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بيانيه سازمان آزادی زن

درباره نقش و موقعيت
جنبش آزادی زن در ايران

حکومت ضد زن نميخواھيم!
نظام آپارتايد جنسی ،نظم اسالمی ضد زن ،نظام
بانی فقر و اختناق بار ديگر در آستانه ”انتخابات“
قرار گرفته است .اما اين ”انتخابات“ نيست،
مضحکه است .نمايش بند و بست باندھای اسالمی
است .در نظامی که احزاب سياسی ممنوع اند،
تشکل و اعتصاب ”حرام“ است ،زن بودن جرم
است ،از نظر قانون اسالم و حکومتش زن برده
محسوب ميشود ،رابطه آزاد و داوطلبانه جنسی
بزرگساالن با سنگسار جواب ميگيرد ،و تنھا اوباش
اسالمی و قاتلين ميتوانند ”رئيس جمھور“ شوند،
”انتخابات“ بی معنی و توھين به ھر حق انتخاب و
حق رای واقعی است.
در اين نمايش که تنھا مجرای مشروعيت دادن به
حاکميت جنايتکاران است نبايد شرکت کرد .حتی
آنجا که مالحظات عملی و اقتصادی و امنيتی و يا
محاسبات پراگماتيستی موجب ميشود عده ای
عليرغم ميل شان در اين نمايش شرکت کنند ،نھايتا
رای شان مجرای مشروعيت دادن به نظام اسالمی
ميشود .کارناوال جنايتکاران اسالمی را بايد توی
سرشان کوبيد.
فراخوان ما به مردم آزاديخواه ،به زنان و مردان
برابری طلب اينست که در نمايش ”انتخابات“
اسالمی شرکت نکنند اما فعاالنه در ”فضای
انتخاباتی“ عليه کل جمھوری اسالمی بميدان بيايند.
عليه زن ستيزی ،عليه آپارتايد جنسی ،عليه فقر و
گرانی ،عليه سرکوب سياسی و عليه بيحقوقی بميدان
بيايند .فرياد زنيد حکومت فقر و گرانی نميخواھيم!
حکومت ضد زن نميخواھيم! آپارتايد جنسی
نميخواھيم! حجاب نميخواھيم! رژيم ضد زن
نميخواھيم! انتخاب ما سرنگونی جمھوری اسالمی
است! *
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درباره نقش و موقعيت جنبش آزادی زن در ايران
جنبش آزادی زن يکی از مھمترين جنبش ھای اجتماعی جامعه
ايران است که بنا به ماھيت زن ستيز جمھوری اسالمی مستقيما
ضد رژيم اسالمی حاکم است .قدرتگيری رژيم اسالمی با
اعتراض توده ای زنان ھمزمان شد و طی سی و چند سال گذشته
مقاومت و اعتراض زنان چه فردی و چه جمعی ،چه در شکل
تدافعی و چه تعرضی ادامه يافته است .اين جنبش نه ميخواھد و
نه ميتواند با اين رژيم و ايدئولوژى و کارکرد زن ستيز آن سر
سازش و آشتی داشته باشد .سی سال سرکوب و بيحقوقی ،سی
سال تحميل يک نظام آپارتايد جنسی و حجاب اسالمی ،سی سال
مقاومت و کشمکش دائم ميان جنبش آزادی زن و رژيم اسالمی،
به اين جنبش جايگاه ويژه ای در جامعه ايران داده است .مبارزه
برای آزادی زن يکی از سنگرھای مھم مبارزه عليه رژيم
اسالمی است .جنبش آزادی زن و رژيم اسالمی به ھيچ وجه با
ھم سازگاری ندارند.
مساله زن يکی از مطرحترين مسائل اجتماعی جامعه ايران و
امر برابری زن و مرد يک گرايش قدرتمند اجتماعی است.
جنبش ھای اجتماعی ضد حکومت در جامعه بسيار فعال ھستند.
جنبش آزادی زن يکی از فعالترين آنھا است و به عنوان يک
جنبش اجتماعی قائم به ذات ،معطوف به تحقق برابری کامل زن
و مرد در جامعه ايران است .جنبش آزادی زن با دو جنبش
خالصی فرھنگی نسل جوان و جنبش سکوالريستی عليه
حکومت اسالمی پيوند تنگاتنگی دارد .جنبش خالصی فرھنگی
يک جنبش مدرن ،ضد شرق زدگی و ضد اسالمی است که بر
مبنای تضاد عميق نسل جوان با رژيم اسالمی شکل گرفته است؛
اين جنبش قوی ،فعال و ھميشه در حال جنگ سنگر به سنگر با
رژيم اسالمی است .جنبش سکوالريستی و ضد مذھب يک
جنبش روشنگرانه سياسی  -فرھنگی اجتماعی مھم ديگر در
ايران است .اين سه جنبش در پيوندی تنگاتنگ با يکديگر
مطالبات ضديت با حجاب اسالمی و خواست حقوقی لغو حجاب
اجباری ،انحالل آپارتايد جنسی ،آزادی جنسی ،جدايی مذھب از
دولت و حاشيه ای شدن کامل مذھب در جامعه را در صدر
اھداف خود قرار داده اند.
اين شرايط به مبارزه مردم ايران برای سرنگونی رنگ و بويی
متفاوت می بخشد .حضور فعال و وسيع زنان و جنبش آزادی
زن در صحنه اعتراض توده ای عليه رژيم اسالمی به اين
مبارزه يک خصلت عميقا ضد مردساالرانه و "زنانه" ميدھد.
اين تفاوت در مقايسه با جنبش انقالبی مردم عليه رژيم سلطنت
آشکار می شود .در سال  ١٣۵۶-۵٧اوال ،جنبش حقوق زن تازه
در حال شکل گيری بود؛ ثانياً ،سنت منحط عقب مانده ،زن

