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حکومت اسید پاش ،حکومت چاقوکش
آذر ماجدی
بی اعتنایی به حجاب و فرمان های رژیم اسالمی در مورد سبک
لباس پوشیدن ،آرایش و غیره ،رژیم را دچار مخمصه بزرگی
کرده است .دیگر "امر به معروف و نهی از منکر" فایده ندارد.
در واقع ارازل و اوباش "نهی از منکر" دیگر چندان جرئت
ندارند به زنان باصطالح "بدحجاب" نزدیک شوند .از پاسخ
خشمگین و تند زنان می ترسند .در یکی دو ماه گذشته رژیم
اسالمی "آس" خود را رو کرد؛ بمنظور ارعاب زنان و جامعه
از منبرها تهدید کرد و به ارازل و اوباش بسیج دستور داد تا با
پاشیدن اسید بصورت زنان آنها را مطیع کنند .چندین زن و یک
کودک در اصفهان بشدت مجروح شدند .مردم با تجمعات و
تظاهرات وسیع خود در اصفهان و تهران و تحرکات اعتراضی
در چند شهر دیگر پاسخ محکمی به رژیم زن ستیز جنایتکار
اسالمی دادند" .آزادی ،امنیت حق زن ایرانی"" ،مرگ بر داعش
های ایرانی" از جمله شعارهایی بود که در این تجمعات شنیده
شد .رژیم در مقابل این اعتراضات وسیع و خشمگین غافلگیر شد
و مقامات ریز و درشتش اعالم کردند که "اسید پاشی ربطی به
امر به معروف ندارد و بر سر مسائل خصوصی بوده است ".از
زنان خواستند که "آبروی نظام را نبرند".
پس از شکست تاکتیک اسید ،امام جمعه و بسیج جهرم ترفند
دیگری زدند :چاقو زدن به زنان .طبق اخبار منتشره تاکنون
دوازده زن چاقو خورده اند .یکی از مضروبین که دستگیر شده
 ۲۲ساله است و گفته که "روحانیون گفتند که ریختن خون
بدحجاب مباح است ".او بقصد مبارزه با بدحجابی چاقوکشی
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کرده است.
بنظر می رسد که رژیم اسالمی و آخوندهای ریز و درشت و
ارازل و اوباش نان خو َرش از شکست پی در پی در کشیدن
حجاب اسالمی بر سر زنان ،اسالمی کردن جامعه و برقراری
آپارتاید جنسی عاصی شده اند .سی و پنج سال است که به زنان
حمله می برند ،به جامعه یورش می آورند تا جامعه ایران را
اسالمی کنند؛ اما هر روز که می گذرد غبار اسالمیت بیشتر و
بیشتر از ظاهر و باطن جامعه محو می شود .حکومت اسالمی
است؛ زور و سرکوب و مجازات اسالمی است؛ قوانین اسالمی
است؛ دزدی و بچاپ بچاپشان اسالمی است؛ لیکن مردم زیر بار
یونیفورم و حجاب اسالمی نمی روند؛ مدرنیسم ،مد ،موسیقی،
رابطه جنسی آزاد" ،ازدواج سفید" به یمن یک جنبش وسیع و
توده ای آزادی زن ،خالصی فرهنگی ،سکوالر و ضد مذهبی
ابعادی گسترده تر می یابد .می کوشند روشهای داعش را در
ایران پیاده کنند ،سریعا با عکس العمل تند مردم روبرو می شوند.
عقب می کشند؛ انتقاد می کنند؛ نصحیت می کنند؛ باز کار بجایی
نمی برند .یک هجوم داعشی دیگر در گوشه ای از جامعه
سازمان می دهند ،سریعا دستشان رو می شود.
زنان و مردان آزادیخواه جهرم و دیگر شهرهای ایران باید پاسخ
درخوری به حکومت اسید پاشان و چاقوکشان اسالمی بدهند.
اسالم با حقوق و آزادی زن در تناقض است .آزادی زن از مسیر
نفی حکومت اسالمی میگذرد* .

تلویزیون آزادی زن
هر یکشنبه ساعت  ۱۸ ٫۱۳بوقت تهران از شبکه هات برد

مگاهرتز ۱۱۶۴۴ :سیمبل ریت۱۱۱۱۱ :
KMTV

نه به حجاب ،نه به آپارتاید جنسی!

