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پیام همبستگی به سازمان آزادی زن  -عراق

جنبش اعتراضی در عراق
روزنه ای بسوی امید
ینار محمد و رفقای عزیز سازمان آزادی زن عراق
ما با عالقه و هیجان بسیار اخبار اعتراضات توده ای در عراق
را دنبال می کنیم .جنبش اعتراضی اخیر همه را متحیر و هیجان
زده کرد .مشاهده این واقعیت که تعداد وسیعی از مردم ،علیرغم
هراس از تروریسم عنان گسیخته ای که جامعه را در برگرفته
برای خواستهای بر حق خود به خیابان می آیند ،بسیار امید
بخش است .مردم عراق از زمان حمله وحشیانه آمریکا ،بریتانیا
و موتلفینشان سختی ها و مشقات بسیاری متحمل شده اند .جنگ
تروریست ها جامعه را تکه تکه و سیاست و ایدئولوژی فرقه
گرایی را بزور بمب ،مسلسل ،تجاوز و شکنجه بر جامعه تحمیل
کرده است .گویی اینهمه خونریزی و جنایت کافی نبود ،باید
داعش را نیز به عراق اعزام می کردند تا هر ذرۀ باقیمانده از
حرمت ،مقاومت و انسانیت را با خون از جامعه بشویند .اما
مردم شجاع و آزادیخواه عراق تصویری کامال متفاوت را به
نمایش گذاشتند.
جنبش اعتراضی اخیر نه تنها به مردم عراق ،بلکه همچنین به
آزایخواهان و انسان دوستان سراسر جهان امید می بخشد.
آزادیخواهان و برابری طلبان ،کسانی که ما قطب سوم می
خوانیمشان ،قطبی در برابر دو قطب تروریسم اسالمی و دولتی،
زمانیکه مقاومت در برابر خشونت و سرکوب ،در مقابل
نیروهای ارتجاع و زن ستیز و بسیج برای ایجاد یک دنیای
بهتر ،دنیایی رها از فرقه گرایی ،نژاد پرستی ،زن ستیزی،
نابرابری و ستم را مشاهده می کنند ،به آینده و زندگی امیدوار
می شوند.

مبارزه ما برای آزادی و
برابری همواره با هم تالقی
خواهد داشت
رفیق آذر ماجدی عزیز
از پشتیبانی گرم و رفیقانه شما شاد و سپاسگذاریم .ما در بغداد برای جمعهه خهود
را آماده می کنیم ،درباره شعارها بحث مهی کنیهم ،اعالمیهه و جهزوه بهرای پخهش
میان تظاهرات کننده گان چاپ می کنیم و برای همکاری با سایر گروه ها برنامه
ریزی می کنیم.
در همین شرایط رفرمیست ها می کوشند تا خیزش مهردم را بها شهعارهای مالیهم
منحرف کنند .شعارهایی که هدفش حفظ همیهن نظهم سیاسهی بها تعیهیر چنهد چههره
است  .و البته رسانه های بستر اصلی دنبال این جریانات هستند و آنها را بعنهوان
رهبران خیزش مردم به تصویر می کشند ،کسانی که از حمایت نهاد شیعه حاکهم
برخوردار اند.
اکثریت تظاهر کنندگان میدان تحریر علیه فقر ،کشتارهای جمعی ،فقدان خدمات و
ثروتهای کالن و باور نکردنی طبقه حاکم شعار می دهند .زمان آن رسهیده اسهت
که توده مردم قدرت اسالم سیاسی را به زیر بکشند؛ اسالم سیاسی منابع مردم را
بغارت برده ،فقر ،فالکت و استیصال بر اکثریت مردم تحمیل کرده و راه بهرای
قدرت یابی داعش در شهرهای عراق گشوده است.
روزهای آتی نشان خواهد داد که آیا مردم بپا خاسته آرام خواهند شد و برای وعده
های دروغین نخست وزیر کف خواهند زد یها اینکهه طوفهان خواسهتهای رادیکهال
تری را برای سرنگونی دولت بورژوایی و فرقهه گرایهی و فهساد بهه جلهو خواههد
کشید  .رسانه های بستر اصلی گزینه های محبوب خود ،اصالح طلبان را نمایش
می دهند .همچنین با رهبران میلیس جنایتکار که خواهان اسالمی شدن تمام قوانین
هستند ،مصاحبه می کنند .آنها در تلویزیون کمونیست ها را تهدید می کنند و مهی
گویند که کمونیست ها پشت این تظاهرات هستند و اعالم می کنند کهه "خدمتهشان
خواهند رسید".

