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بسوی  ۸مارس
جنبش آزادی زن پیشتاز آزادیخواهی و برابری طلبی!
آذر ماجدی
به نقل از نشریه کمونیست ماهانه ،بخش اول ...

روز جهانی زن ،یک آینده بهتر ممکن است!
آذر ماجدی ،سیاوش دانشور ،شهال نوری ،مریم افراسیاب پور ،ملکه عزتی ،کریم نوری
نقد سوسیالیستی به ستمکشی زن! " اسالموفوبی" چیست؟ آیا تقابل با اسالم راسیسم است؟ موقعیت جنبش ضد آپارتاید جنسی
در ایران!

ناسیونالیسم کرد و مسئله زن؟ علیه اعدام در روز زن!

علیه قانون ضد کودک ازدواج با دخترخوانده!

آذر ماجدی در میزگرد

کنفرانس بین المللی

کنفرانس

درباره انقالب بهمن 57

سازمان آزادی زن

روز زن

"خمینی یک محصول وارداتی!"

بتعویق افتاد!

در تورنتوی کانادا

مبارزه با فحشاء
از برنامه یک دنیای بهتر
نوشته منصور حکمت

اطالعيه سازمان آزادی زن

" اعدام ،قتل عمد دولتی"
سخنرانی آذر ماجدی
در کنفرانس حق حيات و کيفر مرگ در کلن

آزادی زن معیار آزادی هر جامعه است!
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جنبش آزادی زن
پیشتاز آزادیخواهی و برابری طلبی!
آذر ماجدی
امر برابری زن و مرد امروز يکی از حاد ترين
مسائل جامعه بين المللی است .نابرابری زن و
مرد يکی از قديمی ترين و جان سخت ترين
تبعيضات مبتالبه جامعه بشری است .جنبش دفاع
از حقوق زن بيش از دو قرن است که برای رفع
تبعيض از زنان مبارزه ميکند .ليکن اين جنبش
صرفا موفق شده است در بخش کوچکی از
جھان تبعيضات فاحش عليه زنان را از ميان
ببرد .ھنوز در ھيچ گوشه جھان زنان نتوانسته
اند به برابری کامل و رھايی دست يابند .اما اگر
گوشه کوچکی از جھان به دستاوردھای قابل
مالحظه ای دست يافته است ،در بخش اعظم
جھان ميليونھا زن در اسارت و بيحقوقی کامل
بسر ميبرند .ابتدايی ترين حقوق نيز از اين زنان
سلب شده است .زن ستيزی و ستمکشی زن يک
وجه شرمناک جامعه معاصر است.
چرا عليرغم نزديک به دو قرن مبارزه عليه
فرودستی زنان ،عليه تبعيض جنسی و برای
برابری زن و مرد ،زنان ھنوز در قيد تبعيض و
نابرابری و در اسارت مردساالری قرار دارند؟
اين سوالی است که در ذھن ھر انسان آزاديخواه
و برابری طلبی نقش می بندد .چه منفعت
پايداری فرودستی زنان را الزم و ضروری
ميسازد .ممکن است استدالل شود که ستمکشی
زن به قدمت جامعه بشری است و لذا ذاتی بشر.
اما آيا اين پاسخی قانع کننده به جان سختی اين
ستمکشی است؟ بسياری نھادھای کھن تبعيض،
نابرابری و اسارت در طول تاريخ در نتيجه
توسعه جوامع و مبارزات جنبش ھای اجتماعی
زائل گشته اند .در طول دو قرن اخير ،با عروج
نظام سرمايه داری ،بسياری از نھادھای کھن
دست و پاگير يا غير ضروری سريعا در مقابل
تعرضات اجتماعی ،سياسی يا اقتصادی رنگ
باخته اند .ستمکشی زن اما در زمره استثناھا
است .دو قرن مبارزه وسيع ،مبارزاتی که بعضا
بسيار گسترده و راديکال بوده است ،موفق به
امحای اين نھاد ارتجاعی تبعيض نشده است.
چرا؟
برای پاسخ به اين سوال بايد به عامل اصلی يعنی
مبانی مادی ستمکشی زن دست برد .پاسخ در
نياز نظام سرمايه داری به اين نھاد تبعيض و
بردگی است .فرودستی زن مھمترين عامل تفرقه

در جامعه بشری است .قرار دادن نيمی از
جامعه در مقابل نيمه ديگر ،زنان و مردان
در مقابل يکديگر ،آسان ترين و قابل توجيه
ترين ابزار سرمايه داری برای تشديد
استثمار و ممانعت از اتحاد طبقاتی طبقه
کارگر است .ايدئولوژی ھای متفاوتی برای
توجيه اين فرودستی ،ازلی و ابدی جلوه
دادن آن ،طبيعی قلمداد کردن آن ،پذيرش
آن توسط نه تنھا مردان ،که ظاھرا از تداوم
آن بھره مند ميشوند ،بلکه ھمچنين زنان،
که قربانيان آن ھستند ،شکل گرفته است.
مذھب قديمی ترين و پايدارترين آنھا است.
اگر ھنوز در قرن بيست و يک ،دو قرن
پس از شکل گيری جنبشھای آزادی زن،
زنان در قيد اسارت مردساالری قرار
دارند ،دليل و عامل را بايد در سرمايه و
نياز نظام سرمايه داری جستجو کرد.
ھمانگونه که ستمکشی زن نھادی کھن و
جان سخت است ،مبارزه عليه آن نيز سنتی
پايدار و قوی است .اين جنبش موفق شده
است که در پاره ای از جھان دستاورد ھای
با ارزشی در عرصه حقوق زن کسب کند.
مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن
اکنون به يک وجه پايدار جامعه معاصر
بدل شده است.
در بخشی از جھان که زير سلطه اسالم
بسر ميبرد ،وضعيت زنان بسيار وخيم و
بعضا برده وار است .اسالم سياسی بعنوان
يک جنبش ارتجاعی و زن ستيز ھويت و
يک رکن مھم ايدئولوژی خود را فرودستی
زن قرار داده و حجاب را به بيرق اين
جنبش بدل کرده است .آپارتايد جنسی
بعنوان يک رکن اساسی اين جوامع بر زن
و مرد تحميل ميشود .جنبش آزادی زن عليه
اسالم سياسی اکنون در ايران به يک جنبش
قوی و گسترده بدل شده است .اين جنبش
ميتواند نقشی بسيار موثر در مبارزه عليه
اسالم سياسی ،برای سکوالريزه کردن
جامعه و مذھب زدايی ايفاء کند .تاثير
جنبش آزادی زن در ايران به چھار چوب
مرزھای ايران محدود نميشود .جنبش
آزادی زن در ايران نقش مھمی در رھايی

اسالم ضد زن است!

