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!آزادی زن معیار آزادی هر جامعه است  

 

        

 آپارتاید جنسی در ایران باره در 
 مصاحبه رادیو انترناسیونال با آذر ماجدى 

 

 با رادیو موج کوتاه انترناسیونال صورت گرفته است ۲۰۰۲این گفتگو در زمستان سال           
 

آپارتايد .  لطفا کمى در اينمورد توضيح دھيد.  لفظ آپارتايد جنسى درادبيات حزب کمونيست کارگرى زياد بکار برده ميشود :سياوش دانشور
 جنسى به چه معناست؟

 
تا آنجا که به يک نظام سياسى مربوط ميشود، سابقه آن برميگردد به آفريقاى جنوبى که .  خود کلمه آپارتايد بمعنى جدائى است :آذر ماجدى

اين رژيم از اوايل قرن بيستم تا ھمين چند سال پيش سرکار بود و تمام .  رژيم آن بر مبناى تبعيض نژادى و جدائى نژادھا بنا شده بود
 .سياستھايش مبتنى بر جدائى سفيدپوستان از سياه پوستان و رنگين پوستان بود

 
ن سفيد پوستان قشر ممتاز جامعه بودند بعد از آنھا رنگين پوستان بودند که از خيلى از حقوق و مزايا بى بھره بودند و در آخر سياه پوستا

اين نظام بعنوان يک نظام فاشيستى در دنيا شناخته شده بود و جريانات .  قرار داشتند که تقريبا از تمام مزايا و حقوق اجتماعى محروم بودند
مترقى، کمونيستھا، آزاديخواھان و طرفداران حقوق بشر چه در خود آفريقاى جنوبى چه در ديگر نقاط دنيا، عليه آن به مبارزه و اعتراض 

 .برخاستند تا وقتى که اين رژيم تسليم شد و از پا افتاد
 ۲صفحه                                                                                                                                                                                                                               

فحشاءمبارزه با   
نوشته منصور حکمتاز یک دنیای بهتر   

 

 چرا؟" آزادی یواشکی"   
ای با ھمين   نام آزادی يواشکی، و صفحه ھا افتاد به  اين روزھا در دنيای مجازی موضوعی بر سر زبان

نژاد به  نگار ايرانی خارج از کشور مسيح علی بوک وجود دارد که مديريت آن را روزنامه نام در فيس
عھده دارد، اين صفحه ھم موافقين و ھم مخالفين خاص خود را دارد و سر و صدای زيادی در دنيای 

نژاد عکسی از خودشان را بدون روسری  مجازی به راه انداخته، ايده از روزی شروع شد که خانم علی
در حال رانندگی منتشر کردند و از زنان ايرانی درخواست کردند اگر ھمچين عکسھای دارند را 

 .برايشان ارسال کنند و حس و حال خودشان را نيز بنويسند
 
 

 ۷صفحه                                                   شیوا گنجی                                                                                                                    

 

 بیانیه سازمان آزادی زن

  حجاب سر درد رژیم اسالمی



 

 

ما وقتى از آپارتايد جنسى در ايران صحبت 
در واقع تشابه آنرا با نظام آپارتايد .  ميکنيم

به .  نژادى در آفريقاى جنوبى نشان ميدھيم
اين معنى که در ايران زنان و مردان را از 
ھم جدا کرده اند و زنان را از حقوقشان 

اين جداسازى عينا ھمان .  محروم کرده اند
سال پيش در  ١٥ما حدود .  آپارتايد است

ادبيات مان نظام جمھورى اسالمى را 
و اکنون شاھد آن .  آپارتايد جنسى خوانديم

ھستيم که جريانات ديگر ھم از اين لفظ در 
 .توصيف جمھورى اسالمى استفاده ميکنند

 
در مورد آفريقاى جنوبى  :سياوش دانشور

بخش وسيعى از مردم دنيا اين ترم را بکار 
. ميبردند و به آن حکومت آپارتايد گفته ميشد

اما ما نمى بينيم که جمھورى اسالمى را با 
چرا؟ چه تفاوتى بين ستم .  اين صفت بشناسند

بر اساس جنسيت و ستم براساس نژاد وجود 
 دارد؟

 
يک دليل اصلى آن اين است که  :آذر ماجدى

خود رژيم آفريقاى جنوبى خودش را با اين 
يعنى اعالم کرده بود که .  لفظ تعريف ميکرد
" توسعه جداگانه نژادھا"سياستھايش بر 

آفريقاى جنوبى با اين استدالل .  مبتنى است
تبعيض و جدائى نژادى را در آفريقاى 

ولى اين استدالل تنھا .  جنوبى توجيه ميکرد
توسط جريانات و دولتھاى ارتجاعى خريدار 

جريانات .  پيدا کرد و آنھم براى مدتى
آزاديخواه، بشردوست، و کمونيست ھا اين 
نظام را بعنوان نظامى عميقا ارتجاعى، 
 .عقب مانده، سرکوبگر و فاشيستى شناختند

 
ما اکنون داريم ھمان ترم را با ھمان بار 
ارتجاعى در مورد جمھورى اسالمى استفاده 

 .ميکنيم
 

اينکه چرا اين ترم در سطح جھانى در مورد 
جمھورى اسالمى بکار نميرود بخاطر اين 
است که اوال ھنوز خيليھا از تمام جوانب اين 
نظام مطلع نيستند و دوما به يمن تئورى 

 ٩٠و  ٨٠نسبيت فرھنگى که در دھه ھاى 

!نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی  

مطرح شده، آنچه بر )  ٨٠مخصوصا (
سر زنان در کشورھاى اسالم زده ميآيد 
در جوامع غربى بعنوان فرھنگ و 
مذھب خود آنھا توجيه ميشود و به آن 

حزب کمونيست کارگرى .  نقدى نميشود
ايران و کمپين بين المللى دفاع از 
حقوق زنان در ايران سعى کرده اند 
افکار عمومى دنيا را نسبت به اين 
واقعيت آگاه کرده و آپارتايد جنسى در 
ايران را به ھمه بشناسانند و نشان دھند 
که آپارتايد جنسى به ھمان زشتى و 
کراھت آپارتايد نژادى در آفريقاى 

و بايد در سطح دنيا با آن .  جنوبى است
ما تالش کرده ايم که به .  مبارزه شود

مردم نشان دھيم که نظامى که در ايران 
حاکم است يک نظام مبتنى بر آپارتايد 
جنسى، به ھمان کراھت نظام آپارتايد 
نژادى در آفريقاى جنوبى است و اين 
مساله ھيچ ربطى به فرھنگ و مذھب 

 .ندارد" خود مردم"
 

. ما تاکنون پيشرفتھاى زيادى کرده ايم
اکنون براى خيليھا اين ترم شناخته شده 
و جمھورى اسالمى در ميان بسيارى 
جريانات آزاديخواه و بشردوست 
بعنوان نظام آپارتايد جنسى معرفى و 

 .محکوم ميشود
 

نابرابرى بين زن و  :سياوش دانشور
مرد يک واقعيت است که کم و بيش در 

ممکن است .  ھمه جاى دنيا وجود دارد
در مقابل صحبت شما گفته شود که ستم 
بر زنان مختص حکومتھاى دينى و 

