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به نقل از نشریه کمونیست ماهانه ،بخش دوم ...

روز جهانی زن ،یک آینده بهتر ممکن است!
آذر ماجدی ،سیاوش دانشور ،شهال نوری ،مریم افراسیاب پور ،ملکه عزتی ،کریم نوری
کشمکش اسالم و سکوالریسم در کشورهای منطقه!
جنسی در ایران!

تمایزات جنبش آزادی زن در ایران؟ موقعیت جنبش ضد آپارتاید

خشونت علیه زنان! جنبش مطالباتی فمینیستهای اسالمی!

سیاستهای روز زن!

بسوی  ۸مارس!

 ۸مارس،
روز آزادیخواهی و برابری طلبی ،اعالم جرم علیه سرمایه داری و مذهب!
صفحه ۲

آذر ماجدی
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تغییر قانون اساسی تونس،

طهارت روح با شکنجه
شیوا گنجی

عقبگرد اسالمیستها ،پیشروی سکوالریسم
صفحه ۸

شهال نوری

مبارزه با فحشاء

کنفرانس روز زن

از برنامه یک دنیای بهتر

در گوتنبرگ  -سوئد

نوشته منصور حکمت

صفحه ۱۰

کنفرانس روز زن
در تورنتو  -کانادا

آزادی زن معیار آزادی هر جامعه است!

آزادی زن
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 ۸مارس،
روز آزادیخواهی و برابری طلبی ،اعالم جرم علیه سرمایه داری و مذهب!
آذر ماجدی
حدود دو قرن است که جنبش حقوق زن به
شکل اجتماعی به ميدان مبارزه برای
برابری پا نھاده است .بيش از يک قرن از
تعيين روزی بنام روز جھانی زن توسط
جنبش کمونيستی می گذرد .اما ھنوز زنان
در تمام دنيا تحت ستم اند.
به يمن مبارزات وسيع اجتماعی توسط
جنبش آزادی زن ،جنبش کارگری و
کمونيستی در بخشی از جھان ،در دنيای
سرمايه داری پيشرفته ،زنان به برخی از
حقوق خويش دست يافته اند .اما اين
پيشروی ،گرچه بسيار با ارزش ،در متن
جھانی ھمچون قطره ای در اقيانوس است.
ميليون ھا زن ھنوز در بردگی کامل در
اسارت مناسبات سرمايه داری بسر می
برند؛ حقوقشان ھر روزه و ھر لحظه به
عيان ترين شکلی پايمال می شود و حتی
بعنوان شھروند درجه دوم نيز بحساب نمی
آيند .در اجتماع و در خانه ،در اشتغال و در
متن جامعه ،از نظر سياسی و فرھنگی
بطور روزمره سرکوب می شوند .سرمايه
داری جھانی سودھای کالنی از قبل کار
مزدی اين زنان به جيب می زند .به يمن
جھانی شدن سرمايه داری و ارتباطات
گسترده در سراسر جھان ،ھر روزه در
گوشه و کنار دنيا محصوالت اين ارتش
بيگاری کارگری در شکل کاالھای لوکس،
پوشاک در مزن ھای »از ما بھتران« يا
فروشگاه ھای مد ارزانتر ،کامپيوتر ،تلفن
ھای موبايل و کاالھای روزمره ارزان که
به بازارھای جھان صادر می شود ،خريد و
فروش می شود .فقر و فالکت ،مشقت و رنج
و اسارت اين زنان بيحقوق کارگر در درون
ھر يک از اين کاالھا شيئت يافته است .ھر
روز خبر و گزارشی از مرگ و بيماری ،از
خودکشی و استيصال اين زنان بخاطر
شرايط وحشيانه کار در گوشه ای از
روزنامه ھا منتشر ميشود .دنيای امروز به
بازار خريد و فروش اين بيگاری ،برده

داری و استثمار خشن بدل شده است.
گفته می شود که ستمکشی زن ميراث
ايدئولوژی مردساالر کھن است .مذھب
و ارزش ھای کھن مردساالر مسبب
موقعيت زن در قرن بيست و يک است.
بعضا گفته می شود که مردان ،بخاطر
ھورمون ھای خشونت آفرين شان
مسبب اين برده داری نوين اند .اين
ادعاھا در مقابل واقعيت خشک و
حساب دو دو تا چھارتای اقتصادی
رنگ می بازند .در دنيای نوين ،در
قرن بيست و يک اين نظام سرمايه
داری است که دارد از بيحقوقی زن
سود می برد؛ اين بورژوازی است که
جيب ھای خود را از قبل موقعيت تحت
ستم زن در جامعه پر پول می کند .و
اين قانونمندی جان سخت سود است که
بمثابه سدی محکم در مقابل دو قرن
مبارزه اجتماعی برای رھايی زن قرار
گرفته است .در جھانی که سود تنھا
محرکه آنست؛ در جھانی که حرص و
ولع برای سود ھر چه بيشتر بر آن
حاکم است ،زندانھا ،پليس و ارتش و
يک دستگاه پيچيده ايدئولوژيک ھر آن
در صدد خفه کردن ھر نوع گرايش
انسانی برای تغيير و ايجاد يک دنيای
بھتر است .اين مناسبات است که مانع
اصلی مبارزه برای آزادی زن و
برابری زن و مرد است.
در اين دنيای وارونه استثمار خشن ،از
مذھب و آراء عتيق برای عقب نگاه
داشتن جامعه ،تفرقه انداختن در ميان
انسان ھا ،سرکوب گرايشات و جنبش
ھای اجتماعی برای رھايی و برابری با
تمام قوا استفاده می شود .به جھان
بنگريد که چگونه طی سه دھه اخير
نقش مذھب در زندگی مردم افزايش
يافته است؛ چگونه مذھب ھمچون

اسالم ضد زن است!