زنان جوامع اسالم زده از زن ستيزی خشن و
فرودستی برده وار زن در اين جوامع دارد.
اين رسالت را بايد درک کرد و مبارزه برای
آزادی زن ،برابری زن و مرد و عقب نشاندن
اسالم سياسی را با قاطعيت و جديت به پيش
برد.
 ٨مارس يک سنت پايدار در جامعه ايران
است .تالش ھای رژيم اسالمی برای مقابله با
 ٨مارس و جانشينی آن با يک روز اسالمی با
شکست مواجه شده است .تالش ھای اخير
جنبش ملی – اسالمی برای آفريدن يک روز
ملی زنان نيز راه به جايی نبرده است .جنبش
آزادی زن در ايران در کنار و در ھمبستگی با
جنبش بين المللی حقوق زن در جھان  ٨مارس
را گرامی ميدارد ٨ .مارس اکنون به يک روز
مھم و شناخته شده برای مردم ايران بدل شده
است .رژيم اسالمی از مدتی قبل به استقبال آن
ميرود .در سال ھای گذشته در بسياری از
شھرھا نيروھای سرکوب تمام قوای خود را
برای ممانعت از برگزاری اين روز بکار
گرفته اند.
عليرغم سرکوب دائم جنبش حقوق زن و فعالين
اين جنبش ،مقاومت زنان بشکلی گسترده ادامه
دارد ،تا حدی که رژيم اسالمی بناچار اعالم
کرده است که ھيچکس حق دخالت در زندگی
خصوصی مردم را ندارد .اين يک عقب نشينی
بزرگ است .رژيم اسالمی دريافته است که از
پس زنان و جنبش آزادی زن بر نميايد .بناچار
ھر از چند وقتی يک تعرض خشن عليه زنان
سازمان می دھد ،پس از مدتی عقب می نشيند
و دوباره زور خود را امتحان ميکند .اين عقب
نشينی اخير رژيم بعالوه مبارزات گسترده
دانشجويی و اعتراضات معلمان موقعيت
مناسبی را برای تجمعات  ٨مارس فراھم آورده
است .از اين شرايط بايد بھره جوئيم و تجمعات
خود را برا  ٨مارس سازمان دھيم.
بايد بکوشيم  ٨مارس را به روز اعتراض به
سرکوب و خفقان و برای آزادی و برابری بدل
کنيم .جنبش حقوق زن بايد در پيشاپيش جنبش
آزادخواھی و برابری طلبی مردم ايران قرار
گيرد .اين جنبش قابليت ھای بسياری برای
تحقق اين امر داراست.
جنبش آزادی زن تنھا در يک جامعه آزاد و
برابر به خواست ھای خود دست ميابد ،جامعه
ای آزاد از سرکوب ،اختناق و تبعيض
اقتصادی ،سياسی و اجتماعی .در  ٨مارس
صفوف خود را ھر چه محکمتر ،عزم خود را
راسخ تر و تالش خود را صد چندان کنيم.
***
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به نقل از نشریه کمونیست ماهانه ،بخش اول ...

روز جهانی زن ،یک آینده بهتر ممکن است!
آذر ماجدی ،سیاوش دانشور ،شهال نوری ،مریم افراسیاب پور ،ملکه عزتی ،کریم نوری
کمونيست ماھانه :نقد سوسياليستی به
ستمکشی زن چه جايگاھی در سياست و
عمل جنبش زنان در کشورھای غربی دارد؟
بحث سکوالريسم ،برابری طلبی و حقوق
جھانشمول چه وزنی در جدلھای اجتماعی
دارد؟
آذر ماجدی :در اوج اعتالء و گسترش جنبش
آزادی زن در غرب ،يعنی در دھه 80-60
ميالدی ،بحث ھای بسياری در زمينه نقد
مارکسيستی به ستمکشی زن جاری بود .در
ميان جنبش آزادی زن دو گرايش
مارکسيست – فمينيست و سوسيال فمينيست
وجود داشتند که می کوشيدند موقعيت
فرودست زن را از ديدگاه مارکسيستی يا
سوسياليستی مورد نقد قرار دھند .تالشھايی
بمنظور ايجاد رابطه ای ميان پروسه توليد و
استثمار نيروی کار و موقعيت زن انجام
گرفت؛ جنجال برانگيزترين آن بحث کار
خانگی زن بود که گرايشی درون جنبش
مارکسيست فمينيست آنرا مبنای ستمکشی
زن و عاملی در تشديد استثمار نيروی کار و
افزايش ارزش اضافه می ديد.
در اين دوره جنبش چپ بطور کلی قوی بود؛
جنبش آزادی زن يکی از جنبش ھای وسيع و
قدرتمند اجتماعی اين دوره بود .باصطالح
انقالب مه  68در فرانسه ،جنبش ھای
"آزاديبخش" در کشورھای تحت سلطه و
مستعمره ،بخشی از جنبش حقوق مدنی در
آمريکا خود را با مارکسيسم تداعی می
کردند .اما نقد مارکسيسم در رابطه با جنبش
آزادی زن از ھمان دھه  70آغاز و در دھه
 80گسترش يافت .يکی از معروفترين آثاری
که مارکسيسم را در رابطه با برابری زن و
مرد مورد نقد قرار می دھد ،نوشته ای است
از ھايدی ھارتمن تحت عنوان " Unhappy
Marriage
of
Marxism and
 "Feminismدر دھه  80ديگر آنچه به
جنبش آزادی زن معروف شده بود ،فروکش

کرد ،و کامال تحت سلطه گرايشات
مختلف فمينيستی قرار گرفت .کوشيده شد
ريشه ستمکشی زن با مقوله پاتری آرکی
توضيح داده و تبيين شود .پاتری آرکی
بعنوان سيستمی موازی با سرمايه داری
و "خودمختار".
در شرايط حاضر جنبش آزادی زن در
کشورھای غربی بسيار ضعيف است.
تقسيم کاری در اين جنبش روی داده
است :فعاليت تئوريک به آکادميا سپرده
شده است و فعاليت عملی روزمره در
چھارچوب نظام موجود کار اکتيويست
ھا است .مبارزه عليه خشونت نسبت به
زنان و در دفاع از آزادی سقط جنين که
توسط جريانات راست و مذھبی مورد
تعرض قرار گرفته است در اولويت اين
جنبش قرار دارد .لذا نقد سوسياليستی در
جنبش عملی يا سازمانھای زنان بچشم
نمی خورد.
در مورد بخش دوم سوال ،بايد گفت که
مقوله حقوق جھانشمول با مبحث نسبيت
فرھنگی مطرح شد .تا پيش از آن
جھانشمولی حقوق برابر مورد سوال
قرار نگرفته بود و لذا طرح آن
موضوعيت نداشت .پس از روی کار
آمدن رژيم اسالمی در ايران و سرکوب
خشن زنان و شکل گرفتن يک جنبش
اسالمی "مدرن" که با زيرکی با ارجاع