شما چه پاسخى به اين .  اسالمى نيست
 استدالل ميدھيد؟

 
من اين بحث را که در  :آذر ماجدى

تمام دنيا نابرابرى وجود دارد قبول 
اما تفاوت زيادى ھست بين آنچه .  ميکنم

که ما در سوئد و فرانسه و غيره مى 
بينيم با کشورھائى که در آنھا اسالم 
بعنوان مذھب رسمى حاکم است و 
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 آپارتاید جنسی در ایران باره در 

 ...مصاحبه رادیو انترناسیونال با آذر ماجدى 

دولتھاى سرکوبگر و مستبد اين کشورھا 
اسالم را بعنوان قوانين کشور در آورده، و 
سنتھا و فرھنگ اسالمى را به مردم تحميل 

حتى در اين کشورھا نيز .  کرده اند
در .  بيحقوقى با درجات مختلفى وجود دارد

بعضى از آنھا يکسرى حقوق مدنى 
برسميت شناخته شده که در بعضى ديگر 

 .نيست
 

وقتى در مورد جمھورى اسالمى و 
حکومت طالبان در افغانستان و يا ديگر 
کشورھائى که رسما خودشان را يک 
کشور اسالمى معرفى ميکنند و مذھب 
کامال در تمام عرصه ھاى حکومت دخيل 
است، صحبت ميکنيم کامال معلوم است که 
وضع زنان در اين جوامع بمراتب بدتر از 

در اين کشورھا .  جاھاى ديگر است
آپارتايد و جداسازى زن و مرد بطور 

اين فقط تبعيض و .  رسمى وجود دارد
بيحقوقى زن نيست بلکه جداسازى کامل 
دو جنس است ھمانطور که در آفريقا 

 .جداسازى نژادھا بود
 

تاکيد شما در بحث  :سياوش دانشور
آپارتايد جنسى بيشتر روى جدا سازيھا 
متمرکز است يا قلمرو حقوق نابرابر براى 

 زنان؟
 

اما .  آپارتايد يعنى جداسازى :آذر ماجدى
در اين جداسازيھا ھميشه يک نژاد بر نژاد 
ديگر، يک جنس بر جنس ديگر، يک قوم 
بر قوم ديگر و يک مذھب بر مذھب ديگر 

آپارتايد به اين معنى نيست که .  تفوق دارد
اين دو گروه با ھم حقوق برابر دارند، فقط 

اين جداسازيھا ھمانطور .  از ھم جدا ھستند
که ما در آفريقاى جنوبى ھم شاھد آن بوديم 

ناشى از تبعيض، 
 ۳صفحه 



 

 

بيحقوقى و نابرابرى شديدى است که بين دو 
در ايران ھم ما شاھد .  دسته وجود دارد

. تبعيض، بيحقوقى و ستمکشى زن ھستيم
وقتى ما در مورد آپارتايد حرف ميزنيم 

در .  منظورمان جداسازى در آن کشور است
يک کشور ممکن است ستم شديدى بر زنان 

اما جداسازى بين زن و مرد در .  وارد شود
به چنين نظامى .  قوانين وجود نداشته باشد

اين يک نظام مردساالر .  آپارتايد گفته نميشود
در مورد آپارتايد جنسى .  و شوينيست است

در ايران منظورم جداسازى بين زن و مرد 
و تحميل حجاب اجبارى به زنان در سطح 

 .قانون است
 

شما اشاره کرديد به جامعه  :سياوش دانشور
اى که جداسازى در آن نيست اما بعنوان يک 
جامعه مردساالر حقوق زن در آن رعايت 

سوال من اين است که چه درجه .  نميشود
فرھنگ مردساالر و ضد زن در ايران در 

 اعمال آپارتايد جنسى موثر است؟
 

وقتى بحث بر سر آپارتايد  :آذر ماجدى
جنسى است کامال در ارتباط تنگاتنگ با 

اسالم .  اسالم و مذھب صحبت ميشود
حجاب، .  جداسازى زن و مرد را تبليغ ميکند

بحث اندرونى و درونى، اينکه زن نبايد در 
کنار مرد باشد چونکه زن يک موجود 
شيطانى است که مرد را تحريک ميکند و 

مرد ھم يک .  وى را از زندگى باز ميدارد
آدم کامال بدون کنترل است که فقط 
ھورمونھايش بر ھمه چيز حکم ميراند و يک 

اين .  نگاه به زن ميتواند زندگيش را نابود کند
از .  نگرش مردساالر و عقب مانده اى است

زن يک چھره شيطانى ارائه ميدھد و مرد را 
بى اراده و بى کنترل معرفى ميکند و ھرچند 
که مرد را بر زن حاکم ميکند اما در واقع به 

 .ھردو جنس توھين ميکند
 

بھمين خاطر .  اسالم آپارتايد را تجويز ميکند
است که آپارتايد جنسى فقط در کشورھاى 

در کشورھاى ديگر .  اسالم زده وجود دارد
که مذاھب ديگر حاکم ھستند نابرابرى و 

! برابرى کامل و بیقید و شرط زن و مرد  

فرھنگ مردساالر وجود دارد اما با يک 
زن و مرد .  نظام آپارتايد روبرو نيستيم

زن .  ميتوانند در اتوبوس کنار ھم بنشينند
زن و مرد با .  مجبور نيست چادر سر کند

ھم در يک اداره کار ميکنند و تبعيض 
عليه زنان ھم اعمال ميشود اما مجبور 

اين اسالم است .  نيستند از ھم جدا باشند
که آپارتايد جنسى را تجويز و تبليغ 

 .ميکند
 

خود زنان در ايران  :سياوش دانشور
چگونه به اين مساله برخورد ميکنند؟ چه 
جبھه ھاى اصلى براى مقابله و مقاومت 
در برابر اين آپارتايد وجود دارند؟ اين 

 مبارزه چه ابعادى دارد؟
 

زنان و جامعه ايران اصال  :آذر ماجدى
از ھمان اولى .  آپارتايد را پذيرا نشده اند

که حجاب اجبارى توسط جمھورى 
اسالمى مطرح شد و شروع کردند به 
اخراج زنان از سر کار و برگرداندن آنھا 

مدت خيلى کوتاھى بعد (به خانه ھايشان 
 ١٧از سرکار آمدن جمھورى اسالمى در 

از ھمان اول جمھورى )  ١٣٥٧اسفند 
ما .  اسالمى خودش را با زنان روبرو ديد

شاھد يک مبارزه عظيم عليه جمھورى 
در آن زمان ھنوز ھم .  اسالمى بوديم

توھم زيادى در مورد رژيم وجود داشت 
و خيليھا آنرا حاصل انقالب ميدانستند نه 

 .حاصل سرکوب انقالب
 

از ھمان روز تاريخ جمھورى اسالمى 
مملو بوده است از زن ستيزى و مبارزه 
بيوقفه زنان در مقابله با قوانين ضدزن و 

