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چرا سازمان آزادی زن متفاوت است؟
آذر ماجدی
اين متن بر مبنای سخنرانی آذر ماجدی در سمينار دھمين سالگرد سازمان آزادی زن تھيه شده است

منھم به ھمه شما خوشامد می گويم و
تشکر می کنم که به اينجا آمديد تا با ھم
دھمين سالگرد تاسيس سازمان آزادی زن
را در آستانه  ٨مارس گرامی بداريم.

رھايی زن ارائه کند و به مسائل مختلف زنان
و جنبش حقوق زن می پرداخت .از موقعيت
اقتصادی زن تا خشونت عليه زنان ،فحشاء،
بيحقوقی ،اسالم سياسی ،جنبش حقوق زن در
ايران ،و مطالعه تاريخ جنبش آزادی زن،
بويژه جنبش آزادی زن در طول و پس از
انقالب اکتبر در روسيه و جمھوری ھای
شوروی در مدوسا مورد تحليل و بررسی
قرار می گرفت.

جنبش آزادی زن در ايران يک جنبش
بسيار زنده ،ديناميک ،توده ای و راديکال
است .انعکاس اين واقعيت را در ميان
اپوزيسيون خارج کشور مشاھده می کنيم.
مباحث مربوط به حقوق زن و جنبش
آزادی زن ھميشه از مباحث گرم در ميان
اپوزيسيون است .يک نکته جالب ديگر
شرکت و حضور نسبتا وسيع مردان در
اين جنبش است .بويژه در کنفرانس ھا و
مراسمی که از طرف ما برگزار ميشود
ھميشه تعداد مردان قابل توجه است .اين
بيانگر اھميت و جايگاه مساله زن در
جنبش ما ،جنبش کمونيسم کارگری است.
بخاطر دارم که در کنفرانس ھای اول و
دوم مدوسا در استکھلم و کلن در سالھای
 ١٩٩٩و  ٢٠٠٠ميھمانان ما شگفتی شان
از حضور تعداد بسياری مرد در اين
جلسات را ابراز می کردند .نزد ما مساله
زن جايگاه بسيار بااليی دارد و يکی از
مسائلی است که ھمواره بخش مھمی از
توجه و انرژی ما به آن اختصاص يافته
است.

مدوسا ھمچنين سه کنفرانس بسيار موفق در
زمينه موقعيت جنبش حقوق زن در ايران،
موقعيت و حقوق زن ،مردساالری ،نقش
مذھب و فرھنگ و کمونيسم کارگری و
مساله زن برگزار کرد .کنفرانس اول مدوسا
که شيرين عبادی و مھناز افخمی از
سخنرانان آن بودند و مھرانگيز کار ھم به آن
دعوت شده بود که بعلت مشکالت پاسپورتی
نتوانست در آن شرکت کند ،مثل بمب در
ميان اپوزيسيون ترکيد و در برخی نشريات
در ايران اخبار آن منعکس شد .اين يک کار
کامال جديد بود .برخی از نيروھای چپ ما
را مورد حمله قرار دادند که چگونه با
سلطنت طلبھا يا ملی  -اسالميھا دور يک ميز
نشسته ايد؟ و ما نيز پاسخ داديم که ما با رژيم
اسالمی می جنگيم و با ساير نيروھا جدل می
کنيم.

تعلق به يک جنبش وسيع و راديکال
سازمان آزادی زن ،ھمانطور که مريم
کوشا اشاره کرد ،ده سال پيش تاسيس
شد ،اما سازمان آزادی زن خلق الساعه
نبود؛ سازمان آزادی زن در بستر يک
جنبش وسيع با يک سابقه فعاليت متمرکز
برای آزادی زن تشکيل شد .ھمانطور که
اشاره کردم ،پيش از تشکيل سازمان
آزادی زن ما در ظرف کانون زنان و
سوسياليسم و حول مجله مدوسا فعاليت
می کرديم .بمدت  ۵سال اين کانون
فعاليت خود را حول انتشار مجله مدوسا
و سازماندھی کنفرانس ھای مدوسا ادامه
داد .مجله مدوسا بگفته بسياری يک
نشريه جدی و جالب توجه بود که می
کوشيد يک نگرش متفاوت به مساله زن و

در کنفرانس سوم ما بر فعاليتھای جنبش
کمونيسم کارگری و فعالين آن در مورد
مساله زن متمرکز شديم و نقش اين جنبش را
در جنبش آزادی زن در ايران مورد بررسی
قرار داديم .بخاطر دارم که يک ژورناليست
دانمارکی در اين کنفرانس شرکت داشت و با
دقت و اشتياق خاصی تمام کنفرانس را دنبال
می کرد؛ اين کنفرانس او را شوکه کرده بود.
با يک تصور ديگر به اين کنفرانس آمده بود
و آنچه مشاھده می کرد برايش تعجب آور و
جالب توجه بود .گزارش جالب و مفصلی از
اين کنفرانس تھيه کرد که فکر ميکنم ھنوز
در وبسايت آزادی زن موجود باشد .بايد
اشاره کنم که پيش از مدوسا نيز در ظرف
کمپين بين المللی دفاع از حقوق زنان در
ايران ما فعاليت ھای خود را به پيش می

برديم.
حدود سال  ٢٠٠٠تصميم گرفتيم يک سازمان
دفاع از حقوق زنان تشکيل دھيم که به ظرف
تشکل و اتحاد وسيع زنان و مردان آزاديخواه
بدل شود و بکوشيم که آنرا به يک سازمان
توده ای بدل کنيم .در سال  ٢٠٠٢سازمان
آزادی زن را تشکيل داديم .روشن است که تا
زمانی که در ايران چنين سرکوب و اختناقی
حاکم است ،نمی توان از يک سازمان توده
ای راديکال زنان صحبت کرد .اميد و تالش
ما اينست که در شرايطی که فضای سياسی
در ايران باز می شود ،سازمان آزادی زن
بتواند به ظرف تشکل زنان آزاديخواه و
راديکال بدل شود.
ما به جنبشی متعلق ھستيم که ظرفيتھای
بسياری برای فعاليت راديکال و موثر در
زمينه مبارزه برای آزادی زن در اختيارمان
قرار می دھد .برنامه "يک دنيای بھتر" که
توسط منصور حکمت تدوين شده است ،يک
بخش را به موقعيت تحت ستم زن ،علت اين
ستمکشی در دنيای امروز ،راه رھايی زن و
مطالبات زنان اختصاص داده است .اين
برنامه در جزئيات به حقوق و مطالبات زنان
پرداخته است .عالوه بر برنامه ،مواضع
سياسی و فعاليت عملی و سياسی در رابطه با
مساله زن ،حضور زنان در تمام سطوح
حزب کمونيست کارگری وقت )زمانی که ما
نيز در آن حزب بوديم( کامال قابل توجه بود.
حدود  ٣٠ -۴٠درصد اعضای کميته ھای
رھبری در تمام سطوح زن بودند .راديکاليسم
اين جنبش ،ضديت شديد آن با مذھب،
اخالقيات و فرھنگ سنتی و عقب مانده و
ضديت آن با ناسيوناليسم اين جنبش را کامال
آماده پذيرش نظرات و آراء پيشرو و مدرن و
غير خرافی ساخته است.
عليرغم افت و خيزھايی