به مقوالت دموکراسی ،راسيسم و
نئوکولونياليسم ،توانست گفتمان نوينی را
در زمينه برابری حقوق و آزادی فردی و
مدنی ،بويژه در جوامع غربی جاری کند؛
در نتيجه بشکل وارونه ای مقوله نسبيت
فرھنگی بعنوان يک پديده "مترقی" و
"برابری طلبانه" طرح شد و سريعا رايج
گرديد .باين ترتيب که مفھومی سوبژکتيو
بنام فرھنگ بر ھر مفھوم ديگری از جمله
انسانيت ،آزادی و برابری ھمگانی
اولويت يافت .بسياری از جريانات
فمينيست و حتی چپ در مقابل اين مقوله
تسليم شدند و سر تعظيم فرود آورند .يک
تالش متمرکز و گسترده از جانب
کمونيسم کارگری ،جريانات ليبرال –
سکوالر که ھنوز به مفاھيم پيشا پست
مدرنيسم معتقد بودند با نسبيت فرھنگی به
مبارزه پرداختند .بنظر من نقش ما در
جنبش کمونيسم کارگری در اين عرصه
غيرقابل انکار است .يک دھه مبارزه
سياسی ،تئوريک و عملی عليه نسبيت
فرھنگی و تثبيت جھانشمولی حقوق و
آزاديھای مدنی و فردی ،بويژه در عرصه
جنسيت ،الزم شد تا موفق شويم مقوله
نسبيت فرھنگی را حاشيه ای کنيم.
طی دو سه دھه اخير مقوله سکوالريسم
نيز زير ضربات بسيار از جانب جنبش
اسالمی و ھمچنين نھاد کليسا قرار گرفت.
با بقدرت رسيدن رژيم اسالمی در ايران
و پس از آن سقوط شوروی و بلوک شرق
که بقدرت گيری وسيع کليسا ،چه
کاتوليک و چه ارتودوکس در اين بلوک
انجاميد ،نقش مذھب وسيعا در اجتماع و
در زندگی اجتماعی و سياسی و حتی
فردی افزايش يافت .بسياری از حقوق
مدنی و حقوق زنان در اين منطقه و در
منطقه اسالم زده مورد تھديد جدی قرار
گرفت و يا کامال محو شد .اين شرايط
موجد يک جنبش نوين
صفحه ۴

برابرى کامل و بیقید و شرط زن و مرد!
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روز جهانی زن،
یک آینده بهتر ممکن است ...
سکوالر گرديد .شايد بتوان اعالم کرد که پس
از انقالب کبير فرانسه که کليسا را مورد
تعرض جدی قرار داد و اصل جدايی کليسا
از دولت را مطرح کرد ،مبارزه برای جدايی
مذھب از دولت اين چنين مطرح نبوده است.
دو اصل سکوالريسم و جھانشمولی حقوق
در مقابل مذھب و نسبيت فرھنگی قرار
گرفتند .تا آنجا که به موقعيت زنان مربوط
می شود ،بويژه در شرايط کنونی مبارزه
سکوالريستی و مقابله جدی با نسبيت
فرھنگی از اھميت بسياری برخوردار است.
کمونيست ماھانه :در اروپای غربی بسياری
از چپھا و فمينيستھا ھر نوع تقابل با اسالم
را بعنوان "اسالموفوبی" و "راسيسم" رد
ميکنند" .اسالموفوبی" چيست؟ آيا تقابل با
اسالم راسيسم است؟
ترمينولوژی
دانشور:
سياوش
"اسالموفوبی" از محصوالت ايدئولوژی
آپارتايد پست مدرنيسم و نسبيت فرھنگی
است که بويژه بدنبال واقعه س ١١پتامبر و
شعار "جنگ عليه ترور" بوش ،از جانب
مدافعان جنبش اسالمی وارد ادبيات سياسی
شد .ترم "اسالموفوبی" با تعريف عمومی
"اسالم ھراسی و مسلمان ھراسی" در
ادبيات چپ اروپای غربی و در جامعه
شناسی دانشگاھی دست راستی بعنوان
"راسيسم جديد" تعريف شد و در رديف
عناوينی مانند "ھموفوبيا" و "آنتی سميتيسم"
قرار گرفت .اگرچه استدالل ھا در ميان
گروھھا و طرفداران اين ايده متفاوت است
اما وجه اشتراک آنھا اينست که "داشتن
پيشداوری و دشمنی با اسالم و مسلمانان"،
"اسالموفوبی" نام ميگيرد و بعنوان شکلی
از "راسيسم" معرفی ميشود.
بايد به مواضع سياسی اين نيروھا در
کشمکش ھای اجتماعی و سواالت واقعی
اشاره کرد تا جايگاه اين نوع استدالل
روشنتر شود .اما واقعيت اينست که
"اسالموفوبی" عنوانی است که تالش دارد

زير بغل جنبش ارتجاعی و آدمکش
اسالم سياسی را بگيرد و اين عنوان چه
از جانب دمکراتھا و چپ ھا و فمينيست
ھا ،چه از جانب دولتھائی که مالحظات
سياسی و امنيتی خود را در کنترل اسالم
سياسی دارند و تالش دارند آنرا "معتدل"
کنند ،و چه از جانب جريانات اسالمی
اساسا به يک معنا استفاده ميشود.
به نظر من "اسالموفوبی" که در رديف
مقوالت راسيستی طبقه بندی شده و در
ميان عده ای جا افتاده است ،خود يک
ترم راسيستی است .عنوانی است که
تالش دارد به آپارتايد رسمی و قانونی و
تقسيم شھروندان جوامع اروپائی به
"اکثريت" و "اقليت" ،به "خارجی" و
"اروپائی" ،و گروھبنديھای ديگر
رسميت بدھد" .اسالموفوبی" عنوانی
راسيستی است چون نقطه شروعش
انسانھای برابر و شھروندان دارای حق
و مسئوليت برابر نيست .ترم
"اسالموفوبی" راسيستی است چون
فرضش بر اينست که انسانھا و
شھروندان جامعه بدوا ھويت اسالمی و يا
مسيحی و يھودی و ملی و قومی دارند.
اين ديدگاه دمکراسی و "تلرانس" را
ايجاد وضعيتی ميداند که در آن ھمه اين
گروھبنديھا توسط قانون سھم شان
باشد.
شده
شناخته
برسميت
"اسالموفوبی" ترمی راسيستی است
چون ھويت انسانھا را بصورت
دلبخواھی مذھبی تعريف ميکند و جوامع

مسلمان نشين را "جوامع اسالمی" مينامد.
جامعه ای که به دالئل سياسی قابل
توضيح که مثال اسالم در قوانين آن "دين
رسمی" محسوب ميشود ،ھمه شھروندان
آن يکجا و در آمارھا "مسلمان" محاسبه
می شوند .امری که مثل داغ لعنتی ھمراه
شماست و حتی وقتی در اروپا زندگی
ميکنيد ،کماکان در آمار "مسلمانان"
محاسبه ميشويد" .اسالموفوبی" راسيستی
است چون راسيسم نھفته در اسالم و
نگرش خشن مذھبی اسالم نسبت به ديگر
شھروندان را تلطيف و قانونيت ميبخشد.
"اسالموفوبی" در قلمرو سياست عنوانی
باجگيرانه است چون ھر نقدی به اسالم
را معادل "پيشداوری نسبت به
مسلمانان"" ،دشمنی با مسلمانان" و
"تبعيض به مسلمانان" تلقی ميکند.
"اسالموفوبی" عنوانی است که با تبليغ
"از اسالم نترسيد" تالش دارد زير بغل
اسالم سياسی را بگيرد و بعنوان ضربه
گير اسالم سياسی در جدال سياسی عمل
ميکند.
بی دليل نيست وقتی به سواالتی مانند
مسئله حجاب در مدارس و مراکز
آموزشی ،ساختن مساجد و مراکز مذھبی،
قوانين شريعه در دل اروپای دمکرات و
مدرن ،حقوق زن و کودک در خانواده
ھای اسالمی و غيره نگاه ميکنيد ،می
بينيد که عمده کسانی که تالش دارند ترم
"اسالموفوبی" را بعنوان "راسيسم جديد"
به ما بخورانند ،از نظر سياسی در پاسخ
به اين سواالت کنار جنبش اسالم سياسی
ايستاده اند .موضع اين روشنفکران
دانشگاھی ،چپ و فمينيست با موضع
آخوندی که در مسجد محل خرافات تبليغ
ميکند يکی است .طرف در گتوی اسالمی
که راه انداخته و خودش را "نماينده
مسلمانان" آن کشور معرفی ميکند ،ھمان
استداللی را دارد که چپھای پست
مدرنيست و روشنفکران بورژوا در
آکادمی و رسانه ھا تحويل ما ميدھند.
اسالميون ھر نقدی به اسالم را "توھين"
به "مقدسات" می نامند و خواھان گسترش
خطوط قرمز و "ممنوعه" برای گسترش
کسب و کارشان ھستند .روشنفکران متحد
آنھا ھم ميگويند نقد به اسالم با "توھين"
به اسالم فرق دارد! ھر دو ميگويند اگر
زنان و کودکان با حجاب در محل کار و
مراکز آموزشی ظاھر
صفحه ۵

حقوق زن نه شرقی است نه غربی ،جهانی است!