ستيز ،ضد مدرنيست ،شرق زده ،گذشته پرست و اسالم زدهُ حاکم
بر بخش اعظم جامعه ھنری ،روشنفکری و چپ ضد آمريکايی که
محيط اوليه اعتراض جوانان و دانشجويان را شکل می داد ،نه تنھا
بروز خواست آزادی زن را سد می کرد ،بلکه حتی عمال زنان را
تسليم جنبش اسالمی نمود .عليرغم شرکت فعال و وسيع زنان در
جنبش انقالبی ضد رژيم سلطنت ،بدليل اين شرايط ،زنان عموما
داوطلبانه حجاب را بعنوان يک سمبل وحدت طلبی بر سر کردند و
اين حرکت ارتجاعی بعنوان يک فداکاری "انقالبی" تقديس شد.
عمال بر زمينه چنين شرايطی بود که دولتھای غربی موفق شدند از
طريق مانيپوالسيون سياسی ،خمينی و جنبش اسالمی را بر جنبش
انقالبی مردم تحميل کنند.
اکنون شرايط کامال متفاوت است .بيش از يک دھه است که جنبش
آزادی زن وسيعا در جامعه فعال است و بطور روزافزونی گسترده
تر و توده ای تر می شود .نفوذ و گستردگی جنبش آزادی زن عمال
موجد شرايطی است که موقعيت دوفاکتوی زنان با موقعيت حقوقی
و رسمی آنھا در تناقض آشکار است .لذا مساله زن به يک معضل
الينحل و اساسی رژيم اسالمی و اپوزيسيون ملی اسالمی بدل شده
است .از ھمان روز اول اسالميست ھا و در راس آن خمينی
مجبور شدند زنان را بعنوان يک نيروی مھم مخالف جدی بگيرند.
از ھمان ابتدا برای رژيم اسالمی سرکوب زنان ،يک رکن اساسی
سرکوب انقالب  ۵٧محسوب می شد .دو قطبی رژيم اسالمی و
آزادی زن برای مردم ايران و تمام کسانی که وقايع ايران را دنبال
ميکنند ،يک معادله تعيين کننده است .آزادی زن و برابری زن و
مرد در صدر خواستھای جنبش آزاديخواھانه مردم عليه رژيم
اسالمی است.
اولين رويارويی حکومت اسالمی با زنان با فرمان حجاب خمينی
آغاز شد .اولين اعتراض توده ای و راديکال عليه رژيم اسالمی
توسط زنان معترض به حجاب اسالمی در  ٨مارس  ١٣۵٧شکل
گرفت و بمدت يک ھفته بطول انجاميد که در نتيجه آن رژيم
اسالمی و خمينی ناگزير به عقب نشينی شدند .حجاب اسالمی نه
تنھا سمبل بردگی و بيحقوقی زن ،بلکه يک ابزار مھم 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 .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 .دنيای آزاديخواه و متمدن يک بار آپارتايد نژادی را به
زانو درآورد ،اکنون زمان آن رسيده است که آپارتايد جنسی را نيز
سرنگون کند .اين رسالت بعھده جنبش آزادی
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درباره نقش و موقعيت
جنبش آزادی زن در ايران ...
زن و مردم آزاديخواه ايران است .جنبش
آزادی زن از بدو بقدرت رسيدن رژيم
اسالمی مبارزه عليه اين دو رکن اساسی
سياسی-ايدئولوژيک رژيم اسالمی را آغاز
کرد .
برقراری يک نظام سکوالر که بمعنای لغو
تمام قوانين مذھبی ،جدايی مذھب از دولت،
آموزش و پرورش و ھويت فردی است ،يک
پيش شرط سياسی دستيابی به جامعه ای آزاد
و برابر است .بعالوه ،مبارزه فعال با
خرافات و سنن مذھبی و حاشيه ای کردن
مذھب ،يکی ديگر از اقدامات مھم جنبش
آزاديخواه و برابری طلب است .گسترش و
توده ای شدن خواست سکوالريسم در
جامعه ،بخشی از اصالح طلبان حکومتی را
نيز به موضع تظاھر به دفاع از سکوالريسم
سوق داده است .اين جريان مرتجع تحت
فشار مردم و جنبش ھای اجتماعی آزادی
زن ،خالصی فرھنگی و ضد مذھبی مجبور
به پذيرش يک فرم رقيق شده از سکوالريسم
شده است تا بدين وسيله مانع رفت و روب
کامل اسالم از جامعه گردد.
در شرايط حاضر بعلت وجود اختناق وسيع،
سازمان ھای آزاديخواه و راديکال زنان
امکان فعاليت علنی در ايران ندارند .تنھا
زنان اصالح طلب ملی  -اسالمی ازامکان
يک فعاليت نسبی برخوردارند .با استفاده از
اين شرايط ،رسانه ھای بين المللی اين
گرايش را بعنوان سخنگوی جنبش حقوق زن
معرفی می کنند .بايد اين شرايط را تغيير
داد .به درجه ای که تغيير توازن قوا امکان
فعاليت را برای سازمان ھای راديکال و
آزاديخواه زنان امکان پذير کند ،موقعيت
جنبش آزادی زن تغيير خواھد کرد .بايد
بکوشيم تا رھبری جريانات آزاديخواه،
برابری طلب و ماکزيماليست را بر جنبش
حقوق زن تامين کنيم .اين يکی از شروط