آزادی زن

صفحه ۳

شماره ۱۴۱

سخنرانی در روز جهانی منع خشونت علیه زنان
گوتنبرگ  -سوئد
شهال نوری
با سالم و خوش آمدگویی .جلسه امروز
بمناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان
برگزار میشود .خشونت علیه زنان پدیده ای
است جهانی و تاریخی .اما مبارزه با
خشونت علیه زنان پدیده ای است مدرن.
آمارهای رسمی سازمان عفو بین الملل
حکایت از این دارد که در هر  ۸۱ثانیه در
سطح جهان یک زن بر اثر خشونت کشته
می شود .در بنگالدش بیش از  ۰۵در صد
قتل زنان ناشی از خشونت مردان است.
چهل و یک در صد زنان در هند بر اثر آزار
جسمی همسرانشان دست به خودکشی می
زنند .در شیلی  ۳۷درصد زنان مورد آزار
جسمی قرار می گیرند .در آفریقای جنوبی
تعداد زنانیکه در خانه به ضرب گلوله کشته
می شوند بیش از آنهایی است که در خارج
از خانه و توسط فردی غریبه به قتل می
رسند.
 ۷۵تا  ۰۵درصد زنان آمریکایی مورد آزار
جسمی قرار می گیرند و از هر  ۸۵قربانی
زن  ۷نفر توسط همسرانشان به قتل می
رسند .در هر  ۹ثانیه  ۸زن در ایران مورد
خشونت واقع می شود .در افغانستان بیش از
 ۰۵در صد زنان مورد ضرب و شتم قرار
می گیرند و بیش از  ۳درصد به دست
مردان خانواده به قتل می رسند .بر اساس
آمار یونیسف در هند بیش از  ۲میلیون زن
خیابانی وجود دارد که نزدیک به نیمی از
آنها کودکند.
یکی از وحشیانه ترین نوع خشونتها که در
آفریقا ،خاورمیانه ،بخشی از آسیا و در
برخی محیط های مهاجر نشین در کشورهای
غربی صورت می گیرد "ختنه" یا به عبارت
صحیحتر ،مثله آلت جنسی دختران است .بر
اساس گزارش یونیسف روزانه بیش از ۶
هزار دختر در آفریقا و خاورمیانه و بخشی
از آسیا مثله می شوند.

با وجود گذشت  ۶۵سال از آغاز مبارزه
علیه این عمل ارتجاعی و غیر انسانی،
هر ده ثانیه یک دختر به دلیل "ختنه"
شدن ناقص می شود .بر اساس همین
گزارش ،مثله دختران علیرغم غیر
قانونی بودن و یا محدودیتهای قانونی،
در مصر ،اتیوپی ،گینه ،مالی ،سودان،
سومالی ،سیرالئون ،چاد ،کنیا و عراق
نسبت به سال  ۲۵۵۱افزایش یافته است.
گفته می شود که در حال حاضر ۷۵
میلیون کودک در معرض خطر مثله
شدن قرار دارند.
در اروپا:
آژانس اروپایی حقوق
پژوهش
اساس
بر
ِ
ِ
اساسی ،که تحقیق خود را به خشونت
خانوادگی محدود نکرده ،آمار خشونت
علیه زنان در اروپای شمالی از تفاوت
چشمگیری نسبت به جنوب اروپا
برخوردار است .در این پژوهش خشونت
جنسی ،تجاوز ،خشونت فیزیکی،
روانی درون ازدواج و خانواده،
خشونت
ِ
بیرون از روابط همسری ،از جانب
شرکای جنسی ،در محل کار و در فضای
ِ
عمومی از جانب اشخاص ناشناس مورد
بررسی قرار گرفته است .در همین
پژوهش آمده است :علت باال بودن آمار
خشونت علیه زنان در شمال اروپا این
واقعیت است که خشونت علیه زنان
بعنوان یک پدیده اجتماعی و جنایی
برسمیت شناخته میشود و به دلیل باال
بودن میزان آگاهی و وجود قوانین علیه
خشونت نسبت به زنان ،درباره خشونت
راحت تر صحبت می شود و موارد
خشونت اعالم و ثبت می شود .به زنان
برای مقابله با خشونت های خانگی و
جنسی آموزش داده می شو ،نهادهای
حمایتی از زنان موجود است و حتی
طبق قانون رابطه جنسی اجباری با
همسر بعنوان تجاوز محسوب می شود.