ما از فعالیت و کوشش سخت شما در طول این سال های پر
مشقت آگاهیم .استقامت و تعهد شما را ستایش می کنیم .معتقدیم
که ما هر دو به یک جنبش متعلقیم :یک جنبش تساوی طلب
برای آزادی و برابری زنان و همه مردم؛ بعالوه ما هر دو علیه
یک دشمن مشترک می جنگیم ،دشمنی که خاورمیانه را تکه تکه
کرده است ،جنگ دو قطب تروریسم ،اسالمی و دولتی ،متشکل
از دولتهای غربی و اسرائیل به سرکردگی آمریکا .ما از شما در
این نبرد سخت حمایت می کنیم .ما را کنار خود بدانید.

ما به پشتیانی رفقها و متحهدین خهود در دنیها نیازمنهدیم .مها احتیهاد داریهم کهه آنهها
توضیح دهند که فرصتی بهرای سهازمان دادن یهک خهیزش رادیکهال علیهه دولهت
اسالم سیاسی ،که اشغال عراق توسط آمریکا قدرتیابی آنهرا تهسهیل کهرد ،بوجهود
آمده است .زمان آن رسیده است که خیزش توده ای مردم دولهت فاسهد مهذهبی را
سرنگون کند؛ و همزمان به رژیم اسهالمی در ایهران اعهالم کنهد کهه مهردم دولهت
دست ساز آنرا مردود دانسته اند .درست مثل تمام خیزش های منطقه ،ههر نتیجهه
ای ممکن است.

زنده باد آزادی و برابری!
زنده باد آزادی زن!
مرگ بر دو قطب تروریسم!

خواندن پیام حمایت شما برای ما حکم نسیم خنکی در این روزهای داغ و سوزان
در عراق را دارد .مبارزه ما برای آزادی و برابری همواره با هم تالقهی خواههد
داشت.

با احترامی رفیقانه ،آذر ماجدی
سازمان آزادی زن  -ایران
 ۷۱اوت ۵۱۷۲

با احترام رفیقانه ،ینار محمد
سازمان آزادی زن عراق
 ۷۱اوت ۵۱۷۲

برابری زن و مرد در تمام شئون اجتماعی!

آزادی زن

صفحه ۳

شماره ۰۵۱

سکوالریسم و حقوق زن
آیا سکوالریسم کافی است؟
آذر ماجدی
سکوالریسم یک شرط سیاسی مهم برای
دستیابی به یک جامعه آزاد و برابر و
امحای ستمکشی زن است .در جامعه
ایران جنبش سکوالریسم وسیع و گسترده
است .از همین رو است که جنبش ملی -
اسالمی و اصالح طلبان حکومتی
باالجبار به دفاع از سکوالریسم تظاهر
می کنند .در سطح بین المللی نیز در
واکنش به قدرتگیری یک جنبش
اسالمیستی تروریست ،بویژه از ۷۷
سپتامبر  ۵۱۱۷جنبش سکوالریستی اود
گرفته است .اود گیری یک جنبش
سکوالر امری مثبت برای گسترش
آزادیهای فردی ،آزادی بیان و تحقق
حقوق زن است .اما سکوالریسم را بشکل
مجرد و در خالء نباید دید .جنبش سکوالر
نوین از نظر گرایش و افق سیاسی به دو
گرایش چپ و راست تقسیم می شود .این
واقعیت مهمی است که باید بازشناخت و
در تحلیل و موضع گیری سیاسی دخالت
داد.
در سالهای اخیر مشاهده کرده ایم که یک
جریان راست که عمال در کنار راست
ترین جریانات در غرب قرار می گیرد
که در این میان طرفداران دولت مذهبی
اسرائیل هم قرار گرفته اند ،بطرفداری از
جنبش سکوالر و مخالف اسالم سیاسی و
رژیم اسالمی برخاسته اند .سکوالریست
هایی که در مقابله با جنبش اسالمیستی از
حمله به عراق حمایت کردند ،که در این
میان چهره های سرشناس جنبش سکوالر
و آتئیست هم وجود دارند .طی دهه اخیر
ما شاهد یک روند سیاسی ارتجاعی بوده
ایم .بخشی از مخالفین جنبش اسالمی در
مقابله با این جنبش به حمایت از دولتهای
غربی بسرکردگی آمریکا ،یعنی تروریسم
دولتی ،بلند شده اند .از آنسوی بخشی که
با سیاستهای غرب و آمریکا مخالفند به
دفاع از جنبش تروریسم اسالمی و رژیم
اسالمی در می غلطند .هر دوی این

