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_ تريبون زن از همكارى شما استقبال 
مى كند.

را  خود  ارسالى  مقاالت  و  مطالب   _

برنامه واژه نگار يا ورد تايپ كنيد.
تريبون  گاهنامه  در  مندرج  مطالب   -
زن بيانگر نظرات نويسندگان آن است 
نشريه  اندركاران  دست  نظر  الزاما  و 

نيست.
- نقل از ترييون زن با ذكر منبع آزاد 

است.

فهرست
يك گام به پيش! 

به مناسبت انتشار شماره دوم گاهنامه تريبون زن       روناک آشناگر

گفتگو و مصاحبه
گفتگوى تريبون زن با شهرزاد مجاب (2)

گفتگوى تريبون زن با كريم كوبرت
گفتگو با يوكو كيدو از فعالين جنبش زنان در ژاپن

زنان كارگر «ژيله مو» در گفتگو با تريبون زن 
گفتگوى تريبون زن با سيران رحيمى پيشمرگ كومه له 

گفتگو با ژاله زنى زحمتكش  و شاعرى گمنام در كردستان
مصاحبه  با «ر-  ت» محقق و پژوهشگر مسائل جامعه شناسى در سنندج

NGOها و فرهنگ توسعه 

بحث و مقاله 
فرشيد شكرى محو كامل آپارتايد جنسى در گرو بزير كشيدن نظام .... 

شمسى خرمى  نگاهى آمارى به خريد و فروش  سكس    
گالويژ حسينى كار خانگى و موقعيت زنان خانه دار    
بهرام رحمانى  زنان خانه دار، فراموش شدگان جامعه!    

درآمدى برساختارشناسى رفتارهاى مردساالرانه (1)           پروانه بوكاه    
رها نيكو تشكل هاى مستقل زنان چرا و براى چه هدفى!           

شعر و ادبيات
مينا اسدى داستان كوتاه. منظره     

مرضيه احمدى سكويى شعر: افتخار      
سيمين چايچى شعر: براى زنده ماندن                      

پروانه بوكاه شعر: ايستاده زايده ام    
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همچون  نيز  زن»  «تريبون  دوم  شماره    
هرگونه  از  بدور  آن،  اول  شماره 
دوستان،  كه  نيازى  بستر  بر  بغرنج سازى 
همكاران و نويسندگانش  لمس  مى كردند، 
خود را شكل و سر و سامان داد و اينك 
در دسترس  شماست. نظرات، پيشنهادات 
و دخالت فعال و صميمى شما خوانندگان 
اول،  شماره  مطالب  چون  و  چند  روى 
بدون ترديد روى روال كار ما براى انتشار 
اين شماره موثر بود و ما را به افقى كه در 

پيش داريم، دلگرم تر كرد.
با  چه  اگر  را  زن»  «تريبون  شماره  اين   
دليل  به  ولى  كرده ايم،  آماده  چاپى  فرمت 
اينكه هنوز هزينه فروش  چاپى شماره يك 
و  نداريم  دست  در  شده  آورى  جمع  را 
هنوز نتوانسته ايم منابع مالى پايدارى براى 
اينترنتى   شيوه  به  كنيم،  پا  و  دست  نشريه 
پخش  مى كنيم، به اين اميد كه عالقمندان 
بتوانند در محل هايى كه امكان چاپ آن، 
در هر تعدادى كه وجود دارد  به چاپ هم 
برسانند. الزم به توضيح است كه «تريبون 
نيز  را  خود  اينترنيتى  سايت  اكنون  زن» 
مراجعات  براى  نشريه  مطالب  كه  دارد 

عالقمندان در آنجا نيز درج مى شود.
 از تداركات و مسائل فنى نشريه مي گذرم 
از  بعضى  همچنين  و  جهت گيرى ها  به  و 
اشاراتى  شماره  اين  در  مندرج  مطالب 

مى كنم.
 يكى از جهت گيرى هاى بارز اين شماره  
زنان  جنبش   فعالين  با  ديالوگ  و  گفتگو 
در محل ها و عرصه هاى مختلف و بويژه 
در داخل ايران است. ما در اين شماره به 
زن،  تريبون  همكاران  و  دوستان  تالش  
در  زنان  از  جمع هايى  با  را  گفتگوهايى 
ساده  آنها  كه  داشته ايم،  ايران  كردستان 
فرصت ها  رنج ها،  دردها،  از  روان  و 
تا  كه  مى گويند،  سخن  تالش هايى  و 
حدودى آينه وضعيت واقعى و عينى زنان 
در داخل است. زنان كارگر و زحمتكش ، 
زنان  جنبش   فعالين  كال  و  دار  خانه  زنان 
خوشبختانه  غيردولتى،  تشكل هاى  در 
آن  از  را  نشريه  از  صفحاتى  توانسته اند 
خود كنند و از اين تريبون حرف دل خود 
را بزنند. تقويت اين سمت و سو يكى از 

اولويت هاى آينده اين نشريه خواهد بود و 
اميدواريم بتوانيم صفحات هر چه بيشترى 
را به انعكاس  صداى زن در جامعه ايران و 
بويژه زنان كارگر و زحمتكش  تبديل كنيم. 
به اين اعتبار همانگونه كه مالحظه مى كنيد 
فعالين  با  ما  مصاحبه هاى  و  گفتگو   تعداد 
جنبش  زنان به نسبت شماره قبلى افزايش  

چشمگيرى داشته است.    
شماره  اين  مباحث  و  مقاالت  بخش    
به  رسالت  كه  بخشى  دسته  اند،  دو 
تصويركشيدن مسائل و معضالت عينى و 
را  زنان  مبارزه  و  حقوق  زندگى،  راه  سر 
مد نظر دارد و بخشى كه به مسائل نظرى 
جنبش   درون  سياسى  فكرى  گرايشات  و 

زنان مربوط است.
 زنان خانه دار، يا كار خانگى كه بر اساس  
قوانين سرمايه دارى  در ايران به عنوان كار 
بحساب نمى آيد، يكى از سوژه هايى است 
بررسى  شماره  اين  در  مطلب  دو  طى  كه 
شده است. بر اساس  آمارها بين 12 تا 15 
هستند.  خانگى  كار  مشغول  زن  ميليون 
جمعيتى ميليونى كه با كار سخت، دشوار 
مواجب،  و  جيره  بى  و  آور  كسالت  و 
حقوقى  و  حق  هيچ  از  برخوردارى  بدون 
شوهرانشان  و  فرزندان  تيماردارى  به 
كه  است  عرصه اى  شك  بدون  مشغولند، 
دارد،  بيشتر  بسيار  بحث  و  كار  به  احتياج 
مسئوليتى  بى  هم  بتوان  آن  پرتو  در  تا 
بيشتر  را  مردساالر  و  سرمايه دارى  جوامع 
زير سئوال برد و هم راهكارهاى كنكرت 
ميليونى  توده   اين  درون  به  را  عملى  و 
فراموش  شده و بى توقع برد و آنها را به 
جنبش هاى طبقاتى و اجتماعى زنان كارگر 

و زحمتكش  مربوط تر ساخت. 
كه  سئواستفاده اى  و  سكس   تجارت   
سرمايه دارى از جنس  زن همچون كااليى 
كريه  چهره هاى  از  يكى  دارد،  سود  براى 
نظم وارونه و ضد انسانى و ضد زن سرمايه  
است. به تصوير كشيدن اين سيماى زشت 
آمده  نشريه  شماره  اين  در  كه  مطلبى  در 
كه  است  قربانگاهى  از  بخشى  گوشه  و 
وقيحانه علنى و آشكار طعمه هايش  را مى 
تن  و  سكس   تجارت  پرنوگرافى،  و  بلعد 
بازارها  پرسود ترين  از  يكى  به  را  فروشى 

كرده  تبديل  ثروت  و  پول  صاحبان  براى 
است.