این شرایط در جنوب اروپا بسیار محدود
تر است .زنان در جنوب اروپا نسبت به
زنان اسکاندیناوی کمتر در محیط کار و
خارج از محیط خانه حضور پیدا می کنند
و گاها درک مشابهی از مصادیق خشونت
علیه زنان ندارند .در جنوب اروپا
بسیاری از رفتارهای خشن علیه زنان به
رفتار مردانه با زنان
عنوان طبیعت
ِ
تعریف می شود و این توقع وجود دارد که
زنان به اینگونه از خشونتها به دلیل حس
مادری و همسری ،به دیده اغماض
بنگرند.
*قاچاق زنان
قاچاق زنان در چند دهه اخیر رشد
صعودی داشته است و به یک پدیده
گسترده و غیرقابل کنترل بدل شده است.
این یک شکل از برده داری نوین است.
طبق آمارهای موسسه علیه برده داری
بیش از سی میلیون برده در جهان وجود
دارند .این قربانیان بعلت فقر و نیاز به
تامین مالی خانواده ،در رویای آینده ای
بهتر ،بخاطر رفع نیاز اعتیاد،
ماجراجویی و یا کار کردن در کشورهای
ثروتمند به دام قاچاقچیان انسان می افتند.
بر اساس گزارش نهادها و سازمانهای بین
المللی ،قاچاق انسان در اروپا  ۸۱در صد
بین سالهای  ۲۵۵۱تا  ۲۵۸۵افزایش
داشته است .زنان  ۶۱درصد از کل قاچاق
انسان در اروپا را تشکیل می دهند .طبق
این گزارش  ۲نفر از هر  ۷نفر وادار به
روسپیگری شده و  ۸نفر وادار به گدایی،
بزهکاری و یا فروش عضوی از بدن
خود شده اند .کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید
می کند که این آمار تنها "نوک کوه یخ"
را نشان می دهد.

برابری زن و مرد در تمام شئون اجتماعی!
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سخنرانی در روز جهانی
منع خشونت علیه زنان ...
عدم پذیرش تقاضای پناهندگی زنان و
خشونت ناشی از آن!
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای
اسالمزده زنان نه تنها زیر فشار خشونتهای
ناموسی بلکه زیر پیگرد ،شکنجه ،تجاوز،
نقص عضو ،اعدام و سنگسار قرار دارند.
بر اساس مصوبه ژوئیه  ۸۹۰۸کنوانسیون
ژنو ،کسانی که مجبور به ترک کشور خود
می شوند می توانند در کشوری دیگر
پناهندگی بگیرند .اما واقعیت امر در مورد
زنان خشونت دیده چیز دیگری است .برای
نمونه ،مثله جنسی زنان ،قتل ناموسی،
ازدواج اجباری و استثمار جنسی که میتواند
و باید داللیل کافی برای پناهنده گی باشد در
بسیاری از کشورهای پناهنده پذیر بعنوان
دالیل موجه برسمیت شناخته نمی شوند .با
اینکه زنان حدود نیمی از جمعیت پناهنجویان
جهان را تشکیل می دهند کار پژوهشی و
علمی زیادی در این مورد صورت نگرفته
است.
از کل پناهجویان فقط  ۷۵در صد امکان
رسیدن به اروپا را دارند .عدم دست یابی به
هزینه سفر یکی از دالیل ماندگار شدن زنان
در کشورهای مسیر راه هدف اولیه در
مقیاس با مردان است .داستان زندگی زنان
فراری از کشورهای اسالم زده از جمله
ایران ،فقط داستان قتل ناموسی و ازدواج
اجباری نیست!
زن فراری از رژیم اسالمی ایران انسانی
درجه دوم است :زنی که به دلیل رابطه
جنسی سنگسار می شود؛ زنی که حق
حضانت فرزند خود را ندارد؛ زنی که خطر
اعدام تهدیدش می کند با اینکه خود قربانی
تجاوز است؛ زنی که در فقر نگه داشته می
شود؛ زنی که برای سیر کردن شکم فرزندی
به جا مانده از صیغه ای یک ساعته (تن
فروشی اسالمی) مجبور است هر روز
مجددا صیغه شود؛ زنی که قربانی فرهنگ
کثیف و عقب افتاده اسالمی است؛ زنی که
در بازار سکس قاچاق و مثل برده خرید و