آزادی زن

صفحه ۵

شماره ١١۵

روز جهانی زن،
یک آینده بهتر ممکن است ...
نشوند ،اصل "آزادی مذھب" و "آزادی
پوشش" نقض شده است و ھمه اينھا را عليه
دمکراسی و گسترش آن ميدانند .ھر دو
ميگويند نقد به اسالم "نفرت عليه مسلمانان"
را گسترش ميدھد و معادل "اسالموفوبی" و
يا "راسيسم" است! در طرف مقابل دولتھا
ھستند که از ترس رشد تروريسم در
کشورشان به اسالم سياسی باج ميدھند و
تالش دارند آخوندھا و اسالميون "معتدل" تر
را بعنوان "نماينده مسلمانان" معرفی کنند .به
آنھا وسيعا امکانات و پول ميدھند تا سياست
کنترل تروريسم را پيش ببرند .سياستی که
تاکنون نتيجه معکوس داده است.

اسالمی است و ھمزمان از حقوق برابر
شھروندان منتسب به مسلمان دفاع کند.
برعکس ،با ترم "اسالموفوبی" ميخواھند
اسالم بعنوان يک ايدئولوژی و اسالم
سياسی بعنوان يک جنبش را از زير
فشار نجات دھند تا امامان و سر عشيره
ھای اسالمی بتوانند بعنوان نماينده و
سخنگوی "مردم منتسب به مسلمان"
سلطنت کنند .آنھا در واقع اسالميسم را
زير عنوان مقابله با راسيسم باد ميزنند.
آنھا در کنار مرتجع ترين نيروی ھای
سياسی واپسگرا تحت عنوان مقابله با
راسيسم "جھاد" ميکنند.

واقعيت اينست که کل اين اردو ،مستقل از
اينکه مذھبی است يا سکوالر ،منفعت
مشترکی دارند .از دولتی ھا تا آخوندھا و
اسالم سياسی تا شبه روشنفکران و
دمکراتھائی که برای جنبش اسالمی استدالل
دفاعی دست و پا ميکنند .ھمه شان و ھر
کدام بنوعی با خلط مبحث تالش دارند نقد به
اسالم و اسالم سياسی را ممنوع و يا محدود
کنند" .اسالموفوبی" را نفرت و ترس بيمورد
و پيشداوری نسبت به اسالم و مسلمانان نام
ميگذارند تا اسالم و اسالم سياسی را از زير
فشار انتقاد سوسياليسم و سکوالريسم نجات
دھند .ھمه شان برابری و حقوق برابر
شھروندی ،مستقل از محل تولد و تعلق به
اين يا آن عقيده و گروه و فرقه ،را عمال نفی
ميکنند و اين پايه راسيسم نھادی در سيستم
فکری آنھاست.

برای ما بعنوان کمونيست و آزاديخواه،
که داور دمکراسی نيستيم ،برای ما که
ھدف مان را بھبود شرايط زندگی کليه
انسانھا قرار داده ايم ،برای ما که از
آپارتايد طبقاتی و آپارتايد فکری و
فرھنگی منزجريم ،برای ما که بويژه
درگير جنگی تمام نشده با اسالم سياسی
ھستيم ،ترم "اسالموفوبی" بعنوان شکلی
از "راسيسم" حرف پوچی است که
ميخواھد راسيسم را بعنوان "مقابله با
راسيسم" بفروشد .برای ما ھر نوع نقص
حقوق شھروندان منتسب به مسلمان
امری راسيستی است و قاطعانه با آن
مبارزه ميکنيم .برای ما نقد اسالم با ھر
زبان و با ھر مديومی عين آزادی بيان
است و ھر نوع محدوديت آنرا باج به
مذھب ميدانيم .برای ما تقابل با اسالم
سياسی و تروريسم اسالمی و دفاع از
ارزشھای سکوالر و حقوق جھانشمول
يک پرنسيپ قديمی است و با ابداع ترم
"اسالموفوبی" شروع نشده است .برای
ما پست مدرنيسم و مشتقات آن اعم از
نسبيت فرھنگی و "اسالموفوبی" و غيره
يک چھارچوب راسيستی و ضد کارگری
است که اتفاقا نفی اصل برابری حقوقی
و اجتماعی و ھر دستاورد قديمی طبقه
کارگر و سوسياليسم را ھدف خود قرار
داده است .ما در جدال با اسالم سياسی

در عين حال اين اردو با ترم "اسالموفوبی"
دو مسئله را قاطی ميکند :اسالم و مردم
منتسب به مسلمان" .اسالم ھراسی" يا
"اسالموفوبی" نقد و مبارزه با اسالم بعنوان
يک جنبش سياسی را با "تبعيض به مردم
منتسب به مسلمان" رندانه يکی قلمداد ميکند.
شما به ندرت با "آنتی راسيست ھائی" در
ميان اين جماعت که جار و جنجال
"اسالموفوبی" راه انداخته اند ،مواجه
ميشويد که پر حرارت عليه اسالم و جنبش

در اروپای غربی و خاورميانه جانبداريم
و خود يک طرف اين جدال ھستيم .ما در
کشمکش برسر سواالتی مانند حجاب،
مدارس مذھبی ،راسيسم سياسی و اداری،
حقوق کودک ،حقوق زن ،آزادی بيان،
قوانين محدود کننده آزادی بيان ،سياست
دولتھا در باره امنيت ،و غيره جانبداريم و
با ترم پوچ و من درآوردی "اسالموفوبی"
جا نمی زنيم .ما جنبشی ھستيم که پروژه
اسالم زدائی در ايران را دنبال ميکنيم و
به تغييرات بزرگ در خاورميانه چشم
دوخته ايم .جست و خيز معدودی
روشنفکر نان به نرخ روز خور که
ھمواره در ھر کشمکشی خود را کنار
ارتجاع می يابند ،و يا سو استفاده احزاب
و گروھھای دست راستی که نتيجه ای از
سياستھای ھمين دولتھا ھستند ،باعث
نخواھد شد که ما در مسير سياسی مان
ترديد کنيم و نقد به اسالم و مبارزه با
جنبش اسالم سياسی را کمرنگ کنيم .ما
اجازه نميدھيم طرفداران ترمينولوژی
راسيستی "اسالموفوبی" زير پرچم
"مقابله با راسيسم" به ارتجاع اسالمی و
ضد زن نيرو بدھند .برابری حقوقی
شھروندان اعم از "مسلمان" و غيره يک
اصل خدشه ناپذير ماست .اما اين موجب
نميشود نقد ضد اسالمی و ضد جنبش
اسالم سياسی بعنوان "حقوق ويژه"
اسالميون بايگانی شود.
بگذاريد برای مزاح ھم که شده در
صورت ظاھر مسئله شريک شويم.
بگذاريد بپرسيم که واقعا اگر کسی از
القاعده ای ھا ،الشباب ھا ،طالبان ھا،
آدمکشان جمھوری اسالمی ،و تروريست
ھای متفرقه اسالم سياسی بعد از اين ھمه
توحش و جنايت "ترس و ھراس" داشته
باشد ،آيا ترس ناموجھی است؟ ميشود
گفت از راسيست ھای دو آتشه ھيتلری که
فقط به قتل و خون می انديشند "نترسيد"؟
ميشود به زنی که چاقوی مردساالری را
خوب ميشناسد گفت از خشونت ضد زن
"نترس"؟ مگر "ترس" ھمين دولتھای
فخيمه از تروريسم اسالمی نيست که
ھزينه برپائی مسجد و منبر برای آخوندھا
و جنبش اسالمی را می پردازند؟ مگر
ھمين "ترس" و استاندارد دوگانه آنھا
موجب نشده که زنان و کودکانی که در
گتوھا و جوامع تحت سلطه آنھا چشم به
جھان می گشايند،
صفحه ۶