 گرايشات فكرى و نظرى در جنبش  زنان 
هم مانند ساير جنبش هاى ديگر اجتماعى 
روى  را  خود  تاثيرات  و  ريشه  تاريخچه، 
زن  مى گذارد.  و  گذاشته  جنبش   اين 
طبقاتى اش   نشستگاه  و  تعلقات  فراسوى 
جهان  در  مختلف  درجات  و  سطوح  در 
مرد  نسبت  به  دومى  درجه  موقعيت  در 
زن  رهايى  امر  اعتبار  اين  به  و  دارد  قرار 
تنها  مرد  و   زن  بين  تساوى  حقوق  و 
و  نيست  كارگر  طبقه  و  كارگر  زنان  امر 
كه  است  واضح  پر  اما  دارد.  عموميت 
جامعه،  در  كه  زحمتكش   و  كارگر  زنان 
استثمار  و  ستم  خانه،  و  كارخانه  كارگاه، 
طبقاتى را هم مزيد برعلت بر خود دارند، 
دوجانبه اى دارند كه  بزرگتر و  دادخواهى 
توسط نمايندگان فكرى زنان ليبرال، يعنى 
زنانى كه تنها مخالفت شان از جنبه جنسى 
تبعيض  بر زن است، نمايندگى نمى شوند. 
با اين حال برخورد و متدى ايدئولوژيك  
زنان  جنبش  درون  مختلف  گرايشات  به 
راهبرى زيادى ندارد. اين مباحث احتياج 
به بررسى و كنكاش  بيشتر دارد و هر كدام 
از ديدگاههاى نظرى درون اين جنبش  هم 
سر  عينى  معضالت  با  رابطه  در  بايد  مى 
راهگشاى  و  روشن  هاى  پاسخ  زنان  راه 
خود را ارائه دهند. پيشروان سوسياليست 
و راديكال جنبش  زنان تنها در يك جدل 
كه  ليبرالى  گرايشات  با  نظرى  و  فكرى 
جنبش   كه  ليبرال  فمينيسم  عنوان  تحت 
رفرم هاى  يكسرى  محدوه  در  را  زنان 
زنان  نخبگان  براى  ظاهرى  و  روبنايى 
محدود مى سازند، مى توانند جنبش  زنان را 
به جنبشى بنيادى تر كه ريشه هاى همه نوع 
ستمكشى، از جمله تبعيض  جنسى را زير 
سئوال مى برد وصل و آن را رشد دهند. از 
اين رو، هم در شماره قبلى و هم در اين 
معضالت  و  مسائل  ساير  كنار  در  شماره، 
عينى و عملى جنبش  زنان، فضا و جا براى 
درج مطالبى روى ديدگاههاى نظرى درون 
است.  شده  گرفته  نظر  در  زنان  جنبش  

تريبون زن از اين مباحث، بدون 
اينكه الزاما همه نكات مندرج در 

قدمى به پيش ! 
يادداشتى بر شماره دوم تريبون زن 
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اين مطالب را تاييد كند، استقبال 
كرده و مى كند. 

فراروى  مهم  سئواالت  از  يكى   
جنبش  زنان امر سازمانيابى و تشكل زنان 
طوالنى  تاريخچه اى  بحث  اين  است. 
مختلف  ديدگاههاى  و  سنت ها  ميان  در 
ترديد  بدون  و  دارد  زنان  جنبش   درون 
يك  با  توان  نمى  كه  است  مقوله هايى  از 
پاسخ كليشه اى خيال خود را در قبال آن 
راحت كرد. آيا زنان به تشكل هاى مستقل 
خود نيازمندند؟ استقالل اين تشكل ها از 
كى و چه است و اين تشكل ها چه هدفى 
نوبه  به  ما  بهررو  دارند.  خود  براى  را 
هم  را  مسئله  اين  روى  بحث  باب  خود 
در  مطلبى  شماره  همين  در  و  گشوده ايم 
اين رابطه مطالعه مى كنيد. به اميد اينكه در 
شماره هاى آتى بتوانيم بحث هاى بيشترى 

را در اين رابطه داشته باشيم.
  خوانند عزيز «تريبون زن»! 

  زنان مبارز و آگاه!
در  زن  صداى  مى كوشد  كه  تريبون  اين   
سوسياليستى  منظرى  از  را  ايران  جامعه 
انعكاس  دهد، يارى رسانيد. آن را  از آن 
خود بدانيد و به جمع تحريريه و همكاران 
شما  مالى  كمك  همچنين  بپيونديد.  آن 
آن  چاپى  نسخه هاى  بتوانيم  اينكه  براى 
و  مجال  امكان،  كه  كسانى  ساير  براى  را 
برروى  را  نشريه  ندارند  را  اين  فرصت 
شك  بدون  كنند،  مطالعه  اينترنت  شبكه 
مراتب  به  را  ما  كار  برد  كه  است  كمكى 

باال مى برد. 
      دستتان را به گرمى مى فشاريم.

               روناک آشناگر
    مدير مسئول گاهنامه تريبون زن       

 

كه  شما  از  تشكر  با  زن:  تريبون 
گفتگو  اين  براى  را  ما  دعوت  باز 
پذيرفتيد. اولين سئوالى كه مى خواهيم 
با شما در ميان بگذاريم اين است كه 
در  يعنى  قبلى تان  گفتگوى  در  شما 
بين  تضاد  به  زن  تريبون  اول  شماره 
فمينيسم و ناسيوناليسم اشاره كرديد، 
اين  از  را  خود  تبيين  مى توانيد  آيا 
مسئله بيشتر توضيح دهيد و آن را با 
بيان نمونه هايى در جنبش هاى جارى 
نشريه  خوانندگان  براى  كردستان  در 

تريبون زن بازتر كنيد؟

بين  تضاد  بحث  در  مجاب:  شهرزاد 
فمينيسم و ناسيوناليسم بايد ابتدا ذكر كنم 
كه ناسيوناليسم و فمينيسم همزمان با هم 
روشنگرى”   ”عصر  در  يعنى  آمدند  بدنيا 
قرن  اروپاى  در   (Enlightenment)
هيجدهم و همزمان با انقالبات بورژوازى 
در انگلستان، فرانسه، هلند و آمريكا، اگر 
بود  ليبرالى  فمينيسم  آنزمان  فمينيسم  چى 
در  سرمايه دارى  نظام  از  آن  ديد  افق  و 
حال رشد فراتر نمى رفت، و با سياست و 
جهان بينى بورژوازى هم سنخ بود، اما از 
همان آغاز با آن در تعارض  قرار گرفت. 

چگونه؟
 پروژه ناسيوناليسم اينست كه رعيت هاى 
را  مسجد  و  كليسا  و  فئودال ها  به  وابسته 
افراد  شهروند  و  بكند  تبديل  شهروند  به 
«آزادى» هستند كه از لحاظ قانونى برابرند، 
و مجموعا ملت را تشكيل مى دهند. منشا 
حاكميت در ملت است نه شاه و خدا. ملت 
حقوقى _ سياسى _ فرم بندى  يك  واقع  در 

 قضائى است كه نه تنها برابرى شهروندان 

را تضمين مى كند بلكه به شهروندان اجازه 
حكومت  آزاد  انتخابات  طريق  از  مى دهد 
خود را انتخاب كنند و از طريق نمايندگان 
بشيوه  را  خود  روابط  (پارلمان)  منتخب 

قانونى تنظيم بكنند.
حقوقى _ سياسى  تشكل  يعنى  ملت،   
نظامى  آغاز،  همان  از  سرمايه دارى،  نظام 
بود.  سرمايه دارانه  و  مردساالرانه  عميقا 
فلسفه  ادعاى  برخالف  شهروندى،  مقام 
مردان  مقام  بورژوائى،  دمكراسى  سياسى 
متمدن و متمول بود. زنان و مردان كارگر، 
مهاجرين،  شهر،  و  روستا  زحمتكشان 
شهروندان  دينى  و  نژادى  اقليت هاى  و 
درجه دوم و سوم بودند زيرا از مهمترين 
امتياز شهروندى يعنى حق انتخاب كردن 
حق  و  حكومت  و  پارلمان  نمايندگان 
و  پارلمان  نمايندگى  به  شدن  انتخاب 
مقامات حكومت محروم بودند. بورژوازى 
نمى توانست صريح تر از اين سلطه طبقاتى 
و جنسيتى خود را بيان بكند. بعد از مدت 
يك قرن و نيم مبارزه، باالخره حق راى، و 
حق انتخاب شدن به همه مردان گسترش  
يافت اما مبارزه زنان براى كسب حق راى 
يك قرن ديگر ادامه داشت و اولين دولت 
رسميت  به  را  حق  اين  كه  سرمايه دارى 

شناخت استراليا بود (1930).
ملت - دولت هاى  از  بعضى  در  امروز   
كشورهاى  بريتانيا،  (مثال  سرمايه دارى 
و  فرانسه  كانادا،  آمريكا،  اسكانديناوى، 
حد  تا  مرد  و  زن  قانونى  برابرى  استراليا) 
ترتيب  اين  به  است.  شده  تامين  زيادى 
مى توان گفت كه فمينيسم ليبرالى، بعد از 

دو قرن و نيم، به هدف اصلى 
پايان  به  و  شده  نائل  خود 

 
زن  تريبون   1 شماره  در 
شهرزاد  دكتر  با  گفتگويى  
دانشگاه  در  پروفسور  مجاب 
تورنتو كانادا و محقق در امور 
اين  در  داشتيم.  زنان  جنبش  
با  را  گفتگويمان  نيز  شماره 
ايشان روى جنبه هاى مختلف 

جنبش  زنان ادامه مى دهيم.

