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گراميداشت  8مارس
تعرضی مھم به رژيم زن ستيز اسالمی!
آذر ماجدی
ھشت مارس روز جھانی زن ،روز
آزاديخواھی و برابری طلبی در راه است.
اکنون بيش از يک قرن است که ھر ساله در
اين روز جنبش آزادی زن و جنبش برابری
طلبی سوسياليستی و کارگری خواست
خويش برای برابری زن و مرد و آزادی
زنان را با صدای رسا اعالم می کنند .طی
اين قرن دولتھای بورژوايی مختلف کوشيده
اند يا با سرکوب تجمعات آزاديخواھان در
اين روز و يا با اعالم روزھای ديگری
بعنوان روز زن خود را از شر اين روز و
مبارزاتی که حول آن سازمان می يابد،
خالص کنند .اما اين تالشھا ھمواره با
مبارزات جنبش آزاديخواھی و برابری
طلبی مواجه شده است .اکنون  8مارس در
سراسر جھان بعنوان روز جھانی زن
برسميت شناخته شده است.
رژيم اسالمی در ايران ابتدا از طريق
سرکوب و اعالم و اجرای قوانين اسالمی
ضد زن کوشيد جنبش آزادی زن را عقب
بنشاند و تالش برای برسميت شناسی 8
مارس را در ھمان نطفه خفه کند .فرمان
حجاب اجباری خمينی در روز  8مارس )
 17اسفند(  ،1357کمتر از يکماه پس از
قدرتگيری ،اولين تالش برای سرکوب زنان
و جنبش حق زن از جانب اين رژيم زن
ستيز بود .اما جنبش آزادی زن عمال اين
اقدام را به عکس خود بدل کرد .اعتراض
گستردهً توده ای به اين فرمان به شکل گيری
يک جنبش وسيع و راديکال آزادی زن
منجر شد 8 .مارس  1357زادروز يک
جنبش توده ای راديکال آزادی زن در ايران
است.
رژيم ضد زن اسالمی پس از آنکه با اولين
موج جنبش اعتراضی حق زن روبرو شد،
به تاکتيک شناخته شدهً تعيين روز ديگری
بعنوان روز زن متوسل گرديد .تولد فاطمه
زھرا را بعنوان روز اسالمی زن برگزيد.
اما اين تاکتيک ھم نتوانست با جنبشی که ھر

روز قويتر می شد مقابله کند .حدود 15
سال پيش ،رژيم اسالمی در شرايطی
که با يک نسل جديد آزاديخواه روبرو
می شد ،نسلی که از سرکوبھای خونين
دھه شصت ھيچ خاطره دست اولی
نداشت ،نسلی که با سنن و قوانين
اسالمی احساس تناقض پايه ای می
کرد ،نسلی که مقابله با آن به جنبش
اصالحات حکومتی و دو خرداد شکل
داد ،تاکتيک ديگری را آزمايش کرد:
ھفته زن را طرح نمود .اين تاکتيک ھم
بی نتيجه کنار گذاشته شد .اکنون سالھا
است که ديگر کسی روز زن اسالمی
را يادآور نمی شود .نه تنھا رژيم به بی
حاصلی اين تاکتيکھا پی برده است،
بلکه ھمچنين از اين ھراسان است که
ھر اشاره ای به روز زن حتی فاطمه
زھرايی اش بھانه ای خواھد شد برای
اعتراض به قوانين ضد زن اسالمی.
در کشوری که جوانان در محرم
"حسين پارتی" می گيرند! در عاشورا
تظاھرات ضد رژيمی سازمان می دھند
و ھر روز مقدس ديگر اين رژيم را به
ضد خود بدل می کنند ،روز زن
اسالمی ديگر جای خود دارد!
جالب اينجاست که در ايران صرفا
رژيم حاکم نکوشيده که يک روز
آلترناتيو زن علم کند .بخش زنان جنبش
اصالح طلبی حکومتی ،بقول خودشان،
"کنشگران حوزه زنان" چند سال پيش
کوشيد روز  22خرداد را بعنوان روز
ملی زن جا بياندازند .روز اسالمی
شکست خورده بود؛ حال بايد روز ملی
آزمايش می شد .با آب و تاب جلسه
گرفتند و روز  22خرداد را روز ملی
زن در ايران خواندند .اما اين روز
حتی يکسال ھم دوام نياورد .اکنون اين
روز نيز بفراموشی سپرده شده است.
شعبهً زنان اصالح طلبان حکومتی در
دو دھه اخير تالشھای بسياری برای