رویکردها ارتجاعی است.
لذا تفکیک گرایشات چپ و راست درون
جنبش سکوالر برای افراد و جریانات
رادیکال آزادیخواه و برابری طلب امری
بسیار مهم است و در شرایط حاضر با
خیزش توده ای در خاورمیانه و آفریقای
شمالی مبرم تر شده است .جنبش سکوالر
چپ ،یعنی جنبشی که نه تنها از یک
سکوالریسم رادیکال ،یعنی جدایی کامل
مذهب از دولت ،از قوانین و آموزش و
پرورش دفاع می کند ،بلکه همچنین در
مقابل آنچه ما از  ۷۷سپتامبر  ۵۱۱۷دو
قطب تروریسم نام نهادیم ،می ایستد .یعنی
تروریسم دولتی بسرکردگی آمریکا و
تروریسم اسالمی ،اما بهیچوجه به آن
محدود نمی شود.
طی دو سال گذشته ما شاهد واکنش این دو
گرایش به رویدادهای خاورمیانه بوده ایم.
گرایش راست ،تحت پوشش مقابله با خطر
اسالمیست ها و نگرانی از باصطالح
حقوق زن ،خجوالنه از وضعیت موجود
دفاع کرده است .در یک کنفرانس آنالین
شرکت داشتم تحت عنوان« :اعتراضات در
کشورهای عربی و حقوق زن» برخی از
شرکت کنندگان تنها نگران سرنگونی
مبارک و بن علی بودند .و بعد از آن دیدیم
که همین گرایش از دخالت ناتو در جنگ
زمینی علیه قذافی و بنفع شورای موقت
لیبی دفاع کرد و زمانیکه حکومت تازه
بقدرت رسیده اعالم کرد که قوانین شریعه
در لیبی حاکم خواهد شد ،اینها ادعا کردند
که این شورا ناتو را فریب داده است!
مذهب و سازمانهای مذهبی منبع سیاست
ارتجاعی اند .این حقیقت است .اما فقط
نیمی از حقیقت است .مذهب یک بخش
الیتجزای ایدئولوژی ارتجاعی و زن ستیز
حاکم است .این ایدئولوژی ضروری است،
برای اینکه از نظامی که بر مبنای تبعیض،

نابرابری ،استثمار اقتصادی و عدم آزادی
بنیان گذاشته شده است ،دفاع کند .این نظام
سرمایه داری است .اگر ما در دهه ۱۱
مجبور به بحث و توضیح این مقوله بودیم،
امروز به اینکار نیازی نیست .زمانیکه
سرمایه داری زندگی ما را ویران کرده
است؛ موقعی که میلیون ها نفر بیکار اند و
قادر به تامین غذا و سرپناه برای خانواده
هایشان نیستند؛ زمانیکه جنبش ضد
کاپیتالیستی جهانی شده است؛ در شرایطی
که سرمایه داران دارند هر روز به هزینه
کارگران و شهروندان عادی ثروتمند تر
می شوند؛ آیا واقعا احتیاد است که در
مورد این مساله مقوله پردازی کنیم و
مباحث طوالنی برای اثبات آن سازمان
دهیم؟ فکر نمی کنم .همه می دانند که منبع
نابرابری ،تبعیض و فالکت کنونی سرمایه
داری است.
جوهر اصلی جنبش های توده ای در
خاورمیانه و شمال آفریقا برای آزادی،
برابری و رفاه همگانی ضد کاپیتالیستی
است .به این دلیل است که زمانیکه
دولتهای غربی نتوانست مردم را در مصر
و تونس بخانه بازگرداند ،با اتکا به ارتش
در این کشورها بن علی را به تبعید فرستاد
و از رفتن مبارک حمایت کرد ،تا بتواند
دستگاه دولتی را تا حد امکان دست
نخورده نگاه دارد .و به همین دلیل در لیبی
که قدرت چنین مانیپوالسیون سیاسی را
نداشت ،بشکل نظامی در اوضاع دخالت
کرد تا تضمین کند که پس از سقوط قذافی
قدرت بدست مردم نیافتد .و در سوریه هم
اگرچه نتوانسته دخالت مستقیم نظامی کند،
با حمایت کامل مالی و نظامی از "ارتش
آزاد سوریه" عمال یک جنگ داخلی
خونین را به مردم سوریه تحمیل کرده
است و پروسه مبارزات مردم برای آزادی
و برابری و رفاه را قیچی

مزد برابر در ازای کار مشابه!