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!
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چرا سازمان آزادی زن متفاوت است ...
که جنبش کمونيسم کارگری در ده سال اخير
بخود ديد که تاثير آن بر سازمان آزادی زن
نيز غيرقابل انکار است ،سازمان آزادی زن
موفق شده است که در تمام طول فعاليت يک
دھه خويش پرچم آزاديخواھی بی قيد و شرط
زنان و برابری کامل و واقعی زن و مرد،
راديکاليسم و ماکزيماليسم را برافراشته نگاه
دارد .ما امروز می توانيم با افتخار اعالم
کنيم که سازمان آزادی زن سخنگوی بخش
راديکال جنبش حقوق زن است و پرچم اين
راديکاليسم را به اھتزاز درآورده است .ما
تسليم فشارھای روزافزون برای تحميل
راست روی به سازمان ھا و احزاب انقالبی
و راديکال نشديم؛ ما ھيچگاه در مواضع خود
سازش نکرديم؛ کوشيده ايم که توھم پراکنی
ھای جريانات و گرايشات راست و سانتر
جنبش حقوق زن را افشاء کنيم .جريان ملی -
اسالمی و ناسيوناليسم پرو غرب را نقد کرده
ايم.

اين قاطعيت و راديکاليسم بويژه اکنون
اھميتش روشن می شود .اکنون که تمام
خاورميانه و شمال آفريقا در حال جوش و
خروش است و اسالميست ھا بجلو صحنه
آمده اند ،موضع روشن ،صريح و قاطع ما
عليه ھر دو قطب تروريسم اھميتش ھر چه
بيشتر برمال می شود .دفاع قاطع ما از
آزاديخواھی و موضع چپ ما به ما امکان
می دھد که اعتماد جريانات چپ و
آزاديخواه منطقه را جلب کنيم .گذشته ما
صريح و روشن مبارزه عليه اسالم سياسی
و تروريسم دولتی بوده است .ما در مبارزه
عليه اسالم سياسی و رژيم اسالمی به دامن
اسرائيل و آمريکا نخزيديم و با جريانات
سکوالر راست ھم پيمان نشديم .اين بما
امکان دخالتگری بيشتر و فعالتری را در
منطقه می دھد .ما توانستيم يک باالنس
خيلی روشن برقرار کنيم و در مقابل جامعه
قرار دھيم.

در سطح بين المللی
يکی از دستاوردھای ما در سطح بين المللی
مقابله قاطع و آشتی ناپذيرمان با ھر دو قطب
تروريستی ،تروريسم دولتی و اسالمی بوده
است .چند سال پيش بخشی از نيروی
راديکال مدافع حقوق زن و عليه اسالم
سياسی ،به راست چرخيد و به مدافع ضمنی
و خجول تروريسم دولتی بدل شد .اين رويداد
ضربه مھمی به راديکاليسم و کمونيسم در
سطح بين المللی وارد آورد .جنبش ما از ١١
سپتامبر  ٢٠٠١عليه ھر دو قطب تروريسم
به يکسان و قاطع ايستاده است .ما مانع
خزيدن بسياری از گرايشات به دامن يکی از
دو قطب به دليل مبارزه با قطب مقابل شده
ايم .اما کنده شدن بخشی از گرايش راديکال
و خزيدن آن بدامن تروريسم دولتی کار ما را
با دشواری روبرو ساخت .در اين مقطع بود
که ما با تاکيد صد چندان بر ضرورت مقابله
با ھر دو قطب ،اين مبحث را طرح کرديم که
سکوالريسم برای ما کفايت نمی کند و ما بايد
بر سکوالريسم چپ پای فشاريم .اين بحث در
سطح بين المللی بويژه در فرانسه برای بخش
ھای راديکال راھگشا بود و توانست سدی
در مقابل پيوستن اين بخش به يکی از دو
قطب تروريستی فراھم آورد .اين مساله
جايگاه ويژه ای نصيب سازمان آزادی زن
در جنبش بين المللی کرده است.

نقد گرايش ملی  -اسالمی
بطور نمونه ما ھمواره عليه حجاب اسالمی
صحبت کرده ايم و آنرا نقد کرده ايم.
صريحا اعالم کرده ايم که حجاب ابزار و
سمبل به بردگی کشاندن زنان است .ما
نقدمان عليه حجاب اسالمی است و نه
حجاب اجباری .روشن است که لغو حجاب
اجباری و آزادی پوشش را بعنوان يک
خواست در بيانيه مان طرح کرده ايم ،زيرا
داريم از يک قانون صحبت می کنيم .اما
نقدمان و مخالفتمان را روشن و صريح با
حجاب اسالمی اعالم کرده ايم .اما اھميت
اين مساله و تاکيد در چيست؟
تفاوتش اينست که ملی اسالميھا می کوشند
با مخالفت با حجاب اجباری نفس حجاب را
از زير نقد در ببرند .تمرکز را بر اجباری
بودن حجاب بگذارند و نه نفس حجاب .اين
تالش گرايشات اصالح طلب حکومتی،
ملی  -اسالمی ھا و جرياناتی مثل اکثريتی
ھا و حزب توده است که با نقد حجاب
اجباری می خواھند اسالم را از زير نقد تند
خالص کنند .ھمان کسانی که سی سال پيش
می گفتند :يا روسری يا توسری و پونز به
پيشانی زنان باصطالح بد حجاب فرو می
کردند ،اکنون زير فشار ضديت با اسالم در
جامعه به موضع نقد حجاب اجباری خزيده