آرام کردن جنبش آزادی زن و به سازش
کشيدن آن با رژيم اسالمی کرده است .ھر
تعرض رژيم اسالمی به حقوق زنان را به
بھانه مقابله با آن ،به روزی برای از زير
حمله در بردن اسالم و قران بدل کرده اند؛
به اسم دفاع از حقوق زنان ،به تظلم
خواھی از رھبران از گور برخاسته
اسالمی بلند شده اند و کوشيده اند آنانرا
بعنوان رھبران جامعه و مردم جا
بياندازند؛ با ھر مضحکه انتخاباتی رھبران
اسالمی-اصالح طلب از جمله خاتمی،
موسوی – کروبی و اخيرا روحانی را
بعنوان رھبران جنبش حقوق زن معرفی
کرده اند .ليکن ،جناح ملی – اسالمی ھم
بخت بيشتری از خود رژيم اسالمی نداشته
است .جنبش آزادی زن از بنيان با اين
رژيم و اسالم در تناقض و تضاد است.
مردم و بويژه نسل جوان از اين رژيم و
حکومت مذھبی و اسالمی بيزارند و در
کمين سرنگونی آن نشسته اند.
فعالين آزادی زن ھر ساله کوشيده اند که
به اشکال مختلف ممکن  8مارس را در
ايران گرامی بدارند .با توجه به توازن قوا
از سمينارھا و جلسات وسيع در سالن ھای
عمومی گرفته تا در مجامع کوچک روز
جھانی زن 8 ،مارس را گرامی داشته اند.
زيرا اھميت اين روز را برای جنبش
آزادی زن و جنبش آزاديخواھی عمومی
بخوبی می دانند و جايگاه برگزاری آنرا
برای پيشروی اين جنبش می شناسند .بايد
کوشيد که  8مارس امسال به يک روز پر
جنب و جوش بدل کرد .بايد بکوشيم 8
مارس را در شھر خود ،در دانشگاه،
مدرسه و کارخانه گرامی بداريم .در اين
روز پرچم آزاديخواھی و برابری طلبی را
به اھتزاز درآوريم و رژيم اسالمی را با
يک تعرض مھم عقب بنشانيم*.

اسالم ضد زن است!
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شماره ١١۴
و ژستھای ويژهای نمايش میدھد .در
دنيای گسترده مدل ،نيازی نيست که تمام
مانکنھا زيبا باشند؛ بلکه اندام آنھا در
اين دنيا بيشتر از زيبايشان مورد توجه
میباشد.

سايز 34
شيوا گنجی

دنيای ُمد ،مانکنُ ،مديست ،خوشاندام ،باربی
و ...اينھا کلمات آشنايی ھستند؛ بهخصوص
در ميان دختران جوان که ھميشه و ھمه جا،
سر و ته حرفھايشان را  -برای خالی نبودن
عريضه -با آنھا آغاز و پايان میدھند .آنھا
پس ھر رژيم
از پيامدھای مرگباری که
ِ
سخت و طاقتفرسايی نھفته است خبر
ندارند؛ درست مانند خوشھيکلی و خوش
آب و گلیای که دنبالش ھستند تصور
ناروشن و مهآلودی از اندام ايدهآل در
ذھنشان دارند .آنھا برای رسيدن به "سايز
 "34ھر جفايی را به نام رژيم الغری و
زيبايی بر تنھاشان روا میدارند .اين ھم و
غم رژيمھای گونهگون تنھا مختص دختران
جوان نيست؛ ھمين چند روز پيشتر داستان
زندگی "ايزابل کارو" مانکن فرانسوی را به
صورت اتفاقی خواندم .در خبر آمده بود که
سرنوشت تلخی از رژيمھای الغری رنگ
به رنگ ،گريبانش را گرفته است.
اعتبار ُمد و دنيای ُمد در چند دھه اخير در
دنيا ،روزبهروز رو به پيشرفت بوده است و
دارای جايگاه خاصی در بين مردم،
مخصوصا ً جوانان و به صورت ويژه نيز در
ميان دختران نوجوان میباشد .در پشت پرده
اين دنيای پر اعتبار و رنگارنگ ،ھزاران
راز سر به مھر توام با خطر نھفته است.
برخی از رھگذر ارايه طرحھا و شيوهھای
نو ،برای خود شغل پردرآمدی در ميان ديگر
مشاغل پرسود جھان سرمايهداری
برساختهاند .ميليونھا نوجوان و جوان در
ميان دختران ،مشتریھای پر و پا قرص اين
جھان بهروز ھستند .مانکن کيست و چه
شرايطی دارد؟ مصائب رسيدن به "سايز
 "34چيست؟ با ھم میخوانيم.
مانکن کيست و چه کاری انجام میدھد؟
مانکن به کسی گفته میشود که مدلھای
ھنری ،فشن و آگھیھای تبليغاتی را با حالت

