جنبش قدرتمند کمونيستی کارگری که
پرچم آزادی جامعه را برافراشته است،
جنبشی برای بسيج کل پتانسيل
آزاديخواھی و برابری طلبی و تمايالت
سکوالريستی و ضد مذھبی برای الغای
آپارتايد جنسی و پائين کشيدن پرچم
آنست .جنبش آزادی زن يک سنت
سوسياليستی بوده ،پيشروی آن پيشروی
سوسياليستھا بوده ،و امروز بويژه در
ايران و با وجود جنبش و اعتراض
کمونيستی کارگری به اوضاع کنونی،
جنبش برابری زن و مرد يک رکن
اعتراض سوسياليستی است.

ثانيا ،برای کمونيسم کارگری امر نفی
تبعيض و نابرابری بالفاصله به نيروی
اجتماعی ای گره ميخورد که عمال برای نفی
اين تبعيض و نابرابری بميدان آمده است .لذا
کمونيسم کارگری برخالف ديگر جريانات
اجتماعی که تالش دارند اعتراض زنان را
در چھارچوبھای حکومتی ،قانونی -اسالمی،
ناسيوناليستی -حقوق بشری ،محدود و
زندانی کنند ،و به اين اعتبار بنيان نابرابری
را تداوم دھند ،مسئله آزادی زن را بعنوان
معيار آزادی جامعه يک رکن استراتژی
سياسی خود قرار ميدھد .کمونيسم کارگری
برای تغيير به نيروی اردوی آزادی و
برابری در مقياس جامعه متکی است و
جنبش برای آزادی زن يک گرايش قدرتمند
اجتماعی است که مھر خود را بر ھر تحول
سياسی در ايران ميکوبد.
ثالثا ،ھر تحول انقالبی و توده ای و راديکال
در ايران بناچار رنگی "زنانه" دارد .يعنی
زنان يک فاکتور مھم اجتماعی و درگير
تحوالت آتی اند .بايد تاکيد کرد که "انقالب
زنانه" در ايران با افق نفی کامل تبعيض و
نابرابری ،به ايران محدود نخواھد شد و به