اند تا اسالم را بدر برند .اما ما نمی گذاريم.
اسالم را بايد با شدت و قاطعيت نقد کرد؛
زن ستيزی و مردساالری ذاتی آنرا بايد نقد
کرد؛ حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی را
بايد نقد کرد.
در مورد مقوله سکوالريسم ھم اين مساله
صدق می کند .کسانی که بيست سال درون
اين رژيم فعاليت کردند؛ دستگاه سرکوب
آنرا جال دادند؛ کوشيدند ايدئولوژی
سرکوب اسالم را به مردم حقنه کنند ،حاال
که وضع رژيم به اين فالکت افتاده است،
برای نجات اسالم به موضع سکوالريسم
خزيده اند .يک سکوالريسم آبکی را بدست
گرفته اند تا باين ترتيب در مقابل جنبش
ضد مذھبی درون جامعه سد ايجاد کنند.
سکوالريسمی که ما از آن دفاع می کنيم با
سکوالريسم گنجی و شيرين عبادی و
جمھوريخواھان سکوالر متفاوت است.
سازمان آزادی زن کوشيده است تا اين
تفاوت ھا را به مردم نشان دھد .کوشيده
است اين جريانات حکومتی را نقد و افشاء
کند.
برابری در ارتجاع ،ديدی وارونه!
يک بخش اليتجزای فعاليت ما نقد و افشای
جريانات ملی  -اسالمی ،و گرايشات راست
و سانتر درون جنبش حقوق زن بوده است.
ما محدوديتھای فعاليت داخل کشور را
کامال درک می کنيم؛ اما اجازه نمی دھيم
که به بھانه محدوديتھای امنيتی کسی يا
جريانی به چشمان مردم خاک بپاشد و توھم
پراکنی کند .بطور مثال زمانی که گرايشات
ملی  -اسالمی خواھان ديه برابر برای
زنان شدند ،ما اعالم کرديم که اين مطالبه
ارتجاعی است .ما بايد با ديه و خون بھا
بطور کلی مبارزه کنيم نه اينکه خواھان
برابری آن برای زنان و مردان شويم و به
اين ترتيب به اين مقوله ارتجاعی
مشروعيت دھيم.
ما خواھان برابری زنان در ارتجاع نيستيم،
خواھان ايجاد يک جامعه آزاد ،برابر و
مرفه و برابری زن و مرد در چنين جامعه
ای ھستيم .ما تالش اين جريان برای حفظ
اليحه خانواده پيشين و رفتنشان به مجلس
اسالمی را نيز نقد کرديم .زمانی که ھمين
گرايش کوشيد روز  ٢٢خرداد را به روز
زنان بدل کند ما در مقابل اين حرکت
ارتجاعی و ناسيوناليستی ايستادگی کرديم و
آنرا نقد نموديم .ھمانگونه که جنبش
فمينيستی در سطح بين المللی را نقد می
کنيم ،راست رويھای
صفحه 4
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چرا سازمان آزادی
زن متفاوت است ...
گرايش ملی  -اسالمی و ناسيوناليسم پرو
غرب ايران را نيز نقد می کنيم .ما اجازه
نمی دھيم که کسی ارتجاع را بجای ترقی
خواھی تحويل مردم دھد .ھمانگونه که
مطالبات جنبش فمينيستی برای کشيش شدن و
پاپ شدن زنان يا شرکت زنان در ارتش را
بعنوان خواستی ارتجاعی نقد می کنيم،
مطالبات عقب مانده جنبش ملی اسالمی در
ايران را نيز نقد و افشاء می کنيم.
سازمان آزادی زن ھيچگاه تسليم البيسم نشد
و به فشارھای نھادھای دموکراسی پارلمانی
برای رقيق کردن مواضع راديکال در
معاوضه با کمک ھای مالی يا امکانات
تبليغاتی تن نداد .ما ھميشه يک مرز روشن و
قابل تشخيص ميان فعاليت اجتماعی و استفاده
از امکانات جامعه برای طرح نظراتمان و
تسليم شدن به البيسم و سازش سياسی قائل
بوده ايم .ما ھميشه کوشيده ايم که
"راديکاليسم را توده ای کنيم" نه اينکه برای
مطرح شدن در سطح جامعه به سازش ھای
سياسی و آرمانی دست زنيم.
ممکن است پرسيده شود مگر شما يک
سازمان مدافع حقوق زنان نيستيد ،آيا چنين
موضعگيری ھای سياسی و تئوريک در
حيطه فعاليت احزاب سياسی نيست؟ پاسخ ما
روشن است .ما برای آزادی زن و برابری
کامل زن و مرد مبارزه می کنيم .ما آگاھيم
که برای دستيابی به اين ھدف نمی توانيم به
مواضع سياسی محکم متعھد نباشيم .ما از
نظر سياسی به منتھی اليه چپ جامعه تعلق
داريم و اين را صريح بيان می کنيم .ھمه می
دانند که رھبری سازمان آزادی زن به جنبش
کمونيسم کارگری متعلقند اما اين مساله
مانعی برای پيوستن افراد غير کمونيست به
سازمان آزادی زن نيست .ھر کس که با
اھداف و شيوه فعاليت سازمان آزادی زن
احساس نزديکی می کند ،می تواند به اين
سازمان بپيوندد .ايدئولوژی سازمان آزادی
زن کمونيسم نيست .رھبری کنونی آن
کمونيست کارگری است .بايد تاکيد کنم که
سازمان آزادی زن عليرغم تعلق رھبری آن
به جنبش کمونيسم کارگری از نظر تشکيالتی
کامال مستقل است و ظرفھای تصميم گيری
مستقل خود را دارد .يک شورای مرکزی و
يک رئيس دارد که در جلسات بصورت

جمعی تصميم می گيرد و عمل می کند.
فمينيسم و نقد مارکسيسم
در جنبش بين المللی حقوق زن يک گرايش
قوی فمينستی وجود دارد .فمينيسم خود از
گرايشات مختلفی تشکيل می شود .امروزه
اين گرايشات جايگاه چندانی در جنبش بين
المللی ندارند .اکنون سازمانھای زنان بيشتر
شکل سازمانھای ان جی او را بخود گرفته
اند و از طريق ارتباط با نھاد ھای دولتھای
دموکراسی پارلمانی و البيسم فعاليت خود
را به پيش می برند .اما در دھه  ٧٠ ،۶٠و
 ٨٠ميالدی جنبش توده ای و وسيع آزادی
زن در کشورھای غربی وجود داشت که
تحت حاکميت نظرات سياسی و
ايدئولوژيک گرايشات مختلف فمينستی بود.
مارکسيست فمينيست ،سوسيال فمينيست،
راديکال فمينيست و غيره .پلميک ھای
بسياری ميان اين گرايشات و تئوريسين
ھای آنھا در جريان بود .جنبش آزادی زن
در سالھای  ۶٠تا اواخر دھه  ٧٠عمدتا
تحت گرايش چپ و تحت تاثير مارکسيسم،
آنگونه که تعبيرش می کرد ،بود .اما رفته
رفته جريانات راست و سانتر بجلوی صحنه
آمدند و نقد مارکسيسم در اين جنبش وسعت
يافت.
يک نوشته معروف در اين زمان توسط
ھايدی ھارتمن منتشر شد تحت عنوان
"ازدواج ناموفق مارکسيسم و فمينيسم" که
به نقد مارکسيسم پرداخت و مارکسيسم را
به مردساالری متھم کرد .اين نوشته در
مقطعی بسيار معروف شد .جالب اينجاست
که تمام اين گرايشات فمينيستی که
مارکسيسم را نسبت به مساله زن "کور"
می ناميدند؛ حتی تا آنجا پيش می رفتند که
آنرا يک ايدئولوژی مردساالر می ناميدند و
زمانی که پای عمل سياسی پيش می آمد از
احزاب سانتر جامعه دفاع می کردند .بطور
مثال حزب دموکرات در آمريکا ،ليبر در
انگلستان يا سوسياليست در فرانسه ،اما
مارکسيسم را برای دستيابی به رھايی زن
ناکافی می ناميدند .جالب اينجاست که در
نقد مارکسيسم در زندگی خصوصی مارکس
و انگلس ھم سر می کشيدند و رفتار و
رابطه مارکس با ھمسرش را نقد می کردند
و او را مردساالر می خواندند!
اين گرايشات ھمراه با سقوط شوروی و
پايان جنگ سرد خاموش شد .اکنون
ھمانگونه که در باال اشاره کردم ،فعاليت
سازمان ھا و جريانات حقوق زن معطوف
به البيسم و سر زدن به اين وکيل مجلس و