برای مانکن شدن و ورود به دنيای
مانکنھا؛ چه شرايطی بايد داشت؟
ھر کشور دارای استاندارد مخصوص
خود و شرايط خاص خود میباشد ،اما به
عنوان يک استاندارد کلی و جھانی،
میتوان به نظريه انجمن نمايندگیھای
فشن ) (AMAاشاره کرد .طبق نظر اين
انجمن ،مانکنھای زن بايد استاندارد
حدود  86-61-86سانتیمتر )به ترتيب
قد باال تنه ،دور کمر و دور ران( را دارا
باشند؛ و قد آنھا حداقل  173سانتیمتر
باشد .معموال قد مورد نياز برای
نمايشھای فشن بيشتر از اين اندازه
است .در آخرين نمايشھای راھرويی
فشن اروپا ،ميانگين قد مدلھا 179
سانتیمتر ،ميانگين وزن آنھا 50
کيلوگرم ،باال تنه بين  85تا 90
سانتیمتر ،دور کمر زير  62سانتیمتر
و دور ران زير  90سانتیمتر بود .ابعاد
ميانگين برای مدلھای مرد 180 ،تا
 188سانتیمتر قد و وزنی بين  64تا 75
کيلوگرم و دور سينه بين  38تا 42
میباشد.
يکی از شايعترين عوارض دنيای مد که
مانکنھا با اين مشکل روبرو میشوند و
گاھا ً پيش آمده و منجر به مرگ آنان شده
است ،مريضی به نام آنورکسيا يا
کمخوری عصبی است که شخص به آن
مبتال میشود.
آنورکسيا يا کمخوری چيست؟ و چه
عوارضی دارد؟
آنورکسيا ) (Anorexiaيک اختالل
غذايی است که بهموجب آن افراد به خود
گرسنگی میدھند .اين مشکل معموالً در
افراد جوان در زمان آغاز بلوغ شروع
میشود .افرادی که از آنورکسيا رنج
میبرند دچار کاھش وزن شديد میشوند.
اين کاھش وزن معموالً  15کيلوگرم
پايينتر از وزن طبيعی فرد میباشد.
افراد مبتال به آنورکسيا معموالً افرادی
بسيار الغر ھستند اما تصور میکنند که

اضافه وزن دارند .کاھش وزن آنھا به
طرق مختلف حاصل میشود که برخی از
متداولترين آنھا ورزش شديد ،استفاده از
داروھای ملين و نخوردن است.
عالئم آنورکسيا
آنورکسيا نشانهھای متفاوتی دارد که البته
برخی افراد ھمه را تجربه نمیکنند .اين
نشانهھا شامل :وزن بدن که متناسب با
سن نباشد ،قد و وزن طوری باشد که فرد
معموالً  15کيلو پايينتر از وزن طبيعی
خود باشد .برخی ديگر از نشانهھای ابتال
به آنورکسيا عبارت است از :عقب افتادن
حداقل سه دوره از عادت ماھيانه )در
خانمھا( ،عدم تمايل يا امتناع از غذا
خوردن در پيش چشم ديگران ،اضطراب،
ضعف ،شکننده شدن پوست ،تنگی نفس،
وسواس درباره کالریھای مصرفی.
فرياد رنج خودم
به عنوان اختتام موضوع جملهای که
ايزابل کارو در مصاحبه خود با کمپين
ضد الغری گفته بود را برای خوانندگان
عزيز مینويسم؛ به اميد روزگاری که در
ھيچ کجای اين کره خاکی ھيچ مانکنی
مبتال به آنورکيسا نشود.
"الغری بيش از حد ،باعث مرگ میشود
و الغری يعنی ھمه چيز به غير از
زيبايی .من میخواستم رنج خودم را فرياد
بکشم".
شيوا گنجی،
روزنامهنگار و فعال حقوق زنان