ما در اين چند سال شاھد .  عقب مانده
. گسترش و تعميق اين مبارزات بوده ايم

بخصوص از طرف نسل جوان که زير 
. بار اين قوانين و سنتھا نميرود

در  ٥٠دانشجويان دختر اکنون بيش از 
. صد کل دانشجويان را تشکيل ميدھند

اينان تالش ميکنند در مقابل جمھورى 
اسالمى مقاومت کنند، ياد بگيرند و 

اکثر آنھا بعد از اتمام .  مستقل باشند
دانشگاه با انواع و اقسام موانع براى شغل 

قوانين مذھبى و .  يابى روبرو ميشوند
سنتى جلو رشد دختران و زنان را در 
عرصه ھاى مختلف اجتماعى، اقتصادى 
و سياسى ميگيرد و نميگذارد حتى زنانى 
که جزو سيستم دولتى ھستند و باصطالح 
 .خودشان خودى ھستند، ھم پيشرفت کنند

 
ھمانطور که اشاره  :سياوش دانشور

کرديد، شما براى لغو آپارتايد جنسى 
حزب کمونيست کارگرى .  مبارزه ميکنيد

چه .  ايران اين را در برنامه اش دارد
موانع اصلى در برابر اين جنبش و ھدف 

 قرار دارند؟
 

مھمترين مانع ھر نوع بھبود  :آذر ماجدى
. در وضعيت زنان جمھورى اسالمى است

درتمام عرصه ھاى ديگر ھم مانع اصلى 
جمھورى اسالمى است، در مورد وضع 
زنان بطريق اولى مانع اصلى جمھورى 

بايد اين رژيم را از پيش پا .  اسالمى است
برداريم، تمام قوانين تبعيض آميز و 
مردساالرانه اش را لغو کنيم تا بتوانيم 
ھمانطور که در برنامه حزب کمونيست 
کارگرى آمده است برابرى کامل و بدون 
. قيد و شرط بين زن و مرد را پياده کنيم

ريز اين قوانين در برنامه حزب کمونيست 
 .کارگرى آمده است

 
در صورتى که حزب کمونيست کارگرى 
در ايران بقدرت برسد، در اولين روز 
بقدرت رسيدنش آزادى و برابرى بدون 

کليه .  قيد و شرط انسانھا را اعالم ميکند
قوانين تبعيض آميز را لغو ميکند و 
برابرى زن و مرد را در تمام امور، 

" يک دنياى بھتر"ھمانگونه که در برنامه 
آمده است بعنوان قانون کشور اعالم 

بعالوه بايد امکاناتى ايجاد شود که .  ميکند
کسانى که ميخواھند مبارزه برابرى 
طلبانه را گسترش دھند و عليه فرھنگ و 
بينش مردساالرانه مبارزه کنند بتوانند در 
فضائى آزاد و با در اختيار داشتن ابزار 

ھمچنين .  رسانه ھا اينکار را پيش ببرند
در مراکز آموزش و پرورش، مدرسه ھا، 
دانشگاھھا و شھر و روستا اين مبارزه 

عالوه بر .  بايد عميقا گسترش پيدا کند
موانع قانونى بايد با بقاياى سنت و 
فرھنگ مردساالر و عقب مانده يک 

مبارزه جدى و 
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 .آگاھگرانه سازمان يابد
 

نظر شما در مورد رابطه  :سياوش دانشور
نظام سرمايه دارى و حکومت دينى چيست؟ 
آيا آپارتايد جنسى مطلوب سرمايه دارى در 

 ايران است؟
 

بنظر من اگر يک دولت  :آذر ماجدى
متعارف سرماى دارى بخواھد در ايران 
سرمايه گذارى و انباشت کند، آپارتايد جنسى 
را نه تنھا اصال الزم ندارد بلکه مانع کارش 

ولى چرا آپارتايد جنسى در جامعه .  است
حاکم شده است؟ جواب آن برميگردد به 

سال پيش، زمانى که  ٢٢شرايط ايران در 
يک انقالب توده اى عليه نظام سرکوب و 
استبداد سلطنتى براه افتاده بود و ميرفت که 
با برکندن حکومت پھلوى ارکان بورژوازى 

در اين انقالب اين .  در ايران را ھم بلرزاند
چشم انداز وجود داشت که چپ بقدرت 

پس براى مقابله با نيروھاى چپ و .  برسد
براى سرکوب خواسته ھاى انقالبى مردم، 
بورژوازى با ھمکارى دول غربى نظام 
اسالمى را بر مردم و جامعه ايران تحميل 

براى سرکوب آن انقالب بعد از اينکه .  کرد
جمھورى اسالمى بر سرکار آمد الزم بود 
جامعه به عقب رانده شود و ارتجاع در تمام 
ارکان سياسى و فرھنگى و اجتماعى حاکم 

و اينجاست که ما شاھد شکل گرفتن .  شود
 .نظام آپارتايد جنسى و سرکوب زنان ھستيم

 
يعنى منطورتان اين است  :سياوش دانشور

که مجبور شدند جمھورى اسالمى را عليرغم 
 تمايلشان بپذيرند؟

 
انقالب ايران يکى از .  دقيقا :آذر ماجدى

يک انقالب .  انقالبھاى عظيم قرن بيست بود
اين .  عظيم توده اى عليه ديکتاتورى و خفقان

انقالب با تمام ابھاماتش توانست سلطنت را 
سرکوب کند و ميرفت که نيروھاى چپ را 
سرکار بياورد و آزادى را در جامعه پياده 

به اين خاطر بود که بورژوازى نجاتش .  کند
 .را در سرکار آوردن جمھورى اسالمى ديد

!اسالم ضد زن است  

از آن پس مساله زن به يک بارومتر 
. سياسى جامعه ايران تبديل شده است

يعنى ھروقت جمھورى اسالمى ميخواھد 
حمله اى را به کل جامعه شروع کند و 
مردم را عقب براند و سرکوب کند به 

و بى "  بدحجاب"زنان .  زنان حمله ميکند
حجاب را شالق ميزند، تيغ ميکشد و 

ھروقت اين رژيم ميخواھد .  اسيد ميپاشد
ارعاب را در جامعه راه بيندازد به زنان 

 .حمله ميکند
 

سال  ٢٣اين شرايط جامعه ايران در 
اگر آپارتايد جنسى در .  گذشته بوده است

ايران حاکم است در درجه اول بخاطر 
نياز بورژوازى ايران و جھان به 

اما .  سرکوب انقالب مردم ايران است
اينروزھا ديگر اگر آپارتايد جنسى را 
حذف کنى از جمھورى اسالمى اثرى 
باقى نخواھد ماند و اين در خود يک 
تناقض عظيم براى بورژوازى ايران شده 

 .است
 

امروز و از نظر  :سياوش دانشور
دولتھاى غربى اين مساله چگونه است؟ 
با توجه به اينکه حکومتھاى مذھبى 
قوانين دست و پا گيرى دارند که مانع 

آيا اين دولتھا ھم .  فعاليت سرمايه ميشوند
مخالف اسالميت غليظ و دخالت مذھب 

 در زندگى مردم ھستند؟
 

ببينيد مساله اينجاست که  :آذر ماجدى
جمھورى اسالمى و تقويت جنبش ھاى 
اسالمى در منطقه کار خود دولت ھاى 

براى مقابله با چپ و .  غربى است
کمونيسم و در طول جنگ سرد براى 
مقابله با بلوک شرق، غرب و در راس 
آن دولت آمريکا از اين جنبش ھاى از 
نظر مالى، سياسى، و نظامى حمايت کرد 
و اين جانوران را به جان مردم منطقه 