الزم موفقيت جنبش آزادی زن و جنبش
مردم برای سرنگونی انقالبی رژيم
اسالمی است .بايد بکوشيم تا سازمان
آزادی زن وسيعا در جنبش آزادی زن
توده ای شود و فعالين و سخنگويان
راديکال و آزاديخواه اين جنبش به
سازمان آزادی زن بپيوندند.
تقابل جنبش آزادی زن و اسالم سياسی
يک مساله منطقه ای است .نقش جنبش
آزادی زن در منطقه اسالم زده،
خاورميانه و شمال آفريقا 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 ھا قدرت يافته اند ،حجاب
اسالمی به زنان تحميل شده است.
آپارتايد جنسی در بسياری از کشورھای
منطقه تحکيم و تقويت شده است .در
متن چنين شرايطی خيزش ھای توده ای
عليه حکومت ھای حاکم طی دو سال
اخير در منطقه شکل گرفته است .در
نتيجه شرايط سياسی متالطم و
سرنگونی سران  ۴حکومت منطقه،
اسالميست ھا به جلوی صحنه آمده اند.
دخالت و مانيپوالسيون سياسی و کمک
ھای مالی و نظامی دولتھای ارتجاعی
منطقه ،ترکيه ،جامعه عرب ،عربستان
سعودی و قطر و نيز دولتھای غربی
بسرکردگی آمريکا موجب تقويت ھر

چه بيشتر جنبش اسالميستی در منطقه
شده است .اما مشخصا در دو کشور مصر
و تونس جنبش انقالبی و آزاديخواھانه
مردم ،با نقش فعال و موثر زنان و جنبش
حقوق زن عليه جنبش اسالمی بپا خاسته
است .تاريخ بقدرت رسيدن اسالميست ھا
در ايران و رويدادھای پس از آن در
شکل گيری جنبش ضد اسالمی در منطقه
نقش بسيار مھمی داشته است .سرنگونی
انقالبی رژيم اسالمی در ايران و پيروزی
جنبش آزادی زن نه تنھا موقعيت زنان در
ايران را زير و رو خواھد کرد ،بلکه بر
موقعيت جنبش آزاديخواھی و برابری
طلبی در منطقه و بويژه بر موقعيت زنان
تاثيراتی بسيار عميق و گسترده خواھد
داشت .بعالوه ،پيروزی جنبش آزادی زن
عليه رژيم اسالمی در ايران را می توان
با يک لحظه تاريخی مھم ،انقالب ١٧٨٩
فرانسه ،مشابه قرار داد .پيروزی اين
جنبش عليه رژيم اسالمی ھمان تاثيری را
بر اسالم و جنبش اسالمی خواھد داشت
که انقالب کبير فرانسه بر کليسا و
مسيحيت داشت.
جنبش آزادی زن يک جنبش قائم بذات
آزاديخواه و برابری طلب است .پيروزی
جنبش آزادی زن در گرو تشکل يابی
حول خواست آزادی و برابری است و
امحای ستمکشی زن و دستيابی به آزادی
و برابری بی قيد و شرط و کامل فقط در
يک جامعه آزاد ،برابر و مرفه ،جامعه ای
عاری از طبقات و استثمار و ستم
طبقاتی ،جامعهُ سوسياليستی ،امکانپذير
است .سازمان آزادی زن فعالين راديکال،
آزاديخواه و انقالبی جنبش آزادی زن را
فرا می خواند تا به سازمان آزادی زن
بپيوندند ،تا دست در دست ھم برای آزادی
زن و برابری زن و مرد و خالصی از
رژيم زن ستيز اسالمی مبارزه کنيم* .
 18مه 2013

پيروزی جنبش آزادی زن در گرو تشکل يابی حول خواست آزادی و
برابری است و امحای ستمکشی زن و دستيابی به آزادی و برابری بی قيد و
شرط و کامل فقط در يک جامعه آزاد ،برابر و مرفه ،جامعه ای عاری از
طبقات و استثمار و ستم طبقاتی ،جامعه سوسياليستی ،امکانپذير است.