گفتگوى تريبون زن با شهرزاد مجاب
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تاريخى خود رسيده است. اما از 
آنجا كه تبعيض  عليه زنان هنوز 
در عرصه سياست، اقتصاد، نظام دادگسترى 
و بدون شك در عرصه خصوصى زندگى 
خانوادگى و ديگر روابط زن و مرد هنوز 
ادامه دارد، فمينيست هاى ليبرال همچنان با 

بعضى از اين تبعيض ها مخالفت مى كنند.
حقوقى _ شكل  و  سرمايه دارى  نظام   
رفرم  عليرغم  ملت،  يعنى  آن   سياسى  
اين  به  هستند  مردساالر  هنوز  قانونى، 
دليل كه: اوال، عليرغم پيشرفت در عرصه 
هنوز  برابرى،  تامين  و  قانون  و  حقوق 
برابرى  ثانيا،  نيست.  كامل  برابرى  اين 
قانونى نمى تواند نابرابرى زن و مرد را كه 
بين  از  دارد  ادامه  قانون  عرصه  از  خارج 
قانونى  برابرى  حالت،  بهترين  در  ببرد. 
مخالفت  (مثال  را  ستم  فرم هاى  از  بعضى 
از  زنان  كردن  محروم  يا  زنان  تحصيل  با 
حق مسافرت بدون اجازه شوهر و پدر و 
برادر) ريشه كن، محدود يا ممنوع مىكند، 
از  خارج  در  زن  موارد  اين  در  حتى  اما 
دانشگاه  و  مدرسه  در  يعنى  قانون  عرصه 
موقعيت  در  همچنان  كار  بازار  در  و 
نامناسب ترى از مرد قرار دارد و هنجارها، 
تاثير  پدرساالرانه  ساختارهاى  و  سنت ها 
كه  آمريكا  در  مى كنند.  محدود  را  قانون 
تبعيض  بر زنان در زمينه پرداخت دستمزد 
كارى غير قانونى است، زنان در مقابل هر 
دالرى كه مرد مى گيرد، 76 سنت دريافت 
انباشت  براى  كارفرمايان  يعنى  مى كنند. 
سود بيشتر از قبل نابرابرى جنسيتى، قانون 

شكنى مى كنند.
جهانى  روز  مناسبت  به  را  پيامش   لنين   
جمالت  اين  با   1920 مارس    8 در  زنان 

شروع كرد:
سرمايه دارى برابرى صورى را با نابرابرى 
تركيب  اجتماعى  نتيجه،  در  و،  اقتصادى 
اصلى  مشخصات  از  يكى  اين  مى كند. 
سرمايه دارى است، مشخصه اى كه آگاهانه 
توسط پشتيبانان بورژوازى، ليبرال ها، مبهم 
آنرا  بورژوا  دمكرات هاىخرده  و  مى شود 

درک نمى كنند.
و  اجتماع  عرصه  در  مردساالرى  نظام   
اقتصاد در هر لحظه و هر ساعت و روز به 
توليد و بازتوليد خود مى پردازد، يعنى توليد 
مردان،  حاكميت  توليد  و  زنان  فرودستى 
مكانيسم هاى  توليد،  اين  تضمين  براى  و 
بسيار گسترده بازتوليد خود را دارد. همه 
و  فرهنگ  و  دين  از  اجتماعى  پديده هاى 
گرفته  آرشتيكت  و  ادبيات  و  هنر  و  زبان 

عقيده  و  فكر  طرز  و  رسوم  و  آداب  تا 
دارند.  قرار  نظام  اين  بازتوليد  خدمت  در 
برابرى  يعنى  بورژوائى  دمكراسى  پروژه 
مرد،  و  زن  برابر  حقوق  تضمين  قانونى، 
بهيچ وجه توان برافكندن اين بنياد پوسيده 
توانائى  فمينيسمش   و  ليبراليسم  ندارد.  را 
قانون  بين  رابطه  يعنى  روابط،  اين  درک 
اين  اما  ندارند.  را  قانونى،  فرا  واقعيت  و 
از  ناشى  نكردن،  درک  اين  توانائى،  عدم 
مى توان  نيست.  بى اطالعى  يا  هوشى  كم 
توانائى  ادراک،  در  ناتوانى  اين  گفت 
ديگر،  عبارت  به  است.  بورژوائى  طبقاتى 
بورژوازى مى خواهد سلطه مردساالرى را 
به مسئله اى حقوقى و قانونى تقليل بدهد، 
شرايط  تحت  مى تواند  مردساالرى  زيرا 
برابرى قانونى زن و مرد همچنان به حيات 
ستم  طبقاتى،  استثمار  بدهد.  ادامه  خود 
بسيارى  و  نژادى  ستم  برزنان،  ستم  ملى، 
عناصر  يا  مولفه ها  جزو  ديگر  ستم هاى 
اجتماعى _ فورماسيون  دهنده  تشكيل 

 اقتصادى سرمايه دارى هستند.
مصاحبه  در  كرد،  ناسيوناليسم  مورد  در   
كه  كردم  اشاره  مختصر  بطور  من  قبلى 
دهه  در  ناسيوناليستى  افكار  بيان  اولين 
حاجى  شعر  در  آنهم  نوزدهم،  قرن  آخر 
اشاره اى   ،(1897 (متوفى  كويي  قادر 
اوائل  در  دارد.  آموزش   در  زنان  حق  به 
مخلوق  كه  كردى  مطبوعات  بيستم،  قرن 
ناسيوناليسم پويا بودند «مسئله زن» را در 
كردند.  مطرح  ليبرالى  فمينيسم  محدوده 
پرداختن  و  ساختن  ناسيوناليستها  هدف 
همانطور كه اشاره كردم  ملت كرد بود و 
نقشى  زنان  براى  پروژه  اين  اجراى  در 
به  كه  فرزندانى  پروردن  بودند (مثال  قائل 
زبان كردى و فرهنگ كردى «اصلى» آشنا 
باشند). آنها بعد از جنگ جهانى اول، در 
سال 1919، اولين سازمان زنان كرد را در 
استانبول تاسيس  كردند و متاثر از جنبش  
زنان اروپا و بويژه جنبش  كسب حق راى 
بودند كه در آنزمان در چند كشور از قبيل 

استراليا و نروژ به نتيجه رسيده بود.
در  كه  كرد  ناسيوناليستى  جنبش هاى  اما   
سراسر قرن بيستم فعاليت مى كردند، مانند 
ساير جنبش هاى ملى در غرب و در شرق، 
زنان،  رهائى  بودند.  مردساالرانه  و  مردانه 
حتى در حد برابرى قانونى، هرگز در برنامه 
سازمان هاى  و  جنبش ها  شورش ها،  اين 
شورش ها  اولين  نكرد.  باز  جائى  سياسى 
از قبيل شورش  شيخ سعيد (1925)، سيد 
محمود  شيخ   ،(1937 _38 (درسيم  رضا 

آغا  سمايل  و   (1920 سال هاى  (اوائل 
شورش هاى  (سال هاى1920)  سمكو 

فئودالى، عشيره اى و زن ستيزانه بودند.
«خوبيون»  مانند  سياسى  احزاب  از 
«كومه له ى  تا  گرفته  تركيه)  (كردهاى 
«حزب   ،(1942 ايران،  (كردهاى  ژ _ ک» 
فاقد  غيره  و   (1945) كردستان»  دمكرات 
برنامه براى تامين برابرى زن و مرد بودند. 
و  بودند  مردانه  كامال  سازمان ها  اين  خود 
زنان را نه در تشكيالت راه مى دادند و نه 

در فعاليت سياسى و نظامى.
ملى  جنبش   در  زنان  شركت  صرف  اما   
حتى  يا  ناسيوناليستى  سازمان  يك  در  يا 
ريختن  فرو  بمعنى  وجه  بهيچ  كمونيستى 
قلعه مردساالرى نيست. مثال شركت وسيع 
زنان در فعاليت سياسى و نظامى پ ک ک 
به اين معنى نيست كه روابط پدرساالرى 
در درون اين تشكيالت برچيده شده و يا 
سياست جنسيتى حزب سياستى فمينيستى 
امروز  شرايط  است. اما در عين حال، در 
شركت زنان در فعاليت سياسى و نظامى و 
تشكيالتى تضادهاى بين زن و مرد و بين 
آگاهى فمينيستى و سياست ناسيوناليستى 