صفحه ۱

آزادی زن

صفحه ۴

شماره ۰۴۱

سکوالریسم و حقوق زن
آیا سکوالریسم کافی است ...

نمودند.
غرب تصمیم گرفته است که بمنظور ممانعت از گسترش جنبش
اعتراضی به یک انقالب کارگری ،و جلوگیری از افتادن قدرت
بدست مردم ،یا جریانات چپ و کمونیست با اسالمیست ها سازش
کند .این دقیقا اتفاقی است که در ایران در سال  ۷۵۲۱افتاد؛
زمانیکه دولت های غربی در هراس از قدرتگیری چپ ،خمینی این
آخوند مهجور را به پاریس آورد ،از او یک "رهبر انقالب" ساخت
و بجان مردم ایران انداخت .اسالمیسم جدید ،گفته می شود از نوع
اسالم رژیم اسالمی نیست ،اسالم "معتدل" است ،نوع ترکی
اسالمیسم است .بهر رو این اسالمیسم دارد در منطقه قدرت می
گیرد.
مردم منطقه دارند بسوی همان تله ای رانده می شوند که مردم
ایران در سال  ۷۵۲۱رانده شدند .ما باید این روند را تشخیص دهیم
و در مقابل آن بایستیم .باین خاطر ما نه تنها باید سکوالریست های
خوبی باشیم ،بلکه همچنین باید با حرارت از آزادی ،برابری و
عدالت دفاع کنیم .باید از نظر سیاسی کامال هشیار باشیم که از یک
قطب در مقابل قطب دیگر دفاع نکنیم .ما باید موضعی محکم در
مقابل هر دو قطب اتخاذ کنیم :تروریسم دولتی بسر کردگی آمریکا
و تروریسم اسالمی .باید بصراحت از آزادی ،برابری و رفاه
همگانی دفاع کنیم .باید قاطعانه از آزادی و برابری زن دفاع کنیم*.

زنان ،جوانان ،یک نیروی مهم
در خیزش توده ای عراق

ریشه زن کشی
در دنیای امروز
این قرون وسطی نیست .این عصر سرمایه دارى
است .هرچه با بازار و سود تناقض داشته باشد ،دیر یا
زود کنار زده میشود .بسیارى از جان سخت ترین
افکار و تعصبات و راه و رسمهاى کهنه در برابر
نیازهاى پیش پا افتاده و روزمره تجارت و تولید ور
افتاده اند .و الجرم ،اگر زن آزارى و زن ستیزى و
تبعیض و خشونت علیه زن هنوز یک واقعیت پابرجاى
زندگی مردم این عصر است ،اگر علیرغم جنبشهاى
قوى و اجتماعی براى رهایی زن ،هنوز ستم جنسی
در چهار گوشه جهان حکم میراند ،باید حکمتش را
همینجا ،در همین عصر و در مصالح همین نظام
جستجو کرد.
جنایت از سر "جنون" ،همیشه ممکن است وجود
داشته باشد .اما آن نوع جنونی که قربانیانش ،از
خیابان و خانه تا مدرسه و کارخانه ،عمدتا زنان
هستند ،دیگر جنون نیست ،بلکه بیان جنون آمیز
گوشه اى از عقل حاکم بر جامعه است.
از مطلب :زن در زندگی و مرگ،
منصور حکمت

تقابل با اسالم سیاسی یک جبهه مهم جنبش آزادی زن!