نمونه جمھورى اسالمى و .  انداخت
افغانستان نمونه ھاى خيلى مھم اين 

 .سياست است

ولى االن اين جريانات بعضا موى دماغ 
دولتھاى غربى، يا .  غرب شده اند

بورژوازى جھانى با يک رژيم مذھبى 
بخصوص اسالمى، مثل جمھورى اسالمى 
ھمخوانى ندارند و تا زمانى که چنين 
رژيمى سرکار است ما شاھد صدور 
سرمايه به ايران و متعارف شدن رشد 

منتھا .  سرمايه در اين کشور نخواھيم بود
آنھا نميتوانند براحتى تصميم بگيرند که 
اين رژيم بدرد نميخورد پس بايد آنرا 

با وجود اينکه رژيم .  عوض کرد
جمھورى اسالمى به اين شکلش مانع رشد 
سرمايه است، دولتھاى غربى ھمچنان از 
جمھورى اسالمى در مقابل جنبش مردم 
براى سرنگونى ميايستند و با آن مقابله 

بشدت عوامفريبى ميکنند و در .  ميکنند
اگر .  مورد اوضاع ايران دروغ ميگويند

رسانه ھاى غربى را مدتى دنبال کنيد مى 
بينيد که سرتاپا دروغ و عوامفريبى در 

اين از آنروست که .  مورد ايران است
. بورژوازى از انقالب مردم ميترسد

ميخواھد که از درون خود رژيم 
اصالحاتى را در آن بوجود آورد، ھر چند 
که ديگر االن در تجربه ھم ثابت شده 
است که اينکار در جمھورى اسالمى يک 

 .خيال خام است
 

يک مساله مھم اينست که اگر يک انقالب 
ديگر صورت بگيرد اينبار کمونيسم يک 

کمونيسم .  نيروى جدى در صحنه است
کارگرى يک نيروى جدى در انقالب آتى 
ايران است و در فرداى سرنگونى 
جمھورى اسالمى شانس پيروزى جدى 
در مقابلش قرار دارد، به اين خاطر 
نميتوانند براحتى حتى با جمھورى 

تالش ميکنند که در .  اسالمى مخالفت کنند
درون خود رژيم اصالحاتى بوجود 
آورند، و يک جمھورى اسالمى معتدل تر 

دفاع .  و ماليمترى را سرکار بياورند
غليظ اين دولتھا از خاتمى در چند سال 

فکر .  اخير بر ھمين مبنا استوار بود
ميکردند با اينکار ميتوانند اصالحاتى در 
جمھورى اسالمى ايجاد کنند و شرايط 
موجود را به شرايطى متعارفتر تبديل 

 .کنند
 

سلطه و عملکرد  :سياوش دانشور
آپارتايد در غرب معموال با بحث فرھنگ 
مردم و تئورى نسبيت فرھنگى توجيه 

با اين حساب .  ميشود
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مخالفت غرب با اسالميت جمھورى اسالمى 
 را چگونه ميشود توضيح داد؟

 
بطور قطع دول غربى ترجيح  :آذر ماجدى

ميدھند با جوامعى سر و کار داشته باشند که 
. فرھنگشان به فرھنگ غرب نزديکتر است

منظورم اين است که از نظر اجتماعى و 
مثال زنان .  فرھنگى به غرب نزديکتر باشند

حجاب نداشته باشند، خوردن مشروبات 
الکلى آزاد باشد، مردم با خيال راحت به 
. سينما و ديگر مراکز تفريحى بروند و غيره

تا آنجا که به سياست برميگردد در اکثر 
کشورھاى باصطالح تحت سلطه 
ديکتاتورھاى خشنى سر کار ھستند که 

 .مستقيما از طرف غرب حمايت ميشوند
 

در مورد نسبيت فرھنگى من فکر ميکنم اين 
اول .  ايده بدو دليل توانسته اشاعه و رشد يابد

ترس دول غرب از تروريسم جريانات 
اسالمى و مخصوصا جمھورى اسالمى 

فتواى قتل سلمان رشدى، ترور و .  است
تھديد شھروندان غربى و حتى ترور 
شھروندان ايرانى در خارج کشور يک نوع 
ترس را در ميان افکار عمومى غرب دامن 

مردم و دولتھاى غربى نگران ھستند که .  زد
تروريستھاى اسالمى جامعه شان را درھم 

اين ترس يکى از داليل اصلى پا .  بريزند
 .گرفتن اين تئورى در جوامع غربى بود

 
شرايط عمومى پايان جنگ سرد و شکست 
شوروى و بلوک شرق ھم به پا گرفتن اين 
. تئورى در کشورھاى غربى کمک کرد

مقبول افتادن بحثھايى از اين نوع که اگر 
زنان چادر سرشان ميکنند، اگر احکام 
سنگسار و قصاص در اين جوامع اجراء 
ميشوند، اگر آپارتايد جنسى در چنين 
جوامعى حاکم است و غيره اينھا ھمه 
فرھنگ مردم است، و فرھنگ ھر کسى 
محترم است، پس بايد آنھا و جناياتى که در 

 .آن جوامع انجام ميگيرد بحال خود گذاشت
 

اين توجيھى بود براى اتفاقى که داشت 

!مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان

ميافتاد نه لزوما باور آکادميستھائى که 
اين تئورى .  اين تئورى را اشاعه ميدادند

قرار است به افکار عمومى غرب 
بقبوالند که اگر زن ايرانى مجبور است 
حجاب سر کند، اگر او را سنگسار 
ميکنند، اگر آپارتايد جنسى را رسما در 
جامعه پياده ميکنند اگر زن افغانى 
نميتواند پايش را از خانه اش بيرون 
بگذارد و به بيمارستان برود و ميميرد 
بخاطر اينکه مردى نيست که او را به 
بيمارستان ببرد، اينھا فرھنگ مردم 

اين فرھنگى است که ميگويند .  است
ھمانطور .  فرھنگ جوامع اسالمزده است

که گفتم اين توجيه ايدئولوژيک و 
تئوريک و فکرى بود براى تحميل کردن 

اما اکنون .  افکار ارتجاعى بر مردم
تئورى نسبيت فرھنگى ديگر آن بازار 
گرم را ندارد و مبارزات پيگير جرياناتى 
مثل ما، جريان کمونيسم کارگرى، که 
بيش از ده سال است عليه اين تز 
ارتجاعى و کھنه پرستانه مبارزه کرده 
است ضد بشرى بودن اين تز را افشاء 

مبارزه اى که ما کرده ايم، .  کرده است
کمپينھائى که راه انداختيم، سمينارھائى 
که گرفتيم و ھمه اينھا باعث شد، تز 
نژادپرستانه و ضد بشرى نسبيت 

 .فرھنگى از سکه بيافتد
 

اين بحث نسبيت  :سياوش دانشور
فرھنگى ھمانطور که شما ھم اشاره 
کرديد بعد از سقوط شوروى و عروج 
اسالم سياسى سر درآورد و عمال با 
طرح تعيين حق متفاوت بر اساس 
فرھنگ متفاوت يک نوع عقب نشينى را 