را تشديد مى كند.
ديد  با  گوستاولوبون  كه  همانطور  زنان،   
محافظه كارانه اش  در اواخر قرن 19 گفت، 
يعنى  هستند.  خطرناكـ»  «طبقات  از  يكى 
(البته  دارى  سرمايه  نظام  براى  خطرناک 
هستند  قشر  يك  زنان  ماركسيسم  ديد  از 
شهرهاى  در  كه  هستند  نيروئى  طبقه).  نه 
راه  خانه  از  خارج  عرصه  به  كردستان 
حوزه  بين  جدائى  دهات  (در  يافته اند 
خصوصى و عمومى محدود بوده است). 
آمده  بوجود  كرد  روشنفكر  قشر  امروز 
كرده  ظهور  كرد  حرفه اى  زن  قشر  است. 
زن  و  فمينيست  زن  قشرها  اين  در  است. 
مبارزه  در  دارند،  فعال  حضور  كمونيست 
مردساالرى  با  و  مى كنند  شركت  سياسى 
اين  كنترل  مى كنند،  مبارزه  ناسيوناليستى 
به  و  آن  كردن  بى خطر  اجتماعى،  نيروى 
پروژه  تحقق  جهت  در  آن  گرفتن  كار 
شكل  كامل ترين  در  كه  ناسيوناليستى، 
هدف  است،  سرنوشت  تعيين  حق  خود، 
اگر  است.  ناسيوناليستى  جنبش   عمده 
ناسيوناليست هاى كرد در اوائل قرن بيستم 
نبودند،  مواجه  خطرناک  نيروهاى  اين  با 
ناسيوناليست هاى اوائل قرن بيست  و يكم 
را  فمينيسم  و  ناسيوناليسم  بين  تضاد  بايد 

سال  پانزده  بكنند.  تلقى  جدى 
در  كرد  مستقل  تقريبا  حكومت 
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كردستان عراق ثابت كرده است 
كه ناسيوناليسم كرد، مانند ساير 
جنبش هاى ناسيوناليستى، با زنان 

سر عناد و دشمنى دارد.
ملى  ستم  كردن  عمده  با  ناسيوناليست ها   
به زنان هشدار مى دهند كه ملت، خودش  
در  هستند،  زنان  گويا  كه  آن  «ناموس»  و 
به  «دوش   فعال  بايد  و  است  دشمن  خطر 
مقابله با دشمن خارجى  دوش  مردان» به 
بپردازند، و اگر مطالباتى دارند بعد از آزادى 
ملت مطرح بكنند. همين را مدتها است به 
مانند  آنها  گفته اند.  كرد  كارگر  و  دهقانان 
ملت ها  ساير  مذهبيون  و  ناسيوناليست ها 
يك  فمينيسم  كه  مى كنند  اخطار  زنان  به 
و  سنن  با  كه  است  بيگانه  و  غربى  پديده 
آداب و رسوم كردها هم خوانى ندارد و يا 
بايد با اين سنن تطبيق داده شود. همچنين 
ملل  زنان  از  كرد  زن  كه  مى شود  ادعائى 
فارس)آزاده تر  و  عرب  و  (ترک  همسايه 
بوده و اصوال «كورده وارى»، يعنى فرهنگ 
و شيوه زندگى كردها، مردساالرانه نيست 
و در نتيجه «كوردايه تى»، يعنى جنبش  ملى 

كرد، احتياجى به فمينيسم ندارد.
در دهه اخير، امپرياليسم آمريكا براى مقابله 
آمريكاى  و  آفريقا  و  آسيا  در  انقالب  با 
از  بخشى  قبال  كه  كشورهائى  و  التين 
 NGO بلوک شوروى بودند، به استفاده از
ها يا سازمان هاى غير دولتى متوسل شده 
است. هدف توسعه و گسترش   NGOها 
از  اجتماعى  جنبش هاى  جاى  كه  اينست 
زنان،  جنبش   دانشجوئى،  جنبش   قبيل 
جنبش   و  دهقانى  جنبش   جنبش كارگرى، 
بكند.  كنترل  را  آنها  و  بگيرد  را  جوانان 
هنگاميكه سران حكومت بوش  و موسسات 
ملل  سازمان  و  امپرياليستى  بانكى  و  مالى 
مى كنند  تاكيد  مدنى  جامعه  گسترش   بر 
NGOها  مجموعه اى   را  مدنى  جامعه  و 
يك  از  هدفشان  مى آورند،  بحساب 
اجتماعى  جنبش هاى  بردن  بين  از  طرف 
ضد  و  امپرياليستى  ضد  ماهيتى  كه  است 
ايجاد  ديگر  طرف  از  و  دارند  ارتجاعى 
پايگاه اجتماعى و سياسى در اين جامعه ها 

است.
 حكومت بوش ، بعد از سقوط صدام، بارها 
زنان عراقى، كرد و غير كرد، را به آمريكا 
دعوت كرده تا به آنها «آموزش  دمكراسى» 
يكى  بدهد.   (democracy training)
كرد  زنان  ياد  دمكراسى  كه  موسساتى  از 
 American Entreprise Inotitut مى دهد 
كه  است  اينستيتوت)  پرايز  اينتر  (آمريكن 

تشكيالتى به غايت محافظه كار، زن ستيز، 
آنتى فمينيست و نژادپرست است. وزارت 
 10 مبلغ   2004 سال  در  آمريكا  خارجه 
ميليون دالر براى كنترل جنبش  زنان عراق 
اختصاص  داد. اين پول به «فوروم مستقل 
 (Independent Womens Forum) «زنان
ستيز  زن  بشدت  تشكيالتى  كه  شد  داده 
است  تشكيالتى  است.  فمينيست  آنتى  و 
تبعيض   نوع  هر  رفع  عليه «كنوانسيون  كه 
مهمترين  يعنى   (CEDAW) زنان»  از 
برزنان،  تبعيض   عليه  ملل  سازمان  سند 
كمك  با  گروه  اين  برنامه  مى كند.  فعاليت 
 American) آمريكا»  اسالمى  «كنگره 
برنامه  پيش بردن   (Islamic Congress

در  آمريكا  فمينيست  آنتى  محافظه كاران 
بين زنان عراق _ كرد و غير كرد _ است.

 هدف من از نقد  NGOها و برنامه هاى 
امپرياليسم آمريكا اين نيست كه بگويم هر  
اين  به  وابسته   NGO فعال  هر  و   NGO

قدرت امپرياليستى است. مسلما NGOها 
خودشان به عرصه مبارزه بين جنبش هاى 
ستم،  تحت  اقشار  و  طبقات  اجتماعى، 
امپرياليستى  قدرتهاى  و  منطقه  دولت هاى 
تبديل خواهند شد و هم اكنون هم تبديل 
كه  ببينيم  بايد  حال  عين  در  اما  شده اند. 
برنامه ها ى  اين  به  كرد  ناسيوناليسم 
از  بسيارى  و  مى كند  اتكا  امپرياليستى 
ناسيوناليست هاى كرد از توجهى كه دولت 
آمريكا به آنها مى كند شاد و خوشحال اند. 
در چنين شرايطى، قشر جديد روشنفكران 
به  مى توانند  كرد  حرفه اى  زنان  و  زن 
پايگاه اجتماعى امپرياليستى آمريكا تبديل 
كه  بشوند  تبديل  نيروئى  به  يعنى  بشوند، 
محافظه كاران  ستيزى  زن  و  فمينيسم  آنتى 
آمريكا را در كردستان و در عراق و ايران 
و تركيه و سوريه بجاى نظم فعلى روابط 
جنسيتى تبليغ بكنند. به اين پروژه ها نبايد 
كم بها داد. زنانى كردى كه توسط دشمنان 
مى بينند  دمكراسى»  «آموزش   دمكراسى 
به  عراق  دولت  در  و  عراق  كردستان  در 
روند  و  مى شوند  گمارده  دولتى  مقامات 
جهت  را  پدرساالرى  نظام  كردن  مدرنيزه 

مى دهند.
برى   ،2006 امسال  ژوئن  ماه  هشتم  در   
الونكرون Barry Lawenkron «معاون 
در  كار»  و  بشر  حقوق  دمكراسى،  وزير 
روابط  «كميته  به  خطاب  سخنرانيش  

خارجى سناى» آمريكا گفت:
در  را  مدنى  جامعه  طيف  تمام  NGOها 

 (Lobbying) كردن  البى  از  برمى گيرند: 

حمايت  بهتر،  بهداشتى  خدمات  براى 
تربيت  و  تعليم  پيشبرد  زيست،  محيط 
كمك هاى  ارائه  تا  همگان،  بررسى 
انساندوستانه و تامين و حمايت كردن از 
اساسى ترين حقوق مدنى و سياسى... الزم 
است كه اطمينان حاصل بكنيم كه حمايت 
 integral) مكمل  جزو  NGOها  از 
part) ديپلماسى ما است. ما بايد حمايت 

مشروع  مسئله  يك  بعنوان  را  NGOها  از 
حكومت _ با _ روابط  جلسه  دستور  در 

امور  وزير  بكنيم...  برجسته   حكومت ها 
مالقات هاى  در  رايس )  (كانداليزا  خارجه 
ما  مالحظات   [ حكومت  ها  [با  طرف  دو 
مى كند  مطرح  NGOها]  با  رابطه  [در  را 
وزارت  در  همكارانم  از  بسيارى  و  من  و 
امور خارجه همين كار را انجام مى دهيم. 
اصرار  هستم،  مسافرت  در  من  وقتيكه 
ببينم،  را  ها   NGO نمايندگان  كه  مى كنم 
و وزير[ امور خارجه كانداليزا رايس] هم 

همين كار را مى كند.
 NGO اين گفته ها به اندازه كافى اهميت
با  مبارزه  براى  آمريكا  برنامه  در  را  ها 
اين  فقط  مسئله  مى دهد.  نشان  انقالب 
نيست كه ناسيوناليسم كرد به عامل و اجرا 
اين  است.  شده  تبديل  برنامه  اين  كننده 
چيز عجيبى نيست، در واقع رسم و سنت 
همه جنبش هاى ناسيوناليستى همين است. 
براى  آمريكا  امپرياليسم  كه  اينست  مسئله 
كنترل جنبش هاى زنان و ساير جنبش هاى 
حاليكه  در  دارد  جدى  برنامه  اجتماعى 
ترس   از  هنوز  ايران  كمونيستى  جنبش  
يك  گويا  كه  فمينيسم  به  شدن»  «آلوده 
«انحراف بورژوائى» است پشت به جنبش  

زنان مى كند.