آزادی زن

شماره ۰۵۱

صفحه ۵

قانونی کردن برده داری مدرن توسط سازمان عفو بین الملل،

قانونی کردن تجارت انسان است!
شهال نوری
سازمان عفو الملل قطعنامه ای را به تصویب رسانده که خواستار
حذف موانع قانونی و جرم زدایی از خرید و فروش خدمات
جنسی است! این قطعنامه در اجالس اخیر سازمان "حقوق
بشری" عفو بین الملل در دوبلین ،با رای موافق اکثریت ۰۱۱
نماینده حاضر ،از  ۱۱کشور جهان به تصویب رسیده است!
 سالیان شتی ،دبیر کل سازمان نامبرده میگوید :این تصمیم"تاریخی" بعنوان یک جنبش جهانی راهی را برایمان هموار می
کند که بتوانیم سیاستی را دنبال کنیم که خواست آن حفاظت از
حقوق کارگران جنسی است.
هدف این نوشته بررسی پیشینه سازمان "عفوبین الملل" نیست.
مراجعه به این لینک 1به اندازه کافی افشا کننده پیشینه و جایگاه
کنونی این سازمان می باشد .آنچه مورد نظر این نوشته است
اشاره به سازماندهی بردگی مدرن توسط همین نهادهای
بورژوازی می باشد .مهمترین وظیفه اینگونه نهادهای ساخته و
پرداخته شده بورژازی مهندسی افکار و زمینه سازی در جهت
اهداف دراز مدت ارعاب انسان و خنثی کردن تمایالت انتقادی
افراد جامعه است.
مهندسی افکار
کارکرد اینگونه قعطنامه ها فرهنگ سازی و سازمان دهی،
مهندسی افکار جامعه است .با جرم زدایی از خرید "خدمات
جنسی" دیگر الزم نیست دادستان شهر لیل در فرانسه به خود
اینهمه زحمت بدهد تا جناب استراس کان ،رئیس سابق صندوق
بین المللی پول را از اتهام قوادی تبرئه کند .قرار نیست جامعه با
خبر شود که این عالیجنابان تکیه داده بر ثروت تولید شده از
استثمار طبقه کارگر و مردم به فقر کشیده شده ،دستی در فروش
کودکان آنها دارند .مسئولین صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی بهتر می دانند که چند درصد از بدهی کشورهای بدهکار
از طریق فروش تن کودکان و زنان در بازار تن فروشی محلی و
خارجی تأمین میشود.
فروش تن و تجارت انسان "جنسیت" نمی شناسد
بررسی و ریشه یابی اجتماعی و روانشناسی تن فروشی هرچه
می خواهد باشد .قرنهاست که خرید و فروش انسان ریشه در
مناسبات طبقاتی و نابرابری های اجتماعی دارد! آنجا که مناسبات
طبقاتی با اعطای امتیازات و حقوق نامحدود به بخشی از جامعه
این امکان را می دهد تا زندگی میلیونها زن و کودک را به عجز

و ناتوانی نامحدود سوق دهند دیگر صحبت از یک رابطه
داوطلبانه و بنا به تمایل طرفین نیست .این یک تجاوز آشکار به
یک طرف این رابطه است که برای بقای خود نه از خود اختیاری
دارد و نه حق انتخاب .دیگر نمی شود از تن فروشی حرف زد و
فقط به مسئله تن فروشی زنان اشاره کرد .بخش قابل مالحظه ای
از تن فروشان در جهان معاصر مردان هستند! رسمیت بخشیدن به
خرید تن مردان می تواند فشار موجود مبنی بر مردساالر بودن
سیستم اجتماعی نظام اقتصادی سرمایه داری را از دوش آنها
بردارد.
کوتاه کردن دست مافیای قاچاق
قطعنامه اخیر قرار نیست در دفاع از حقوق زنانی که مجبور به
تن فروشی هستند عمل کند و موانع موجود را در مسیر برگشت به
یک زندگی عادی از میان ببرد .نخیر ،قرار است به بهانه جرم
زدایی از ارائه (خدمات جنسی) دست دالالن ،قاچاقچیان و مافیای
صنعت فحشا را از درآمد موجود کوتاه کنند تا آنها راضی شوند به
زبان خوش بخشی از درآمد حاصله را رسما به دولت مالیات
بدهند.
به شهادت آنچه که در سالهای اخیر در آلمان اتفاق افتاده اینگونه
"رفرمها" توان مقابله با قاچاق انسان را ندارد .در حال حاضر
بیش از  ۱۲درصد از زنانی که در آلمان به تن فروشی مشغولند
وابسته به یک دالل و واسطه هستند .بیش  ۰۱درصد زنان تن
فروش در آلمان خارجی هستند .آنها از فقیرترین قشر جوامع خود
بوده اند ،اکثرا بی سواد هستند و یک کلمه هم آلمانی نمی دانند.
آنهایی که از بعد از فروپاشی بلوک شرق در ابعادی میلیونی
قربانی انباشت سرمایه در دست عده ای انگشت شمار در عصر
جهانی شدن سرمایه شدند.
کنترل اقتصاد سایه
این اقدام با یک تیر دو نشان می زند -۷ .سازمانیابی برده داری
مدرن زیر پوشش "خدمات جنسی" مردمی که برای بقا هر کاری
انجام می دهند -۵ .تبدیل آنچه که به اقتصاد سایه معروف است
( درآمدی است که از طریق فحشا و مواد مخدر بدست می آید) به
بخشی از درآمد ساالنه کشور .هنوز این درآمد در بسیاری از
کشورها جزئی از درآمد ملی محسوب نشده و در اقتصاد رسمی
کشور ثبت نمی شود .براساس گزارش اداره ملی آمار انگلیس
درآمد فحشا و مواد مخدر در سال  ۵۱۷۰بیش از  ۱،۷۵میلیارد
پوند بوده است.