آن وکيل مجلس و تنظيم پروژه ھای معين
برای دريافت کمک مالی محدود شده است.
ديگر خبری از سازماندھی توده ای زنان،
مبارزات توده ای و تشکالت محلی زنان
نيست .اينھا به تاريخ سپرده شده است.
سازمان آزادی زن با اين ترند کامال متفاوت
است .سازمان آزادی زن البيسم را بعنوان
يک روش فعاليت مردود می شمارد و می
کوشد فعاليت خود را بشکل کالسيک
سازماندھی عالقمندان و فعاليت آگاھگرانه
به پيش ببرد.
تاريخ پر افتخار!
دو دھه است ما داريم مداوما برای حقوق
زن مبارزه می کنيم؛ زن ستيزی را در تمام
ابعادش نقد می کنيم؛ در تمام ابعاد سياسی،
اقتصادی و ايدولوژيک .مقابل اسالم سياسی
ايستاده ايم؛ عليه جمھوری اسالمی می
جنگيم؛ مذھب را نقد می کنيم؛ راديکاليسم
مان را حفظ کرده ايم و به پيش می رويم و
بر محيط مان تأثير می گذاريم .سازمان
آزادی زن در ايران يک سازمان شناخته
شده است .در سطح بين المللی و خاور
ميانه نيز بين اکتيويست ھای حقوق زن و
چپ سازمان آزادی زن يک سازمان
شناخته شده است .بين اکتيويستھای حقوق
زن در اردن ،لبنان ،مصر ،تونس و
مراکش سازمان آزادی زن شناخته شده
است .بطور مثال بخشی از کنفرانس بين
المللی ما در سال گذشته در تعدادی از
تلويزيونھای عرب زبان پخش شد .ما را نقد
کردند که به اسالم و فرھنگ مردم توھين
کرده ايم .کنفرانس ھای بين المللی سازمان
آزادی زن توانسته خط راديکال و آشتی
ناپذير ما را به جوامع مختلفی در منطقه و
در اروپا اشاعه دھد .در اين کنفرانس ھا ما
موفق شديم فعالين سرشناسی از کشورھای
مختلف از مصر ،افعانستان ،گرجستان،
آرژانتين ،فلسطين ،اسرائيل و کشورھای
اروپايی را گردھم آوريم.
در پايان يکبار ديگر بايد اعالم کنم که
عليرغم تمام کمبودھا و کاستی ھايی که يک
سازمان داوطلبانه با امکانات محدود با آن
دست و پنجه نرم می کند ،سازمان آزادی
زن يک تاريخ پر افتخار را پشت سر دارد.
ما با قاطعيت می توانيم اعالم کنيم که
سخنگوی گرايش راديکال و ماکزيماليست
جنبش حقوق زن ھستيم و در سطح بين
المللی توانسته ايم ربط و پيوستگی جنبش
آزادی زن با جريان چپی که در مقابل ھر
دو قطب تروريسم قرار دارد را باثبات
رسانيم* .

اسالم ضد زن است!

آزادی زن

شماره 77

سم زن ستيزی در جنبش کارگری
در دفاع از حرمت مريم ضيا
سياوش دانشور
برکناری منصور اسانلو از رياست ھيئت
مديره شرکت واحد يک واکنش قاطع به
سياستی بود که ميخواھد کارگران را کت
بسته به مسلخ ارتجاع سرمايه ببرد .اين اقدام
مستقل از بھانه ھا و نقدھای دمکراتيک اين
و آن يک تصميم سياسی درست در جھت
دفاع از اھداف پايه ای يک تشکل مستقل
کارگری بود .تبعات و پيامدھای اين اقدام
ھنوز خود را تماما نشان نداده اند و با روشن
تر شدن ابعاد مسئله و پيوستن علنی منصور
اسانلو به نيروھای ارتجاعی و ضد کارگری
بحث برسر آن تازه آغاز شده است .بحث اين
يادداشت کوتاه اما رويدادھای شرکت واحد و
مباحث پيرامون آن نيست .بحث برسر يک
وجه ديگر از اين رويدادھا و به نظر من به
ھمين اندازه مھم است .برکناری منصور
اسانلو و مباحث حول آن با کمپينی ضد زن
و ضد حرمت شخصی افراد عجين شد و
مشخصا حرمت خانم مريم ضيا مورد تھاجم
اسالمی – مردساالرانه قرار گرفت .نفس
اين موضوع کل اعتبار و تالشھای يک
تشکل کارگری را زير ضرب قرار داده و
به ايجاد فضای بشدت مسموم و عقب مانده
ای دامن زد .مسئله مھمی که در اين مباحث
بجز استثناھائی مجموعا با بی توجھی و يا
سکوت برگزار شد.
يک رکن اساسی دفاع از منافع کارگری
تقابل با عقب ماندگی اخالقی و تسليم نشدن
به روحيات فرقه ای و اسالمی و مردانه
است .واضح است که سياست و عملکرد ھر
فردی ،چه مرد چه زن ،قابل نقد و بحث
است .اما آنجا که نقد سياسی به ترور
شخصيت و دست بردن در انبان ارتجاع
تاريخ ارتقا پيدا ميکند ،ديگر خود آن نقد را
ھم نبايد جدی گرفت و يا توسط ھيچ
آزاديخواھی جدی گرفته نميشود .ھمه ديديم
که ھمراه با سو استفاده رژيم اسالمی و
تبليغات شنيع شخصی عليه منصور اسانلو و
مريم ضيا ،که ھدف اساسی اش ضربه زدن
به سنديکا و بی اعتبار کردن رھبران
کارگری بود و ھست ،عده ای با اين فرھنگ
منحط بدرجات مختلف ھمصدا شدند .تھاجم
عقب مانده به خانم مريم ضيا بعنوان يک زن
در چھارچوب مناقشات سنديکا مسئله ای