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!
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سکوالريسم و حقوق زن
آيا سکوالريسم کافی است؟
آذر ماجدی
سکوالريسم يک شرط سياسی مھم برای
دستيابی به يک جامعه آزاد و برابر و امحای
ستمکشی زن است .در جامعه ايران جنبش
سکوالريسم وسيع و گسترده است .از ھمين
رو است که جنبش ملی  -اسالمی و اصالح
طلبان حکومتی باالجبار به دفاع از
سکوالريسم تظاھر می کنند .در سطح بين
المللی نيز در واکنش به قدرتگيری يک
جنبش اسالميستی تروريست ،بويژه از ١١
سپتامبر  ٢٠٠١جنبش سکوالريستی اوج
گرفته است .اوج گيری يک جنبش سکوالر
امری مثبت برای گسترش آزاديھای فردی،
آزادی بيان و تحقق حقوق زن است .اما
سکوالريسم را بشکل مجرد و در خالء نبايد
ديد .جنبش سکوالر نوين از نظر گرايش و
افق سياسی به دو گرايش چپ و راست تقسيم
می شود .اين واقعيت مھمی است که بايد
بازشناخت و در تحليل و موضع گيری
سياسی دخالت داد.
در سالھای اخير مشاھده کرده ايم که يک
جريان راست که عمال در کنار راست ترين
جريانات در غرب قرار می گيرد که در اين
ميان طرفداران دولت مذھبی اسرائيل ھم
قرار گرفته اند ،بطرفداری از جنبش
سکوالر و مخالف اسالم سياسی و رژيم
اسالمی برخاسته اند .سکوالريست ھايی که
در مقابله با جنبش اسالميستی از حمله به
عراق حمايت کردند ،که در اين ميان چھره
ھای سرشناس جنبش سکوالر و آتئيست ھم
وجود دارند .طی دھه اخير ما شاھد يک
روند سياسی ارتجاعی بوده ايم .بخشی از
مخالفين جنبش اسالمی در مقابله با اين
جنبش به حمايت از دولتھای غربی
بسرکردگی آمريکا ،يعنی تروريسم دولتی،
بلند شده اند .از آنسوی بخشی که با
سياستھای غرب و آمريکا مخالفند به دفاع از
جنبش تروريسم اسالمی و رژيم اسالمی در
می غلطند .ھر دوی اين رويکردھا ارتجاعی
است.

لذا تفکيک گرايشات چپ و راست
درون جنبش سکوالر برای افراد و
جريانات راديکال آزاديخواه و برابری
طلب امری بسيار مھم است و در
شرايط حاضر با خيزش توده ای در
خاورميانه و آفريقای شمالی مبرم تر
شده است .جنبش سکوالر چپ ،يعنی
جنبشی که نه تنھا از يک سکوالريسم
راديکال ،يعنی جدايی کامل مذھب از
دولت ،از قوانين و آموزش و پرورش
دفاع می کند ،بلکه ھمچنين در مقابل
آنچه ما از  ١١سپتامبر  ٢٠٠١دو قطب
تروريسم نام نھاديم ،می ايستد .يعنی
تروريسم دولتی بسرکردگی آمريکا و
تروريسم اسالمی ،اما بھيچوجه به آن
محدود نمی شود.
طی دو سال گذشته ما شاھد واکنش اين
دو گرايش به رويدادھای خاورميانه
بوده ايم .گرايش راست ،تحت پوشش
مقابله با خطر اسالميست ھا و نگرانی
از باصطالح حقوق زن ،خجوالنه از
وضعيت موجود دفاع کرده است .در
يک کنفرانس آنالين شرکت داشتم تحت
عنوان» :اعتراضات در کشورھای
عربی و حقوق زن« برخی از شرکت
کنندگان تنھا نگران سرنگونی مبارک و
بن علی بودند .و بعد از آن ديديم که
ھمين گرايش از دخالت ناتو در جنگ
زمينی عليه قذافی و بنفع شورای موقت
ليبی دفاع کرد و زمانيکه حکومت تازه
بقدرت رسيده اعالم کرد که قوانين
شريعه در ليبی حاکم خواھد شد ،اينھا
ادعا کردند که اين شورا ناتو را فريب
داده است!
مذھب و سازمانھای مذھبی منبع
سياست ارتجاعی اند .اين حقيقت است.
اما فقط نيمی از حقيقت است .مذھب
يک بخش اليتجزای ايدئولوژی