نه به حجاب ،نه به آپارتاید جنسی!

صفحه ۶

آزادی زن

شماره ۰۵۱

قانونی کردن برده داری مدرن توسط
سازمان عفو بین الملل،
قانونی کردن تجارت انسان است...
روزنامه گاردین نوشت با اینکه آمار اداره آمار از میزان درآمدانگلیس از فحشا و مواد مخدر بسیار باالست ،شماری از
کارشناسان معتقدند این آمار ،همه موارد مربوطه را در بر نمی
گیرد و مثال درآمد ناشی از کار مردان فاحشه که  ۰۵درصد از
فواحش انگلیس را تشکیل می دهند ،منظور نشده است یا در خرید
و فروش مواد وخدر ،فقط آمار مواد مخدر تولید شده در داخل،
یعنی حشیش منظور شده است .بر همین اساس روزنامه گاردین
با اشاره به درآمد فراوان فحشا و مواد مخدر پیشنهاد کرده بود که
دولت انگلیس که از کسری بودجه و قرض فراوان رنج می برد
بهتر است از درآمد اقتصاد سایه مالیات بگیرد.
تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی به زندگی مردم نمی تواند مدت
مدیدی ادامه پیدا کند .سرمایه داری باید اقداماتی در دستور کار
خود قرار بدهد تا بتواند بحران مالی موجود را مهار کند.
بازارهای مالی پر درآمد مافیای فحشا باید سهم خود را از این
تجارت بردگی پرداخت کند!

صفحه ۶

واقعیت این است که رفع ستم بر زن با پیچیدن چنین نسخه هائی
امکان پذیر نیست .نهادهای کناری جهان سرمایه داری با صادر
کردن اینگونه بیانیه های "اخالقی" نمی تواند برای خود حفظ آبرو
کند .مهندسی افکار توسط نهادهای ظاهرا غیر دولتی که با بودجه
های کالن دولتی حمایت می شوند با انتقادهای نهادهای فمنیستی
دست از کار نمی کشند .تن فروشی باید غیر جنائی شود و نه
قانونی .یعنی فردی که به هر دلیل اقدام به تن فروشی میکند ،از
نظر قانون جرم نیست .اما قانونی کردن تن فروشی و رفع
محدودیت ها ،بالفاصله با برسمیت شناسی سازماندهی تن فروشی
و گسترش صنعت سکس توسط باندهای حرفه ای مواجه میشود و
خرید و فروش و ترافیک زنان را به این صنایع گسترش میدهد.
انتظار صدور قطعنامه و بیانیه های بدون غرض و مرض از این
نهادها اشتباه محض است .آنچه در حال وقوع است ،سیل عظیم
مردم فقرزده از کشورهای آسیایی به بازار برده داری مدرن
جنسی است! این جامعه طبقاتی است که تقابل با آن مبارزه روشن
و صریح طبقاتی را میطلبد!
لینک ها:
https://fa.wikipedia.org/wiki/عفو_بین%E2%80%8Cالملل
عفو-بینالملل-خواستار-جرمزدایی-ازhttp://www.dw.com/fa-ir/-
a-18642609روسپیگری/

 ۷۱آگوست ۵۱۷۲

ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت
تبعیض علیه زنان یک مشخصه مهم دنیاى امروز است .در بخش اعظم کشورهاى جهان ،زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادى هاى محدود و محقرى

هم که مردان از آن برخوردارند محروم است .در کشورهاى از نظر اقتصادى عقب افتاده تر و در جوامعی که نفوذ مذهب و سنت هاى کهنه بر نظام
سیاسی و ادارى و فرهنگی جامعه عمیق تر است ،ستمکشی زن و بیحقوقی و فرودستی او در آشکارترین و زمخت ترین اشکال خودنمایی میکند .در

کشورهاى پیشرفته تر و مدرن تر ،و حتی در جوامعی که به لطف جنبش هاى مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسیالیستی کارگرى تبعیض جنسی علی

الظاهر از بخش اعظم قوانین حذف شده است ،زن همچنان در متن مکانیسم اقتصاد سرمایه دارى و سنت ها و باورهاى مردساالرانه جارى در جامعه ،عمال

از جهات بسیار مورد تبعیض و ستم قرار دارد.