دوران جنگ ھای صليبی به کشتار انسان
ھا مشغول است؛ چگونه با ايدئولوژی
مذھبی مردم را تکه تکه می کنند؛ چگونه
با خلق يک جنبش سياه تحت نام اسالم
سياسی ،زندگی مردم يک منطقه وسيع را
به ورطه نابودی کشانده اند؛ چگونه در
بخشی از جھان که بيش از نيم قرن ،نقش
مذھب حاشيه ای شده بود ،اکنون انواع و
اقسام کليسا ،از کاتوليک تا ارتودوکس
بجان مردم افتاده است .چگونه ايدئولوژی
اسالمی و يھوديت چندين دھه است که
جنايت و جنگ و خونريزی را در منطقه
ای مشروع و مقدس جلوه داده است .و
کيست که نداند ،مذھب يک ايدئولوژی
تماما زن ستيز است .مذھب محصول
دوران عتيق است .اما امروز اين مذھب
ھمچون بخش اليتجزای ايدئولوژی حاکم
در خدمت حفظ اين نظام و تحکيم و تشديد
زن ستيزی است.
مسبب موقعيت برده وار ،فرودست و
بيحقوق زن در قرن بيست و يک نظام
سرمايه داری است .نظامی که بر مبنای
توليد سود حرکت می کند و استثمار
نيروی کار بردگان مزدی مبنای وجودی
آنرا تشکيل می دھد .اين نظام با تمام
خشونت اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و
فرھنگيش جامعه را به طبقات و اقشار
مختلف تقسيم می کند و آنھا را بجان
يکديگر می اندازد .ستم جنسی يکی از
شنيع ترين و خشن ترين اشکال ستمکشی
در جامعه سرمايه داری است .بويژه در
بخش وسيعی از جھان اين خشونت ابعادی
باورنکردنی دارد :از زنده بگور کردن
نوزادان دختر ،تا قتل ھای ناموسی ،تا
اسيد پاشی به چھره زنان »نافرمان« ،تا
اسارت آنھا در حجاب سياه اسالمی و
محکوم کردن جامعه به زيستن تحت
آپارتايد جنسی .درست است که اينھا
اشکال بروز ستمکشی
صفحه ٣
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 ۸مارس ،روز آزادیخواهی و
برابری طلبی ،اعالم جرم علیه
سرمایه داری و مذهب ...
زن تحت ايدئولوژی مذھبی است ،اما اين
جنايات تحت مناسبات سرمايه داری بوقوع
می پيوندد و به نيازھای آن پاسخگو است.
نقطه اميد ،اما جنبش ھا و خيزش ھای عظيم
توده ای در سراسر جھان و بويژه در
خاورميانه و شمال آفريقا است .در شرايطی
که بحران عميق سرمايه داری گلوی دنيا را
می فشارد ،ميليونھا انسان در گوشه و کنار
جھان به خيابان ھا آمده اند تا از آنچه يک
درصد جامعه می نامند ،خلع يد کنند؛ تا
رژيم ھای استبداد نظامی – مذھبی سرمايه
را به زير کشند؛ ميليونھا انسان برای
آزادی ،برابری و رفاه ،برای ساختن يک
دنيای بھتر به ميدان آمده اند .در اين جنبش
ھا زنان نقشی تعيين کننده دارند .آزادی و
برابری کامل زن بايد به يکی از شعارھای
مھم اين جنبش بدل شود .اين جنبش بايد
بسمت نابودی سرمايه داری خيز بردارد.
تنھا راه دستيابی به يک جامعه آزاد ،برابر
و مرفه ،جامعه ای که رھايی زن و برابری
زن و مرد تامين و تضمين می شود ،يک
جامعه سوسياليستی است که با نابودی
استثمار سرمايه داری ،محو کار مزدی و
لغو مالکيت خصوصی ھرگونه نياز به
مذھب ،خشونت ،تفرقه ميان انسان ھا و
ايدئولوژی زن ستيز را از ميان می برد.

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 8
مارس 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

حکومت آپارتاید و واقعیتها
حکومت اسالمی »حجاب برتر « میخواهد و به هر کاری برای تحمیل بیرق نظم آپارتایـد
ضد زن متوسل میشود .زنان اما کار خودشان را میکنند و اخیرا با خیابان گردی بـدون
حجاب پاسخ میدهند .در این کشمکش اسالم و حکومت اسالمی فی الحال بازنده اند!

جنبش آزادی زن در اين کشورھا يک رکن
پيشرو اين مبارزه عليه مذھب و اسالم
سياسی و عليه نظام سرمايه داری بعنوان
مسبب اين بردگی مدرن است .سازمان
آزادی زن برای آزادی بی قيد و شرط و
برابری واقعی و کامل زن و مرد می جنگد.
سازمان آزادی زن تمام انسان ھای
آزاديخواه و برابری طلب را فرا می خواند
که به صفوف آن بپيوندند.
***

اسالم ضد زن است!

آزادی زن
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به نقل از نشریه کمونیست ماهانه ،بخش دوم ...

روز جهانی زن ،یک آینده بهتر ممکن است!
آذر ماجدی ،سیاوش دانشور ،شهال نوری ،مریم افراسیاب پور ،ملکه عزتی ،کریم نوری
کمونيست ماھانه :در کشورھای خاورميانه
و شمال آفريقا اسالم سياسی بعنوان يک
عامل سرکوب و تحقير اجتماعی زنان عمل
ميکند .سوسياليست ھا و سکوالرھا در چه
موقعيتی ھستند و جايگاه و دورنمای جدال
سکوالريسم و اسالم سياسی در اين کشورھا
را چگونه می بينيد؟

آذر ماجدی :جنبش اسالمی ھمواره بعنوان
يک عامل تھديد ارتجاعی در منطقه حضور
داشته است ،اما بايد توجه داشت که آنچه ما
امروز بعنوان جنبش اسالمی از آن ياد می
کنيم ،يک پديده "مدرن" است .با پيروزی
اسالميست ھا در ايران ،يک جنبش جديد
اسالمی در منطقه تولد يافت و بعنوان يک
نيروی راست و ارتجاعی عليه کمونيسم و
کارگر و آزاديخواھی و ترقيخواھی قد علم
کرد .اسالم سياسی به اين جنبش که اکنون
عمال سه دھه از عمر آن می گذرد ،اشاره
دارد .صف آرايی و مبارزه عليه اين جنبش
يکی از عرصه ھای مھم نبرد برای آزادی و
برابری در منطقه است.
با خيزشھای عظيم توده ای در منطقه ،اسالم
سياسی فرصتی ديگر برای عرض اندام در
مقابل خواستھای مردم و تقويت سنگر
ارتجاع يافت .چنانکه ديديم چگونه دولتھای
غربی و در راس آن آمريکا و ناتو به حمايت
از اين جريان بلند شدند و کوشيدند که يک
پديده خود ساخته بعنوان "اسالم معتدل" را