تريبون زن: رهائى نهايى زن اگر ما خود 
را در كنار و متعلق به زنان زحمتكش  
و كارگر بدانيم،  در گرو رهايى طبقه 
جنبش   كه  است  بديهى  است.  كارگر 
هر  پيشرو  بايد  چپ  و  كمونيستى 
در  هم  كوچك  ولو  زنان  مبارزه  نوع 
توصيف،  اين  با  ولى  باشد.  جامعه 
اين  مى تواند  شما  نظر  از  اصال  آيا 
جنبش   و  كارگرى  جنبش(جنبش   دو 
زنان ) را مجزا از يكديگر تصور كرد؟ 
زنان  رهائى  براى  حل  راه  كامل ترين 
داده اند  ارائه  كمونيست ها  حال  تا  را 
زن  تريبون  يك  شماره  در  شما  ولى 

به اين اشاره كرده بوديد كه 
كمونيستى  و  چپ  جنبش  

بو  7تر مرداد ماه 1385    ژوئيه 2006



از  مردساالرى،  نظام  مقابل  در 
فراتر  ناسيوناليستى  پروژه هاى 
نرفته است، در اين موارد بيشتر 

توضيح بدهيد؟

كمونيستى  جنبش   اگر  مجاب:  شهرزاد 
معتقد باشد كه طبقه كارگر بعد از كسب 
مردساالرى  نظام  مى تواند  دولتى  قدرت 
طريق  از  و  قطعنامه  و  بيانيه  صدور  با  را 
قانونگذارى ريشه كن بكند دچار توهمات 
چه  ناسيوناليست ها،  مى شود.  ليبرالى 
ليبرالى و چه محافظه كار، بجز رفرم قانونى 
توانائى ديگرى در مواجهه با مردساالرى 

ندارند.
كه  داد  نشان  سوسياليسم  ساختن  تجربه   
در  قدرت،  كسب  بمحض   كمونيست ها 
عرصه قانون يكشبه ره صد ساله مى روند 
مى زنند.  دست  جدى  و  وسيع  رفرم  به  و 
«قدرت  مقاله  در   1919 نوامبر  در  لنين 
شوروى و موقعيت زنان» نوشت كه آنچه 
دولت شوروى در عرض  دو سال بمنظور 
كشور  مانده ترين  عقب  در  زنان  رهائى 
مجموع  داد  انجام  روسيه)  (يعنى  اروپا 
در  «دمكرات»  و  پيشرفته  جمهوريهاى 
عرض  130 سال گذشته نتوانسته اند انجام 
تاكيد  بارها  لنين  كه  همانطور  اما  بدهند. 
كرد، اين برابرى قانونى بهيچ وجه بمعنى 

رهائى زنان نيست.
 متاسفانه اين نظر كه با برقرارى سوسياليسم 
طبقات از بين مى روند و نظام مردساالرى 
باد هوا مى شود بسيار رايج است. مثال در 
مقدمه «بيانيه حقوق زن» (انتشارات مركزى 
 (1374 ماه  اسفند  سوم،  چاپ  كومه له، 
رهائى  كه  مى داريم  اعالم  «ما  شده:  گفته 
كامل زنان با سوسياليزم فرا مى رسد.» (ص  
5). اين نظر نه در گذشته (قبل از تجربه 
نه  و  بود  درست  سوسياليسم)  ساختمان 
حاال. سوسياليسم مرحله اى بينابينى است، 
است  مرحله اى  يعنى  است،  گذار  دوران 
قرار  كمونيسم  و  سرمايه دارى  بين  كه 
دارد. ماركس  در نقد برنامه گوتا پيش بينى 
سوسياليسم  دوران  سراسر  در  كه  كرد 
مبارزه  و  طبقات  كمونيسم)  اول  (مرحله 
نيز  لنين  داشت.  خواهند  وجود  طبقاتى 
قبل و بعد از انقالب تاكيد كرد كه جامعه 
و  است  طبقاتى  جامعه اى  سوسياليستى 
هنوز  بورژوازى  آن  در  كه  است  دورانى 
وجود دارد. او بعد از انقالب، بارها اعالم 
برابرى  عليرغم  زنان  بر  ستم  كه  كرد 
زمينه هاى  زمانيكه  تا  و  دارد  ادامه  قانونى 

پابرجا  سيستم  اين  اقتصادى  و  اجتماعى 
مانده (اقتصاد فرد خانگى، خانواده بعنوان 
توليد  جنسيتى  تقسيم  اقتصادى،  واحد 
خانگى و غيره)، زنان همچنان در موقعيت 
فرهنگى  انقالب  در  ماند.  خواهند  نابرابر 
پيش   سال  چهل  كه  چين  پرولتاريائى 
تائيد  تجربيات  و  نظرات  اين  شد،  شروع 
شد و تكامل يافت. عالوه بر آن تاكيد شد 
كه حزب كمونيست و دولت سوسياليستى 
نيز عرصه هاى مبارزه طبقاتى بين پرولتاريا 

و بورژوازى هستند.
 در رابطه با مردساالرى نيز وضع بر اين 
هنگاميكه  انقالب  فرداى  در  است.  منوال 
مى گيرد،  بدست  را  دولتى  قدرت  حزب 
قانون  عرصه  در  تنها  مردساالرى  نظام 
با  دولت  مى شود.  عقب نشينى  به  مجبور 
قوه اجرائيه و مقننه و قضائيه اش  همچنان 
خواهد  باقى  مردساالرى  روابط  عرصه 
ماند. خود حزب هم عرصه مبارزه خواهد 
ضد  خط  و  فمينيستى  خط  بين  بود، 
فمينيستى، يعنى دو ارگان مهم تغيير دنياى 
كهن، حزب و دولت، خودشان بخشى از 
سرنوشت  مسئله.  حالل  نه  هستند  مسئله 
رهائى  مردساالرى  اسارت  از  اينكه  زنان، 
آگاهى  به  بستگى  نه،  يا  مى كنند  پيدا 
حزب و عزم آن در مبارزه با مردساالرى 
ماشين  قدرت،  كسب  از  بعد  حزب  دارد. 
مخلوق  كه  را  دولت  كهنسال  و  پوسيده 
مى برد.  ارث  به  است  استثمارگر  طبقات 
بيشتر كسانى كه در اين دستگاه سركوبگر 
كار مى كنند همچنان سركار خواهند ماند. 
از  بورژوازى  و  مردساالرى  راندن  بيرون 
تجربه  نيست.  آسانى  كار  دولتى  دستگاه 
اكتبر(روسيه  انقالب  دو  و  پاريس   كمون 
بايد  دولتى  ماشين  كه  داد  نشان  چين)  و 
كه  است  اينجا  در  مشكل  اما  بشود  نابود 
برپا  را  سوسياليسم  نمى توان  دولت  بدون 
بطور  كه  است  نظامى  سوسياليسم  كرد. 
خودجوش  پيدا نمى شود بلكه بايد ساخته 
بشود، با برنامه و آگاهانه، از طريق رهبرى 
حزب،  اگر  دولت.  وساطت  با  و  حزب 
باشد،  نداشته  درستى  خط  رهبرى،  ارگان 
در  باشد،  نداشته  فمينيستى  آگاهى  اگر 
نخواهد  موفق  مردساالرى  نظام  با  مبارزه 
را  «فمينيسم»  مفهوم  من  كنيد  توجه  شد. 
رهائى  تئورى  و  دانش   آگاهى،  معناى  به 
در  كه  معنائى  به  نه  مى برم  بكار  زنان 
جنبش  كمونيستى متداول است («انحراف 
هنگاميكه  زنان»).  جنبش   در  بورژوائى 
قدرت  حزب  و  مى شود  پيروز  انقالب 