ارتجاعی و زن ستيز حاکم است .اين
ايدئولوژی ضروری است ،برای اينکه از
نظامی که بر مبنای تبعيض ،نابرابری،
استثمار اقتصادی و عدم آزادی بنيان
گذاشته شده است ،دفاع کند .اين نظام
سرمايه داری است .اگر ما در دھه ٩٠
مجبور به بحث و توضيح اين مقوله
بوديم ،امروز به اينکار نيازی نيست.
زمانيکه سرمايه داری زندگی ما را
ويران کرده است؛ موقعی که ميليون ھا
نفر بيکار اند و قادر به تامين غذا و
سرپناه برای خانواده ھايشان نيستند؛
زمانيکه جنبش ضد کاپيتاليستی جھانی
شده است؛ در شرايطی که سرمايه داران
دارند ھر روز به ھزينه کارگران و
شھروندان عادی ثروتمند تر می شوند؛ آيا
واقعا احتياج است که در مورد اين مساله
مقوله پردازی کنيم و مباحث طوالنی
برای اثبات آن سازمان دھيم؟ فکر نمی
کنم .ھمه می دانند که منبع نابرابری،
تبعيض و فالکت کنونی سرمايه داری
است.
جوھر اصلی جنبش ھای توده ای در
خاورميانه و شمال آفريقا برای آزادی،
برابری و رفاه ھمگانی ضد کاپيتاليستی
است .به اين دليل است که زمانيکه
دولتھای غربی نتوانست مردم را در
مصر و تونس بخانه بازگرداند ،با اتکا به
ارتش در اين کشورھا بن علی را به تبعيد
فرستاد و از رفتن مبارک حمايت کرد ،تا
بتواند دستگاه دولتی را تا حد امکان دست
نخورده نگاه دارد .و به ھمين دليل در
ليبی که قدرت چنين مانيپوالسيون سياسی
را نداشت ،بشکل نظامی در اوضاع
دخالت کرد تا تضمين
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سکوالريسم و حقوق زن
آيا سکوالريسم کافی است؟ ...
کند که پس از سقوط قذافی قدرت بدست
مردم نيافتد .و در سوريه ھم اگرچه نتوانسته
دخالت مستقيم نظامی کند ،با حمايت کامل
مالی و نظامی از "ارتش آزاد سوريه" عمال
يک جنگ داخلی خونين را به مردم سوريه
تحميل کرده است و پروسه مبارزات مردم
برای آزادی و برابری و رفاه را قيچی
نمودند.
غرب تصميم گرفته است که بمنظور
ممانعت از گسترش جنبش اعتراضی به يک
انقالب کارگری ،و جلوگيری از افتادن

قدرت بدست مردم ،يا جريانات چپ و
کمونيست با اسالميست ھا سازش کند.
اين دقيقا اتفاقی است که در ايران در
سال  ١٣۵٧افتاد؛ زمانيکه دولت ھای
غربی در ھراس از قدرتگيری چپ،
خمينی اين آخوند مھجور را به پاريس
آورد ،از او يک "رھبر انقالب" ساخت
و بجان مردم ايران انداخت .اسالميسم
جديد ،گفته می شود از نوع اسالم رژيم
اسالمی نيست ،اسالم "معتدل" است،
نوع ترکی اسالميسم است .بھر رو اين
اسالميسم دارد در منطقه قدرت می

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و
مرد در خانواده .لغو امتيازات مرد بعنوان
"سرپرست خانواده" و برقرارى حقوق و
وظايف برابر براى زن و مرد در رابطه با
سرپرستى و تربيت فرزندان ،اعمال کنترل و
مديريت دارايى ھا و امور مالى خانواده،
وراثت ،انتخاب محل زندگى و سکونت،
کارخانگى و اشتغال حرفه اى ،طالق،
سرپرستى کودکان در صورت جدايى و تقسيم و
تملک اموال خانواده .ممنوعيت تعدد زوجات.
ممنوعيت صيغه .لغو کليه تعھدات انقيادآور زن
به شوھر در شرع و سنن کھنه .ممنوعيت
برقرارى رابطه جنسى توسط شوھر با زن
بدون تمايل او ولو بدون اعمال خشونت.
اينگونه موارد بايد در صورت شکايت زن
بعنوان تجاوز جنسى توسط شوھر مورد پيگرد
و محاکمه قرار بگيرند .ممنوعيت تحميل
کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه دارانه به زن
در خانواده .اعمال مجازات سنگين براى ھر
نوع آزار ،ارعاب ،سلب آزادى ،تحقير و
خشونت عليه زنان و دختران در خانواده.

مردم منطقه دارند بسوی ھمان تله ای
رانده می شوند که مردم ايران در سال
 ١٣۵٧رانده شدند .ما بايد اين روند را
تشخيص دھيم و در مقابل آن بايستيم .باين
خاطر ما نه تنھا بايد سکوالريست ھای
خوبی باشيم ،بلکه ھمچنين بايد با حرارت
از آزادی ،برابری و عدالت دفاع کنيم.
بايد از نظر سياسی کامال ھشيار باشيم که
از يک قطب در مقابل قطب ديگر دفاع
نکنيم .ما بايد موضعی محکم در مقابل ھر
دو قطب اتخاذ کنيم :تروريسم دولتی بسر
کردگی آمريکا و تروريسم اسالمی .بايد
بصراحت از آزادی ،برابری و رفاه
ھمگانی دفاع کنيم .بايد قاطعانه از آزادی
و برابری زن دفاع کنيم*.