نشريه آزادی زن را توزيع کنيد!
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درگيری کارگران معترض پوشاک در کامبوج با نيروھای انتظامی!
کارگران خواھان دو برابر شدن دستمزد و آزادی  ٢٣تن از رفقايشان ھستند
آذر ماجدی
چند صد نفر از کارگران پوشاک و فعالين اتحاديه ای
امروز يکشنبه  ٢۶ژانويه در شھر پنوم پن پايتخت
کامبوج برای افزايش دستمزد و اعتراض به ادامه
اسارت  ٢٣کارگر پوشاک در زندان دست به
تظاھرات زدند .بمحض تجمع معترضين در پارک
"دموکراسی" پليس و نيروھای انتظامی به آنھا حمله
ور شدند که به درگيری ميان معترضين و نيروھای
انتظامی منجر شد .معترضين با پرتاب سنگ ،بطری
آب و چوب بسوی نيروھای انتظامی بدفاع از خود
پرداختند .طبق گزارش آژانس فرانس پرس ١٠ ،نفر
از دو طرف مجروح شدند .يکی از رھبران کارگری
اعالم کرد که آنھا به مبارزات خويش برای آزادی
کارگران زندانی ادامه خواھند داد.
دولت ھر گونه تظاھرات و اعتراض را آنارشيسم
خوانده و ممنوع اعالم کرده است .در روزھای دوم و
سوم ژانويه صدھا کارگر پوشاک در شھر پنوم پن با
خواست دو برابر شدن حداقل دستمزد ) (١۶٠$دست
به تظاھرات زدند .پليس به تظاھر کنندگان تيراندازی
کرد .طبق گزارش خبرگزاريھا حداقل  ۴نفر در اثر
تيراندازی پليس کشته شدند .نيروھای انتظامی  ٢٣نفر
از کارگران را دستگير کرده اند که ھنوز در زندان
بسر می برند.
حدود نيم ميليون کارگر در صنعت پوشاک که منبع
کليدی درآمد کشور از طريق صادرات و منبع مالی
اصلی دولت و سرمايه داران است بکار مشغولند.
شرکتھای بين المللی "گپ" و  NIKEاز جمله
سفارش دھندگان لباس به کارخانه ھای پوشاک
کامبوج ھستند .کارگران اين بخش عمدتا زنان جوانی
ھستند که از روستاھا و شھرھای کوچک برای يافتن
کار به پايتخت آمده اند و منبع اصلی تامين معاش
خانواده ھايشان ھستند .دستمزد کنونی کارگران حتی
حداقل معاش آنھا را نيز تامين نمی کند.

و بشردوستانه در سطح بين المللی طرح شده است .برخی شرکت ھای مولتی
نشنال وعده ھايی در اين رابطه طرح کردند .اما تاکنون عمال ھيچ بھبودی در
وضعيت اين کارگران ايجاد نشده است.
سازمان آزادی زن پس از فاجعه ريزش ساختمان کارخانه پوشاک در
بنگالدش نزديک به يکسال گذشته کمپينی برای بھبود شرايط کارگران اين
صنعت در سطح جھان سازمان داده است .از اين کمپين حمايت کنيد! در
تالش سازمان آزادی زن برای لغو شرايط شبه برده داری در صنعت پوشاک
سھيم شويد! به صفحه ما در فيس بوک بپيونديد!
!Stop the Slaughter of Textile Workers

صدور دمکراسی!
به لطف تھاجم ميليتاريستی و سر کار آوردن نيروھای متفرقه اسالمی در ليبی
اجرای قوانين شريعه تصويب شد!

بدنبال فجايع آتش سوزی و ريزش ساختمان در چند
سال اخير در اين صنعت ،بويژه در بنگالدش که
آخرين آن به کشته شدن بيش از ھزار کارگر انجاميد،
شرايط شبه برده داری کار در اين صنعت در رسانه
ھای مختلف بين المللی انعکاس يافته است و خواست
بھبود شرايط کارگران از طريق سازمانھای کارگری

حقوق زن نه شرقی است نه غربی ،جھانی است!