كافى  اندازه  به  مى گيرد،  بدست  را  دولتى 
نپخته،  چه  ورزيده  چه  كمونيست،  كادر 
ندارد. يكى از مشكالت مهم كمبود كادر 
حقوقى،  كادر  سياسى،  فعال  مرد  و  زن 
از  قبل  اگر  است.  غيره  و  ادارى  قضائى، 
انقالب و در طى آن مبارزه جدى فكرى 
رهائى  سر  بر  ايدئولوژيك  و  سياسى  و 
زنان انجام نشده باشد، اگر حزب مجهز به 
تئورى پيشرفته فمينيستى نباشد، در مبارزه 
عليه نظام مردساالرى موفق نخواهد شد و 
اجازه مى دهد كه زنان به ذخيره بورژوازى 

تبديل بشوند.
 حزب كمونيست شوروى، بخاطر وجود 
فمينيست،  و  كمونيست  زنان  كمى  عده 
لنين  پشتيبانى  بخاطر  و  ورزيده  و  آگاه 
اقدامات  انقالب  از  بعد  بالفاصله  آنها،  از 
آورد  بعمل  مردساالرى  نظام  عليه  مهمى 
مجانى  قانونى زن و مرد، آزاد و  (برابرى 
شدن سقط جنين، برابرى كامل زن و مرد 
جريان  اما  غيره)  و  خانواده  و  ازدواج  در 
مردساالر درون حزب با برداشتن گامهاى 
را  دست آوردها  اين  عقب،  به  بسيارى 
زير پا گذاشت. در كمينترن هم به همين 
براى  شدند  موفق  كمونيست  زنان  منوال، 
(در  سوسياليسم  ساختمان  در  زنان  بسيج 
شوروى) و در انقالب (در ساير كشورها) 
بخش  زنان را ايجاد كنند، اما بيشتر احزاب 
تشكالت  كه  اروپائى،  غير  كمونيست 
كامال مردانه بودند با اقدامات بخش  زنان 
برنامه  در  يا  مى كردند  مخالفت  كمينترن 
نهايتا  و  مى كردند  كارشكنى  زنان  بسيج 
كمينترن  زنان  بخش   سال،  پانزده  از  بعد 
درون  مردساالر  جريان  كارشكنى  بخاطر 
احزاب  بقيه  و  شوروى  كمونيست  حزب 

منحل شد.
جنبش   و  كمونيستى  جنبش   بين  رابطه   
زنان معموال به شكل استقالل جنبش  زنان 
اين  مى شود.  مطرح  كمونيستى  جنبش   از 
طرح مسئله نادرست و مبهم است. براى 
مثال امروز زنان در ايران(بويژه در شهرها) 
حركات، اعتراضات، گروه ها و تشكيالت 
بوجود  را  خود  غير حزبى  و  غير دولتى 
آورده اند. هيچ حزب كمونيستى نمى تواند 
از اين زنان بخواهد كه از تشكل و مبارزه 
اينكه  بهانه  به  آنهم  بردارند  دست  خود 
تعلق حزبى ندارند. اگر هم چنين خواستى 
اعتناى  مورد  است  ممكن  بشود  مطرح 
است  مسلم  نگيرد.  قرار  آنها  از  بسيارى 

سو،  و  سمت  گروهها  اين  كه 
سياسى  خطوط  و  جهت گيرى 
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از  و  داشت  خواهند  گوناگونى 
نخواهند  همگون  طبقاتى  نظر 
زنان  از  بود  خواهند  طيفى  و  بود 
محافظه كار تا ليبرال و چپ و كمونيست. 
در همانحال حزب كمونيست بايد سازمان 
وحدت  در  كه  باشد،  داشته  را  خود  زنان 
و تضاد با ساير تشكالت و مبارزات زنان 
برنامه خود را براى رهائى و رهبرى كردن 
پيش   به  انقالب  در  آنها  كردن  متشكل  و 
تشكل  يك  كه  كرد  تصور  مى توان  ببرد. 
زنان كه جدا از حزب و بدون اطالع حزب 
تشكيل شده است خط و برنامه مشابه يا 
هم جهت حزب را اتخاذ بكند. در اينجا 
وابستگى تشكيالتى مهم نيست. همسوئى 
مهم است كه ممكن است، در طول مبارزه، 
اگر  بيانجامد.  هم  تشكيالتى  وحدت  به 
حزب كمونيستى آگاهى فمينيستى درست 
در  را  مردساالرى  بتواند  اگر  باشد،  داشته 
درون حزب و ساير تشكالتش  فرو بريزد، 

مى تواند جنبش  زنان را رهبرى بكند.
 به اين ترتيب بجاى بحث «استقالل جنبش  
زنان» يا «استقالل سازمان زنان»، كه ايده اى 
ليبرالى است، بايد اين بحث را مطرح كرد 
كه وابستگى يا استقالل اصوال پديده هاى 
خطى هستند نه تشكيالتى. مسئله اينست: 
يك جنبش  يا سازمان زنان، چه حزبى و 
چه غير حزبى، چه خط و برنامه اى دارد؟ 
است (آرايش   ليبرالى  فمينيسم  خطش   آيا 
رفرم  طريق  از  مردساالرى  نظام  كردن 
قانونى، تبديل مردساالرى فئودالى و دينى 
به مردساالرى سرمايه دارى و سكوالر، تغيير 
تدريجى و گام به گام از تغيير راديكال و 
وقتى  ماركسيستى؟  فمينيسم  يا  انقالبى) 
وابسته  حزبى  هيچ  به  زنان  سازمان  يك 
نباشد اما خطش  فمينيسم ليبرالى باشد به 
طبقه بورژوازى وابسته است و در خدمت 
كمونيست  حزب  يك  بود.  خواهد  آن 
داشته  برنامه  زنان  جنبش   براى  اگر  حتى 
زنانش   باشد و بخش  زنان داشته باشد و 
فعال باشند، مى تواند خط فمينيسم ليبرالى 
و  اكونوميستى  خط  واقع  در  باشد.  داشته 
كمونيستى  جنبش   در  رايج  كارگريستى 
بيشتر به فمينيسم ليبرالى نزديك است تا 

به فمينيسم ماركسيستى.
 اگر يكى از تفاوت هاى مهم سرمايه دارى 
گفت،  لنين  كه  همانطور  سوسياليسم،  و 
را  قانونى  برابرى  سرمايه دارى  كه  اينست 
تركيب  اقتصادى  و  اجتماعى  نابرابرى  با 
كمونيست ها  كه  است  اين  سوال  مى كند، 
برابرى  با  را  قانونى  برابرى  چگونه 

مى كنند؟  توام  اقتصادى  و  اجتماعى 
استقرار  بمحض   كه  اينست  رايج  درک 
سوسياليسم طبقات و روابط سرمايه دارى 
تحليل مى روند. اما بر خالف اين نظر، از 
اقتصادى  و  اجتماعى  نابرابرى  بردن  بين 
بمراتب مشكل تر از انقالب سياسى براى 
كسب قدرت است. در جامعه سوسياليستى 
هنوز كاال، پول، توليد كوچك، تضاد شهر 
و ده، نظام مزدى، تضاد كار فكرى و بدنى 
از  كهن  دنياى  پديده هاى  از  بسيارى  و 
مردساالرى  نظام  و  خانواده  دين،  جمله 
براى مدتى بسيار طوالنى حضور خواهند 
داشت. هيچ يك از اين بنيادها را نمى توان 
برابرى  يا  صورى  برابرى  از  استفاده  با 
قانونى كه ماركسيسم آنرا «حق بورژوائى» 
برابرى  برانداخت.  يا  برد  تحليل  مى نامد 
قانونى، در شرايطى كه نابرابرى پديده اى 
فرا قانونى است، خودش  به توليد نابرابرى 
است  مجبور  سوسياليسم  اما  مى انجامد. 
براى  بورژوائى»  «حق  كه  بدهد  اجازه 
مدتى نسبتا طوالنى برقرار باشد. اين حق 
را در سوسياليسم تنها مى توان محدود كرد 
و حذف آن تنها در كمونيسم امكان دارد.