تقابل با اسالم سیاسی یک جبهه مهم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

صفحه ۶

شماره ١١۵

روز جهانی زن،
یک آینده بهتر ممکن است ...
بيحقوق تر از ھم نوعانشان در محله بغل
دستی باشند؟ مگر خود اينھا از "ترس" شان
به اسالميون در راه انداختن بساط دادگاه
شريعه و قوانين آپارتايد و راسيستی تمکين
نکرده اند؟ واقعيات سياسی و اجتماعی و
زندگی سياه زنان و کودکان در محيط ھای
اسالمی عليه اين ژست ھا و ترھات
راسيستی مدافعان "اسالموفوبی" گواھی
ميدھد" .اسالموفوبی" حتی در صورت
ظاھر آن ھم مسخره است .محتوا بجای خود
که تماما راسيستی و آگاھانه پرو اسالمی
است.
کمونيست ماھانه :کشمکش زنان با رژيم
اسالمی در ايران وسيعا در جريان است.
موقعيت جنبش ضد آپارتايد جنسی و ضد
اسالمی در ايران چگونه است؟ مشخصات
آن چيست؟
شھال نوری :تاريخ شروع اين کشمکش به
زمان زمزمه ھای اجباری کردن حجاب در
مقطع  ٨مارس  ۵٧برمی گردد .در آن
روزھا که فقط چند ماه از قيام بھمن گذشته
بود فرمان اجباری کردن حجاب در محل
کار بعنوان اولين حربه جنبش اسالمی جھت
سازماندھی و تحميل يک آپارتايد جنسی در
جامعه ايران استفاده شد .در روز جھانی زن
صف عظيمی از زنانی که زنگھای خطر را
شنيده بودند در ھمصدايی با نيمی از جمعيت
جھان نه تنھا در اعتراض به قوانين تبعيض
آميز ضد زن باقی مانده از رژيم قبلی ،بلکه
در اعتراض به حجاب اسالمی با شعارھا و
مطالبات خود از جمله؛ "ما انقالب نکرديم تا
به عقب برگرديم" و "نه روسری نه تو
سری" به خيابان آمدند .اين در حالی بود که
بخش ملی اسالمی جنبش زنان با
سرکوبگران اسالمی که پونز به پيشانی
زنان بی حجاب می کوبيدند ھمصدا شدند و
خود با افتخار پرچم ايدئولوژيک جنبش
اسالمی يعنی حجاب اسالمی را بر سر
مبارک کشيدند .اين کشمکش در  ٢جبھه و
تحت نام جنبش حقوق زنان ادامه يافت.

بخش ملی اسالمی آن با کليت نظام حاکم
و آپارتايد جنسی ناظر بر جامعه مخالفت
نکردند .اسالم و قوانين شريعه را با

حقوق و آزادی و برابری زن مغاير
ندانستند .آزادی و رھايی زن برای اين
جماعت يک تعريف صوری بيش نبود.
از ھمان مقطع قطبنديھا در جنبش زنان
آغاز شد .زنان راديکال و آزاديخواه و
برابری طلب تالشھايی را برای مشخص
تر شدن خط و مرز خود با جنبش ملی
اسالمی سازمان دادند .اين جنگ ھنوز
ھم ادامه دارد.
با کمی دقت به جنبشھای مختلف ميبينيد
که خواست و مطالبه مشترک آزادی زن
در تمامی جنبشھای جاری در جامعه
ايران قابل مشاھده است .جنبش
دانشجويی ،جنبش کارگری ،جنبش
خالصی فرھنگی ،جنبش عليه سنگسار
و  ...مخالفت خود عليه آپارتايد جنسی
را با پرچم "نه به تبعيض جنسيتی"
اعالم کرده اند .نسل سوم جامعه ايران
متأثر از اين جنبشھا تصميم خود را
گرفته است .اين بخش از جنبش ضد
آپارتايد جنسی موجود در جامعه ايران
دشمن آشتی ناپذير رژيم ضد زن و
اسالمی است .می داند که آزادی و
برابری در درجه اول منوط به
سرنگونی کل اين نظام فاشيستی و ضد
زن است .يکی از مشخصات ويژه در

اين جنبش تنھا گذاشتن زنان ملی
اسالمی ،نخبگان اصالح طلب،
فمنيستھای اسالمی و خواستھای ارتجاعی
آنھاست که ذره ای خطر برای سياستھا و
ايدئولوژی حاکم ايجاد نمی کند .اين نسل
نه گول "ھم انديشی" جنبش ملی اسالمی
را می خورد و نه گول "منشور حقوق
شھروندی" آن را ،نه عرض حال برای
حکومت آپارتايد می فرستد و نه برای
طرح حقوق زنان دست به دامن
آخوندھای خندان می شوند.
جنبش ضد آپارتايد جنسی اين تناقض را
می بيند .بين ارزشھای سکوالر ،ضد
مذھبی و مدرن با ايدئولوژی اسالمی و
قرون وسطايی جناحھای مختلف رژيم
اسالمی تفاوت قائل می شود .می داند که
منشأ تبعيض و نابرابری اجتماعی موجود
رژيم اسالمی است ٣۵ .سال مقاومت
خستگی ناپذير زنان در مقابل سرکوب
سيستماتيک رژيم اسالمی اين را نشان
داده است .اين جنبش اجتماعی خود را
وارد منازعه ھای گروھای اسالمی ذينفع
در قدرت نمی کند .اما فراموش نکنيم که
نوک کوه عظيم اين جنبش زنان
کمونيستی ھستند که در عين حال که
برای احقاق ھر ذره از حقوق آزادی زن
در صف اول مبارزه اند ،اما برای زدن
بنياد تبعيض و نابرابری در عرصه ھای
سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی،
به تغيير بنيادی مناسبات زن ستيز
سرمايه داری چشم دوخته اند.
کمونيست ماھانه :زنان ناسيوناليست در
کردستان تالش دارند به مسئله زن مھر
قومی و ملی بکوبند .اين تالشھا چه
جايگاھی در ميان زنان در کردستان
دارد؟ بحث اساسی ناسيوناليسم کرد و
"زنان کرد" راجع به مسئله زن چيست؟
مريم افراسياب پور :جامعه کردستان
امروز ميدان چالش دو ديدگاه فوق است.
يعنی از يکسو اعتقاد به جنبش
آزاديخواھی و برابری طلبی در
چارچوبی سراسری شکل گرفته و نگاه به
مشکالت و معضالت زنان نه درقالب
محدود منطقه ای و بومی بلکه سراسری
و حتی جھانی است .از سوی ديگر
ديدگاھی که پرداختن
صفحه ٧