بخورد مردم منطقه دھند .الگوی ترکيه
را علم کردند و در مقابل مردم بعنوان
آلترناتيو رژيم ھای سابق گذاشتند .اما اين
الگو سريعا با مخالفت مردم در مصر و
تونس و جالب اينجاست که در خود
ترکيه روبرو شد و اين رويای شوم
غرب را نقش بر آب کرد.
سه سال از آغاز خيزشھای توده ای در
شمال آفريقا می گذرد ولی مردم ھنوز
برای خواستھای خود در حال مبارزه و
جنگ و گريز با ارتش و پليس ھستند.
اعتراضات ميليونی مردم مصر ارتش را
بميدان کشيد و به برکناری حکومت
اسالمی اخوان المسلمين منجر شد .مردم
وسيعا بميدان آمدند و مخالفت خود را با
حکومت اسالمی و اسالم در قدرت اعالم
کردند .اين اعتراضات ھنوز ادامه دارد.
در تونس نيز مردم وسيعا عليه قانون
اساسی اسالمی و حکومت اسالمی دست
به اعتراض زدند و دولت اسالمی را
وادار به عقب نشينی ھايی کردند .اکنون
قانون اساسی ای که باالخره بدنبال
اعتراضات وسيع مردم ،جنبش حقوق
زن ،جنبش چپ و کارگری در تونس به
تصويب رسيده است ،از اسالم منفک
است و برابری زن و مرد را برسميت
می شناسد.
در تونس بخاطر سابقه تاريخی آن و اين
فاکتور که تونس مستعمره فرانسه بوده
است ،جنبش سکوالر قوی است .جنبش
چپ و کارگری نيز بنظر می رسد که از
ساير کشورھا قويتر و متشکل تر است.
اما متاسفانه اين جنبش ھمانند بسياری
کشورھای ديگر بشدت آلوده به
ناسيوناليسم و دموکراسی طلبی پارلمانی
است .در مصر شرايط پيچيده تر است.
اما جنش آزادی زن در مصر نيز کامال
به امر مقابله با اسالميست ھا و تالش

برای سکوالريسم واقف است .بنظر می
رسد که تجربه ايران ،انقالب شکست
خورده  ،1357رژيم اسالمی و نبرد
دائمی جنبش آزادی زن با رژيم اسالمی
درس مھمی به جنبش حقوق زن در اين
کشورھا آموخته است.
کمونيست ماھانه :جنبش آزادی زن در
چه اشکالی خود را از ديگر گرايشات
اجتماعی و سياسی متمايز ميکند؟ جايگاه
اين جنبش در چپ جامعه چيست؟ شاخص
ھا کدامند؟

سياوش دانشور :جنبش آزادی زن سر
راست و روشن برای برابری زن و مرد
مبارزه ميکند .اين جنبش برای تحقق
حقوقی تالش ميکند که جھانشمول است.
يعنی حق زن را مشروط به چھارچوبھای
کشوری و ملی و قومی و يا چھارچوبھای
فرھنگی و مذھبی و غيره نميکند .نقطه
شروع اين جنبش اينست که تبعيض
جنسی ممنوع! نابرابری ممنوع! و اين را
برای زنان در کره خاکی ميخواھد .لذا
جنبش آزادی زن "ھويت ملی" ندارد،
ھويت قومی ندارد ،ھويت مذھبی ندارد،
اسير واپسگرائی نيست ،مدرن و آوانگارد
و انترناسيوناليست است ،به دستاوردھای
جھانی جنبش سوسياليستی طبقه کارگر و
جنبش ھای پيشرو زنان و مردان برای
آزادی و برابری تکيه
صفحه ۵

برابرى کامل و بیقید و شرط زن و مرد!

آزادی زن

صفحه ۵

شماره ١١۶

روز جهانی زن،
یک آینده بهتر ممکن است ...
دارد.
در تقابل با اين مشخصات ،بعنوان مثال
ناسيوناليستھای ايرانی اعم از پرو غربی يا
قوم پرست ،باالخره ھويت ايرانی و
مشخصات فرھنگ ايرانی – اسالمی را در
بحث حقوق زن ملحوظ ميکنند" .زن ايرانی"
در سنت و فرھنگ ناسيوناليستی ھميشه
رقيب "زن غير ايرانی" است .در بحث
حقوق زن برای ناسيوناليسم نھايتا کنوانسيون
ھای سازمان ملل حرف آخر است .جناح
ھای قوم پرست ناسيوناليسم به مسئله زن
نگرشی ابزاری دارد .برای اين طيف ،زنان
ھوراکش سران فئودال مسلک و قوم پرستی
ھستند که وعده ميدھند تحقق مشروطه ملی
شان بر مسئله زن ارجحيت دارد و زنان را
تنھا با ھويت قومی و در چھارچوب جنبش
ناسيوناليستی برسميت می شناسند .اين طيف
مشغول پاشيدن سم نژادپرستی در جامعه
است و تالش دارد زنان را وسيله نژادپرستی
و خودمحوری ملی و قومی کنند.
و يا جنبش ملی اسالمی و نيروھای متحد
جمھوری اسالمی را نگاه کنيد .اين جنبش
يک پايش در ضديت با غرب و دستاوردھای
زنان در غرب است و مدام آيه "فساد" و
"بی بند و باری" ميخواند و پای ديگرش در
حجره آخوندھا و زعمای اسالم .اينھا نھايتا
ميخواھند زنان اسالمی را به مقام روسای
حکومت آپارتايد ضد زن "ارتقا" دھند .چپ
ستيزی ،آزادی ستيزی ،علم ستيزی ،دفاع از
جھالت و سنت ،شرقزدگی و اسالم زدگی
ھويت اين جنبش است .اينھا تالش ميکنند که
بين حقوق زن و اسالم پل بزنند .من خود را
فمينيست نميدانم ،با اينحال فکر ميکنم
"فمينيسم اسالمی" اسم بی مثما و تناقض
درخودی است که اين خانمھا برای جست و
خيز ارتجاعی و ضد زن خويش انتخاب
کرده اند.
در تقابل با اين مجموعه ديدگاه ارتجاعی و
محدودنگر ،جنبش آزادی زن از يک رھائی