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net

سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

ھيئت تحريريه:
آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

اسالم ضد زن است!
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برابرى زن و مرد،
ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت
از برنامه يک دنيای بھتر
رئوس قوانين و اقداماتى که بايد ھم اکنون
بفوريت براى شروع رفع تبعيض بر زنان به
اجرا درآيد عبارت است از:
 -1اعالم برابرى کامل و بى قيد و شرط زن
و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى
کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل
است.
 -2تامين فورى برابرى کامل زن و مرد در
شرکت در حيات سياسى جامعه در سطوح
مختلف .حق بى قيد و شرط زنان به شرکت
در انتخابات در کليه سطوح و احراز و
تصدى ھر پست و مقام ،اعم از سياسى،
ادارى ،قضايى ،و غيره .لغو ھر قانون و
مقرراتى که حق زنان در شرکت برابر در
حيات سياسى و ادارى جامعه را محدود
ميکند.
 -3برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى
زن و مرد در خانواده .لغو امتيازات مرد
بعنوان "سرپرست خانواده" و برقرارى
حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در
رابطه با سرپرستى و تربيت فرزندان،
اعمال کنترل و مديريت دارايى ھا و امور
مالى خانواده ،وراثت ،انتخاب محل زندگى و
سکونت ،کارخانگى و اشتغال حرفه اى،
طالق ،سرپرستى کودکان در صورت جدايى
و تقسيم و تملک اموال خانواده .ممنوعيت
تعدد زوجات .ممنوعيت صيغه .لغو کليه
تعھدات انقيادآور زن به شوھر در شرع و
سنن کھنه .ممنوعيت برقرارى رابطه جنسى
توسط شوھر با زن بدون تمايل او ولو بدون
اعمال خشونت .اينگونه موارد بايد در
صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسى
توسط شوھر مورد پيگرد و محاکمه قرار
بگيرند .ممنوعيت تحميل کارخانگى و يا
وظايف ويژه خانه دارانه به زن در خانواده.
اعمال مجازات سنگين براى ھر نوع آزار،
ارعاب ،سلب آزادى ،تحقير و خشونت عليه
زنان و دختران در خانواده.

 -4برابرى کامل زن و مرد در قلمرو
اقتصادى و اشتغال حرفه اى .شمول
يکسان قوانين کار و بيمه ھاى اجتماعى
بر زن و مرد بدون ھيچ نوع تبعيض.
مزد برابر در ازاء کار مشابه براى
زنان و مردان .لغو ھر نوع محدوديت
بر تصدى مشاغل و حرفه ھاى مختلف
توسط زنان .برابرى کامل زن و مرد
در کليه امور مربوط به دستمزد ،بيمه
ھا ،مرخصى ھا ،ساعات و شيف کار،
تقسيم کار و طبقه بندى مشاغل ،ارتقاء
شغلى ،نمايندگى کارگران در سطوح
مختلف .تصويب و اجراى مقررات و
موازين ويژه در بنگاه ھا براى تضمين
ادامه کارى حرفه اى و شغلى زنان،
نظير ممنوعيت اخراج زنان باردار،
ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان
باردار و وجود تسھيالت ويژه مورد
نياز زنان در محل کار ١٦ .ھفته
مرخصى دوران باردارى و زايمان و
يکسال مرخصى براى نگھدارى نوزاد
که بايد با توافق طرفين توسط زن و
شوھر ھر دو مورد استفاده قرار بگيرد.
تشکيل ھيات ھاى بازرسى و کنترل ،با
وظيفه نظارت بر اجراى تعھدات فوق
توسط بنگاه ھا.
تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در
مورد برابرى حقوق زن و مرد در
اشتغال حرفه اى و محيط ھاى کار اعم
از دولتى و غير دولتى و انتفاعى و غير
انتفاعى .تعقيب قانونى و مجازات
سنگين بنگاه ھا و مديرانى که از اصل
برابرى مطلق زن و مرد در فعاليت
حرفه اى تخطى کنند.
ايجاد موسسات و نھادھا و فراھم کردن
رايگان تسھيالتى نظير شيرخوارگاه ھا
و مھد کودک ھا و کلوب ھاى تفريحى -
تربيتى کودکان در سطح محلى که ،با
توجه به فشار يکجانبه کار خانگى و
نگھدارى از فرزندان بر زنان در