فروش می شود؛ زنی که بحران
اقتصادی ،بیکار سازی اول از همه دامن
او را می گیرد.
در قانون اساسی کشورهای اروپایی که
متضمن حقوق اولیه و اساسی شهروندان
است ،بر لزوم رعایت حقوق بشر و
تنظیم و تصمیمات پناهنده پذیری تاکید
شده است .اما مساله اینجاست که
کنوانسیون ژنو در زمان جنگ سرد
تدوین و تصویب شده است و هدفش تحت
فشار قرار دادن بلوک شرق بود .اما پس
از سقوط بلوک شرق ،کنوانسیون ژنو
دیگر روی دست دولتهای غربی مانده
است و هر روز بیش از روز قبل زیر پا
گذارده می شود .بهمین دلیل دولتهای از
رعایت این حقوقی که در قانون اساسی
نیز ذکر شده عدول می کنند و شرایط
سختی را بر پناهجویان تحمیل می کنند.

آوردن لقمه ای نان چهره ای زنانه پیدا
کرده است .رشد میزان مشارکت زنان در
نیروی کار و سالمندتر شدن جمعیت در
کشورهای ثروتمند ،نیاز به نیروی کار
ارزان در بخش خدمات ،هتل ها ،کار
خانگی ،نگهداری از کودکان و بیماران و
سالمندان را افزایش داده است و این مساله
زمینه مهاجرت زنان از کشورهای فقیر
را فراهم کرده است .زنانی که برای ادامه
بقای خود ،فرزندانشان و یا نزدیکانشان
اقدام به مهاجرت به کشورهای ثروتمند
می کنند ،همراه با تحمل رنج دوری از
فرزندان خود در سخترین شرایط ممکن
استثمار می شوند .این زنان که معموال
تحصیل کرده هم هستند ،شرایط رهایی
زنان طبقه متوسط کشور میزبان را از
ِ
کار خانگی فراهم می کنند .نگاهی به
زندگی زنان کارگر در
وضعیت
ِ
کشورهای غربی وجدان انسان را به درد
می آورد وای به حال زندگی زنان کارگر
در آفریقا ،آسیا و خاورمیانه که نه تنها
تحت سلطه سرمایه هستند بلکه از سلطه
مستقیم مذاهب نیز رنج می برند.
اگر بخواهیم ادامه بدهیم این لیست به
درازا می کشد .چون هنوز بسیاری از
مصادیق خشونت علیه زنان را عنوان
نکرده ایم .از جمله تجاوز به زنان در
زندانها و در زمان جنگ ،قتل کودکان
دختر قبل از به دنیا آمدن ،خشونت زنان
بر زنان و قس علیهذاء .هر ساله بمناسبت
این روز هزاران سمینار و کنفرانس در
سطح جان برگزار می شود .همه صحبت
از خشونت علیه زنان و پیدا کردن
راهکارهای مناسب می کنند .اما واقعا
ریشۀ خشونت علیه زنان چیست؟

پروسه رسیدگی به پرونده پناهجویان
گاها مغایر با قوانین اساسی است
هم اکنون هزارها زن فراری از
کشورهای اسالمزده در سطح اروپا
بصورت مخفی زندگی می کنند .آنها هم
از حق تحصیل محرومند هم از حق کار.
لذا مجبور می شوند نیروی کار خود را
در بازار سیاه به ارزانترین قیمت
بفروشند .فرزندان نوجوان و کودکانشان
اسیر صنعت قاچاق انسان و مواد مخدر
شده و ناپدید می شوند .در اثر سالها
انتظار و زندگی در شرایط بسیار سخت
به انواع بیماریهای روانی مبتال می
شوند .و طنز تلخ اینجاست که این اتفاقات
در پیشرفته ترین کشورهای جهان بوقوع
می پیوندد که خود مدعی الغای خشونت
علیه زنان هستند.

دلیل بازتولید خشونت چیست؟
چگونه میشود ستم بر زن را ملغی کرد؟
حتی در کشورهای غربی ،علیرغم
مبارزات طوالنی زنان تحت خشونت و
تبعیض قرار دارند .بیش از یک قرن
است که دو جنبش سوسیالیستی و
حل این معضل جهانی
فمینیستی حول ِ
بحث و تبادل نظر و مبارزه می کنند.

زنان مهاجر در جستجوی کار
مهاجرت زنان برای کار بطور حیرت
انگیزی در جهان افزایش یافته است.
برخالف صده قبل مهاجرت برای بدست

جنبش فمنیستی در گروه بندی های
متفاوت راه حلهایی متفاوتی ارائه می
دهد  :از جمله رفع هر گونه خشونت علیه
زنان ،الغای تبعیض

مزد برابر در ازای کار مشابه!