جدی و بسيار مھم است که ابدا نميتوان از
کنار آن گذشت .اين تھاجم اسالمی و شرقی
توسط افراد يک تشکل کارگری و حتی
مدافعين و مخالفين اطالعيه ھيئت مديره
سنديکا ،به اندازه ھمان سياستھای دست
راستی به سنديکا و اعتبار آن ضربه زد.
در بيشتر بحثھا روش برخورد يک تشکل
کارگری به مسئله زن و اينجا بطور
مشخص زنی که کم يا زياد با تالشھای
سنديکا درگير بوده است ،در سطح روش
برخورد و رفتار اسالميون و جريانات عقب
مانده درون حکومتی بود .اخبار و شايعات
و اظھار نظراتی پيرامون زندگی
خصوصی افراد در سايتھای اينترنتی
منتشر شد که پرنسيپ ھا و ارزشھای
کارگری سھل است حتی کمترين موازين و
چھارچوبھای رايج در کشورھای سرمايه
داری را زير پا گذاشت .اين اظھارات شبيه
احکام بيدادگاھھای اسالمی بود که در پس
ھر واقعه سند "فساد اخالقی" برای مخالفين
را حاضر و آماده در جيب دارد و رو
ميکند .جای تاسف است که در ميان بيشتر
اظھار نظرات از حرمت زندگی خصوصی
افراد دفاع نشد .جای تاسف است که سرک
کشيدن به زندگی خصوصی اين و آن و
قاطی کردنش با سياست و نقد و رفتار
اجتماعی ھنوز جان سخت است .جای
تاسف است که با وجود حاکميتی ضد زن
در ايران مشخصا از حرمت خانم مريم ضيا
دفاع نشد .اين بی توجھی به حريم زندگی
خصوصی افراد و بويژه بيتوجھی به جايگاه
زن در مباحث کارگری در اين واقعه اتفاقی
نبود .اين نمايش رسوبات ارتجاع در
مملکتی است که برای آزادی له له ميزند.
انگار از حاکم و محکوم ھمه متفق القول
بودند که بيحرمتی و توھين به زنان و
تبليغات اسالمی – شرقی عليه زنان
"ايرادی" ندارد! مريم ضيا در ميان اين
مباحث گم شد! انگار اصال وجود نداشت و
مھم نبود! ميشد مريم ضيا را مثل منصور
اسانلو سياسی نقد کرد ،اما کسی حتی يک
کلمه در مورد سياستھا و عملکرد سياسی
مريم ضيا نشنيد .بحث برسر منصور اسانلو
بود و مريم ضيا شد ضميمه ای حاشيه ای و

صفحه 5
برگی جھت اثبات "فساد اخالقی" و
"خيانت و نامردی" منصور اسانلو!
تصويری که در پس اين واقعه بويژه در
باره برخورد فعالين کارگری به مسئله زن
ميان جامعه رفت تصويری بشدت عقب
مانده و مردساالر و ملھم از فرھنگ منحط
اسالمی بود .بويژه در جامعه ای که يک
سوال اساسی آن مسئله زن است ،اين رفتار
از جانب عضو ھيئت مديره سنديکا و
سکوت ھيئت مديره و به اصطالح فعالين
کارگری و چپ ضربه ای به ھويت
آزاديخواھانه و برابری طلبانه جنبش
کارگری و اينجا يک تشکل کارگری
مشخص يعنی سنديکای واحد است.
واقعيت اينست که جنبش کارگری و کارگر
بطور کلی با ھيچ ديوار چينی از جامعه
جدا نشده است .گرايشات اجتماعی ،سنتھای
فکری و سياسی اعم از پيشرو و انقالبی تا
عتيق و ارتجاعی روی کارگران ھم تاثير
ميگذارند .ھمانطور که منصور اسانلو
ميتواند بعنوان يک رھبر کارگری و يک
سنديکاليست سرباز يک سرمايه دار ضد
کارگر شود ،اسالم ھم ميتواند در خانواده
کارگری بالی جان زنان و کودکان
کارگران شود .ناسيوناليسم و وطن پرستی
ھم ميتواند از کارگران سرباز گيری کند.
مردساالری و اخالقيات عقب مانده و ضد
زن ھم ميتواند ميان رھبران کارگری جا
باز کند و شما مثال در ظاھر و فرھنگ و
اخالقيات ،کسی را که ادعای رھبری
کارگران را دارد از فالن بچه حاجی عضو
شورای اسالمی و حزب اللھی خانه
کارگری نتوانيد تفکيک کنيد .کارگران
مستقل از گرايشات سياسی شان ميتوانند و
بايد منفعت طبقاتی واحدی را دنبال کنند.
اين امری است که رھبران جدی و
کمونيست طبقه دنبال ميکنند .اما ھمين
رھبران يک لحظه فراموش نميکنند که
ظرفيت و پتانسيل پذيرش عقايد ارتجاعی
در ميان کارگران خود سکوئی است برای
جذب نيرو و سرباز گيری توسط گرايشات
ضد کارگری و به اين اعتبار ضربه زدن
به اتحاد طبقاتی کارگران و جا باز کردن
انحطاط فکری و فرھنگی در ميان توده
ھای طبقه کارگر.
شايد بايد اين مسئله بديھی را تکرار کرد که
نه طبقه کارگر طبقه ای مردانه است ،نه
جنبش کارگری پديده ای مردانه است ،و نه
افق آزاديخواھی کارگری افقی مردانه
است .سنت سياسی و گرايشی ،حال چه
چه
و
آگاھانه
صفحه 6
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سم زن ستيزی
در جنبش کارگری

 8مارس ،روز آزادی و برابری ...

در دفاع از حرمت مريم ضيا ...

 8مارس برای جنبش آزادی زن يک روز مھم است .بايد تالش کنيم قدرت جنبش مان را در
اين روز به نمايش در آوريم .بايد بتوانيم ديوارھای آپارتايد جنسی را در اين روز درھم
شکنيم .در گراميداشت اين روز تجمعات خود را با شعار ستم بر زن موقوف ،سرکوب زنان
ممنوع ،زنده باد آزادی زن ،نه به آپارتايد جنسی و نه به حجاب سازمان دھيم .در اين روز
يک بار ديگر به ادامه جنبش مان تا رسيدن به آزادی و برابری و استقرار يک نظام
سوسياليستی اعالم تعھد کنيم .بايد بکوشيم  8مارس را به روز اعتراض به سرکوب و خفقان
و برای آزادی و برابری بدل کنيم .در  8مارس صفوف خود را ھر چه محکمتر ،عزم خود
را راسخ تر و تالش خود را دو چندان کنيم .ما کمونيستھا ميگوئيم تا جامعه بر مبنای طبقاتی
و نابرابری اقتصادی قرار گرفته ،زن ھم بطور واقعی نميتواند با مرد برابر باشد .ھمه ما
اين واقعيت را در دوره بحران اقتصادی ،در دوره جنگ ،در دوره ثبات ھم بصورت
تئوری و ھم بصورت عملی ديدم و تجربه کرديم .دستاوردھای مبارزه زنان اگرچه بسيار با
ارزش است اما توسط بورژوازی قابل پس گرفتن است .ما برای آزادی بی قيد و شرط و
برابری کامل زن و مرد بايد اين نظام را نفی کنيم ولی در عين حال بايد ھر روز و برای
ھر سر سوزن از حقوق زن مبارزه کنيم .زنده باد  8مارس ،زنده باد آزادی زن ،زنده باد
سوسياليسم *.