شرايط کنونى ،ورود زنان به فعاليت
اقتصادى و سياسى و فرھنگى در خارج
خانواده را تسھيل ميکند.
 -5لغو کليه قوانين و مقررات و راه و
رسم ھاى دست و پاگير و عقب مانده
اخالقى ،فرھنگى و ناموسى که نافى
استقالل و اراده مستقل زن و شخصيت او
بعنوان يک شھروند متساوى الحقوق در
جامعه است .لغو ھر نوع محدوديت بر
حق سفر و نقل مکان زنان ،اعم از مجرد
و متاھل ،در داخل و خارج کشور ،به
ميل و اراده خود .لغو کليه قوانين و
مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب لباس
و پوشش ،انتخاب شغل و معاشرت را
مقيد و محدود ميکند .ممنوعيت ھر نوع
جداسازى زنان و مردان در موسسات و
مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل
نقليه عمومى .آموزش و پرورش مختلط
در تمام سطوح .ممنوعيت استفاده از
عناوينى نظير دوشيزه ،بانو ،خواھر و
ھر لقبى که زن را به اعتبار موقعيتش در
قبال مرد تعريف ميکند ،در مکاتبات و
مکالمات رسمى توسط مقامات و نھادھا و
بنگاه ھاى دولتى و خصوصى .ممنوعيت
ھر نوع دخالت از جانب ھر مرجعى اعم
از بستگان و اطرافيان يا نھادھا و مراجع
رسمى در زندگى خصوصى و روابط
شخصى و عاطفى و جنسى زنان.
ممنوعيت ھر نوع برخورد تحقيرآميز،
مردساالرانه ،پدرساالرانه و نابرابر با
زنان در نھادھا و موسسات اجتماعى.
ممنوعيت قيد جنسيت در آگھى ھاى
شغلى .حذف کليه اشارات تبعيض آميز و
تحقير آميز نسبت به زنان از کتب و منابع
درسى و متقابال گنجاندن مواد درسى الزم
براى تفھيم برابرى زن و مرد و نقد
اشکال مختلف ستمکشى زن در جامعه.
ايجاد نھادھاى بازرسى ،تشخيص جرم و
واحدھاى انتظامى ويژه برخورد به موارد
آزار و تبعيض نسبت به زنان.
 -6تالش فشرده و مستقيم نھادھاى ذيربط
دولتى براى مبارزه با فرھنگ
مردساالرانه و ضد زن در جامعه .تشويق
و تقويت نھادھاى غير دولتى معطوف به
کسب و تثبيت برابرى زن و مرد.
***

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن
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فاجعه پشت فاجعه
از بنگالدش تا کامبوج
نوشين قادری
با شنيدن نام بنگالدش ياد فجيع ترين کشتار
کارگران پوشاک می افتيم که در مخروبه ای
به نام کارگاه و با دستمزدی ناچيز به زير
يوغ سرمايه داری تنشان خميده شده است.
سه ھفته پيش در داکا پايتخت بنگالدش
ساختمانی که چند کارگاه توليد لباس برای
شرکت ھای ُمد چند مليتی را در خود جا داده
بود ،روی سر کارگران فرو ريخت .بيش
از ھزار و صد نفر در اين حادثه کشته شدند.
عدم رعايت موارد ايمنی و شرايط سخت و
نا امن کار باعث مرگ و بيماری بسياری از
کارگران ميشود .بخش اعظم اين کارگران
زنان و دختران جوان و کودکانی ھستند که
برای تامين معيشت خود و خانواده ھايشان
مجبور به تن دادن به اين شرايط برده وار
ھستند.
اين دسته از کارگران از بی حقوق ترين
بخش کارگرانند .کارگران ارزان و خاموش.
اينجاست که فوايد زن ستيزی و تبعيض بر
حسب جنسيت برای سرمايه داری و سرمايه
داران برمال می شود .ميليونھا کارگر
محروم در بنگالدش ،پاکستان ،ھند ،چين،
کامبوج ،ويتنام و غيره تحت سخت ترين
شرايط ،با دستمزدھای بخور و نمير و
ساعات کار طوالنی وحشيانه استثمار می
شوند.
سه ھفته پس از فاجعه بنگالدش ،حادثه
مشابه ای در کامبوج رخ داد .سقف يک
کارگاه توليد کفش برای يک شرکت چند
مليتی بر سر کارگران فرو ريحت و سه
کارگر را به کام مرگ کشيد.
اين حادثه در زمانی رخ داد که ھنوز
امدادگران در پايتخت بنگالدش پيکر
جانباختگان کارگاه توليدی لباسھای مارک
ھای مشھور را از زير آوار بيرون می
کشند .در ھر سال چندين حادثه اين چنينی
در گوشه و کنار جھان رخ می دھد .در شش

ماه گذشته سه حادثه در بنگالدش ،دو
آتش سوزی در پاکستان ،يک واقعه
مسموميت شديد کارگران در کامبوج در
رسانه ھا منعکس شده است.
اين بار قرعه بنام کدام کشور و کدام
کارگران محروم می افتد؟ قرار است
در کدام کشور مخروبه ھای محل توليد
سود دچار حريق شوند يا روی سر
کارگران و زحمتکشان فرود آيند؟
قرار است چند انسان ديگر در زير
آوار جان خود را از دست بدھند،
مجروح و معلول شوند؟ چند خانواده
ديگر بايد بی سرپرست و بی سرپناه
شوند؟ سازمان آزادی زن برای حمايت
از کارگران صنعت پوشاک و خاتمه
دادن به اين شرايط وحشيانه کمپينی
اعالم کرده است و ھمه سازمان ھا،
افراد پيشرو ،انساندوست و آزاديخواه