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

آزادی زن

صفحه ٧

شماره ١١۵

روز جهانی زن،
یک آینده بهتر ممکن است ...
به مشکالت زنان و تالش برای ايجاد
بھبودھای حقوقی و اجتماعی در زندگی آنان
را به حل مسئله ملی محول ميکند .زنان در
کردستان از تحقير و توھين و خشونت

ناسيوناليستی نيز ناگزير با مسئله چالش
برانگيزی به نام مسئله زن و جنبش ھای
حاشيه ای پيرامون آن مواجه شدند .زنان
ناسيوناليست "رھايی زنان" را در گرو
رھايی و استقالل ملی ميدانند .تجربه اما
ثابت کرده است با آزادی سرزمينی،
زنان آن سرزمين آزاد نمی شوند .به
عنوان مثال زنان اقليم کردستان عراق
پس از فروپاشی رژيم صدام نه تنھا آزاد
نشدند بلکه ميزان ستمی که بر آنان روا
ميشود بيشتر شده و حتی بسياری از
خشونت ھای عريان جای خود را به
اشکال گوناگون خشونت ھای پنھان داده
است.

بيزارند ،از بيحقوقی رنج ميبرند،
مردساالری را نه با لغت و فرمولش بلکه با
تمام وجود خود می شناسند .زنان در
کردستان به يمن وجود مبارزات برابری
طلبانه و وجود جنبش آزاديخواھی در
کردستان ميدانند که زندگی بھتری ھم ھست.

وضعيت اجتماعی زنان ھر جامعه
نمودار وضعيت عمومی و درجه رشد
سياسی و اجتماعی آن جامعه است .اما
در نقطه مقابل آن نمی توان ادعا کرد که
رھايی زنان در گرو آزادی و استقالل
يک جنبش ملی گرايی می باشد.

زنان در کردستان در عين محروميت و
تحت ستم بودن ،قوميت و مليت و نژاد زنان
مسئله شان نيست .آنھا زنانی دردمند و
رنجديد ه اند که حقوقشان را ميطلبند .ھمين
حاال و برای ھمين امروز و نه فردايی که
قومگرايان م وعده اش را ميدھند .زن در
کردستان قبل از اينکه کرد باشد و يا به قوم
و فرھنگ و زبانش بيانديشد ،يک انسان
است و يک زن است ،مثل ھر زن ديگری
در ھر نقطه از دنيا که در چنگال
مردساالری گرفتار آمده است .اما به باور
"زنان کرد" و ناسيوناليست ،آنھا چه در
داخل و چه در خارج ايران خود را بخشی
از جنبش ملی و ناسيوناليستی ميدانند .آنھا
بجای حقوق زن از "زن کرد" سخن
ميگويند" .زن کرد"ی که بخشی از جنبش
ملی کرد است که خود تحت ستم است.

کمونيست ماھانه :با از صندوق
درآوردن روحانی اعدام ھا در ايران
وسعت يافت .جنبش ضد اعدام ھر روز
گسترش می يابد .جنبش آزادی زن در
مخالفت با اعدام چه ميگويد؟ اين سياست
چگونه بايد در روز زن منعکس شود؟

امروز با توجه به سير رشد جوامع بشری به
سوی آزادی و برابری جنسيتی ،جنبش ھای

ملکه عزتی :ھمينطور است که ميگوييد.
ھنوز يکماه از عمر دولت روحانی
نگذشته بود که اعدامھا بطرز سرسام آور
و تکان دھنده ای روزانه به اجرا درآمد.
ھرچند اپوزيسيون پرو غرب و اصالح
طلبان حکومتی بھتر شدن جھنم اسالمی
را بعد از سرکار آمدن يک رئيس
جمھور"معتدل" و خندان ديگر وعده داده
بودند و به تالشی عبث برای ايجاد
خوشبينی در ميان مردم دست زدند ،اما
در کمتر از  ۶ھفته اين "اميد" واھی با
موج اعدامھا و سرکوب سيستماتيک در
سراسر کشور جواب خود را از سران

جنايتکار رژيم گرفت .نتيجه قول و
قرارھای فريبکارانه انتخاباتی روحانی
اعدام بيش از  ٣٠٠زندانی در بند بود.
اين عمل جنايتکارانه با اعتراض جدی
مخالفين اعدام و اپوزيسيون بی توھم
رژيم ھم در خارج کشور وھم در داخل
کشور روبرو شد .زنان معترض
وازاديخواه ھم بخشی از اين اعتراض
بوده و ھستند .بخش راديکالی که بدنبال
ھيچ سازشی نيست وھيچگونه آوانسی ھم

به اعتدال مورد ادعای روحانی ودولتش
نميدھد.
اين جنبش خواھان لغو اعدام و برچيدن
فوری و بی قيد و شرط اين حکم ضد
انسانی است و ھيچ راه ميان بر و مرحله
بندی شده ای را برای برچيدن اين
وحشيگری و بربريت قبول ندارد .اين
جنبش و زنان و مردان آزاديخواه که
برای برقراری يک دنيای فارغ از
نابرابری ،خشونت ،استثمار و بھره کشی
انسان مبارزه کرده اند ،به اين حکومت و
دولتھای برآمده از آن که ضديت با زن،
خشونت ،اعدام ،زندان و شکنجه وجه
مشترک ھمه آنھا بوده چشم اميدی ندوخته
اند .دولت "اميد واعتدال" روحانی مطلقأ
استثنا نيست و مبارزه و اعتراض زنان
مبارز و تالشھای آنان در جنبش آزادی
زن ھم قطعأ پايان نخواھد گرفت.
در آستانه  ٨مارس روز جھانی زن که
سالھاست بعنوان روزی که مظھر
آزاديخواھی و برابری طلبی و اتحاد
وھمبستگی جھانی زنان برسميت شناخته
شده است ،قطعا خواست لغو اعدام بعنوان
يکی از خواستھای اصلی اين روز بايد
مطرح شود .بايد برای ھمگانی کردن اين

حقوق برابر زن و مرد در ازای کار مشابه!