واقعی و برابری بيقيد و شرط سخن
ميگويد و به اين معنا تماما متمايز است.
جنبش آزادی زن دنبال اصالح ھيچ
ارتجاعی نيست ،حق و آزادی زن را
مشروط به منفعت و تعصب ھيچ قوم و
ملت و مذھبی نميکند ،به مردساالری و
فرھنگ منحط ضد زن باج نميدھد،
سکوالر و پيشرو است ،نه فقط دنبال
پيوندی با اسالم نيست بلکه در تالش
برای جارو کردن اسالم و دستگاه دين
بعنوان يک سلطه سياسی در جامعه
است .جنبش آزادی زن در قلمرو برنامه
ای ،موقعيت زن در جامعه ،در خانواده،
و در قوانين يک راه حل جذاب و
آزاديخواھانه قرن بيست و يکمی دارد .و
باالخره به ھمت جنبش آزادی زن و
تقابل بيوقفه با ارتجاع اسالمی ،مسئله
زن به يک بارومتر سياست ايران بدل
شده است .مسئله زن يک فاکتور مھم
سياسی و يک سوال مھم اجتماعی است.
نميتوان در ايران از سياست و آينده
جامعه حرف زد و از زن و آزادی و حق
وی سخن نگفت .قدرت مادی اين جنبش
عظيم است و آنچه ميبينيم ھنوز نوک اين
کوه يخ است .در جامعه ای که برای يک
آينده غير مذھبی تالش ميکند ،نقش
جنبش آزادی زن و تقابل با اسالم يک
جرم انفجاری وسيع است که کل منطقه
را تحت تاثير جدی قرار ميدھد.
جنبش آزادی زن ماھيتا جنبشی چپ
است ،به اردوی چپ جامعه تعلق دارد،
تاريخ اش چپ است ،و يک رکن مھم
تالش سوسياليستی برای آزادی جامعه
است .تاريخا ھم اين چپ بوده که پرچم
بھبود حقوق زنان و آزادی زن را وارد
فرھنگ سياسی کرده است .به اين اعتبار
برخورد با مسئله زن يک شاخص مھم
در تعريف جايگاه نيروھای سياسی در
اردوھای چپ و راست جامعه است.
کمونيست ماھانه :خشونت عليه زنان

بيداد ميکند .منشا اين خشونت ضد زن
چيست و به چه منافعی خدمت ميکند؟
چگونه بايد با خشونت عليه زنان مقابله
کرد؟

شھال نوری :خشونت عليه زنان در
سراسر جھان ريشه در نابرابری ھای
موجود در جامعه دارد ،در نظام سرمايه
داری .چون اين نظام است که بطرق
مختلف و از جمله با مذھب و مردساالری
و قواين تبعيض آميز و تمجيد نابرابری
خشونت عليه زن را بازتوليد ميکند .در
ايران و در اواخر حکومت سلطنتی،
نيازھای رشد سرمايه داری بناچار بخشی
از قوانين و سنتھای عقب افتاده و دست و
پا گير را به نفع زنان کنار زد اما فقط در
اين سطح .در ھمان زمان ھم وجود
ديکتاتوری سرکوبگر رژيم سلطنتی مانع
مبارزه جدی عليه فرھنگ مردساالر
اسالمی و تبعيض عليه زنان می شد.
فرھنگی که بايد بنفع "فرھنگ بورژازی
ملی و ايرانی" حفظ می شد.
جنبش اسالمی با سرکوب انقالب،
سازماندھی اختناق و نسل کشی دھھا
ھزار از زندانيان سياسی در دھه ۶٠
توانست از اين نظام دفاع کند و آپارتايد
جنسی را نيز به مشکالت سابق افزود.
وضعينی که به مھاجرت و پناھندگی
ميليونی منجر شد و شرايط را بدنبال
سرکوب خونين آزاديخواھان ،فراھم کرد
تا حکومت و قوانين اسالمی مستقر شود.
حکومتی که راسا خشونت عليه زنان را
به اوج رساند .در فضای ارعاب و
سرکوب انقالب ،پرده ای از اختناق و ستم
سيستماتيک عليه زنان به وسعت کل
جامعه کشيده شد .قانون اساسی اسالمی
بر اساس قوانين شريعه با صدھا ماده
ويژه مجازات زنان در
صفحه ۶

حقوق زن نه شرقی است نه غربی ،جهانی است!

آزادی زن

صفحه ۶

شماره ١١۶

روز جهانی زن،
یک آینده بهتر ممکن است ...
جھت حفظ مالکيت مرد بر زن و حفظ
مردساالری تدوين شد .قوانينی که به
سازماندھی خشونت سيستماتيک عليه زنان
ميدان داد .در متن تناقضات تحميل يک
آپارتايد جنسی از يک طرف و خواست
آزادی زن از طرف ديگر ،ناچار شدند برای
اعمال خشونت سيستماتيک و تحميل قوانين
اسالمی با ايجاد الت و لمپن ھای خيابانی ھر
روز به زنان ھجوم بياورند .حق سفر ،حق
طالق ،حق انتخاب شغل ،ازدواج و حضانت
فرزند به ھمسر ،پدر و يا ديگران مردان
خانواده داده شد .ھر روز قانون جديدی در
تحقير و بيحقوقی زنان نوشتند و بتصويب
رساندند .ھمه اينھا طی سه دھه تالشی عبث
برای سرکوب آزادی و حقوق زن بوده و
نھايتا نتوانسته جنبش آزادی زن را به تمکين
به اسالم وادار کند.
برای ريشه کن کردن خشونت عليه زنان
بايد ريشه ھای خشونت را خشکاند .يک دليل
پيشروی زنان در کشورھای غربی و در
چھارچوب ھمين نظام ،کوتاه کردن دست
مذھب از زندگی مردم بوده است .اين مسئله
در مورد ايران ھم صادق است .اسالم را
بايد مھار کرد و شکست داد .ايدئولوژی ای
که معتقد است "اسالم با حقوق زن در
تناقض نيست" و مردساالری حاکم بر جامعه
از "فرھنگ جامعه" بر می خيزد و نه از
اسالم ،متحد ارتجاع ضد زن است .برای
اينکه ذره ای از احکام ارتجاعی اسالمی در
حکومت بعدی باقی نماند ،بايد ھمين امروز
تکليف خود را با مذھب يکسره کرد .اين
پيش شرط لغو ھرگونه خشونت عليه زن
است .رژيم اسالمی ايران محکوم به مرگ
است.
کمونيست ماھانه :فمينيستھای اسالمی با سر
کار آوردن روحانی بحث "جنبش مطالباتی"
را طرح کردند" .جنبش مطالباتی" چيست و
چه ميگويد؟
مريم افراسياب پور" :جنبش مطالباتی"