اما .  به جنبشھاى آزاديخواھانه تحميل کرد
امروز که اسالم سياسى در سراشيبى 
قرار گرفته است اين تز در کجا قرار 
گرفته است؟ کال اين سيستم فکرى در 
 دنياى امروز کجاست و چه نقشى دارد؟

 
نسبيت فرھنگى اکنون ديگر  :آذر ماجدى

نقش چندانى در دانشگاھھا و در ميان 

آکادميستھا ندارد، رسانه ھا در مورد آن 
ما اکنون شاھد .  چندان جرف نميزنند

روشنگرى ھاى زيادى در مورد شرايط 
. زنان در کشورھاى اسالم زده ھستيم

روزنامه ھا شروع به نوشتن و افشاگرى 
از کمپينھائى که ما .  در اينمورد کرده اند

سازمان داده ايم مثال کمپين عليه سنگسار 
 .استقبال وسيعى شده است

 
اين ايده ھا نه فقط از طرف بخشھاى 
مترقى جامعه که قبال از طرف بحث 
نسبيت فرھنگى خلع سالح شده بودند و 
اکنون بطور تھاجمى عليه آن حرف 
ميزنند، بلکه از طرف افکار عمومى دارد 

ما مثال .  به يک ايده منزوى تبديل ميشود
در کشورھاى اسکانديناوى شاھد اين 
ھستيم که فعاليتھاى دوستان ما عليه اسالم 
و مذھب، عليه قوانين مذھبى و نقشى که 
آنھا در سرکوب زنان دارند بسيار نقش 
مھمى در آگاھگرى افکار عمومى داشته 

اينکه اسالم سياسى دارد دوران .  است
حضيضش را ميگذراند ھم قطعا تاثير 
داشته است اما بنظر من روشنگريھا و 
مبارزات بيوقفه اى که در اينمورد انجام 

در .  شده نقش اصلى را بازى کرده است
چند سال اخير ما بطور کلى شاھد چرخش 
جوامع غربى بطرف ايده ھاى راديکال و 

و  ٨٠به نسبت دھه ھاى .  مترقى ھستيم
 .که جامعه بطرف راست چرخيده بود ٩٠

 
جمھورى اسالمى از  :سياوش دانشور

يک نوع حقوق بشر اسالمى صحبت 
ميکند و اين را دقيقا بر اساس نسبيت 
فرھنگى و اسالمى بودن جامعه ايران 

بنظر شما فعالين جنبش .  مطرح ميکند
برابرى طلبانه زنان چگونه بايد با اين 

 بحث برخورد کنند؟
 

بنظر من بحث حقوق بشر  :آذر ماجدى
جمھورى . اسالمى يک جوک بيشتر نيست

اسالمى مجبور است در مقابل ھجوم 
عظيمى که چه در خارج کشور و چه در 
داخل با آن روبرو است دفاعياتى فراھم 

اين حقوق بشر اسالمى يعنى چه؟ .  کند
يعنى اينکه زن برده و جنس درجه چندم 
بحساب بيايد؟ حقوق بشر اسالمى، يعنى 
سنگسار، اعدام، چشم درآوردن و قصاص 

حقوق بشر اسالمى يعنى .  و غيره و غيره
اين، در واقع بايد به آن بيحقوقى بشر 

بنظر .  اسالمى گفت
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من آنقدر ضد بشرى بودن اين قوانين بر ھمه 
روشن است که ما حتى الزم نيست دست به 

جامعه بطور کلى به .  افشاگرى زيادى بزنيم
ضديت با اسالم، مذھب و قوانين اسالمى 
روى آورده و اکثريت قريب به اتفاق مردم 

 .خواھان سرنگونى اين رژيم ھستند
 

حکومت اسالمى ميداند که  :سياوش دانشور
مردم کامال ضد قوانين مذھبى و اسالمى 
ھستند و ھمچنين ميدانند که اين قوانين مانع 
رشد سرمايه دارى در کشور و ادامه يافتن 

پس چرا .  بحران اقتصادى کنونى ھستند
 اينھمه بر اسالميت اين نظام تاکيد ميکنند؟

 
بخاطر اينکه اگر از اسالميت :  آذر ماجدى

اين رژيم بگذرند چيزى از آن باقى نخواھد 
. مجبورند به اسالميت اين نظام بچسپند.  ماند

اگر از اسالميتشان بگذرند کل نظام 
جمھورى اسالمى در يک آن ذوب ميشود و 
از بين ميرود و از اين نظام و از اين رژيم 

حتى اگر وجوھى از اين نظام .  چيزى نميماند
را عوض کنند، اگر مثال حجاب را لغو کنند، 
اگر فقط آپارتايد جنسى را لغو کنند، يعنى 
اجازه بدھند زنان بدون ترس از اسيد و 
شالق بدون حجاب به خيابان بيايند، چيزى 
از اسالميت اين رژيم نخواھد ماند و اين 

اسالمى بودن، .  بمعنى نابودى آن خواھد بود
ارتجاع و تحجر جز شناسنامه جمھورى 
اسالمى است روزى که آنرا از اين رژيم 

اين اتفاقى .  بگيرند اين رژيم نابود خواھد شد
است که ما االن شاھد بوقوع پيوستن آن 

 .ھستيم
 

يعنى بحث شما اين است  :سياوش دانشور
. که اين نتيجه بحران جمھورى اسالمى است

نه ميتوانند .  اينکه اينھا راه پس و پيش ندارند
به اين شکل پيش بروند و نه قادرند رژيم را 

 عوض کنند؟
 

اگر .  بنظر من ھمينطور است :آذر ماجدى
بخواھند کوتاه بيايند و اصالحاتى را بپذيرند 
ميدانند که مردم در ھمين سطح متوقف 

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

نخواھند شد و مطالبات بيشتر و بيشترى 
وقتى آنھا .  را مطرح خواھند کرد
مذھبيھا مردم   -ميگويند مثال آزادى ملى 
وقتى ميگويند .  ميگويند آزادى ھمه

زندانيان سياسى خودى آزاد شوند، مردم 
ميگويند ھمه زندان سياسى بايد آزاد 

اگر ھم بخواھند وضعيت را به .  شوند
ھمين شکلى که ھست نگه دارند مردم 
تحمل نميکنند و ما ھم اکنون شاھد يک 
جنبش سرنگونى طلب خيلى عظيم در 

اين بحرانى است که .  ايران ھستيم
جمھورى اسالمى در آن گرفتار است و 
دير يا زود منجر به سرنگونى آن خواھد 

 .شد
 

شما از حجاب بعنوان  :سياوش دانشور
. بارومتر اوضاع سياسى ايران نام برديد

در ادبيات حزب بطور کلى ھم حجاب 
چرا .  سمبل آپارتايد جنسى معرفى ميشود

فکر ميکنيد مبارزه با حجاب اينقدر مھم 
 است؟

 
حجاب سمبل آپارتايد و  :آذر ماجدى

و باين خاطر حجاب .  بردگى زنان است
از نظر سياسى مساله اى بسيار محورى 

تا آنجا که به موقعيت زنان .  است
برميگردد، حجاب نقش بازدارنده جدى 
را در راه رشد و پيشرفت زنان بازى 

از ھمان زمانى که براى يک .  ميکند
دختربچه جشن تکليف ميگيرند و او را 
وادار ميکنند حجاب سرش کند، دارند به 
او تلقين ميکنند که انسان نيست، که 