صفحه ٨

آزادی زن

صفحه ٨

شماره ١١۵

روز جهانی زن،
یک آینده بهتر ممکن است ...
خواست برنامه و پالتفرم داشت و فعالين
اجتماعی و نيروھای آزاديخواه و مترقی را
حول اين خواسته ھمگام و متحد کرد.
در  ٨مارس بايد بر خواسته ھای فوری و
پايه ای زنان از جمله نفی انقياد و استثمار و
آپارتايد جنسی و مبارزه برای برابری بی قيد
و شرط تاکيد گذاشت .اما جنبش آزادی زن
بايد در ساير عرصه ھای مبارزاتی ھم با
شعار و خواست مشخص ظاھر شود.
خواست لغو اعدام يکی از عرصه ھای
مھمی است که جنبش آزادی زن بايد با پرچم
لغو اعدام بی ھيچ اما و اگر و مرحله بندی
کذايی به ميدان بيايد و در تقويت و ھمگانی
شدن اين خواسته تمام توان و نيروی خود را
به کار ببرد .روز جھانی زن و قطعنامه اين
روز ميتواند و بايد به کيفرخواست اين جنبش
عليه اعدام و کليه وجوه نابرابری و استثمار
و انقياد نظام سرمايه داری تبديل شود.
کمونيست ماھانه :ازدواج با دخترخوانده از
جمله قوانين ارتجاعی است که توسط مجلس
اسالمی دولت اعتدال روحانی تصويب شد.
اين مسئله در ھشت مارس امسال چه جائی
بايد داشته باشد؟
کريم نوری :تعرض به حرمت و کرامت
انسان يک پايه اساسی در حکومت اسالمی

است .حکومت اسالمی در طی سه دھه
حاکميت خود تالش کرده است بی
ارزشی جان انسانھا را به طرق مختلف
جار بزند و با رجوع به ارزشھای مذھبی
خود که ھيچ سازگاری با ارزشھای
انسانی ندارد با تدوين قوانينی به ارتجاع
محض خود وجھه قانونی بدھد .قانون
ازدواج با فرزند خوانده ھم يک تالش
ديگر از جانب حاکميت ارتجاع اسالمی
است که بايد از جانب جنبش آزاديخواھی
و برابری طلبی پس زده شود.
برای ھمه آزاديخواھان روشن بود که در
حکومت اسالمی تجاوز قانونی به کودک
در قانون ارتجاع اسالمی مستتر است اما
تصويب اين قانون عمال اعالم "پدوفليسم
رسمی" در حاکميت ارتجاع اسالمی
است .خوشبختانه جامعه ايران ھيچوقت
به اين قوانين ارتجاعی اسالمی وقعی
ننھاده است و ھميشه حق کودکان را
بعنوان شھروندان بر منافع ديگر مقدم
شمرده است .شاھد اين امر جنبش
رزمنده دفاع از حقوق کودکان در ايران
است .ما می دانيم ھزاران انسان شريفی
در جامعه ايران تالش می کنند ،کسانی
که با بعھده گرفتن سرپرستی کودکانی که
به ھر دليل از خانواده خود کنده می
شوند تالش دارند زندگی شايسته ای را

صدور دمکراسی!
به لطف تهاجم میلیتاریستی و سر کار آوردن
نیروهای متفرقه اسالمی در لیبی اجرای قوانین
شریعه تصویب شد!

نه به حجاب!

برای آنھا تامين نمايند ،تصويب اين قانون
ارتجاعی ھيچ خللی در اراده آنھا بوجود
نخواھد آورد.
در ھشت مارس امسال جنبش آزاديخواھی
و برابری طلبانه نمی تواند به اين تعرض
آشکار حکومت اسالمی به ارزشھای
انسانی بی تفاوت باشد .فعالين دفاع از
حقوق زن حتما در مراسمشان ،بيانيه
ھايشان نفرت خود را از اين عمل شنيع
اعالم خواھند کرد و در کنار خانواده
ھايی خواھند بود که تالش می کنند
زندگی شادی را برای کودکانی که
کودکيشان توسط حکومت اسالمی ربوده
شده است بوجود آورند.
صف آزاديخواھی در ھشت مارس امسال
بايد بتواند به اين ارتجاع محض "نه"
قاطعی بگويد و قاطعانه اعالم کند که اين
بربريت اسالمی را نمی پذيريم.
ادامه دارد ...

آزادی زن

صفحه ٩

شماره ١١۵

اطالعیه سازمان آزادی زن

" اعدام ،قتل عمد دولتی"
سخنرانی آذر ماجدی در کنفرانس حق حیات و کیفر مرگ در کلن
آذر ماجدی ،رئيس سازمان آزادی زن ،بدعوت انجمن پژوھشگران
ايران در کنفرانس "حق حيات و کيفر مرگ" که در تاريخ 19- 18
ژانويه در شھر کلن آلمان برگزار شد ،شرکت کرد .آذر ماجدی در
اولين پانل اين کنفرانس تحت عنوان حق حيات سخنرانی نمود .وی
طی سخنرانيش با عنوان "اعدام ،قتل عمد دولتی!" اعالم کرد که جای
شادی است که اکنون اکثر سازمانھا ،احزاب و جريانات سياسی
اپوزيسيون ايران با مجازات اعدام مخالفت می کنند و اين خود انعکاس
وجود يک جنبش عظيم عليه اعدام درون جامعه ايران است .کما اينکه
در کشورھای ديگر ما با چنين پديده ای روبرو نيستيم .در ادامه آذر
گفت که افتخار می کند که به جريانی متعلق است که اولين حزب
سياسی اپوزيسيون ايران است که در برنامه اش "يک دنيای بھتر"
اعالم کرد که بايد اعدام لغو شود.
رژيم اسالمی با اعدام زائيده شد و طی حيات خود ھزاران ھزار نفر
را اعدام کرده است .لغو مجازات اعدام تنھا با سرنگونی رژيم اسالمی
امکانپذير است .تالشھا و اقدامات برای لغو اعدام تحت اين رژيم که
برخی سخنرانان به آن اشاره کردند ،يا بقول آنھا تبديل "فرھنگ
خشونت به فرھنگ مدارا" تحت رژيم اسالمی غيرممکن است .روشن
است که بايد عليه اعدام مبارزه کرد .اما اين تصور که می توان اعدام
را تحت رژيم اسالمی لغو نمود يک توھم بيش نيست .آذر ھمچنان بر

اين حکم تاکيد کرد که اعدام تحت ھر نوع توجيھی بايد ممنوع
شود.
انجمن پژوھشگران ايران فيلم اين کنفرانس دو روزه را در
يوتيوب قرار داده است .عالقمندان می توانند برای دنبال
کردن مباحث به لينک زير رجوع کنند:
?https://www.youtube.com/watch
v=Mwm9BOgiLE8&list=PL8Lor5COIWDdcMsQEAAIyScOuPPOiy3MJ

سازمان آزادی زن
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کنفرانس بین المللی سازمان آزادی زن بتعویق افتاد!
به اطالع عموم می رسانيم که بداليل تدارکاتی کنفرانس بين المللی سازمان آزادی زن درباره خاورميانه و جنبش آزادی زن چند ماھی
بتعويق افتاده است .دست اندرکاران سازماندھی کنفرانس ھای سياسی ،بويژه بين المللی ،از موانع و مشکالت متعددی که طی
سازماندھی بروز می کند ،بخوبی مطلع ھستند .ما در تالش ھستيم که از کشورھای تونس ،مصر ،سوريه و ترکيه فعالين دست اندرکار
را برای سخنرانی دعوت کنيم .متاسفانه بعلت مشکالتی که برای برخی از اين فعالين پيش آمده است امکان دريافت ويزا و غيره در
موقع مقتضی امکانپذير نشده است .بمحض توافق با سخنرانان بر سر زمان مناسب ،طی اطالعيه ای عالقمندان را از زمان و جزئيات
ديگر مطلع خواھيم کرد .بدينوسيله از کليه عالقمندان پوزش می خواھيم.
باطالع می رسانيم که در روز اول مارس سازمان آزادی زن کنفرانسی بمناسبت  8مارس در شھر گوتنبرگ به زبان فارسی برگزار
می کند .اطالعات مربوط به اين کنفرانس در اطالعيه ديگری اعالم می شود.
سازمان آزادی زن
اول فوريه 20014

نه به آپارتاید جنسی!