صفحه ۲

آزادی زن
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صفحه ۵

سخنرانی در روز جهانی
منع خشونت علیه زنان ...
جنسیتی ،الغای نابرابری اقتصادی ،تقسیم مساوی قدرت دولتی.
بیشتر فمینیستها بر این باور هستند که با افزایش سطح آموزش و رفاه ،از
میزان خشونت علیه زنان کاسته خواهد شد ،مشروط بر اینکه دولتها نیز با
تصویب قوانین سختگیرانه خشونت علیه زنان را مهار کنند .آنها همچنان بر این
نظرند که برای حل این معضل تعداد بیشتری زن باید در مسند قدرت قرار
گیرند ،در پست های دولتی و تصمیم گیری و بعضا خواهان اعمال سهمیه در
شرکت در دولت و پارلمان برای زنان هستند .اما باید پرسید :اگر تئوری
شرکت مساوی زن و مرد در قدرت دولتی پاسخ این معضالت است ،مگر نه
اینکه نیمی از کرسی های مجلس و دولت سوئد در اختیار زنان است ،پس این
خشونت افسار گسیخته علیه زنان چرا از بین نرفته است یا الاقل بشکل قابل
توجهی کاهش نیافته است؟ حضور زنان تا چه میزان زن ستیزی و مردساالری
را در جامعه کاهش داده است؟ تجربه و تئوری نشان می دهد که این زنان در
قدرت با همان دیدگاه و ایدئولوژی مردان در قدرت عمل می کنند ،بمثابه طبقه
حاکم .در بسیاری موارد شرکت زنان در هیات حاکمه نقشی جز بزک کردن
نظام ندارند .نهادهای دولتی یا غیر دولتی که باسم مقابله با مردساالری تشکیل
می شوند عمال به ابزاری برای به انحراف کشیدن جنبش اجتماعی برابری
طلبی زنان و به سدی در مقابل مبارزه رادیکال بدل می شوند.
ریشه ستمکشی و خشونت علیه زنان نظام سرمایه داری است؛ نظامی که بر
تولید سود بیشتر و لذا استثمار بیشتر کارگران بنا شده است .ارکان این نظام بر
خشونت عریان و روزمره قرار دارد .تبعیض ،استثمار ،فقر ،سرکوب تمام اینها
ناشی از مناسبات نابرابر و استثمارگر سرمایه داری است .از اینرو است که
ستمکشی و خشونت علیه زنان هر روز از نو بعنوان یک نهاد الیتجزای این
نظام بازتولید می شود .جنبش کمونیستی کارگری با علم به این حقیقت در عین
مبارزه روزمره برای بهبود وضعیت زنان و تغییر هر چند ناچیز در شرایط
آنها ،بر این باور است که سوسیالیسم تنها راه ریشه کن کردن ستمکشی و
خشونت علیه زنان است .جامعه ای که در آن پایه های مادی و مبنای خشونت
بطور کلی از میان می رود.
در ایران عالوه بر این ریشه پایه ای و مادی ستمکشی یک نظام متحجر و زن
ستیز اسالمی نیز در قدرت است که شرایط زنان را صد چندان وخیم تر می
سازد .اما این تنها وجه واقعیت جامعه ایران نیست .در ایران در مقابل تعرض
اسالمی افسار گسیخته ما شاهد اتفاقاتی هستیم که باعث شد این تز منصور
حکمت " انقالب در ایران می تواند یک انقالب زنانه باشد" برای بسیاری قابل
درک شود .ما به این امر واقف هستیم که جنبش آزادی زن در ایران نه تنها
پرچمدار آزادی زن در ایران بلکه الگوئی برای رهائی زنان در کشورهای
منطقه است.
سازمان آزادی زن می کوشد در پیشاپیش جنبش رادیکال آزادی زن برای امحاء
هرگونه ستم بر زن مبارزه کند .رهایی زنان و برابری واقعی آنها هدف تالش و
مبارزه ماست .زنده باد آزادی زن! *

تقابل با اسالم سیاسی یک جبهه مهم جنبش آزادی زن!