و باالخره ،کمونيسم کارگری خود را
در صف اول ھر تالش بزرگ و
کوچک برای احقاق حقوق و تغيير
قوانين و چھارچوبھای سياسی به نفع
زنان ميداند .کمونيسم کارگری مبارزه
روزمره و مستمر برای بھبود و ارتقای
حق و حرمت زنان در چھارچوب ھمين
نظام را در راستای تالش برای نفی
تبعيض و نابرابری بنيادی نظم کنونی
ميداند .برای ما ھر ذره حرمت و حقوق
زنان مھم است .ھم حقوق زن فی النفسه
برای ما مھم است و ھم ھر ذره
پيشروی جنبش آزادی زن را در
موقعيت بھتری برای فتح پله ھای بعدی
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قرار ميدھد .کمونيسم کارگری با
اصالحات يک رابطه مادی و انسانی
برقرار ميکند .کمونيسم کارگری اساسا
جنبشی برای اعاده حقوق و حرمت و
آزادی و رفاه انسانھاست .کمونيسم
کارگری در عين حال خود را محدود به
تالش برای تغيير قوانين و اصالحات
نميکند و تالش برای تحميل اصالحات را
با افق و سياست رفرميستی يکی نميداند.
برای ما ھر درجه تحميل عقب نشينی به
جمھوری اسالمی مھم است و اين پشتوانه
حضور قدرتمندتر زنان برای نفی اوضاع
کنونی است.
برخی تمايزات تاکتيکی -استراتژيکی
اگر کمونيسم کارگری و جنبش آزادی زن
خود را به اعتراض مادی و اجتماعی
عليه تبعيض و نابرابری متکی ميکند ،و
استراتژی اين جنبش نفی فوری حکومت
اسالمی و نظام سرمايه داری در ايران
است ،لذا تاکتيک ھايش تنھا ميتوانند
تناسب و رابطه مستقيمی با ھدف نھائی و
استراتژيک داشته باشند .اين رابطه
استراتژی و تاکتيک در قلمرو سياست
خود را به اشکال مشخصی بيان ميکند و
تمايزات اين جنبش را بروشنی در مقياس
جامعه نشان ميدھد:
جريانات اصالح طلب حکومتی ميخواھند
با رژيم زن ستيز اسالمی بسازند و آيت
ﷲ ھا و آخوندھای ضد زن را بعنوان نماد
"تغيير" به زنان بفروشند .جنبش آزادی
زن در تقابل با اين سياست شراط اوليه
ھر تغييری به نفع زنان را سرنگونی کل
رژيم زن ستيز و نظم آپارتايد جنسی
ميداند .ما در مقابل نيروھای اصالح
آپارتايد بر لغو آپارتايد تاکيد داريم.
جريانات راست سرنگونی طلب ميخواھند
رژيم اسالمی را طی کودتا و جنگ و بند
و بست از باال تغيير دھند .اين جريان
سرمايه داری را در بھترين حالت بدون
آخوند ميخواھد و مشخص تر جايگاه
مذھب و خرافه در سيستم سياسی و
حکومتی شان قوی است .در مقابل اين
افق دست راستی که اساس دستگاه
سرکوب و قوانين ضد زن و پايه ھای
نابرابری سرمايه داری را احيا ميکند ،ما
بر الغای نظم اسالمی ،بر الغای قوانين
اسالمی ،بر الغای
صفحه 9
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جنبشھای اجتماعی و مسئله آزادی زن
کمونيسم کارگری و مسئله زن ...
رسمی آپارتايد جنسی و حجاب بعنوان پرچم
آن ،و بر نفی نظام مبتنی بر نابرابری تاکيد
داريم.
ھمه نيروھای دست راستی با مذھب سازش
ميکنند و بقای مذھب را در نظام آتی فرض
ميگيرند .نھايتا اين جريانات به
سکوالريسمی نيم بند آنھم بخاطر نفرت مردم
در ايران از اسالم متکی ميشوند .در تقابل با
اين سياست ارتجاعی و ضد زن ،جنبش
کمونيسم کارگری يک جريان ضد اسالمی
است .جنبش آزادی زن تمايالت ضد مذھبی
نسل جديد و نفرت مردم از قوانين و راه و
رسمھای مذھبی را نمايندگی ميکند .لذا اين
اردو برخالف جريانات دست راستی ،و
حتی برخالف چپھائی که تقابل با مذھب را
به روشن شدن سرنوشت مبارزه طبقاتی گره
ميزنند ،نيروئی مدرنيست و آوانگارد و ضد
خرافه است.
نيروھای دست راستی با اسالم سياسی
بعنوان يک جنبش ارتجاعی درگير نميشوند
و تالش دارند به نقد "فاندمانتاليستھا" و
سازش با جناح "ميانه رو" آن بنشينند .برای
کمونيسم کارگری و جنبش آزادی زن ،تقابل
با اسالم سياسی و شکست آن در ايران ،يک
شرط پيروزی افق سوسياليستی در جامعه
است .برای جنبش ما سکوالريسم امری
حداقل و مربوط به نظام اداری و آموزشی
است چرا که بدون سکوالريسم بحث از
آزادی زن بی معنا است .اما کمونيسم
کارگری تنھا به سکوالريسم محدود نميماند.
بعنوان يک جنبش و جريان حزبی ،بعنوان
تشکلھای توده ای زنان ،بعنوان نيروھای
اجتماعی خواھان پيشرفت و ترقی ،تقابل با
فعال مايشائی مذھب و اسالم زدائی در
جامعه يک ھدف اساسی ماست.
و  ....اين ليست در مورد سواالت مشخص
مانند برخورد به قوانين اسالمی ،حجاب،
نوع تشکل ،سنت مبارزاتی ،قوانين خانواده،
برخورد به اصالحات ،مسائل فرھنگی و
معضالت اجتماعی ناشی از تبعيض و