اين نقشى .  اھميت ندارد، که برده است
است که حجاب دارد و مبارزه با آن مھم 

از نظر سياسى ھم حجاب سمبل .  است
از ھمان ابتداى .  جمھورى اسالمى است

بقدرت رسيدنش اين رژيم حجاب را علم 
کرد و از ھمان اول ھم جنبش برابرى 

از نظر .  طلبانه زنان در مقابل آن ايستاد
سياسى مبارزه با حجاب يکى از عرصه 
ھاى جدى نبرد جنبش برابرى طلبانه 
زنان با جمھورى اسالمى است و اھميت 

اگر زنان در اين نبرد پيروز .  جدى دارد
شوند جمھورى اسالمى سرنگون خواھد 

 .شد
 

براى مبارزه عملى با  :سياوش دانشور
آپارتايد جنسى چه کارھاى معينى را بايد 

 در دستور گذاشت؟
 

کارھاى معينى را بنا به  :آذر ماجدى
توازن قواى موجود ميتوان در دستور 

کارى که ھم اکنون مردم دارند .  گذاشت
مثال در چھارشنبه سورى و .  انجام ميدھند

مارس مردم آپارتايد  ٨سيزده بدر و 
بعد از .  جنسى را بروشنى زير پا گذاشتند

انتخابات مردم ريختند بيرون و دختر و 
اين يعنى شکستن .  پسر با ھم رقصيدند

مردم بايد ھرجا که امکان .  آپارتايد جنسى
در .  دارد اين مرز جدائى را بشکنند

اتوبوسھا زن و مرد بايد اين ممنوعيت را 
بشکنند و کنار ھم بنشينند، در دانشگاھھا 
دختر و پسر بايد با ھم سر کالس بنشينند، 
در خيابان بايد دختر و پسر با ھم راه 

شعار .  کمتر حجاب را رعايت کنند.  بروند
مرگ بر حجاب و مرگ بر آپارتايد 
جنسى بايد از شعارھاى اصلى تجمعات و 

بايد .  تظاھرات ضد رژيمى مردم باشد
يادمان باشد که حجاب و آپارتايد جنسى 
فقط مساله زنان نيست اين امر کل جامعه 

و بدرجه اى که جامعه بتواند عليه .  است
آپارتايد جنسى قد علم کند و صفوفش را 
متحد نمايد به آزادسازى ھمه مردم کمک 

جنبشى که عليه آپارتايد جنسى .  کرده است
شکل ميگيرد يک جنبش آزاديبخش عليه 
کل جمھورى اسالمى و براى آزادى 

 .عموم مردم است
 

 

*** 

 

آزادی زن   
 

  ١٢۶شماره 
 

۶صفحه   
 
 

 

 آپارتاید جنسی در ایران باره در 

 ...مصاحبه رادیو انترناسیونال با آذر ماجدى 

 

زنده باد اعتراض  
گسترده زنان علیه 

پارتاید حجاب و آ
 !جنسی



 

 

معنی آزادی يواشکی چيست؟ چه کسانی از 
کنند و چه کسانی  اين موضوع حمايت می
 مخالف اين حرکت ھستند؟

 
آزادی يواشکی يعنی پنھان و بدور از چشم 

جمھوری اسالمی با سرکوب تالش .  ھمه
ميکند توقعات مردم را پائين نگاھدارد و عده 
ای ھم کارشان اينست که اين توقعات را 

سرکوب و اختناق .  ھمچنان پائين نگھدارند
البته در افت سطح انتظار مردم بی تاثير 

در اين فضا وشرايط است که بخشی .  نيست
از مردم بجای مبارزه برای رھايی از 
چنگال اھريمن و ھم فکری برای ساختن 
آينده خود و فرزندان و جامعه، بفکر خوشی 
 .و آزادی يواشکی فقط برای خودشان ھستند

ترديدی نيست که آزادی يواشکی حتی فقط 
برای چند لحظه، چنئ دقيقه يا چند ساعت 
ارزش دارد ولی اگر بفکر راھی برای 
آزادی دائمی از دست نظامی که حاکم بر 
مردم ايران است باشيم، اين آزادی ماندگارتر 

 .باشد می
 

کنند  اما چه کسانی از اين حرکت حمايت می
و از موافقين اين حرکت ھستند؟ بخشی از 
سر ضديت با حجاب و در ادامه مبارزه 
. قديمی عليه قوانين اسالمی حجاب برميدارند

بخشی ديگر از موافقين قشر نوجوان و 
. جوان و دانشجو جامعه را در برميگيرد

تواند برای  طيفی که در حال حاضر می
ولی .  ی جدی باشد"خطر"جمھوری اسالمی 

جريانات ملی اسالمی تالش ميکنند که تمام 
فکر و ھدف اين طيف برای چنين حرکتھائی 

و اما مخالفين اين حرکت .  صرف شود
کسانی اند که با منطق و راه کارھای جدی 
از مبارزه علنی زنان عليه حجاب دفاع 
ميکنند و مشوق تشديد و گسترش آنند اما با 

 . سياستھای نيم بند ملی اسالميھا مخالف اند
 

حجاب بعنوان سمبل بردگی زن مسئله مھمی 
است و مبارزه با آن نيز پيوسته وجود داشته 

با اينحال در جامعه امروز .  و رشد ميکند

!آزادی زن را توزیع و تکثیر کنید  

ايران حجاب تنھا معضل و مشکل مردم 
در حالی که طوفان کريستال و .  نيست

اعتياد به ساير مواد مخدر در ايران روز 
متاسفانه .  به روز رو به افزايش است

مواد مخدر ساالنه جان خيلی از جوانان 
اعتياد در ميان .  در ايران را ميگيرد

دختران و زنان ايرانی رو به افزايش 
مشکل ديگری که جوانان و مردم .  است

در ايران با آن روبرو ھستند طالق است 
. که آمار آن مرتبا رو به افزايش است

بحث طالق و گسترش آن در جامعه ای 
که قوانين اسالمی حاکم است بايد 

بيکاری وسيع .  موشکافانه بررسی شود
يکی ديگر از معضالت مردم و جوانان 

مشکالت اقتصادی .  تحصيل کرده است
ھر روز بيشتر از روز قبل به مردم 

در قياس با تمام .   آورد ايران فشار می
مسائلی که اشاره شد و مسائل ديگری که 
از آنھا نامی برده نشده ولی وجود دارد، 

ی پيش پا افتاده  مساله ا"  آزادی يواشکی"
اما با اين حرکت .  و در حاشيه قرار دارد

سياستی تعقيب ميشود که مبارزه گسترده 
زنان عليه جمھوری اسالمی را قالب 

 . بزند
 

حق نداشتن حجاب جزء آزادی نيست، 
و بديھی ھر انسان آزادی خواه  طبيعی
در صورتی که تمام مشکالت که .  است