را به حمايت از آن و پيوستن به اين
کمپين فرا می خواند .کمپين ما بر ايمنی
محيط کار ،تأمين يک حداقل دستمزد
مناسب و شايسته ،حق سازماندھی و
تشکل ،روز کار کوتاه تر و تحت فشار
گذاشتن شرکتھای چند مليتی برای رعايت
اين شرايط متمرکز خواھد بود .سازمان
آزادی زن با اعالم اين کمپين در روز
اول ماه مه ،فراخوان به يک دقيقه سکوت
بياد اين انسانھای قربانی سرمايه داری،
اول ماه مه  ٢٠١٣را روز دفاع از
کارگران صنعت پوشاک ناميد .بياييد ھمه
ما به صفوف اين کمپين بپيونديم و به اين
شرايط وحشيانه و اسف بار پايان دھيم*.

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

کانالKMTV :
به دوستانتان اطالع دھيد!

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!
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مضحکه انتخاباتی
را بر سرشان خراب کنيم!
مريم افراسياب پور
در جايی که زنھا نصف مردان محسوب
ميشوند ،مخالفت فعال با آنچه انتخاباتش می
خوانند تنھا گزينه ای است که می تواند کار
ساز باشد .اين انتخابات نيست ،مضحکه
انتخاباتی است" .انتخابات رياست جمھوری
اسالمی" وارد مرحله پايانی خود می شود.
کانديداھا ثبت نام کرده اند و يک ماه به
برگزاری اين مضحکه مانده است .گذاشتن
نام انتخابات بر پروسه ای که  ٩٩/٩٪مردم
از حق کانديد شدن محروم ھستند؛ در جامعه
ای که انسان را "بجرم" آزاديخواھی،
اعتراض به اختناق و فقر ،تالش برای کسب
حق و عدالت در زندان اسير و شکنجه می
کنند؛ در جامعه ای که يک مشت فسيل از
گور برخاسته قاتل حکم می رانند ،نام
انتخابات بر چنين مضحکه گذاشتن توھين به
شعور مردم است.
رژيم اسالمی با تعميق روزمره بحرانھا
و معضالت اقتصادی ،سياسی و اجتماعی
دست به گريبان است .نفرت مردم از رژيم
اسالمی ھر روز بيشتر و گسترده تر می
شود .فقر و فالکت ابعادی باور نکردنی
يافته است؛ سرکوب ھر حق مردم ،سرکوب
دائمی زنان ،تحميل آپارتايد جنسی و حجاب
صبر مردم را طاق کرده است؛ رژيم

اسالمی فقط و فقط با سالح سرکوب
می تواند در مقابل نفرت و خشم مردم
مقاومت کند .از آنسوی کشمکش با
دولتھای غرب به بھانه ھسته ای نيز
بعنوان تھديدی باالی سر جامعه گرفته
شده است.
بساط انتخابات بستر جدال مجدد
جناحھای رژيم برای نجات جمھوری
اسالمی است .بساط تبليغات مسخرهُ
جناحھای مختلف برای فضا سازی و
کشاندن مردم پای صندوقھای رای در
اين راستا است .ھمين واقعيت را بايد
مستدل کرد .در مقابل ھر نوع توھم
پراکنی احتمالی به اين يا آن جناح و
کانديد بايد سد محکم سياسی و عملی
ايجاد کرد .بايد در مقابل اين مضحکه
ايستاد .نبايد به رژيم اجازه داد که اين
مضحکه را بی درد سر از سر
بگذراند .بايد ستادھای انتخابانی را
روی سر بر پادارندگانش خراب کرد!
بايد نمايش اراجيف گويی کانديدھا را
به جلسه محاکمه سران نظام بدل کرد.
بايد نشان داد که مردم ايران در نمايش
بی حرمت کردن خود ،پايمال کردن
حق و حقوق خويش توسط يک مشت

جانی حرفه ای شرکت نمی کنند .کمپين
انتخاباتی اين نظام قتل و سرکوب خود
خاک پاشيدن به چشم مردم است.
جنبش آزادی زن بايد عليه اين
مضحکه بميدان بيايد .اين نظام زن ستيز،
اين رژيم حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی
را بايد به زير کشيد .يک مشت دزد و
قاتل و شياد بيش از سی سال است که
يک جنگ تمام عيار عليه زنان و ھر حق
پايه ای آنھا براه انداخته اند .اما جنبش
آزادی زن نه تنھا تسليم نشده ،بلکه با
صالبت و شجاعت در مقابل اين فسيل
ھای قرون وسطايی ايستاده است.
اين مضحکه را بايد بر سر شان خراب
کرد .پاسخ زنان آزاديخواه ،پاسخ جنبش
آزادی زن به اين نظام سرنگونی است*.

حقوق زن و اسالم سياسی
به زبان انگليسی برای دومين بار منتشر شد!
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