آزادی زن

صفحه ۵

شماره ١١۴

اولويتھای دولت "اعتدال" برای زنان
"ھمسری" و "مادری" ،تقويت "غيرت مردان" و حجاب زنان
سياوش دانشور
خانم "دکتر مريم حاج عبدالباقی" که با
عنوان "پژوھشگر علوم قرآنی" در سايت
روحانی نيوز معرفی شده است ،اولويتھای
مسايل زنان در دولت روحانی را برشمرده
است .از اين فعال ميگذريم که قرآن چطور
به "علم" تبديل شد و اين حاج خانم ھم
پژوھشگر آن.
روحانی در وعده ھای انتخاباتی اش از جمله
بر تشکيل وزارت زنان تاکيد کرد .بدنبال
اين وعده روحانی ،حاج خانمھای حکومتی
که از مقام خود ناراضی ھستند و ميخواھند
در "سطوح مديريتی" حافظ جمھوری
اسالمی و نظام آپارتايد باشند ،خود را برای
رياست پست ھای وزارتخانه موعود آماده
ميکنند .مريم حاج عبدالباقی "فعال و
پژوھشگر علوم قرآنی"!؟ کار اين
وزارتخانه ھنوز تاسيس نشده را اينگونه
تشريح کرده است:
"در صورتی که وزارتخانه ويژه امور
مسايل زنان ايجاد شود ،بايد بر اين مسئله
اذعان داشته باشد که زنان با پذيرفتن ھرکدام
از مناسبات اجتماعی نبايد خدشه ای به نقش
ھمسری و مادريشان وارد شود".
اين خانم حزب اللھی که ميداند در ايران چه
خبر است و حتی توحش آپارتايد ضد زن
نتوانسته زنان را در کنج خانه نگھدارد و به
آشپزخانه و "مادری" کردن محدود کند،
ميداند که عليرغم محدوديتھای شديد و
سرکوب مستمر ھر روز زنان خود را به
جمھوری اسالمی تحميل ميکنند ،بدتر از
حاج آقاھای ضد زن ميگويد اجرای به نحو
احسن وظيفه "مادری" و "ھمسر داری" تنھا
راه باالبردن "توانائی زن" در جامعه است!
ايشان يا متوجه نيست و يا خود را به نفھمی
ميزند که چرا سن ازدواج در ايران ھر روز
باالتر ميرود؟ چرا ترجيح بسياری از زنان
زندگی مستقل اقتصادی است و تن به
مناسبات سنتی نميدھند؟ چرا تحصيل و کار

و در جامعه بودن اولويت زنان است و
نه خانه داری و ھمسرداری؟ چرا آمار
طالق مثل تورم اقتصادی ھر روز باال
ميرود؟ نميداند در جامعه چه خبر است و
مردم چطور زندگی ميکنند؟ ميداند و
مشکل اش ھمين ھاست.
اين "پژوھشگر" مرتجع ضد زن البته به
اينھا قناعت نميکند و وظايف اقتصادی
در خانواده را ھم برای زنان ليست
ميکند .ميفرمايند:
"زن می تواند در مقوله اقتصاد مقاومتی
نقش فعالی را ايفا کند ...برای مثال زن
می تواند در خانه بسياری از فعاليت ھای
اقتصادی را برعھده بگيرد و يا زمينه
ساز شکوفايی اقتصادی باشد ھم به لحاظ
الگوی مصرف و ھم تربيت و اصالح
الگوی مصرف".
واقعا بايد به اين خانم يک جايزه اسکار
اقتصاد اسالمی بدھند! شعار "اقتصاد
مقاومتی" خامنه ای طرح نشده شکست
خورد و توافقات ژنو و تالش برای
تخفيف وضعيت فالکتبار اقتصادی
جمھوری اسالمی مھر اين شکست است.
شعاری که قرار بود در مقابل فشارھای
تحريم اقتصادی و کمبودھای اقتصادی
بايستد .حاال اين خانم با "يافتم يافتم" به
زنان و خانواده ھای محروم ميگويد که
مضاف به کشتی گرفتن ھر روزه با غول
فقر ،زنان بايد سياست اعمال رياضت
اقتصادی در خانواده را راسا بعھده
بگيرند و با ترويج قناعت و تحمل
گرسنگی بيشتر به "اصالح الگوی
مصرف" رو بياورند! توصيه ميکند که
زنان مضاف بر "ھمسر داری" و
"آشپزی" و "مادری" بايد در خانه به
کار اقتصادی روبياورند .اين متفکر
اقتصادی ميفرمايد:

"کار در خانه به روش سنتی کارھای
دست ،بافتنی ،خياطی و ...يا به شيوه
مدرن کار با کامپيوتر ،تايپ ،طراحی
سايت ،تدريس مجازی و ...کارھايی
ھستند که امروزه موقعيت انجام آن در
منزل فراھم شده است .زنان در کنار
اينکه خانه را به عنوان يک سنگر و
پايگاه نگه می دارند ،برای حفظ اقتصاد
جامعه بايد نگاه جدی به خانه داشته
باشند" .بارک ﷲ! واقعا اين حاج خانم
دست خود خامنه ای و روحانی را از
پشت بسته است!
حاج خانم "پژوھشگر علوم قرآنی"
حرفھای عجيب و غريب ديگری ھم
ميزند .مثل اينکه ھر خانواده تالش کند با
اعضای فاميل "معامله پاياپای" داشته
باشد! پيشنھاد ميکند ھمه امور را در
ھمان فاميل و خانواده بجای جامعه پيش
ببرند و مثال" :يک  NGOتشکيل دھند،
برای مثال يکی وکيل خانوادگی ،ديگری
پزشک خانوادگی يا مشاور خانوادگی
و !"...اين خانم فکر ميکند مردم در عھد
بوق زندگی ميکنند و ميشود اقتصاد و
امور اجتماعی و حقوقی و پزشکی و
غيره را طايفه ای پيش برد و "معامله
پاياپای" فاميلی داشت!
حاج خانم دانشمند البته به اينھا رضايت
نميدھد و ميخواھد زنان راسا در سنگر
خانه در "جنگ نرم" عليه دشمن ھم
شرکت کنند .يعنی خودشان عليه ديگر
اعضای خانواده يا فرزندانشان نقش گروه
ھای اوباش خيابانی را ايفا کنند تا "کيان
خانواده" توسط دشمن تھديد نشود.
اين چرنديات سرھم ميشود که نھايتا گفته
شود امر وزارت زنان که قرار است
ايجاد شود چيزی جز
صفحه ۶

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

آزادی زن

صفحه ۶

شماره ١١۴

اولويتھای دولت "اعتدال" برای زنان
"ھمسری" و "مادری" ،تقويت "غيرت

مبارزه با فحشاء

مردان" و حجاب زنان ...

از يک دنيای بھتر نوشته منصور حکمت

بعھده گرفتن نقش الت و لمپن ھای اسالمی و سرکوبگر خيابانی
برای کنترل زنان نيست .ميگويد در جامعه "امنيت زنان" دو
بعد دارد که بايد تقويت شود .اين دو بعد اينھاست" :يکی غيرت
اجتماعی )غيرت مردان( و ديگری حيا و عفاف و حجاب
زنان"! ناله سر ميدھد که در اين دو بعد ضعيف ھستند .يعنی نه
مردان رفتار آخوندھا و حاج آقاھا را دارند و نه زنان اھميتی به
حجاب و عفاف ميدھند و لذا بايد اين دو بعد "تقويت" شود.
واقعا انسان از اين ھمه تحجر انگشت بدھان ميشود .اما آنچه
اين حاج خانم ميگويد و قرار است دولت روحانی آنرا متحقق
کند ،چيزی جز سياست حکومت آپارتايد اسالمی از ابتدا تاکنون
نبوده و شکست ھمين سياستھاست که موجب آه و ناله ايشان و
"وا اسالمای" خيل آخوندھای شده است .من ترديد دارم که اين
خانم جرات کند در خيابان و يا دانشگاھی و جائی عمومی از
اين حرفھا بزند و توسط مردم ھو نشود يا حجابش را از سرش
نکشند! انگار زمان  ١۴٠٠سال عقب برگشته و يکی از قبيله
قريش را آورده اند در دنيای قرن بيست و يکم ايران حرف
ميزند .ايشان البته حکومتی است و "پژوھشگر علوم قرآنی" و
از اين "علم" نبايد انتظار داشت چيز ديگری بجز اين ترھاتی
که اين خانم ميگويد درآيد .خوب است فمينيست ھای اسالمی،
خانم ھائی که "جنبش مطالباتی" راه انداختند ،امثال سھيال
وحدتی و کسانی که با نوشتن نامه سرگشاده چشم به روحانی
برای "احقاق حقوق زن" دوخته اند ،حرفھای اين حاج خانم را
در اتاقشان بعنوان جوھر دولت "اعتدال و اميد" قاپ کنند.
ارتجاع اسالمی ضد زن در ايران دارد نفسھای آخرش را
ميکشد و اين زجه ھای مردانه-آخوندی -اسالمی برای به کنج
منزل راندن زنان و تبليغ عقايد کثيف مردساالر و ضد زن جائی
در ميان اکثريت عظيم جامعه ندارد .اينھا ھستند چون ھنوز
جمھوری اسالمی ھست .اين تبليغات را البته ھيچ انسان معمولی
و پا رو زمين جدی نميگيرد .روزی که مھارھای قدرت شل
شود ،اين خانم و شرکا جزو اولين کسانی خواھند بود که "سنگر
خانه" را رھا کرده و با دزديھای نجومی شان عازم کشورھای
"غير اسالمی" خواھند شد.
کار شما فی الحال تمام شده است .اين ضجه ھا بيانگر اينست که
جنبش آزادی زن در زمين اسالم شکست تان داده است .آه و ناله
ھای شما قابل درک است ھرچند که به بھانه بحث وزارت زن
برای ھزارمين بار طرح شود* .