روز به روز رو به افزايش ريشه کن 
من بعنوان يک زن برای آزادی .  شود

آزادی يک کليت است و نتيجه .  ميجنگم
حل تمام مشکالتی است که در ايران 

يک مساله "  آزادی يواشکی. "وجود دارد
 .ست فردی

 
اولين اعتراض به حجاب اجباری در 

ھای اجتماعی توسط گروه  شبکه
آموختگان ليبرال  دانشجويان و دانش

. مطرح شد  ٢٠١٣-٢٠١٢ايران در سال 
را در  »نه به حجاب اجباری«اين گروه 

اعتراض به حجاب اجباری در ايران راه 

در اين کمپين تعدادی از .  است انداخته 
فعاالن سياسی، اجتماعی، دانشجويی، 

نگاران و مدافعان حقوق بشر  روزنامه
مانند محسن کديور، شاھين نجفی، سعيد 
قاسمی نژاد، شھريار قنبری، مھرانگيز 

نژاد و غيره شرکت کردند  کار، مسيح علی
و تعداد اعضای صفحه فيسبوک مربوط 

اين .  به آن بيش از شصت ھزار نفر است
 کمپين ھمچنين توانست در مسابقات

Bobs  در بخش بھترين فعال اجتماعی
رتبه اول بخش آرای عمومی را کسب 

 .کند
 

دختر يا پسر دانشجوی که بخاطر آزادی 
يواشکی خود پدر و مادر و حتی خودش 

کند، بايد با منطق به تمام  درگير می
ترين  بزرگ.  جوانب اين مساله فکر کند

ترس رژيم آخوندی در حال حاضر از 
جوانان، دانشجويان، قشر تحصيل کرده و 

ست، پس بيايم با  روشنفکر جامعه ا
ھمفکری و ياری ھمديگر برای آزادی 
خود و ديگران و ھم نسلی ھای خود تالش 

با اين اميد که جامعه ای آزاد و بدور .  کنيم
از آزادی يواشکی که حق طبيعی ھر 

 .ست داشته باشيم انسانی
 

در مورد آزادی يواشکی از چند تا از 
دخترھا و پسرھای جوان و خانمھا و 
آقايان ميانسال موافق و مخالف اين 
حرکت نظرخواھی کرديم که در ذيل 

 :کنيم مشاھده می
 

من با آزادی يواشکی :  ساله 22آرين 
کامالً موافق ھستم و اين يک حق طبيعی 
برای تمام جوانان ايرانی ھم دختر و ھم 

 .دونم پسر می
 

فقط موافقم و نظری :  ساله 20ميالد 
 .ندارم

 
کامالً مخالفم چون در :  ساله 25سوزان 

حال حاضر زن ايرانی مشکلش حجاب 
نيست، مشکل ما در ايران نابرابری زن و 

 .مرد است
 

من يک زن متاھلم، اين :  ساله 30سيما 
آزادی را دوست دارم، چون وقتی در 

کنم، و تنھا  مھمانيھائی که شرکت می
ھستم و از آزادی 

 

آزادی زن   
 

  ١٢۶شماره 
 

٧صفحه   
 
 

 

 ...چرا؟ " آزادی یواشکی"
 

 ۸صفحه 



 

 

ھام  کنم ھمه غم و غصه يواشکی استفاده می
کنم و دوباره برميگردم به دنيای  فراموش می

 .مجردی که داشتم
 

من در کل با آزادی :  ساله 65محمدعلی 
جوانان و نوجوانان در ھيچ شرايطی مخالف 
نيستم، فقط اميدوارم جوانان ما معنی آزادی 

 2و بی بند و باری را درک کنند و اين 
 .موضوع را با ھم دخيل نکنند

 
من آزادی يواشکی دوست :  ساله 15سام 

دارم و با اين حرکت موافقم چون تو دنيای 
ً وقتی با  ای سير می  ديگه کنم، مخصوصا

دوست دخترم باھم ميريم پارتی و مھمونی و 
 .ھمه دنيا مال من ميشه... شاپ، کوه و  کافی

 
کامالً مخالفم، با اين حرفھا :  ساله 48تھمينه 

و حديث جوانانی ما رو به فساد و گناه و 
شوند، ھمه زندگی  بند و باری کشيده می بی

که اين دنيا نيست، ھمه يه روزی ميميريم و 
بايد در روز قيامت جوابگويی کارھای خود 

 .باشيم
 

آزادی جزء حريم شخصی :  ساله 25ساناز 
ھر انسانی و کسی حق دخالت در آن را 

 .ندارد
 

آزادی يواشکی نه آزادی آشکارا حق طبيعی 
ھر انسانی ھمه با ھم به دنبال آزادی آشکار 

 .و دايمی باشيم
 

 نگار و فعال حقوق  زنان شيوا گنجی، روزنامه

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

 

آزادی زن   
 

  ١٢۶شماره 
 

٨صفحه   
 
 

 " آزادی یواشکی"
 ...چرا؟ 

 !تشدید جنگ حجاب
 "معروفبه امر "مقابله مردم با اوباش 

 

موارد بسیاری از درگیری    "  دولت تدبیر و امید   "در دور جدید حمالت اوباش اسالمی در        
از جمله کتک زدن    .  مردم با ارازل و اوباش اسالمی امر به معروف گزارش شده است            

فرار این اوباش از دست مردم دارد بتدریج به یک امر           .  نماینده مجلس خبرگان در بابل    
 .عادی در جامعه بدل می شود

 حاج آقای کتک خورده 

 گسترده عیله سفر اردوغان در آلمان تظاهرات 
 و حمایت از کارگران معدنچی سوما



 

 

مبارزه زنان عليه حجاب اسالمی ھر روز 
سال است که رژيم  35.  گسترده تر می شود

اسالمی دائما برای تحميل حجاب اسالمی به 
از ھمان اوان به قدرت .  زنان جان می کند

رسيدن، رژيم اسالمی مبارزه برای کشيدن 
حجاب اختناق بر سر جامعه را با کشيدن 
. حجاب اسالمی بر سر زنان ھمراه کرد

حجاب و آپارتايد جنسی يک رکن مھم و پايه 
ليکن قدرت يابی جنبش .  ای اسالم است

اسالمی در ايران، به حجاب و آپارتايد 
ايدئولوژيک بخشيد و   –جنسی بعدی سياسی 

. حجاب را به بيرق اين جنبش سياه بدل کرد
مبارزه عليه آزادی با مبارزه برای برقراری 
آپارتايد جنسی در جامعه و بردن زنان زير 

اکنون پس از سی .  حجاب اسالمی آميخته شد
و پنج سال، يورش به زنان برای محکم 
کردن حجاب به نُرم تحرکات رژيم اسالمی 

گشودن افسار وحوش حزب .  بدل شده است
اللھی و بسيج و انداختن آنھا به جان زنان و 
دختران نوجوان يک امر دائمی اين حکومت 

 .است
 

عليرغم آنکه يک حکومت اسالمی بيش از 
سه دھه بر جامعه حکم رانده است، با وجود 
اينکه تبليغ خرافات اسالمی ھر روزه و ھر 
ساعت از رسانه ھا و در مدارس پخش می 
شود و عليرغم ھجوم دائمی و وحشيانه به 
زنان، رژيم اسالمی نه تنھا موفق نشده که 
حجاب را به يک نُرم در جامعه بدل کند، 
بلکه ھر روز با ترفند جديدی از طرف 