ھمين عناصر و نيروھای طرفدار جناحی
از حکومت اسالمی اند ،مانند جريان
اصالح طلب در جنبش حقول زن .اين
جريان از دوره دوم خرداد کوشيده است
جنبش حقوق زن را مھار کند .جريان
ملی اسالمی معتقد است که اسالم با
حقوق زن در تناقض نيست" .فمينيسم
اسالمی" در ايران به طيفی از اين زنان،
اعم از حکومتی و بيرون حکومتی ،با
اين سياستھای ارتجاعی اطالق ميشوند.
در صورتيکه لغو بی قيد و شرط کليه
قوانين شرعی و غير شرعی زن ستيز و
بخصوص حجاب اجباری ،در
چھارچوب يک رژيم اسالمی ميسر
نيست .سابقه سی و چھار سال از حيات
اين رژيم و بيش از يک دھه از شکست
جنبش اصالح طلبی حکومتی ،کسی به
اين توھم باور ندارد که رژيم اسالمی
اصالح پذير است.
خانمھائی که پرچم "جنبش مطالباتی" را
بلند کردند ھدفشان را روشن گفته اند:
اول ،جائی دست شان بند شود و
ھمانطور که خودشان اعالم کرده اند
بعنوان "مديران سطح باالی مملکتی" به
بازی گرفته شوند .دوم ،ھمراه با زنان
اسالم زده بيرون حکومتی در چھارچوب
"جنبش مطالباتی" ،جنبش راديکال
آزادی زن را کنترل و اسير کنند .دو
ھدف ارتجاعی و ضد زن که در زرورق
"جنبش مطالباتی" پيچيده شده است.

"جنبش مطالباتی" به منافع عينی و مادی
طيف زنان اسالمی و حکومتی ربط دارد،
اما به زنان در ايران مطلقا ربط ندارد.
اين تالشھای ارتجاعی از نظر زنان در
ايران بيھوده و پوچ است .اين يک نمايش
مضحک اسالمی -فمينيستی برای دفاع از
قوانين زن ستيز اسالمی است .اين
جماعت حتی رفرميست ھم نيستند .ھمه
ميدانند جنبش ھای رفرميستی که برای
بھبود حقوق مدنی در چھارچوب ھمين
نظام موجود سرمايه داری مبارزه ميکنند،
مادام که نتوانسته اند جنبشی از پائين
برای احقاق حقی در مقياس جامعه را
رھبری کنند ،موفق به تغيير قوانين بنفع
توده مردم محروم نشده اند.
کمونيست ماھانه :روز زن امسال چه
بايد کرد؟ سياستھا و شعارھای روز زن
چه جھتی را بايد داشته باشند؟ توصيه تان
به فعالين و دست اندرکاران مراسمھا و
برنامه ھای روز زن چيست؟

ملکه عزتی :ھمانطور که در جواب
سوال قبلی ھم اشاره کردم ،شعارھا و
خواسته ھای اين روز بايد در کليت خود
کيفرخواست زنان عليه نابرابری،
ستمکشی ،بردگی مزدی ،انقياد و استثمار
در جامعه سرمايه داری باشد .بايد يک
بار ديگر و به بھانه  8مارس خواھان
تغيير و تحول بنيادی در جامعه شد .پايان
دادن به دخالت مذھب در زندگی انسانھا
يکی از اين خواستھاست که تاثير مستقيم
و بالواسطه بر سعادت ،شادی و سالمت
جسم و روان انسانھا دارد.
تالش برای خنثی کردن تبليغات احزاب و
دستجات ناسيوناليستی ،تفکيک و جدا
کردن انسانھا بر اساس
صفحه ٧

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

آزادی زن

صفحه ٧

شماره ١١۶

روز جهانی زن،
یک آینده بهتر ممکن است ...
تعلق قومی و قبيله ايی و نژادی از
بزرگترين مضرات يک مبارزه متحد و
يکپارچه عليه بيحقوقی زنان در جامعه است.
بايد با تمام توان برای صف واحد زنان و
مردان آزاديخواه تالش کرد.
ھمزمان با اين خواسته ھا بايد برای خواسته
ھای فوری و قابل دستييابی در فردای ٨
مارس نيز مبارزه کرد .عليه تفکيک و
تبعيض جنسيتی ،عليه سنن عھد عتيقی،
برای تامين امنيت اجتماعی و شغلی ،تالش
جدی و مبارزه ھر روزه با خشونت جنسی
در جامعه و خانواده عليه زنان ،عليه کودک
آزاری و در دفاع از تامين امنيت کودکان و
دنيای کودکانه آنان و جلوگيری از ھرنوع
تعدی وھتک حرمت و پايمال کردن حقوق
انسانی آنان .در نھايت اعالم ھمبستگی و
پشتيبانی از مبارزات زنان در کشورھای
اسالم زده برای رھايی و گسترش
سکوالريسم و مبارزات زنان در ساير
کشورھا ميتواند تنھا بخشی از دھھا خواسته
ھائی باشد که در روز جھانی زن محور
اتحاد و ھمبستگی و مبارزه يکپارچه در
صفوف جنبش آزادی زن باشد.