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.

آزادی زن

شماره ۰۵۱

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 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.



صفحه ۷

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.

در حاشیه رویدادها ...
بقول منصور حکمت ،سرمایه داری حتی حیاط و کوه در این دنیا نگذاشته است.
شما اگر خانه تان آتش بگیرد به کوچه میروید و به فضائی که امنیت نسبتا وجود
دارد .دنیای امروز اما کوچه هم ندارد .دولتها هستند و مرزها و پاسپورت ها و
هویت های کاذب و جعلی ملی .اگر از جنگ فرار میکنید باید همسایه یا دولتی
راهتان بدهد .اگر ندهد ،شما محکوم به نابودی در آن جنگ هستید .این چه دنیای
کثیفی است که حکومتهائی با قدرت اقلیتی بسیار ناچیز ،برای میلیاردها انسان
تصمیم میگیرند و هر طور که دلشان بخواهد با حرمت و حقوق و حال و آینده
انسانها بازی میکنند؟ همین باصطالح "بحران پناهندگی" که عبارت مورد عالقه
دولتها و نیروهای دست راستی است ،نشان نمیدهد که سیاستهائی در سطح جهانی
به بن بست رسیده اند و شکست خورده اند و نتایج بسیار وخیم خود را ببار آورده
اند؟ آیا مسئول نابودی و خرابی سوریه و لیبی و عراق و از دست رفتن جان و
خانه و آوارگی میلیونها نفر مستقیما همین دولتهائی نیستند که خاک این کشورها را
در توبره کردند و نیروهای جهادی و تروریست را به جان مردم انداختند؟ حاال
چرا مرزهایشان را بسته اند؟
این بحران انسانی جواب بالفصل و دراز مدت میخواهد .بالفاصله باید برای
گشودن همه مرزها و وظایف خدماتی دولتها در حمایت از قربانیان و تامین اسکان
و غذا و سالمتی آنان باید فشار گذاشت .این مسئله ای فوری است که ربط مستقیمی
با جان تعداد زیادی آوراه گرسنه و بیمار و زخمی دارد که بخش وسیعی از آنها را
زنان و کودکان تشکیل میدهند .مضافا اینکه جمعیت دهها میلیونی خاورمیانه و
شمال آفریقا را نمیتوان به جای دیگری از کره خاکی منتقل کرد و سیاست این
دولتها نیز به روال سابق است .وقت آنست در این کشورها ،مانند عراق ،نیروی
توده ای مردم کارگر و زحمتکش و اردوی آزادیخواه برای رهائی از حاکمیت
نظامهای مذهبی -قومی  -عشیره ای ،که محصول صدور دمکراسی موشک
کروزی اند ،بمیدان بیایند و این وضعیت را تغییر دهند.

مانتوهای شیشه ای
هر دولت جمهوری اسالمی علیرغم تشدید سرکوب زنان و دخالت در امور
شخصی آنان ،با "مشکل" جدیدی در جامعه در قلمرو پوشش زنان روبرو میشود.
دولت اعدام و اسید حسن روحانی ،چشمش به ساپورت و مانتوی شیشه ای روشن
شده است .نیروی انتظامی و ادارات مربوطه مرتبا بخشنامه صادر میکنند ،نیرو
میفرستند ،جریمه میکنند .آخوندها و مجلسی ها ضجه میزنند ،اوباش خیابانی ضد
زن نیز تهدید میکنند و چاقوها و چماق هایشان را نشان میدهند .اما فایده ندارد.
تهران عمال و با روایت جمهوری اسالمی بی حجاب است .حجاب نه بطور رسمی
بلکه بصورت دو فاکتو وجود خارجی ندارد یا دستکم کسی آنرا رعایت نمیکند و
حکومت هم زورش نمیرسد .آنجا هم که بزور تحمیل میشود ،برای روی سر
نگهداشتن زنان باید ارتش اوباش مستمرا کار کند و تهدید کند و تذکر بدهد .با چه
زبانی باید گفت اسالم در ایران شکست خورده است و زنان طوق لعنت اسالمی را
نمی پذیرند؟ این حضرات باید منتظر امواد خروشان زنان و مردان برابری طلب،
بسیار سنگین تر ار عراق ،علیه اصل حاکمیت دین و دستگاه مذهب و اسالم باشند.
مانتوی شیشه ای و لباسهای ناف نما در جمهوری اسالمی ،قبل از اینکه چیزی
راجع به مد و لباس و ترجیح جوانان و ناتوانی رژیم بگوید ،از شکست یک پدیده و
عرود پدیده جدیدی سخن میگوید.
***

دست مذهب از سر مردم کوتاه!