نابرابری طوالنی است.
سرنگونی جمھوری اسالمی
زنان و مردان آزاديخواه بطور روزمره
عليه نظام ضد زن اسالمی مبارزه
ميکنند .زندگی واقعی و تجارب و
مشاھدات ساده اکثريتی عظيم در جامعه
اثبات ميکند که اولين راه و کوتاھترين
و انسانی ترين راه برای ايجاد ھر نوع
تغيير ملموس و مادی که زنان بتوانند
در مقياس وسيع از آن برخوردار شوند،
سرنگونی تمام و کمال جمھوری
اسالمی از پائين بقدرت انقالبی مردم
است .با سرنگونی جمھوری اسالمی
در يک تحول انقالبی ،نظم جمھوری
اسالمی و کليه قوانين منعبث از آن از
جمله سيستم آپارتايد جنسی و حجاب لغو
ميشود .بالفاصله قوانين آلترناتيو که
امر برابری زن و مرد را در کليه
اشکال و سطوح سياسی ،اقتصادی،
قوانين کار و رفاه اجتماعی برسميت
ميشناسد ،بعنوان قوانين مسلط اعالم و
مبارزه ای گسترده برای تثبيت و
استقرار آنھا آغاز ميشود.
اينجا صف نيروھای دست راستی،
مذھبی ھا ،مردساالرھا ،سرمايه داران
و کليه کسانی که اين تغييرات را به
ضرر خود ميدانند در مقابل جنبش
برای آزادی و برابری زن و مرد می
ايستد .بدرجه ای که جنبش آزادی زن
توانسته است نيروی زنان و مردان را
حول پالتفرم و راه حل سوسياليستی
جامعه بسيج کند ،بدرجه ای که حزب
نماينده و سخنگوی جنبش کمونيسم
کارگری توانسته باشد افق انقالبی و
کمونيستی خود را مسلط کند ،گام
برداشتن برای ايجاد تغييرات بنيادی به
نفع امر برابری عموما و برابری زن و
مرد خصوصا تسھيل ميشود.
با سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی

و عروج زنان بعنوان يک بازيگر مھم
تحوالت ايران ،تناسب قوای سياسی
نيروھا در مقياس منطقه ای دگرگون
ميشود .جريانات اسالمی در موضعی
بشدت تدافعی قرار ميگيرند و نيروھای
سکوالر و پيشرو و سوسياليست امکان
عمل واقعی پيدا ميکنند .جريانات سکوالر
و ضد قوانين اسالمی که ھم اکنون از
مصر تا تونس و ديگر کشورھا درگير
مبارزه با اسالم سياسی پرو آمريکائی
ھستند ،افق جديدی پيدا ميکنند و به سھم
خود به نيروی قدرتمند کردن راه حل
سوسياليستی در کشورھای منطقه تبديل
خواھند شد.
چشم انداز پيروزی
جنبش آزادی زن در ايران ھمراه با
کمونيسم کارگری ميتواند نقشی دورانساز
ايفا کند .نقطه قدرت اين جنبش راديکاليسم
آنست .تقابل با اسالم سياسی ،تقابل با
قوانين و راه و رسم ھای اسالمی ،تقابل با
اختناق و سرکوب ،تقابل با تبعيض و
نابرابری و استثمار ،و تقابل آشتی ناپذير
با جمھوری اسالمی بعنوان مھمترين
قدرت حکومتی جنبش اسالم سياسی ،به
اين جنبش ھويت و خصلتی ويژه ميدھد
که جريانات متفرقه راست و جريانات
سنتی چپ راديکال از آن برخوردار
نيستند.
با سقوط نظام آپارتايد اسالمی زنان از
يوغ قوانين آپارتايد خالص ميشوند و
زمينه برای برابری و اعاده حرمت و
حقوق انسانی فراھم ميشود .اما ھنوز
بعنوان زن ،بعنوان کارگر ،بعنوان
شھروند ،با حفظ چھارچوبھای اقتصادی
و طبقاتی نظم کنونی نابرابر باقی ميمانند
و ھمين نابرابری بنيادی به اشکال ديگر
نابرابری در قلمرو قوانين و خانواده و
بازار کار و غيره را مجددا رسميت
ميدھد .اينجاست که پيروزی بر ارتجاع
اسالمی بايد به پيروزی بر نظام متکی بر
تبعيض و نابرابری ارتقا يابد .در اينجا
کمونيسم کارگری تنھا نيروئی است که
امکان و افق آزادی کامل و برابری بيقيد
و شرط زن و مرد را دارد و ميتواند با
اتکا به نيروی عظيم خواھان تغيير برای
استقرار سوسياليسم گام بردارد و يکبار
برای ھميشه بشريت را از جھالتی بنام
زن ستيزی آزاد کند* .

زنده باد آزادی زن!