کمونيست ماھانه :چگونه به پيشواز
روز زن برويم؟ انتظار از فعالين اردوی
آزادی و برابری کدامست؟

کريم نوری :من به محدويت ھايی که
حکومت اسالمی به اردوی آزاديخواھی
و برابری طلبی تحميل کرده است واقفم.
اما روز جھانی زن فرصتی است که
کيفرخواست ستم کشی زن را در مقابل

جامعه گرفت و برای امحای ھر نوع
تبعيض صفوف خود را فشرده تر کرد.
برای ما کمونيستھا ستم کشی زن
محصول نظام سياسی و اجتماعی امروز
است .نه تنھا ستم کشی زن بلکه نفس
وجود ستم کشی رابطه مستقيمی با نظام
سرمايه داری دارد .فعالين اردوی
آزاديخواھی و برابری طلبی بايد با اين
افق به پيشوار ھشت مارس روزجھانی
زن بروند .برای ما بريدن دست مذھب از
دولت و آموزش و پرورش و سيستم
قضايی ،اينھا آن مطالباتی ست كه بنظر
ميرسد يكبار ديگر بايد حول آن جنبش
مترقی و سكوالر را گرد آورد تا مذھب،
اين پديده مخل آسايش و آزادی و صلح
بشريت را بكنار زد .در ھشت مارس بايد
بر خواست امحای آپارتايد جنسی ،نفی
ارتجاع و حجاب اسالمی بعنوان بيرق
ارتجاع اسالمی به ميدان آمد.
انتظار من از فعالين اردوی آزاديخواھی
و برابری طلبی بدست گرفتن ابتکاراتی
است که بتواند روز جھانی زن را بعنوان
فرصتی برای ابراز وجود اردوئی کند که
برای ساختن يک دنيای بھتر مصمم
ھستند .بايد خود را سازمان داد و از ھمين
االن دست بکار شد و ارتباطات الزم و
ھماھنگی ھای الزم را بوجود آورد و در
سطح سراسری ھم بتوان جنبش
آزاديخواھی و برابری طلبی را نمايندگی
کرد .فرياد ما سراسری :آزادی ،برابری!

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.

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

آزادی زن

صفحه ٨
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ختنه؛ طهارت روح با شکنجه
شیوا گنجی
اش اره :اس تال اوباس انجو ب انوی اول نيجري ه
در کنفرانسی که از سوی کميته بين آفريقاي ی
مناسک س نتی تاثيرگ ذار ب ر س المت زن ان و
کودکان در سال  2003برگ زار ش د ،روز 6
فوري ه را ب ه عن وان روز جھ انی علي ه ختن ه
زن ان و دخ تران ،پي شنھاد ک رد .اي ن روز
بعدھا از سوی کميسيون حقوق ب شر س ازمان
مل ل متح د ب ا ن ام روز جھ انی "من ع ھرگون ه
م دارا ب ا مثل ه ک ردن ان دام جن سی زن ان" در
تق ويم روزھ ای بينالملل ی س ازمان مل ل
ت صويب ش د .ام روز  11س ال از آن روز
میگذرد ولی براساس آخرين اخب ار س ازمان
ملل ختنه ھمچنان سالمت  129ميليون را ب ه
خطر انداخته و تا سال  2030نيز  86ميليون
نفر ديگر را تھديد میکند.
يونيسف ،صندوق بينالمللی کودکان س ازمان
ملل متحد نيز ھشدار میدھد که بي ش از س ی
ميليون زن و دختر در دھه آين ده در مع رض
ختنه شدن ھستند .بيشتر اين دخ تران و زن ان
در  29ک شور ق اره آفريق ا و خاورميان ه
زندگی میکنند .تقدير شوم ختنه ش دن چون ان
ش کنجهای ب رای طھ ارت روح دخ تران و
زنان از پليدیھا! قربانيان را آزار میدھد.
ھر  10ثانيه يک قربانی
در ھر  10ثانيه يک دخ تر در جھ ان قربان ی
تفکری اشتباه میشود و مورد خ شونت ختن ه
قرار میگيرد .دخترانی که در معرض خط ر
ختنه يا مثله کردن اندام جنسی قرار میگيرند
به صورت معمول سن کمی دارند؛ اين خط ر
از سن نوزادی تا  15سالگی آنھا را به ش دت
تھديد میکند.
طب ق آخ رين آم ار منت شره س ازمان بھداش ت
جھانی  95درصد زنان و دخترانی ک ه م ورد
اي ن ش کنجه ق رار گرفتهان د ،در س ال 2005

در مصر رخ داده است .بعد از اتفاقی ک ه
در س ال  2007رخ داد و در ط ی آن
دخ تری  11س اله ج ان خ ود را از دس ت
داد ،دولت مصر اين عمل را غير قانون ی
اعالم کرد؛ ولی مردم مصر طبق سنت و
آيين چن د ھ زار س اله خ ود ھمچن ان ختن ه
دخ تران را ادام ه میدھن د .در اي ن مي ان
رواج س نت غل ط و تفک رات ناص حيح
درب اره ختن ه دخ تران در بي ن م سلمانان،
در تکرار و شيوع چنين م واردی اھمي ت
دوچندانی دارد.
مخالفت با ختنه ،مقابله با فرھنگ
م دافعان ختن هی زن ان و آن دس ته از
مجري ان اي ن رس م ق ديمی ک ه بي شتر از
م سلمانان آفريق ايی و اع راب ھ ستند
میگويند مردان بر طبق يک دستور دينی
ختن ه میش وند زن ان ن يز از اي ن قاع ده
مستثنی نيستند .برخی ب ر اي ن باورن د ك ه
آن دس ته از قباي ل و گروهھ ای غي ر
مسلمانی كه ھنوز اين رسم كھنه را عملی
میكنند ،آن را سنتی تاريخی و بخ شی از
فرھنگ خود میدانند.
م دافعان و مجري ان ختن هی زن ان و
دختران ،اين عمل را در کن ترل و کاھ ش
کششھای جن سی دخ تران مفي د میدانن د.
آنھا بر اين باورند که ختنه ،دختران را ت ا
دوران ازدواج ،پاك و منزه نگ اه م یدارد
و نيز بكارت دختران ) (Hymenباي د ت ا
ف را رس يدن ازدواج آن ان حف ظ ش ود.
ھ واداران اي ن رس م ،ختن هی زن ان را
ھمچني ن موج ب كن ترل تم ايالت جن سی
زنان و در نتيج ه وف ادار مان دن زن ان ب ه
شوھران خود میدانن د .برخ ی ديگ ر ني ز
میگوين د اي ن ك ار باع ث طھ ارت روح
دختران و زنان از پلي دیھا میش ود و از