آزادی زن

صفحه ۸

شماره ۰۵۱

در حاشیه رویدادها،

مردم عراق مصمم اند
سیاوش دانشور
روز جمعه  ۵۰اوت ،مجددا در بغداد و دیگر شهرهای عراق جمعیت صدها هزار نفری مردم معترض بمیدان آمدند تا اعتراضات خود
علیه وضع موجود را پیگیری کنند .اینبار مردم عراق از "نان وآزادی و سکوالریسم و حکومت مدنی" سخن گفتند .خواهان الغای
نهادهای قدرت از جمله قوه موسوم به "قضائیه"  ،انحالل پارلمان ،محاکمه فوری دزدان حکومتی و فاسدین شدند .ارتش مهدی و
جماعت آخوند مقتدا صدر از روزهای گذشته با اعالم "همراهی با مردم" برای کنترل این اعتراضات و مود سواری تالش کردند.
مردم آزادیخواه در شهر بغداد فرصت ابراز وجود به این باند اسالمی را ندادند و قاطعانه علیه "شیعه و سنی" شعار دادند .مردم عراق
از سیستم مبتنی بر مذهب و قومیت و گانگسترهای نظامی خسته شدند و علیه آن بمیدان آمدند .علیه حکیم ها و سیستانی ها و مالکی ها
و عبادی ها و سران دولت عراق شعار میدهند.
آنها سکوالریسم و خواست حکومت غیر مذهبی را با هویت انسانی و آزادی و رفاه برای مردم ترکیب کرده اند تا نیروهای شبه
سکوالر حاشیه حاکمیت و راستها از این تمایل نتوانند کالهی برای خود درست کنند .مردم عراق مصمم هستند و تظاهرات این هفته و
دامنه جمعیت و نوع شعارها همین را تاکید میکند.
مردم عراق شایسته زندگی بهتری هستند .وقت آنست مردم آزادیخواه جهان در دفاع از کمونیستهای عراق و برابری طلبان و جنبشهای
پیشرو ،و مشخصا در دفاع از حزب کمونیست کارگری عراق ،بمیدان بیایند.

مهاجریت و آوارگی میلیونی
میلیونها شهروند کشورهای عراق و سوریه و لیبی جانشان را برداشته اند و روانه مرزها شده اند .هر روز خبر فاجعه ای از غرق
شدن و کشته شدن دهها پناهجو که مخاطرات زدن به دریای مدیترانه را قبول کرده اند تا بلکه آنورتر نور امیدی باشد ،منتشر میشود.
آخرین مورد پیدا شدن کامیونی با شماره مجارستان در اتریش بود که در آن تاکنون  ۱۷جنازه پیدا شده است .اینها انسانهای عادی ای
هستند که نه تصمیم به جنگ گرفته اند و نه در جنگ درگیر بوده اند اما هزینه آنرا می پردازند .در طرف مقابل ،دولتهای فخیمه
اروپائی قرار دارند که یک پای اساسی ایجاد این بحران در کنار ناتو و آمریکا بوده اند .حقوق بشر و خرافاتی از این دست در این
روزها چهره واقعی اش ترسیم میشود .سیاست این دولتها صرفا سرکوب ،پرتاب گاز اشک آور میان کودکان و زنانی است که از تهدید
گلوله و جنگ فرار کرده اند .آماده باش پلیس مرزی ،کشیدن سیم خاردار ،باال بردن دیوارها و سخت کردن موانع
حقوقی و قانونی.
صفحه ۱

تلویزیون آزادی زن
هر یکشنبه ساعت  ۵۸ ٫۹۰بوقت تهران
از شبکه هات برد
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آزادی زن
نشریه سازمان آزادی زن
www.azadizan.org

سردبیر :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

هیئت تحریریه:
آذر ماجدی ،سیاوش دانشور

به سازمان آزادی زن بپیوندید!