خودبخودی و متاثر از چھارچوبھای مسلط
فرھنگی و اخالقی حاکم چنين فکر ميکند،
يعنی نيمی از پيکره طبقه خود و چه بسا
بيشتر را بيرون ميگذارد و يا جايگاه واقعی
آن را برسميت نمی شناسد و سياستی برای
بسيج آن ندارد ،تا ابد طوق بردگی سرمايه
را روی دوش خود خواھد کشيد .کارگران
قرار نبود علمدار فرھنگ ضد زن اسالمی
در درون طبقه شان شوند ،زنان را با عينک
آخوندھا ببينند ،حتی قرار نبود مبارزه شان
صرفا خودشان را آزاد کند ،قرار بود
مبارزه کارگری کل جامعه را آزاد کند و به
اين اعتبار ھر کسی ھر دردی دارد آزادی
خود را در گرو بميدان آمدن کارگران بداند.
صحنه ھائی که اين دوره در شرکت واحد
آمد و رفت و ھنوز جان سخت است ،به اين
تصوير آزاديخواھانه بشدت لطمه زده است.
نگھداشتن لنگر آزاديخواھی و فرھنگ
پيشرو کارگری در ميان جنبش طبقه کارگر
امر تعطيل ناپذير گرايش و سنت
سوسياليستی و کمونيستی درون طبقه است.
جنبش سوسياليستی طبقه کارگر تاريخا مدافع
برابری زن و مرد بوده است .اين جنبش
کالرا زتکين ھا و ھزاران سر پرشور سرخ
را از خود بيرون داده که عملکردشان
بعنوان نقاط روشن تاريخ به افتخار بشريت
آزاديخواه تبديل شده است .اين جنبش
فرھنگ و نگرش جامعه را تغيير داده است.
در فرھنگ مسلط و تلقی خود بخودی جامعه
وقتی از کارگر و اعتراض کارگری سخن
بميان می آيد ،اتومات تالش برای آزادی و
رفاه و حرمت تداعی ميشود.
حال عده ای ،چه بعنوان عضو ھيئت مديره
و يا فعال کارگری و غيره به سخنگوی
منحط ترين ادبيات مردانه -اسالمی ضد زن
بدل شده اند .سنديکای واحد اگر تکليف خود
را با اين رژه زن ستيزی و فرھنگ کاله
مخملی و عقب مانده روشن نکند ،نه فقط
راسا بعنوان يک تشکل تاوان آن را ميدھد
بلکه جنبش کارگری را ھم به عقب ميبرد.
در اين ميان اپوزيسيون بورژوائی و ضد
زن ايران و مشخصا جمھوری اسالمی ميوه
اين سياستھای ارتجاعی را خواھد چيد* .

حقوق زن
و اسالم سياسی
به زبان انگليسی
برای دومين بار به چاپ رسيد!
برای دريافت کتاب يا کتابھای مورد نياز
معادل  150کرون سوئد 15 ،يورو يا 20
دالر آمريکا "برای ھر کتاب" به حساب زير واريز نموده و مراتب را با
پست الکترونيکی به ما اطالع دھيد .ما کتاب يا کتابھای درخواستی را در
ھر جای دنيا که باشيد برايتان پست خواھيم کرد.
اگر پول از سوئد ارسال شود:

نام بانک در سوئدPlusGiro :
شماره حساب در سوئد442066-7 :
اگر پول از کشورھای ديگر ارسال شود:

نام يا  BICبانکNDEASESS :
شماره حساب به فرم SE55 9500 0099 6018 0442 0667 :IBAN
آدرس الکترونيکیwlshahla.n@gmail.com :

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

آزادی زن
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 8مارس ،روز آزادی و برابری
سخنرانی در مراسم روز زن در اسلو ،نروژ

نوشين قادری
ماه مارس برای خيلی ھا در جامعه و حتی
جريانات فمنيست تداعی کننده زن است ،اما
به نظر ما کمونيستھا  8مارس تداعی کننده
جنبش آزادی و برابری است .مسئله زن فقط
محدود به زنان نيست و امر جامعه است
ھمانطور که جنبش کارگری و يا اعتراض
دانشجويان و ديگر جنبش ھای آزاديخواھانه
امر جامعه است و باالخص امر زنان و
مردان آزاديخواه و برابری طلب و
کمونيست.
بيش از يک قرن پيش زنان سوسياليست و
برابری طلب مبارزه ای راديکال بر عليه
ستم بر زنان را آغاز نمودند .خود روز
جھانی زن نيز محصول اين جنبش است.
کالرازتکين از رھبران جنبش کمونيستی بين
المللی و جنبش آزادی زن پيشنھاد دھنده اين
روز بود و توسط کنفرانسی از سوسياليستھا
در سال  1910اين روز به عنوان روز
جھانی زن اعالم شد .ھمينطور تاريخچه
روز زن برميگردد به اعتراض و تظاھرات
زنان کارگر کارگاه ھای پارچه بافی و لباس
دوزی در نيويورک که برای افزايش
دستمزد و کاھش ساعات کار و بھبود شرايط
نامناسب کار به خيابانھا آمده بودند و توسط
پليس سرکوب شدند .اکنون بيش از يک قرن
است که آزاديخواھان و برابری طلبان و
جنبش کمونيستی و سوسياليستی جھان 8
مارس را بعنوان روز زن و روز مبارزه با
ستم کشی زن ميشناسند و اين روز به يک
سمبل آزاديخواھی و برابری طلبی تبديل شده
است.
روز  8مارس روز مبارزه عليه نظام مرد
ساالر و زن ستيز ،روز مبارزه عليه توحش
و ارتجاع سرمايه داری و اسالم سياسی
است .چرا سرمايه داری؟ اين دنيا غرق در
ثروت و تکنولوژی است ،اگر مبنای اين دنيا
بر پايه منفعت بورژواھا و مذھب و مرد
ساالری نباشد ،ميتواند دنيايی آزاد و مرفه
برای ھمگان باشد .ميتواند از فقر و زن
ستيزی و جامعه ستيزی آزاد باشد .اما ھنوز
مرد ساالری و خشونت عليه زن وجود دارد.
چرا؟ منشأ اين زن ستيزی کجاست؟ تاريخ
بشر با زن ستيزی و زن کشی عجين است،