آزادی زن
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اطالعیه سازمان آزادی زن

آذر ماجدی در میزگرد درباره انقالب بهمن 57
"خمینی یک محصول وارداتی!"
آذر ماجدی ،رئيس سازمان آزادی زن،
بدعوت راديو پيام در ميزگردی درباره
انقالب  ،1357علت شکست و درسھای آن
در روز اول فوريه  2014شرکت کرد.
آقايان مسعود نقره کار و آزاد مرادی ديگر
شرکت کنندگان در اين ميزگرد بودند .آذر
ماجدی در بخشی از صحبت ھای خود گفت
که خمينی و رژيم اسالمی نه محصول
انقالب  ،57بلکه نتيجه شکست آن و يک
محصول وارداتی بودند .انقالب  57انقالبی
برای نفی اختناق و خفقان ،فقر و تبعيض
بود؛ انقالبی برای آزادی ،برابری و عدالت.
اما دولتھای امپرياليستی در ھراس از
قدرتيابی چپ و کمونيسم ،بويژه در شرايط
جنگ سرد ،در کنفرانس گوادولوپ تصميم
گرفتند که جنبش اسالمی را بعنوان آلترناتيو
رژيم سلطنت به مردم حقنه کنند .خمينی
بدستور اين دولتھا و با ھمکاری صدام حسين
به پاريس برده شد و زير نورافکن قرار
گرفت .دولتھای امپرياليستی بياری رسانه ھا
و تبليغاتشان يک شبه از خمينی رھبر
ساختند.

در مورد خيزش ھای مردم در شمال
آفريقا و خاورميانه بکار بسته اند .يک
فاکتور مھم در عدم موفقيت تاکنونی اين
تاکتيک در مصر و تونس آموختن از
سرنوشت ايران و تاريخ ايران است.
جنبش کارگری ،آزادی زن و
سکوالريسم از تجربه ايران آموخته اند.
جنبش آزادی زن ايران بويژه از جايگاه
بااليی نزد جنبش آزادی زن در منطقه
برخوردار است.

در رابطه با مباحثی که مطرح شد و فرھنگ
اسالمی و ساختارھای فرھنگی اجتماعی
درون جامعه بعنوان يک فاکتور مھم بقدرت
رسيدن رژيم اسالمی تاکيد می گذاشت ،آذر
اشاره کرد که درست است که بخشی از
روشنفکران ايرانی شرق زده و عقب مانده
بودند و باستقبال خمينی و جنبش اسالمی
رفتند ،اما مساله اساسی اينست که غرب
توانست بر دوش اين بخش از جامعه و در
فقدان يک آلترناتيو چپ و پيشروی متحزب
و منسجم ،بعلت شرايط خفقان و اختناق،
توھم پراکنی کند و برای انقالب مردم رھبر
بتراشد .دولتھای غربی عين ھمين تاکتيک را

اعدام قتل عمد دولتی است!

صفحه ١٠
در پايان آذر ماجدی تاکيد کرد که آمادگی
کامل ،گسترش تشکل توده ای در ميان
مردم و افشای جريانات اصالح طلب
حکومتی که می خواھند بھر نحوی رژيم
اسالمی را حفظ کنند ،از ملزومات
سرنگونی رژيم اسالمی است .بايد توجه
داشت که تنھا راه دستيابی به يک جامعه
آزاد ،برابر و مرفه برای ھمگان
سرنگونی اين رژيم و برقراری يک
جمھوری سوسياليستی است.
عالقمندان برای دنبال کردن مباحث می
توانند به لينک زير مراجعه کنند:
http://youtu.be/iHdOtWp2fyA

سازمان آزادی زن
اول فوريه 2014
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صفحه ١١

مبارزه با فحشاء
از یک دنیای بهتر نوشته منصور حکمت
•

مبارزه فعال با فحشاء از طریق از میان بردن زمینه هاى اقتصادى ،اجتماعی و فرهنگی آن و مقابله

•

ممنوعیت اکید هر نوع سازماندهی فحشاء ،داللی ،واسطگی و بهره کشی از افرادى که مبادرت به تن

•

غیر جنایی کردن زندگی و کار افرادى که دست به تن فروشی میزنند .کمک به بازیابی حرمت

•

رفع ممنوعیت فروش سکس بعنوان یک شغل فردى و حمایت قانون و نهادهاى انتظامی از این افراد در

•

صدور جواز کسب براى افرادى که بعنوان یک شغل فردى مبادرت به تن فروشی میکنند ،مصون داشتن

قاطع با شبکه هاى سازماندهی فحشاء ،دالالن ،واسطگان و باج خورها.

فروشی میکنند.

اجتماعی و احترام به نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکه ها و باندهاى جنایتکار از زندگی آنها از طریق:

مقابل شبکه ها و باندهاى گانگسترى ،باج خورها و اوباش.

شخصیت و حیثیت آنها بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانیابی آنها در سازمان صنفی

خویش.
•

ارائه رایگان خدمات پزشکی ویژه پیشگیرانه و درمانی براى مصون داشتن این افراد از بیمارى ها و

•

کار آگاهگرانه ،ترغیب و مساعدت هاى عملی نهادهاى مسئول دولتی به افراد تن فروش در کناره

صدمات ناشی از مبادرت به این حرفه.

گیرى از این حرفه ،کسب مهارت و آموزش الزم براى اشتغال در بخش هاى دیگر جامعه.
***

تقابل با اسالم سیاسی یک جبهه مهم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

صفحه ١٢

شماره ١١۵

زن و سرمایه داری
نفس ستمکشی و فرودستی زن اختراع سرمایه دارى نیست .اما سرمایه دارى این میراث نفرت انگیز تاریخ پیشین را تکامل
بخشیده و به یک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعی معاصر بدل کرده است .ریشه نابرابرى و بی حقوقی امروز زن ،نه در

افکار کهنه و میراث فکرى و فرهنگی نظام ها و جوامع منقرض شده و پیامبران و مذاهب عصر جاهلیت ،بلکه در جامعه سرمایه

دارى صنعتی و مدرن امروز نهفته است .نظامی که به تقسیم جنسی انسان ها در قلمرو تولید به عنوان یک عامل مهم اقتصادى

و سیاسی در تضمین سودآورى سرمایه مینگرد .ایجاد انعطاف پذیرى نیروى کار در اشتغال و اخراج ،ایجاد شکاف و رقابت و
کشمکش درونی در اردوى مردم کارگر ،تضمین وجود بخش هاى محروم تر در خود طبقه کارگر که پائین نگاهداشتن سطح

زندگی کل طبقه را مقدور میسازد و باالخره مخدوش کردن خودآگاهی انسانی و طبقاتی بشریت کارگر و دوام بخشیدن به

آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسیده و فلج کننده ،برکات ستمکشی زن براى سرمایه دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت
سرمایه در دنیاى امروز است.

اعم از اینکه سرمایه دارى ذاتا و بطور کلی با برابرى زن خوانایی داشته باشد یا خیر ،سرمایه دارى انتهاى قرن بیستم بطور
مشخص خود را بر این نابرابرى بنا کرده است و به سادگی و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآمیز از آن عقب نمی نشیند.

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

تلویزیون 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

به سازمان آزادی زن بپیوندید!