نظر بھداشتی نيز برای آنان مفيد است.
ب رای زدودن ي ا تغي ير چني ن تفک ری و
ھمچنين به منظور تالش ب رای پاي ان دادن
به اي ن ش کل از خ شونت علي ه دخ تران و
زنان ،میبايست ب دون م دارا ،ب ا فرھنگ ی
مقابل ه ک رد ک ه مول ود ختن ه و موج د
خشونت است.
مصداق روشن شکنجه
يوني سف ،ص ندوق بينالملل ی کودک ان
س ازمان مل ل ھ شدار میدھ د ک ه بي ش از
سی ميلي ون زن و دخ تر در دھ ه آين ده در
معرض ختنه شدن ھستند .گيتا رائو گوپتا،
مع اون م دير اجراي ی يوني سف ،گفت ه ک ه
ختن ه دخ تران "تع دی ب ه ح ق ص حت و
سالمت" آنھاس ت .وی ي ادآور میش ود ک ه
در کشورھايی که انجام اي ن عم ل مرس وم
است رابطه مشخصی بين انج ام اي ن رس م
و م ذھب خاص ی ن يز وج ود ن دارد :ب ه
عنوان مثال در ناحيهای در جنوب نيجري ه
 5گ روه ن ژادی ب رش دس تگاه تناس لی
دخ تران را انج ام میدھن د ول ی تنھ ا ي ک
گروه از آنان م سلمان اس ت ،دو گ روه ک ه
اي ن عم ل را انج ام میدھن د بي شتر دارای
م ذھب م سيحی ھ ستند ،و دو گ روه ديگ ر
آيي ن و م ذھب بوم ی منطق ه را دارن د ک ه
ھي چ ارتب اطی ب ا اس الم ،م سيحيت و ي ا
ديگر اديان آسمانی ندارد.
س ازمان مل ل متح د بياني های ب ه مناس بت
روز جھ انی "من ع ھرگون ه م دارا ب ا مثل ه
ک ردن ان دام جن سی
صفحه ٩

حقوق برابر زن و مرد در ازای کار مشابه!

آزادی زن

صفحه ٩

شماره ١١۶

خطرات ناش ی از ناقصس ازی جن سی در
دوره ح املگی بهخ صوص در زم ان
زايم ان ،از ع وارض عم ل غيران سانی
ختنه است که بيشتر در جوامع عوامزده و
خرافاتی بر پايهی رسوم ،سنن و باورھای
غلط ديده میشود.

ختنه؛ طهارت روح با شکنجه ...
زن ان" منت شر ک رده اس ت .اي ن بياني ه
ناقصسازی اندام جن سی زن ان و دخ تران را
"نق ض آش کار و م سلم" حق وق ب شر زن ان
دان سته اس ت و تاکي د ک رده ک ه ھي چ بھان های
ب رای انج ام اي ن عم ل قاب ل پ ذيرش ني ست.
س ازمان مل ل میگوي د ناقصس ازی ان دام
جن سی زن "س نت و آيي ن" ني ست و م صداق
روشن "شکنجه" است.
خشونتی که ادامه دارد
ختن ه زن ان و دخ تران يک ی از ص ورتھای
خشونت عليه زنان است که ھنوز ادامه دارد.
 70ت ا  80درص د مثل ه ک ردن و ختن ه ،ب ا

استفاده از وسايل آلوده و غير بھداش تی و
بدون اس تعمال داروی بیح سی موض عی
انج ام میگ يرد و در م واردی ح تی ب ه
مرگ منجر میشود.
عفونتھ ای ش ديد و طوالن ی دس تگاه
تناسلی و مج رای ادراری ب ه ھم راه درد
ش ديد و غ ير قاب ل تحم ل در ھنگ ام
برق راری رابط ه جن سی ،عفونتھ ای
موض عی و عموم ی ب دن ،درگيریھ ای
ذھ نی و ناراحتیھ ای روح ی و روان ی
حاصل از اين امر و بروز ج وش اس کار
در ناحي ه بري دگی ،م شکالت ن ازايی و

در اي ن مي ان میت وان از س ازمانھا و
نھادھا و ھمچنين از فع االن حق وق ب شری
زنان انتظار داش ت ک ه ب ا اطالعرس انی و
آگاھیبخ شی در جامع ه ،ب ه م سير اش تباه
ب اوری ک ور و ب ه حرک تی ب ر پاي هی
فرھن گ و رس ومی نادرس ت پاي ان داد.
باشد تا از اين رھگ ذر س المت دخ تران و
زن ان بیدف اع ت ضمين ش ده و ھمچ ون
انسانی آزاد از حقوق انسانی خود بھرهمند
شوند* .
شيوا گنجی ،روزنامهنگار و فعال حقوق زنان

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

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

نه به حجاب!