اين نظر كه رهائى زنان در گرو رهائى طبقه 
طبقه  اسارت  نيست.  درست  است  كارگر 
نيست.  اقتصادى  استثمار  در  تنها  كارگر 
كارگران عالوه براسارت اقتصادى (اينكه 
سرمايه دار  به  را  كارشان  نيروى  مجبورند 
نظام هاى  و  بنيادها  اسارت  در  بفروشند)، 
خانواده،  دين،  مردساالرى،  ستم گرانه 
به  مى برند.  بسر  قوم  و  نژاد  وطن،  ملت، 
اين  فقط  كارگر  طبقه  رسالت  ترتيب  اين 
اقتصادى  استثمار  از  را  خود  كه  نيست 
رها بكند و يا حتى فقط طبقه خود را رها 
بكند. رسالت طبقه كارگر رهائى بخشيدن 
ستمديدگان  و  استثمارشدگان  همه  به 
اين  و  است  نوين  دنياى  يك  ساختن  و 
نوين،  اقتصادى  روابط  يعنى  نوين  دنياى 
روابط اجتماعى نوين بين همه انسان هائى 
نوين  فكر  و  بشوند،  آزاد  است  قرار  كه 
طبقه  تنها  نه  كه  آنجا  از  نوين.  فرهنگ  و 
بشريت  همه  و  طبقات  همه  بلكه  كارگر 
نظر  (از  متضاد  و  متمايز  جنسيت  دو  به 
زن  (يعنى  شده اند.  تقسيم  قدرت)  روابط 
و مرد)، و جنسيت مرد بر همه زنان ستم 
زنان  رهائى  بدون  كارگر  طبقه  مى كند، 
نمى تواند به رهائى برسد، بدون رهائى از 
رهائى  به  نمى تواند  نژادى  و  جنسى  ستم 
بخواهد  كارگر  طبقه  اگر  برسد.  كارگران 
زندگى  شيوه  و  جهان بينى  بند  و  قيد  از 

بورژوائى نجات پيدا بكند بايد در مبارزه 
طبقه  از  فرسنگ ها  مردساالرى  ستم  عليه 
بورژوازى جلو بزند. اگر طبقه كارگر قرار 
است دنياى نوينى بسازد كه در آن نه ستم 
در  را  خود  توانائى  بايد  استثمار،  نه  باشد 
در  و  تئورى  در  مردساالرى  نظام  نابودى 

عمل نشان بدهد.
 متاسفانه ديد اكونوميستى و كارگريستى كه  
رسالت  است  رايج  كمونيستى  جنبش   در 
تاريخى طبقه كارگر را، آنطور كه در تئورى 
و پراتيك كمونيستى مطرح شده، درست 
مبارزه  در  دليل  بهمين  و  نمى كند  درک 
قاطعيت  نه  است  جدى  نه  مردساالرى  با 
مرد  كه  دريابد  نمى تواند  ديد  اين  دارد. 
كارگر، اگر آگاهى فمينيستى نداشته باشد، 
هم  كارگر  زن  است.  مردساالر  فرد  يك 
اگر آگاهى نداشته باشد، ستم را مى پذيرد 
ستم  بازتوليد  و  توليد  عامل  خودش   و 
نمى تواند  ديدگاه  اين  بود.  خواهد  مردانه 
ستم  زنان  به  كارگر  مردان  كه  كند  درک 
اقتصادى  دليل  ستمگرى  اين  و  مى كنند 
ندارد. روابط اقتصادى سرمايه دارى حكم 
و  دختر  و  زن  كارگر  مرد  كه  نمى كند 
در  را  آزاديشان  بزند،  كتك  را  خواهرش  
يا  و  بگذارد،  پا  زير  مردها  با  معاشرت 
رابطه  ديگرى  مرد  با  و  بكنند  «خطا»  اگر 
خيالى،  چه  و  واقعى  چه  باشند،  داشته 
آنها را به قتل برسانند. اگر مرد كارگر به 
خشونت  اعمال  مى كند،  بى احترامى  زنان 
مى كند، زن را انسان به حساب نمى آورد، 
زن را وسيله لذت جنسى مى داند و زن را 
ماشين بچه سازى مى بيند _ اينها همه بخاطر 
اينست كه ايدئولوژى او ايدئولوژى غالب 
جهان بينى  و  ايدئولوژى  است:  جامعه  بر 
ايران،  شرايط  در  بورژوائى _ مردساالرى، 
فئوادلى و دينى. اگر قرار است طبقه كارگر 
انقالب  جهان بينى  و  ايدئولوژى  اين  با 
بكند و سوسياليسم را بنا نهد، بايد بگويم 
پروژه اش  از چهارچوب سرمايه دارى فراتر 

نخواهد رفت.

به  اشاره  قبلى  شماره  در  زن:  تريبون 
دو  از  بعد  غرب  در  كه  كرده ايد  اين 
فمينيستى،  مبارزه  و  زنان  مبارزه  قرن 
پابرجاست،  هنوز  پدرساالرى  نظام 
آيا اين بحث شما نمى تواند بدان معنا 
فمينيستى  مبارزات  چند  هر  كه  باشد 
زنان  جنبش   تقويت  در  دوره اى  در 

واقع  در  ولى  بوده،  موثر 
آن  روى  كه  است  نتوانسته 
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به  كه  مبارزاتى  و  راهكارها 
شرايط ريشه اى ترى در جامعه 
دست ببرد ناتوان بوده است و 
نتوانسته است موقعيتى بهترى را براى 
راهكارى  آن  يعنى  آورد،  فراهم  زنان 
فرودستى  نگرش   توليد  باز  مانع  كه 
زنان مى شود و دست به ريشه مى برد 
در  مردساالرى  تفكر  نگذارد  كه 
كل  واقع  در  و  شود  تقويت  جامعه 
بكشاند؟  نقد  به  را  سرمايه دارى  نظام 

در اين مورد نظرتان چيست؟

در  را  سئوال  اين  پاسخ  مجاب:  شهرزاد 
جواب به سوال هاى قبل تا حدى داده ام. 
را  مردساالرى  نظام  سرمايه دارى  ببينيد، 
خلق نكرده است. اين نظام مخلوق دنياى 
سرمايه دارى كه اول بار در  باستان است. 
مردساالرى  آمد،  دنيا  به  فئودالى  اروپاى 
را از نظام فئودالى به ارث برد و از آنجا 
كه بورژوازى، خالق نظام سرمايه دارى، از 
نظر تاريخى توانائى برافكندن مردساالرى 
را ندارد، آنرا آرايش  كرد (از طريق پروژه 
شهروندان)  قانونى  برابرى  و  شهروندى 
مردساالرى  به  را  فئودالى  مردساالرى  و 

مدرن تبديل كرد.
 مردساالرى سرمايه دارى يك نظام اجتماعى 
است.  اقتصادى  و  حقوقى  و  سياسى  و 
ناتوانى بورژوازى در برافكندن مردساالرى 
از ملزومات اقتصاد سرمايه دارى نيست. به 
عبارت ديگر، درست است كه بورژوازى 
فرودستى  از  خود  استثمار  پروسه  در 
كه  طريق  اين  از  بويژه  مى برد.  سود  زنان 
نيروى كار زن را ارزانتر از نيروى كار مرد 
مى خرد و در نتيجه ارزش  اضافى بيشترى 
خانواده،  در  زن  كار  به  يا  مى كند،  توليد 
ضرورى  كار  نيروى  بازتوليد  براى  كه 
رابطه  اين  اما  نمى دهد،  دستمزد  است، 
نزديك بين ملزومات استثمار سرمايه دارى 
توام  عوامل  از  يكى  تنها  زنان  بر  ستم  و 
است.  سرمايه دارى  نظام  در  مردساالرى 
اگر مردساالرى را به اين رابطه اقتصادى 
تقليل بدهيم، دركمان هم از سرمايه دارى 
محدود مى شود و هم از مردساالرى. اگر 
مدرن  مردساالرى  ريشه  كه  باشيم  معتقد 
استثمار  در  سرمايه دارى  مردساالرى  يا 
اقتصادى است در واقع به نظام مردساالرى 
كم بها داده ايم. كم بها دادن به توانائى اين 
(اگر  نيست  معرفتى  اشكال  يك  نظام 
يك  بلكه  است)  مطرح  مسلما  اينهم  چه 
اگر  است.  سياسى  و  ايدئولوژيك  مسئله 

قطعى  پيوند  مردساالرى  باشيم  معتقد 
استثمار  و  سرمايه دارى  با  ناگسستنى  و 
كه  مى رسيم  نتيجه  اين  به  دارد  طبقاتى 
استثمار  سرمايه دارى،  دولت  سرنگونى  با 
به  مردساالرى  آن  همراه  و  مى يابد  پايان 
زباله دان تاريخ سپرده مى شود. اين اشتباه، 
نيز  و  مردساالرى  برابر  در  سپرانداختن 
اشتباه  اين  است.  سرمايه دارى  برابر  در 
سابق  سوسياليستى  كشورهاى  همه  در 
از  بعد  رهبران،  از  خيلى  گرفت.  صورت 
مبارزه  كه  كردند  ادعا  اوليه،  پيروزی هاى 
طبقاتى پايان يافت و زنان رها شدند. اما 
بر  هنگاميكه  پراتيك،  و  تئورى  در  اشتباه 
سر آن مبارزه انجام شد و حل نشد بلكه 
به خط سياسى تبديل گرديد، آنوقت ما با 
خط مردساالرانه مواجه مى شديم. آنوقت 
حزب كمونيستى كه بايد ساختن دنياى نو 
را رهبرى كند خودش  به ساز دنياى كهن 