آزادی زن

شماره ۱۴۱

صفحه ۶

"پیر دختری" " ،ازدواج سفید"
فرو ریختگی فرهنگی یا نشانهایی از جنبشی برای آزادی!
آذر ماجدی
تیتر خبری در یکی از وب سایت های فارسی زبان توجه ام را
جلب کرد" :شیوع پیر دختری در ایران ۰-۶ ،میلیون پیر دختر
در کشور وجود دارند!" این خبر نتیجه تحقیق یک "آسیب
شناس اجتماعی" بنام "دکتر مجید ابهری" در مورد "شیوع
پدیده پیر دختری" در ایران و هشدار وی به دولت ،خانوادگان و
دختران در مورد عواقب این پدیده است .فاکت ها جالب توجه
است .طبق این تحقیق " ۸۸میلیون دختر آماده ازدواج … و -۰
تا  ۶میلیون پیر دختر در ایران وجود دارد ".از نظر این آسیب
شناس این پدیده "می تواند تبعات اجتماعی بدی را برای جامعه
رقم زند ".ابهری "عبور دختران از سنین مطلوب ازدواج و
حتی رسیدن به سن یائسگی را پیر دختری خواند ".وی در ادامه
اشاره می کند " این دختران به این نتیجه رسیده اند که ازدواج به
درد آنها نمی خورد ۰۵۴ .دختران مجرد ایرانی به مرحله تجرد
کامل رسیده اند ".در واقع به قول این آسیب شناس "قید ازدواج
را زده اند ".او سپس به "مشکالت رفتاری ،خانواده ها با
دخترانشان اشاره می کند و ادامه می دهد که "تقابل روزمره،
دختران را به زندگی مجردی و جدایی از خانواده سوق داده
اند".
شواهد ویرانی یا مدرنیسم
اگر لحظه ای از ایدئولوژی زن ستیزانه ،سنتی و مردساالرانه
این آسیب شناس محترم انتزاع کنیم و به فاکت ها دقیق شویم
متوجه وقوع تحوالت مهم اجتماعی و فرهنگی در جامعه می
شویم .این فاکت ها بیانگر تغییر موقعیت واقعی زنان در جامعه،
علیرغم وجود تداوم یک حکومت عمیقا زن ستیز ،محافظه کار
سنتی  -مذهبی است .این فاکت ها حقیقتی را که ما بارها بر آن
تاکید داشته ایم تائید می کند ،موقعیت واقعی زنان در جامعه با
موقعیت فرمال  -حقوقی آنها بسیار متفاوت است .زنان در
جامعه عمال از قدرت و استقالل و آزادی عمل بسیار بیشتری از
آنچه قانون و حکومت برایشان تجویز می کند ،برخوردارند.
تحوالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بعالوه وجود یک انقالب
عظیم شکست خورده که آزادی و برابری را بر لوحه خود
داشت و همچنین وجود یک جنبش قوی آزادیخواهانه و
کمونیستی ،به شکل گیری یک جنبش عظیم توده ای آزادی زن
انجامید .این جنبش موجد تحوالت مهم اجتماعی و فرهنگی شد و
خود در نتیجه این تحوالت نیرومند تر و عمیق تر گردید.
آمار زنان مجرد را در کنار آمار افزایش طالق ،افزایش نرخ
سواد ،دختران دانشجو و تحصیلکرده دانشگاهی و باالخره تولد
یک پدیده اعجاب انگیز در کشوری که تحت سلطه یک حکومت