•

مبارزه فعال با فحشاء از طريق از ميان بردن
زمينه ھاى اقتصادى ،اجتماعى و فرھنگى آن و
مقابله قاطع با شبکه ھاى سازماندھى فحشاء،
دالالن ،واسطگان و باج خورھا.

•

ممنوعيت اکيد ھر نوع سازماندھى فحشاء،
داللى ،واسطگى و بھره کشى از افرادى که
مبادرت به تن فروشى ميکنند.

•

غير جنايى کردن زندگى و کار افرادى که دست
به تن فروشى ميزنند .کمک به بازيابى حرمت
اجتماعى و احترام به نفس آنھا و کوتاه کردن
دست شبکه ھا و باندھاى جنايتکار از زندگى آنھا
از طريق:

•

رفع ممنوعيت فروش سکس بعنوان يک شغل
فردى و حمايت قانون و نھادھاى انتظامى از اين
افراد در مقابل شبکه ھا و باندھاى گانگسترى،
باج خورھا و اوباش.

•

صدور جواز کسب براى افرادى که بعنوان يک
شغل فردى مبادرت به تن فروشى ميکنند ،مصون
داشتن شخصيت و حيثيت آنھا بعنوان شھروندان
محترم جامعه و کمک به سازمانيابى آنھا در
سازمان صنفى خويش.

•

ارائه رايگان خدمات پزشکى ويژه پيشگيرانه و
درمانى براى مصون داشتن اين افراد از بيمارى ھا
و صدمات ناشى از مبادرت به اين حرفه.

•

کار آگاھگرانه ،ترغيب و مساعدت ھاى عملى
نھادھاى مسئول دولتى به افراد تن فروش در
کناره گيرى از اين حرفه ،کسب مھارت و آموزش
الزم براى اشتغال در بخش ھاى ديگر جامعه.
***
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تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

صفحه ٧

شماره ١١۴

زن و سرمايه داری
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست .اما سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را
تکامل بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است .ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز
زن ،نه در افکار کھنه و ميراث فکرى و فرھنگى نظام ھا و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاھب عصر جاھليت،
بلکه در جامعه سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نھفته است .نظامى که به تقسيم جنسى انسان ھا در قلمرو توليد به
عنوان يک عامل مھم اقتصادى و سياسى در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد .ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در
اشتغال و اخراج ،ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم کارگر ،تضمين وجود بخش ھاى محروم تر در
خود طبقه کارگر که پائين نگاھداشتن سطح زندگى کل طبقه را مقدور ميسازد و باالخره مخدوش کردن خودآگاھى انسانى
و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات کھنه و پوسيده و فلج کننده ،برکات ستمکشى زن
براى سرمايه دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز است.
اعم از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانايى داشته باشد يا خير ،سرمايه دارى انتھاى قرن بيستم
بطور مشخص خود را بر اين نابرابرى بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قھرآميز از آن عقب نمى
نشيند.