ابتکارات .  جنبش آزادی زن روبرو می شود
فردی و جمعی زنان در به ريشخند گرفتن 

پوشش .  حجاب اسالمی تحسين برانگيز است
زنان در جامعه به يک جبھه دائمی جنگ 

اگر کسی نداند که در ايران .  بدل شده است
حجاب اجباری است، پوشش بخش وسيعی 
از زنان را بعنوان حجاب نخواھد ديد، به آن 

در .  بعنوان يک مد جديد نگاه خواھد کرد
ابتدا فسيل ھای از گور برخاستۀ اسالمی از 
حجاب سياه سخن می گفتند؛ با روبرو شدن 
با مبارزات زنان و مقاومت آنھا، به مانتو و 

!برابرى کامل حقوق و موقعیت قانونی زن و مرد در خانواده  

اينھم .  شلوار و چارقد رضايت دادند
سعی کردند ھر .  مشکل شان را حل نکرد

نوع نماد مد و مدرنيسم را ممنوع کنند، 
. از شلوار جين، عينک آفتابی تا چکمه

 .زنان اين فاز را نيز درنورديدند
 

سال پيش تصاوير زنان امر به معروفی 
صحنه .  کتک خورده وسيعا منتشر شد

ھای کتک زدن اين مفلوکان و کشيده 
شدن حجاب از سر آنھا گسترده شد و کار 

با .  به ضرب و شتم آخوندھا رسيد
مواجھه با اين وضعيت خامنه ای و 
روحانی به ماموران منکرات دستور 

بتازگی .  دادند که حساب شده کار کنند
سر و صدای آخوندھا در آمده که در 
برخی محالت زنان بی حجاب آمد و شد 

زنان در تھران و برخی .  می کنند
شھرھای ديگر بی حجاب در ماشين ھا 

عکس زنان بی حجاب در .  می نشينند
زنان عصياِن خود .  خيابانھا پخش ميشود

عليه حجاب اسالمی، برای روبيدن قيود 
اسالمی و برای خالصی فرھنگی را به 

اين واقعيت .  مرحله ديگری برده اند
بيش از ھر زمانی .  جامعه ايران است

بودن اين رژيم با جامعه "  وصله ناجور"
 .ايران آشکار تر می شود

 
حال که رژيم با اين سرپيچی آشکار و 
استقامت زنان و جنبش آزادی زن روبرو 
شده است، دو جناح آن ھر يک ترفندھای 
خود را برای مقابله با جنبش آزادی زن 

بيست سال است که دو .  علم کرده است
جناح رژيم ھر يک بطريق خود برای 

. اسالم می کوشند"  بيضه"حفظ رژيم و 
به قشری گری "  راست"باصطالح جناح 

محض روی می آورد و اعالم می کند که 
غربی "ھيچ سر پيچی و ھيچگونه نماد 

را نخواھد پذيرفت؛ تظاھرات "  گری
زنان و مردان حزب اللھی در روزھای 
اخير با شعار رعايت حجاب سفت و 

بد "سخت و اعتراض به بی حجابی و 

. از ترفندھای اين جناح است"  حجابی
 –اصالح طلبان حکومتی و جريان ملی 

اسالمی نيز با تالش برای آب ريختن به 
خواستھای زنان و زدودن راديکاليسم از 
تحرکات زنان بنوبه خود برای حفظ رژيم 

اين نقش جريان ملی .  و اسالم می کوشند
. اسالمی و اصالح طلب حکومتی است  –

عرصه "  کنشگران"کارنامه باصطالح 
اسالمی مملو از تحرکات و   –زنان ملی 

ترفند جديد ھم .  ترفندھای اين چنينی است
برای جنبش "  آزاديھای يواشکی"ابداع نام 

. وسيع و علنی مبارزه عليه حجاب است
می انديشند که می توانند برای مدتی ھم 
که شده مبارزه را از خيابانھا به گوشه 
ھای دنج و خلوت ببرند؛ تصور می کنند 
که شايد زنان باين ترتيب خشم و عصيان 

شوند؛ "  سر براه"خود را خالی کنند و 
خيال می کنند می توانند سر زنان را 

 !مدتی گرم کنند؛ خيال می کنند
 

جنبش آزادی زن جنبشی عميق و توده ای 
جنبش آزادی زن آنتی تز جنبش .  است

جنبش آزادی زن يک رکن .  اسالمی است
اساسی و تعيين کننده جنبش سرنگونی 

بايد اين جنبش را ھر چه .  رژيم است
مبارزه عليه .  بيشتر تقويت و تحکيم کرد

حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی يک جبھه 
. مھم مبارزه عليه رژيم اسالمی است

سازمان آزادی زن خود را بخش 
سازمان .  اليتجزای اين جنبش می شناسد

آزادی زن با تمام قوا برای پيروزی اين 
تالش موفق برای .  جنبش مبارزه می کند

پيروزی مستلزم شناختن ھر دست انداز و 
چاله ای است که اين رژيم و نعلين 

اسالمی آن در مقابل اين   –بوسھای ملی 
تقويت ماھيت .  جنبش ايجاد می کنند

راديکال و سرنگونی طلبانه آن يکی از 
. ارکان اصلی مبارزه پيروزمند است

سازمان آزادی زن از ھر تالش زنان 
برای مقابله با رژيم اسالمی و مظاھر 
ارتجاعی و قيود اسالمی با تمام قوا 

آزادی زن تنھا با .  حمايت می کند
سرنگونی رژيم اسالمی امکانپذير می 

 .شود
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فحشاءمبارزه با   
 

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

 
ممنوعیت اکید هر نوع سازماندهی فحشاء، داللی، واسطگی و بهره           •

 . کشی از افرادى که مبادرت به تن فروشی میکنند
 

غیر جنایی کردن زندگی و کار افرادى که دست به تن فروشی                •
کمک به بازیابی حرمت اجتماعی و احترام به نفس آنها و کوتاه            .  میزنند

 :کردن دست شبکه ها و باندهاى جنایتکار از زندگی آنها از طریق
 

رفع ممنوعیت فروش سکس بعنوان یک شغل فردى و حمایت قانون و      •
نهادهاى انتظامی از این افراد در مقابل شبکه ها و باندهاى گانگسترى،             

 . باج خورها و اوباش
 

صدور جواز کسب براى افرادى که بعنوان یک شغل فردى مبادرت به  •
تن فروشی میکنند، مصون داشتن 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 صدمات ناشی از مبادرت به این حرفه

 
کار آگاهگرانه، ترغیب و مساعدت هاى عملی نهادهاى مسئول             •

دولتی به افراد تن فروش در کناره گیرى از این حرفه، کسب مهارت و               
  .آموزش الزم براى اشتغال در بخش هاى دیگر جامعه

 
*** 

 تلویزیون آزادی زن
بوقت تهران ۱۸ ٫۳۰هر یکشنبه ساعت    

از شبکه هات برد   
  

۲۷۵۰۰: سیمبل ریت ۱۱۶۴۲: مگاهرتز   

 

 زن و سرمایه داری

 

اما سرمایه  .  نفس ستمکشی و فرودستی زن اختراع سرمایه دارى نیست        
دارى این میراث نفرت انگیز تاریخ پیشین را تکامل بخشیده و به یک               

ریشه .  رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعی معاصر بدل کرده است           
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              

ایجاد .  مهم اقتصادى و سیاسی در تضمین سودآورى سرمایه مینگرد          
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
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