زن ستيزی و تبعيض بر اساس جنسيت
ويژگی سرمايه داری نيست اما سرمايه
داری آنرا با نيازھای بازار و سود سرمايه،
با نيازھای خود تطابق داده و از آن استفاده
ميکند .استثمار وحشيانه ميليونھا زن در ھر
گوشه جھان با حقوقھای کم و با کار مشابه
يک رکن سود آوری سرمايه است .ستم
جنسی يکی از شنيع ترين و خشن ترين
اشکال ستمکشی در نظام سرمايه داری
است .در عين حال مبارزه عليه اين
ستمکشی ھمواره در جريان است .برای ما
کمونيست ھای کارگری مبارزه عليه
ستمکشی زن و جنبش برای آزادی زن،
جنبشی قائم به ذات برای نفی تبعيض و
نابرابری است .اگر برای سرمايه داری
فرودستی زن يک رکن انباشت سرمايه
است ،برای کمونيسم کارگری آزادی زن
يک رکن اساسی آزادی جامعه است.
 8مارس در ايران بعنوان روز زن يک
ويژگی برجسته دارد و آن اينست که در
اين روز در سال  57زنان به شکل توده ای
بر عليه جمھوری اسالمی و حجاب اين
سمبل بردگی زن به خيابانھا آمدند .عليرغم
سرکوب زنان توسط جمھوری اسالمی و
حاکميت آپارتايد جنسی ،ما به اشکال
مختلف شاھد گراميداشت اين روز در
ايران ھستيم .زنان از خواستھای برحق
خود يک روز ھم پا پس نکشيدند و از
مبارزه برعليه ارتجاع و اسالم سياسی و
مذھب و خرافه کوتاه نيامده اند .جنبش
آزادی زن يک ستون محکم مبارزه عليه
جمھوری اسالمی است .چون رژيم
جمھوری اسالمی يک رژيم ضد زن است.
اين رژيم حجاب را به عنوان بيرق آپارتايد
جنسی و به عنوان يک ستون اصلی
نظامش تحميل کرده و تداوم حکومتش
بدون زن ستيزی و بردگی زن ممکن
نيست .رژيم اسالمی به اشکال مختلف
ميکوشد زنان را در اسارت نگاه دارد،
مانع فعاليت شان شود ،حجاب را بر
سرشان محکم تر کند ،آپارتايد جنسی را
مستحکم تر کند .و جنبش آزادی زن در
تقابل اين تالشھای مذبوحانه با تمام نيرو
مقاومت ميکند و يک جنگ و گريز دائمی

ميان اين جنبش با رژيم زن ستيز اسالمی
در جريان است .زنان عقب نمينشينند و
مسأله جنبش آزادی زن رژيم اسالمی را
مستأصل کرده است .ھر وقت می خواھد
جامعه رو سرکوب کنه اولين کاری که
ميکند عرصه رو به زنان تنگ تر ميکند.
به لباس و حجاب گير ميدھد ،ارازل و
اوباش را بسيج ميکند تا جلوی زنان
بايستند .مرتبا قانون و اليحه تصويب
ميکند ،اما مرتبا شکست ميخورد .جنبش
آزادی زن در مقابل جمھوری اسالمی است
و رژيم جھل و ارتجاع اسالمی ھيچگاه با
جنبش آزادی زن نميتواند کنار بيايد .اما
عليرغم سرکوب شديد زنان و اختناق
اسالمی ،جنبش آزادی زن ھر روز عميق
تر و قوی تر ميشود .به قول منصور
حکمت انقالب آتی در ايران يک انقالب
زنانه است .يک انقالب زنانه به اين اعتبار
که جايگاه آزادی زن در تحوالت سياسی
محوری است و مطالبات آزادی خواھانه و
برابری طلبانه زنان و مردان سرلوحه آن
انقالب خواھد بود .اين جنبش و مطالباتش
يک عنصر اصلی در تضعيف و نھايتا
انداختن رژيم جمھوری اسالمی است.
در کشورھای غربی نابرابری و ستمکشی
زن اگرچه نه به آن شکل عيان مانند ايران
و کشورھای اسالم زده اما در نابرابری
اقتصادی و خشونت و تبعيض با اشکال
ديگر ھنوز وجود دارد و اين تداوم تبعيض
بر زنان در اين جوامع ديگر تماما به
منفعت سرمايه برميگردد .در منطقه
خاورميانه و شمال آفريقا در چند سال اخير
جنبش آزادی خواھی و برابری طلب و
خيزش توده ای زنان به شکل چشم گيری
عروج کرده است .در مصر و تونس زنان
در مقابل جريانات اسالمی پرچم آزادی
خواھی و سکوالريسم را برافراشتند.
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زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى کندى
منصور حکمت
رويداد ھولناکى در اوايل مارس انگلستان را
بھت زده کرد .در شھر سربزير و تاريخى
گالستر ،که به کافه ھاى دنج و کليساى
بزرگ قرن يازدھمى اش شھرت دارد ،خانه
اى کشف شد که مدفن اجساد قربانيان قتل
ھاى مرموزى در طول بيست و پنج سال
گذشته بوده است .تا نيمه مارس  ٩جسد از
کف زير زمين و حياط خلوت و حمام خانه
شماره  ٢٥کرامول استريت ،که "خانه
مرگ" و " تاالر وحشت" لقب گرفته است،
کشف شده بود .به تخمين پليس ،برمبناى
قرائنى نظير گمشدگان سالھاى اخير در
منطقه ،اين عدد ميتواند به  ٣٠برسد.
با ھر جسد يکبار ديگر نفس در سينه آنھا که
در اين سالھا گمشده اى داشته اند حبس
ميشود .با ھر جسد ،ازدحام خبرنگاران و
توريستھا و مردم کنجکاوى که در محل با
دوربين و وسائل پيک نيک اطراق کرده اند،
انبوه تر ميشود .ھمسايه ھا پنجره کرايه
ميدھند .ھرکس به فراخور شغل و
تخصصش چيزى ميگويد .شھردار گالستر
"مرگ يک شھر" را افسوس ميخورد.
خبرنگار "علمى" مفتون تکنولوژى رادارى
مين ياب ارتش در جنگ فالکلند است که
اينک ابزار اصلى پليس در حفارى ھا و
کشفياتش است .در حاليکه متخصصين عالئم
شناسى پليس در تالش کشف ھويت قربانيان
از روى ژن آنھا و بازسازى چھره آنان
ھستند ،روانشناسان در تقالى درک مخيله و
ذھن قاتلند .کدام جانور ،کدام موجود بيمار و
در ھم پيچيده اى ميتواند مرتکب چنين
جنايتى شود؟ اينکه عامل اين جنايات بايد
"مريض" بوده باشد تقريبا يک فرض
عمومى است .آخر ،بقول پزشک قانونى در
محاکمه پرونده مشابھى در آمريکا ،کسى که
قادر به ارتکاب اين " قتل ھاى غير عادى"
است چطور ميتواند آدم سالمى باشد.
فردريک وست ،بناى  ٥٢ساله مالک و
ساکن خانه مرگ به اتھام ارتکاب اين
جنايات دستگير شد .روانکاوان متعدد بيشک
به دھليزھاى ضمير او خيره خواھند شد و از
حدسيات خود کتابھا خواھند نوشت .اما يک

نکته ،که بعنوان يک جمله ساده در
گزارشات پليس و خبرنگاران ذکر ميشود و
ميگذرد ،به واقعياتى فراتر از قاتل و دنياى
درونى او اشاره ميکند :تمام قربانيان اين
جنايت زن بوده اند.
...و اين ما را به آنتونى کندى ميرساند.
در صفحه  ٤روزنامه تايمز لندن ،روز ٩
مارس ،و از قضا درست پشت گزارشى در
مورد خراشھاى ماجراى کرامول استريت
بر سيماى دوست داشتنى شھر گالستر،
مطلبى در مورد تحوالت مھم اخير در
کليساى انگلستان و نمونه اى از
اصطکاکھاى درونى آن چاپ شده است.
قھرمان ماجرا حضرت اقدس آنتونى کندى
سر کشيش التون و توابع است .کليساى
انگلستان )که حدود  ٥٠٠سال قبل از