اسالمی قرار داد ،آنچه در ایران "ازدواج سفید" خوانده می شود،
قرار دهید ،تصویر کامل می شود .زن در ایران ،بویژه جامعه
شهری ،یک زن سنتی فرمانبردار نیست .زن در ایران مدرن است،
خواهان استقالل اقتصادی و استقالل رای و طالب برابری است.
این زن را نمی توان در خانه و آشپزخانه کرد .این زن را ممکن
است بتوان به زور شالق ،زندان و شکنجه در ظاهر مطیع نمود،
اما رفتارش و از آن مهمتر ذهنیتش را نمی توان تغییر داد .برایش
مهم نیست که یک دکتر جامعه شناس او را "پیر دختر" خطاب می
کند .نصایح این آسیب شناس را که از دختران می خواهد "منتظر
شهزاده زرین کمر با اسب سفید نباشند و با واقعیات زندگی سازش
کنند" به ریشخند می گیرد" .حرف مردم" نیروی فشاری که
دختران بسیاری را به تن دادن به ازدواج های ناخواسته مجبور می
کرد ،قدرت خود را از دست داده است .وجود یک زن مجرد ۷۵
ساله اگر در  ۲۵-۷۵سال پیش یک پدیده مذموم و کم سابقه بود،
اکنون به یک پدیده عادی و عموما قابل پذیرش بدل شده است.
نزدیک به  ۶میلیون "پیر دختر" شاهدی است بر این واقعیت.
ازدواج سفید
اخیرا رسانه ها از شکل گیری و رشد پدیده همزیستی زن و مرد
بدون ازدواج رسمی در جامعه ایران صحبت می کنند .این پدیده را
ازدواج سفید می خوانند .ازدواج سفید بعلت غیرقانونی بودن و
مجازات سنگین داشتن بصورت مخفی انجام می گیرد .البته در
موارد نه چندان محدودی این پدیده از چشمان خانواده ها مخفی
نیست ،فقط از چشم حکومت پنهان است .علیرغم مخفی بودن آن و
لذا عدم وجود یک آمار رسمی ،این پدیده آنچنان شیوع یافته است
که رسانه ها در مورد آن می نویسند و تحقیقات در مورد آن انجام
می گیرد .اشتباه نشود! ازدواج سفید با ازدواج موقت یا صیغه
متفاوت است .ازدواج سفید با انتخاب زن و مرد انجام می گیرد .این
دو زیر یک سقف مانند همسر ،اما بدون ثبت رسمی ،با یکدیگر
زندگی می کنند .طبق برخی گزارشات و تحقیقات در این روابط
زنان از استقالل رای برخوردارند و بهیچوجه نقش مطیع و درجه
دوم ندارند .در حالیکه ازدواج موقت عمال یک فحشای شرعی
است که زنان را بعلت نیاز اقتصادی و بدون کمترین حقی ،بدام
خود می کشد.
همزیستی بدون ثبت یا ازدواج سفید اکنون در جوامع غربی به یک
پدیده عادی بدل شده است .حتی در آمریکا که از نظر روابط زن و
مرد محافظه کار تر است و پیش از  ۸۹۳۵این مساله غیرقانونی
بود ،اکنون به یک پدیده نسبتا عادی بدل شده است .از دهه ۳۵
میالدی تا کنون تصویر زن در جوامع غربی تغییر

اعدام قتل عمد دولتی است!
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"پیر دختری" " ،ازدواج سفید"
فرو ریختگی فرهنگی یا نشانهایی از جنبشی
برای آزادی ...
فاحشی کرده است .جنبش آزادی زن که به انقالب جنسی
معروف شد و تغییرات عینی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی،
موقعیت زن را در این جوامع متحول کرد .در متن این تحول
مناسبات زن و مرد نیز متحول شد .یکی از این تحوالت در
رشد همزیستی مرد و زن بدون ازدواج رسمی است .
جامعه ایران هم بنوعی همین تحوالت را پشت سر گذاشته
است .از دهه  ۰۵شمسی تاکنون موقعیت دوفاکتوی زنان
بسیار متحول شده است .اگر در جوامع غربی می توان نتایج و
عوارض تحوالت را با اتکاء به رشد اقتصادی ،مدرنیسم و
جنبش آزادی زن توضیح داد ،جامعه ایران محققین را متعجب
می سازد .بسیاری از محققین و جامعه شناسان شرق زده ملی
 -اسالمی این تحوالت را مخرب و منفی ارزیابی می کنند و

صفحه ۷

از مقوالتی چون "فروریختگی فرهنگی" برای توضیح این تغییرات
استفاده می کنند .افزایش نرخ طالق قطعی و "عاطفی" (یک پدیده
جدید دیگر که بمعنای زندگی دو همسر رسمی زیر یک سقف اما
بدون هیچ رابطه ای با یکدیگر است) ازدواج سفید و انتخاب تجرد
بجای ازدواج را مجموعه ای از عوارض این "فروریختگی" می
نامند و می کوشند دلیل اصلی این "فروریختگی" را مسائل اقتصادی
بنامند.
تناقض میان ارزشها و ایدئولوژی حکومت و خواستها و ارزشهای
مردم ،بویژه نسل جوان ،شکاف و تناقض نسلی ،وجود جنبش های
عظیم اجتماعی برای تغییر و برای ایجاد یک جامعه آزادتر و
برابرتر ،بویژه جنبش آزادی زن ،جنبش خالصی فرهنگی،
سکوالریسم و ضد مذهب علل اصلی این تغییرات واقعی و آمارهای
ذکر شده است .نسل جوان در ایران نمی خواهد زیر بار سنن عقب
مانده مذهبی برود .میخواهد آزاد زندگی کند .خود را نه متعلق به
عصر حجر که متعلق به جامعه مدرن جهانی می داند .این آمارها بار
دیگر بر این حقیقتی که ما بارها بر آن تاکید گذاشته ایم ،مهر تائید می
زند" :رژیم اسالمی یک وصله ناجور به تن جامعه ایران است .مردم
از هر فرصتی برای به زیر کشیدن آن استفاده می کنند".
جنبش آزادی زن یک دشمن آشتی ناپذیر رژیم اسالمی و جنبش
اسالمی است* .