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  ١٨ ٫٣٠بوقت تھران از شبکه ھات برد
کانال KMTV :مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

تلويزيون مدوسا
روزھای جمعه ھا از ساعت  2تا  3بعدازظھر به وقت اروپای مرکزی
 KMTVمگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net
سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com
ھيئت تحريريه:
آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

برابرى کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!

آزادی زن

شماره ١١۴

صفحه ٨

اطالعيه اول درباره برگزاری کنفرانس بين المللی

آزادی و برابری زنان مذھب و سکوالريسم
سازمان آزادی زن با ھمکاری ابتکار فمينيستی اروپا روز اول
مارس  ،٢٠١۴بمنظور بزرگداشت  ٨مارس روز جھانی زن،
يک کنفرانس بين المللی در شھر گوتنبرگ سوئد برگزار می
کند .تم اين کنفرانس آزادی و برابری زنان و نقش مذھب و
سکوالريسم است .اين کنفرانس بويژه بر موقعيت زنان و جنبش
آزادی زن در خاورميانه تمرکز می کند .خيزش ھای اخير توده
ای ،رشد و پيشروی جنبش اسالمی ،بقدرت رسيدن جريانات
اسالمی در تونس ،مصر و ليبی و رودر رويی جنبش آزادی زن
با جنبش اسالمی در منطقه ،خيزش مردم ترکيه و تالش برای
بزير کشيدن دولت اسالمی اردوغان ،جنگ داخلی در سوريه و نقش فعال جريانات اسالمی در ميان نيروھای اپوزيسيون سوريه و
ھمچنين اعتراضات ميليونی در مصر عليه دولت اخوان المسلمين که بدخالت ارتش و برکناری دولت مرسی منجر شد ،ھمه بر يک تنش
عظيم ميان جنبش آزاديخواھی و برابری طلبی و جنبش اسالمی داللت می کند.
پشتيبانی و حمايت فعال غرب در راس آن آمريکا از جريانات اسالمی در منطقه نيز بيانگر آنست که عليرغم تمام رتوريک تروريسم
دولتی عليه تروريسم اسالمی ،چگونه اين دو تروريسم در مقابل جنبش آزادی مردم منطقه دست در دست ھم می نھند .اما مقاومت
مردم ،قدرتنمايی جنبش ھای آزادی زن ،سکوالر و کارگری در مقابل جريان اسالمی يک نقطه اميد درخشان در تحوالت منطقه است.
بنظر می رسد که مردم منطقه و جنبش آزادی زن از تاريخ و تجربهُ ايران و موقعيت و جنبش آزادی زن در ايران آموخته اند.
سازمان آزادی زن در متن مبارزه و تالشھای قاطع و دائمی خود برای آزادی و برابری زنان ،عليه اسالم سياسی و نقش مخرب و
ارتجاعی مذھب تاکنون چندين کنفرانس بين المللی بسيار موفق برگزار نموده است .در اين کنفرانسھا فعالين جنبش آزادی زن از
کشورھای مصر ،افغانستان ،ايران ،الجزاير ،فلسطين ،اسرائيل ،گرجستان و کشورھای اروپايی شرکت کرده اند و يکصدا از آزادی و
برابری زن و نقش مھم سکوالريسم در اين رابطه دفاع کرده اند .امسال نيز در تداوم اين سنت کنفرانس ديگری با شرکت فعالينی از
منطقه ،از جمله ترکيه ،سوريه ،مصر ،ايران و ھمچنين اروپا برگزار خواھيم کرد.
از ھم اکنون کليه عالقمندان را به شرکت در اين کنفرانس مھم دعوت ميکنيم .جزئيات بيشتر و نام سخنرانان در اطالعيه ھای بعدی
باطالع عموم خواھد رسيد .اما از شما ميخواھيم که تاريخ و محل اين کنفرانس را از ھم اکنون در تقويم ھايتان بنويسيد.

تاريخ:
شنبه اول مارس ٢٠١۴
محل:
شھر گوتنبرگ ،سوئد
سازمان آزادی زن
 ٨دسامبر ٢٠١۴

به سازمان آزادی زن بپيونديد!