آزادی زن

صفحه ١٠
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تغییر قانون اساسی تونس،
عقبگرد اسالمیستها ،پیشروی سکوالریسم
شهال نوری
بدنبال خيزشھای توده ای در شمال آفريقا و
خاورميانه ،که به »بھار عربی« معروف شد
در ماه ژانويه اتفاقی در تونس افتاد که
دوباره مسئله زن در خاورميانه را به
سرتيتر اخبار جھان کشاند .بعضی ھا
نوشتند :کشور تونس با اکثريت مسلمان وارد
تاريخ سياسی تازه ای شد که در آن
دمکراسی ،برابری حقوق زن و مرد ،آزادی
مذاھب و حقوق شھروندی تضمين شده است.
تعدادی ديگر اشاره داشتند بر به رسميت
شناخته شدن اديان غير ابراھيمی .بعضی
ديگر بدون اشاره به متن قانون اساسی
جديدالتصويب در تونس تا آنجا پيش رفتند که
اين قانون را يکی از مدرن ترين قوانين
اساسی در کشورھای عربی ناميدند .قانون
اساسی جديد که تا به حال رسانه ھا متن
کامل اصلی آنرا چاپ نکرده اند با رای
موافق  ٢٠٠نماينده پارلمان تونس در مقابل
 ١٢رای مخالف و  ۴رای ممتنع به تصويب
رسيد .گفته می شود قانون اساسی مذکور بر
خالف قوانين اساسی امروز بسياری از
کشورھای خاورميانه بر مبنای قوانين اسالم
نوشته نشده است.
الزم به ذکر است که اولين قانون اساسی
تونس که در ژوئن  ١٩۵۶و پس از استقالل
اين کشور از فرانسه تدوين شد ،پس از
خيزشھای توده ای و فرار بن علی در سال
 ٢٠١١کنار گذاشته شد و يک قانون اساسی
موقت جايگزين آن شد .اين قانون اساسی در
موقعيتی تدوين شد که  ٩١کرسی از ٢١٧
کرسی مجمع ملی مؤسسان متعلق به حزب
اسالمی النھضه بود .طبق قانون اساسی
موقت ،مجلس مؤسسان يک سال وقت داشت
تا قانون اساسی جديد را تدوين کند .اما اين
دوران پر از فراز و نشيب به دليل تقابل
احزاب اسالميستی که خواھان برقراری
قوانين شريعه بودند از يکطرف و احزاب
سکوالر با خواست جدايی دين از دولت از
طرف ديگر  ٣سال طول کشيد .در اين
دوران ،استعفای  ۵٢نفر از نمايندگان مجلس

بعد از ترور و قتل محمد البراھمی که
خود از اعضای اين مجلس بود عرصه
را به حزب اسالميستی النھضه تنگتر
کرد .النھضه که با فشار رو به گسترش
اعتراضات راديکال و سکوالر و
تحرکات وسيع جنبش کارگری و جنبش
آزادی زن عيله حکومت اسالمی و
قوانين اسالمی روبرو بود ،از وحشت
سقوط و با ژست »حفظ منافع ملی و
امنيت کشور بجای منافع حزبی« باالخره
بعد از  ٣سال مجبور به عقب نشينی شد.
اما آنچه که بعنوان مفاد بحث برانگيز
قانون جديدأ بتصويب رسيده در سطح
رسانه ھا طرح شده است مربوط می
شود به »شکل حکومت ،الزام بی طرفی
نيروھای ارتش و پليس نسبت به نيروھا
و احزاب سياسی و جرم بودن حکم به
تکفير« که خود گويای تأثير تقابل دائمی
جنبش آزاديخواھانه ،سکوالر و تأثير
حضور و پيشروی نيروھای چپ و
کارگری در متن خيزشھای توده ای در
تونس است.
در اين ميان مديای نان به نرخ روز
خور ،که تا ديروز النھضه و غنوشی را
نتيجه دمکراسی ميدانست ،امروز خبر
بتصويب رسيدن قانون اساسی را با
برجسته کردن مسئله "برابری کامل زن
و مرد در قانون اساسی جديد" طرح
ميکند .ظاھرا نتيجه ھر تالش و مبارزه
مردم عليه ارتجاع از نظر اين
ژورناليستھا بايد به نفع اسالم تمام شود.
اين ژورناليستھای اسالم زده تالش دارند
با اين سياستھا راه را بقای »اسالم
معتدل« بکوبند .ميگويند "در قانون
اساسی جديد ،اسالم "مذھب رسمی"
است اما حکومت بر پايه قوانين شريعت
بنا نشده است .اين قانون اساسی خدا
ناباوران و پيروان اديان غير ابراھيمی

نه به آپارتاید جنسی!

را ھم به رسميت می شناسد و از آن بيش،
برای زنان و مردان حقوق برابر را
تضمين کرده است".
جدال ادامه دارد
ھمه از جمله ھمين رسانه ھا ميدانند
اسالميستھای مجلس مؤسسان تونس تحت
فشار نيروھای سکوالر ولی به »خواست
خود« عقب نشينی می کنند تا به روز
اخوان المسلين در مصر دچار نشوند.
تونس بنا به تاريخ اش بيش از مصر در
آن سکوالريسم وزن اجتماعی دارد و
اسالميھا برای بقا با مشکالت حادتری
روبرو ھستند .واقعيت اما اينست که در
ھر قانونی که مقوله "مذھب رسمی" در
آن طرح شده ،آن قانون سکوالر نيست.
سکوالريسم "مذھب رسمی" کشور
برسميت نمی شناسد .نکته اساسی در
کشمکش اسالم و سکوالريسم در تونس
که خود را فعال در اين قانون اساسی جديد
نشان ميدھد ،اينست که اسالميون النھضه
و شرکا عليرغم ترور و سرکوب ،نھايتا
زير فشار سکوالريسم و برابری طلبی و
چپ جامعه ناچار شدند عقب بنشينند و
سازش کنند .اين قانون اساسی چون ھنوز
اسالم را بعنوان "دين رسمی" تعريف
کرده است نميتواند قانونی سکوالر باشد و
يا معرفی شود اما در قياس يا قوانين قبلی
که بر اساس شريعت اسالمی بود يک قدم
بزرگ به جلو است.
زنان در تونس با اين قدم موقعيت خود را
در کشمکش با اسالميون مستحکم ميکنند
و اسالميھا نيز تالش دارند اوضاع را به
نفع خود برگردانند .جدال سياسی
آزاديخواھی و ارتجاع در تونس تمام نشده
است.
***

آزادی زن

شماره ١١۶

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 ١١۶

تلویزیون مدوسا

تلویزیون آزادی زن

روزهای جمعه ها از ساعت  2تا 3

هر یکشنبه ساعت ۱۸ ٫۳۰

بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی

بوقت تهران از شبکه هات برد
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به سازمان آزادی زن بپیوندید!