از سایت جدید سازمان آزادی زن دیدن کنید!
Www.azadizan.org

زنده باد مقاومت توده ای کوبانی!

آزادی زن
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ایُهاالناس!
بهراسید که "نسل حالل زاده تان
حرامزاده می شود!"
آذر ماجدی
"ازدواج سفید" نامی است که به همزیستی یک زن و مرد بدون ازدواج
رسمی اطالق می شود .این پدیده در ایران رشد بسیار چشمگیری داشته
است .روزنامه ها نزدیک به یک سال است درباره آن می نویسند؛ جامعه
شناسان تحقیق می کنند؛ دولت در صدد اتخاذ اقداماتی برای ریشه کردن
آنست و باالخره سخنگوی "رهبر" هم بصدا درآمده است .گزارش شده است
"محمد محمدی گلپایگانی ،روز یکشنبه  ۹آذر ،زندگی کردن زن و مرد یا
دختر و پسر بدون عقد و ازدواج را "شرمآور" خواند و افزود" :دشمن با
تمام قوا تالش میکند تا فرهنگ و روابط خانوادگی مردم ما را منحرف
کند ".او گفت" :ازدواج سفید یعنی چه و محصول این زندگی چه میشود؟
دیری نمیرسد که مردمی که این نوع زندگی را برمیگزینند ،نسل
حاللشان از بین میرود و حرامزاده میشوند ".چه تهدیدی؟ گویی زنان و
مردانی که علیرغم حاکمیت یک رژیم اسیدپاش و چاقوکش که از هیچ
جنایتی فروگذار نمیکند ،تصمیم می گیرند بدون عقد رسمی با هم زندگی
کنند ،به این خرافات اسالمی اعتقادی دارند یا از آن می ترسند!
گلپایگانی سپس برای مردم و دولت خط و نشان کشید و گفت" :حاکم
اسالمی" باید "با شدت" با ازدواج سفید مقابله کند .دولت برای مقابله با پدیده
ازدواج های سفید یا "هم باشی" طرح "اعتالی خانواده های پایدار" را
مطرح کرده که از نهایی شدن آن خبر می رسد .خامنه ای دستور داده که
سن ازدواج کاهش یابد و خواهان افزایش تعداد فرزندان شده است .اینها همه
تالشهای مذبوحانه ای برای اسالمیزه کردن جامعه است؛ برای جلوگیری از
تحوالت مدرن در مناسبات اجتماعی و روابط زن و مرد است .تمهیدات،
تهدیدات ،فرمان ها ،نصایح دایناسورهای حکومت همگی بیانگر تحوالت
عمیق در بطن جامعه ،مقابله وسیع با مظاهر ،سنن و قوانین اسالمی است.
بعلت سانسور و سرکوب از رشد پدیده ها و مناسبات نوین نمی توان یک
ارزیابی روشن یا آمار دقیقی در دست داشت .تحوالت بیشتر بشکل شایعه
در جامعه در گشت و گذار است .لیکن از واکنش های سردمداران رژیم،
می توان به عمق نقبی زد.
گزارش مجلس اسالمی از روابط جنسی بدون ازدواج ،تهدیدهای رئیس دفتر
خامنه ای در مورد ازدواج های سفید ،سخنان امام جمعه ها در مورد رواج
"فساد" بی حجابی و "بدحجابی" و بسیج دادن برای اسیدپاشی و چاقوکشی
نشان می دهد که جامعه ایران بشدت متحول شده است .جنبش آزادی زن،
خالصی فرهنگی ،سکوالریسم و ضد مذهب تا عمق جامعه نفوذ کرده اند.
تضاد نسلی دارد به اوج خود می رسد .برای اسالمیست ها "دوره آخر زمان
فرا رسیده است!" *

صفحه ۸

مبارزه با فحشاء


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 میزنند .کمک به بازیابی
حرمت اجتماعی و احترام به نفس آنها و
کوتاه 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.

از یک دنیای بهتر
برنامه حزب کمونیست کارگری حکمتیست

به سازمان آزادی زن بپیوندید!