جنايت از سر "جنون"،
ھميشه ممکن است وجود
داشته باشد .اما آن نوع
جنونى که قربانيانش ،از
خيابان و خانه تا مدرسه و
کارخانه ،عمدتا زنان ھستند،
ديگر جنون نيست ،بلکه بيان
جنون آميز گوشه اى از عقل
حاکم بر جامعه است.
کليساى رم جدا شد( باالخره در روز ١٢
مارس ،دو دھه پس از تصويب اصل
پذيرش زنان به مقام کشيشى در سينود
مرکزى اش ٣٢ ،زن را در کليساى اعظم
بريستول به اين کسوت در آورد .اين را
البته افکار عمومى در انگلستان ،و قبل از
ھمه خود زنان مربوطه ،گام مھمى در
احقاق حقوق زنان ميدانند .يکيشان با شوق
ميگويد "تنھا وقتى در خدمت کليسا برابر
باشيم ميتوان گفت که در پيشگاه خداوند
برابريم" .آنچه مسلم است اينست که در

ظرف چند ماه آينده حدود ھزار و دويست
کشيش زن ھم در انگلستان خواھيم داشت
که کنار ھمقطاران مذکرشان بر منابر،
آموزش کھنه و مردساالرانه مذھب درباره
زن و جايگاه ويژه او در پيشگاه خداوند را،
که ترجمه الھى جايگاه ويژه او زير لگد
جامعه مردساالر است ،به خورد مردم
بدھند.
با ھمه ربطى که اين موضوع به بحث ما
دارد ،بايد بھرحال اينجا از آن بگذريم،
چون منظور معرفى جناب کندى است.
ايشان نظير بسيارى از کشيشان نر در
کليساى انگلستان ،که بعضا حتى از سر
انزجار به آغوش کليساى رم برگشتند ،از
اين تحول خشمگين است .ميگويد:
"کشيشان زن بايد بر دار سوزانده شوند،
زيرا به قدرتى دست ميبرند که ھيچ حقى بر
آن ندارند .در قرون وسطى نام اين سحر و
جادو بود .تنھا راه مقابله با ساحره ھا
اينست که بر دار سوزانده شوند"
"انجيل در اين مورد کامال روشن است.
مردان و زنان از نظر بيولوژيکى تفاوت
دارند .ما ھرگز نميتوانيم مانند ھم باشيم.
نميتوانم تصور کنم که يک زن چگونه
ميتواند تجسم مسيح باشد ،جراحى عالج
کار نيست".
فردريک وست ،يا جانى خانه مرگ ھر که
ھست ،دوزخى است ،پليس ميبرد و پنھانش
ميکند .تا سالھا نامش و اعمالش پشت مردم
را در خلوتشان ميلرزاند .اما آنتونى کندى
بھشتى است ،ميتواند بى ھيچ جرح و تعديلى
مسيح را نمايندگى کند،
کودکان کودکستانى ما
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حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!

آزادی زن

زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى کندى ...
در خيابان به او لبخند ميزنند و سالم ميکنند ،کسى در خانه
او دنبال جسدى و در مغزش در جستجوى معماى مخوفى
نيست .اما اين ھمان آدم و ھمان واقعه است.
خشم و نفرين آنتونى کندى کليد حل معماى جنايات گالستر
را بدست ميدھد .ھر دو مورد بايد بعنوان نمونه ھاى
جنايتکارانه خشونت عليه زنان و تبليغ و تطھير خشونت
عليه زنان فھميده شوند .اين خشونت از مغز معلول وست و
از دين معيوب کندى سرچشمه نميگيرد .ھر دو آنقدر عقل
داشته اند که قربانيان خود را در ميان اقشار بيحقوق تر
جامعه جستجو کنند .منشاء اين خشونت ،دنيايى است که زن
را در ھزار و يک راه و رسم و قانون و سنت زمخت و
ظريف ،قابل ستم و کم ارزش تعريف کرده است .و آگاھانه
و عامدانه ،و در اغلب موارد به خشونت آميزترين شيوه ھا،
راه رھايى زن و خروج او از موقعيت قربانى را سد ميکند.
اين قرون وسطى نيست .اين عصر سرمايه دارى است.
ھرچه با بازار و سود تناقض داشته باشد ،دير يا زود کنار
زده ميشود .بسيارى از جان سخت ترين افکار و تعصبات و
راه و رسمھاى کھنه در برابر نيازھاى پيش پا افتاده و
روزمره تجارت و توليد ور افتاده اند .و الجرم ،اگر زن
آزارى و زن ستيزى و تبعيض و خشونت عليه زن ھنوز
يک واقعيت پابرجاى زندگى مردم اين عصر است ،اگر
عليرغم جنبشھاى قوى و اجتماعى براى رھايى زن ،ھنوز
ستم جنسى در چھار گوشه جھان حکم ميراند ،بايد حکمتش
را ھمينجا ،در ھمين عصر و در مصالح ھمين نظام جستجو
کرد.

شماره 77
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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.

جنايت از سر "جنون" ،ھميشه ممکن است وجود داشته
باشد .اما آن نوع جنونى که قربانيانش ،از خيابان و خانه تا
مدرسه و کارخانه ،عمدتا زنان ھستند ،ديگر جنون نيست،
بلکه بيان جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم بر جامعه است.
اولين بار در فروردين  ،١٣٧٣آوريل  ،١٩٩٤در شماره
 ١٣انترناسيونال منتشر شد.
مجموعه آثار منصور حکمت جلد ھشتم صفحات  ١٧٩تا
١٨٢
لغو 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!

حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!

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

فراخوان
 21مارس روز جھانی
عليه راسيسم!
در روز جھانی عليه راسيم بھمراه جنبش دفاع از
حق پناھندگی به خيابان می آييم!
مردم آزاديخواه!
راسيسم يک گرايش در جامعه سرمايه داری است
که اگر فرصت يابد ميتواند جامعه را به قھقرا
بکشاند 21 .مارش روز جھانی عليه راسيسم
ھمراه تشکلھای عليه راسيسم و دفاع از حق
پناھندگی به خيابان می آييم .سازمان آزادی زن از
مردم آزاديخواه و برابری طلب انتظار دارد که
روز پنجشنبه  21مارش روز جھانی عليه راسيسم
با ما ھمراه شوند تا عليه راسيسم و سياست
پناھنده پذيری ضد انسانی دولت سوئد اعتراض
کنيم.

روز پنجشنبه
 21مارس  2013ساعت 18
تجمع در يوتا پالتسن و راھپيمايی
بطرف ميدان گوستاو آدولف.
سازمان آزادی زن  -گوتنبرگ
تلفن تماس  0737262622شھال نوری

در ضمن تلفن اضطراری خانه مدوسا برای ھمه زنانی که مورد
خشونت قرار می گيرند در دسترس است. 0737262622 :
اين امکانات بخشأ با ھمکاری اتحاديه آموزشی کارگران سوئد و
کمک فعالين عرصه برابری زن و مرد صورت ميگيرد.
برای اطالعات بيشتر با تلفن  0709356418تماس بگيريد.

زنده باد آزادی زن!