مى رقصد.
 اگر ستم بر زنان را به استثمار اقتصادى 
تقليل ندهيم، بايد ببينيم كه جايگاه اصلى 
مردساالرى  روابط  بازتوليد  و  توليد 
زن  خصوصى  روابط  خصوصى،  عرصه 
است  آن،  از  خارج  و  خانواده  در  مرد  و 
بدون  سرمايه دارى.  بازار  و  دولت  تا 
دولت  نيز  و  سرمايه دارى  دولت  ترديد، 
از  و  قانونگذارى  طريق  از  سوسياليستى، 
طريق سازماندهى توليد و توزيع و وسائل 
متعدد ديگر، در زندگى خصوصى دخالت 
سوسياليسم  ساختمان  تجربه  اما  مى كند. 
در  (مثال  دولت  هنگاميكه  كه  داد  نشان 
شوروى و چين) اقدامات مهمى عليه نظام 
مردساالرى بعمل مى آورد، فرودستى زنان 
در روابط خصوصى همچنان ادامه مى يابد. 
انقالب هاى سوسياليستى نتوانستند روابط 
و  حزب  عرصه  در  حتى  را  مردساالرى 
عرصه  به  برسد  چه  بربيافكنند  دولت 

خصوصى.
اقتصادى  نظام  يك  تنها  سرمايه دارى 
و  كارخانه  و  پول  تنها  سرمايه  نيست. 
توليد و توزيع نيست. از ديد ماركسيسم، 
اجتماعى  روابط  از  مجموعه اى  سرمايه 
است. سرمايه دارى فورماسيون اجتماعى _

 اقتصادى است. اجتماعى به اين معنا است 
كه سرمايه دارى، مانند فئوداليسم، فرهنگ، 
را  خود  زندگى  شيوه  و  دين  هنر،  زبان، 
بازتوليد  خدمت  در  اين ها  همه  و  دارد 
همبستگى ها  اين  بعلت  هستند.  نظام  اين 
و وابستگى ها است كه مردساالرى بخشى 
سرمايه است  اجتماعى  روابط  مجموع  از 

و بهمين دليل است كه سرمايه دارى فقط 
مى تواند مردساالرى را اصالح و بازسازى 
برترى  ملت،  برترى  مرد،  برترى  بكند. 
نژاد و برترى طبقه عناصر تشكيل دهنده، 
اين  بدون  هستند.  بورژوازى  ايدئولوژى 
ايدئولوژى و بدون سلطه آن در دولت و 
در جامعه، نظام سرمايه دارى نمى تواند به 

حيات خودش  ادامه بدهد.
 در اين سئوال آخر گفته شده: «هر چند 
مبارزات فمينيستى در دوره اى در تقويت 
واقع  در  ولى  بوده،  موثر  زنان  جنبش  
و  راهكارها  آن  روى  كه  است  نتوانسته 
در  ريشه اى ترى  شرايط  به  كه  مبارزاتى 
و  است  بوده  ناتوان  ببرد،  دست  جامعه 
براى  را  بهترى  موقعيت  است  نتوانسته 
زنان فراهم آورد...». بايد  توجه داشت كه 
جنبش   و  زنان  جنبش   بين  هست  تفاوت 
بين  هست  تفاوت  كه  همانطور  فمينستى 
جنبش  كارگرى و جنبش  كمونيستى. جنبش  
است  زنان  جنبش   آگاه  بخش   فمينيستى 
همانطور كه جنبش  كمونيستى بخش  آگاه 
جنبش  كارگرى است. در غرب جنبش هاى 
متنوعى  جنبش هاى  فمينيستى  و  زنان 
ليبرالى  و  محافظه كار  تمايالت  از  هستند 
تا گرايش هاى آنارشيستى و سوسياليستى 
دويست  در  ها  جنبش   اين  كمونيستى.  و 
سال اخير توانسته اند موقعيت هائى بدست 
برابرى  تحميل  آنها  مهمترين  كه  آورند 
بورژوائى  دولت  به  مرد  و  زن  قانونى 
رهائى  كه  داشت  نظر  در  بايد  اما  است. 
از  بخشى  مردساالرى  اسارت  از  زنان 
از  كارگر  طبقه  جمله  از  و  انسان  رهائى 
اسارت نظام سرمايه دارى است. به عبارت 
ديگر«مسئله زن» مانند «مسئله ملى» بخشى 
يا  زنان  جنبش   و  است  انقالب  مسئله  از 
نمى توانند  تنهائى  نه  فمينيستى  جنبش  
رها  است  قرار  اگر  زنان  بكنند.  انقالب 
دارند،  احتياج  انقالب  به  هنوز  بشوند 
آنهم انقالب سوسياليستى. رهائى زنان در 

جامعه سرمايه دارى ميسر نيست.

تريبون زن: با تشكر از دوست گرامي مان 
شهرزاد مجاب كه جوابگوى سئواالت 
بصورت  قبال  سئواالت  اين  شدند،  ما 
كتبى در اختيار شهرزاد قرار گرفته بود 
سئواالت   به  كردن  لطف  هم  ايشان  و 

ما جواب كتبى دادند. 
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گفتگوى تريبون زن با
 كريم كوبرت

تريبون زن : شما كال جنبش زنان در 
ايران را در چه موقعييتى مى بينيد؟

و  زنان  جنبش  موقعيت  كوبرت:  كريم 
ايران  در  زن  ستمكشى  عليه  مبارزه  دامنه 
قوا  عمومى  تعادل  تابع  زيادى  بدرجه 
بين انقالب و ضد انقالب است. عليرغم 
عليه  زنان  اعتراضات  دامنه  گستردگى 
سالهاى  در  رژيم  ستمگرانه  سياست هاى 
زنان  جنبش  يك  از  صحبت  هنوز  اخير 
از  اى  درجه  مفهوم  اين  فراگير  بمعناى 
در  را  واقعى  غير  خوشبينى  و  ارزيابى 
خود دارد چرا كه اوالً: و عليرغم جريان 
سطوح  در  رژيمى  ضد  اعتراضات  مداوم 
سالهاى  طول  در  گوناگون  ظرفيتهاى  و 
بااليى  درجه  حفظ  به  قادر  رژيم  گذشته 
از فضاى ارعاب و سيطره خود و نهادهاى 
و  زندگى  گوناگون  ابعاد  بر  گوناگونش 
كاركرد جامعه ايران بوده است و شكست 
رياست  اخير  انتخابات  در  طلبان  اصالح 
ميليتانت  جمهورى و عروج مجدد جناح 
رژيم اسالمى در عين حال بيانگر پيشروى 
در  اسالمى  دولت  كل  براى  بزرگترى 
از  اعم  آن  اپوزيسيون  كل  عليه  و  مقابل 
راست و چپ، و بويژه مبارزات زنان بود. 
ايران  در  زنان  مبارزات  رويارويى  چالش 
فقط موانع و مشكالتى كه خصلت نماى 
همه رژيم هاى سياسى مستبد و سركوبگر 
سياسى/  ويژگى  آن  بلكه  نيست،  است 
ايدولوژيك رژيم ايران است كه در مورد 
مشخص ستمگرى بر زنان آن را از همه 
متمايز  غيرمذهبى  سركوبگر  رژيم هاى 
مى كند. ستمگرى جمهورى اسالمى عليه 
سيستماتيك  اعمال  از  بخشى  فقط  زنان 
كل  بر  آن  تحميلى  اختناق  و  سركوب 
ارگانيك  جزيى  بلكه  نيست  ايران  جامعه 
و ساختارى از اسالم بمثابه ايدئولوژى و 
سياست مى باشد. در اين ظرفيت عملكرد 
آن در قبال زنان محدود به اعمال و حفظ 
از  منتج  بدواً  و  تنها  زنان  بر  ستمگرى 

ايران  در  دارانه  سرمايه  استثمار  نيازهاى 
كردن  نمادينه  و  تثبيت  بلكه  نيست، 
و  سوخت  ابعاد  همه  در  زنان  فرودستى 
ساز و زندگى اجتماعى منبعث از دكترين 
اسالمى مى باشد. دولت اسالمى كوشيده 
اقتدار  و  نفوذ  سابقه،  به  اتكا  با  تا،  است 
در  و  كشور  در  اسالم  كهن  و  تاريخى 
خود  اخير  دهه  سه  مطلقه  قدرت  سايه 
دامنه  و  پروسه  ايران،  جامعه  تاروپود  بر 
تمكين به اين فرودستى و قبول آن بمثابه 
چه  هر  اقشار  جانب  از  طبيعى  موقعيتى 
وسيعترى از زنان ايران و ازخواستگاه هاى 
طبقاتى گوناگون را شدت و عمق بيشترى 
ببخشد. اين امر به نوبه خود كمكى حياتى 
بوده است به تسهيل كار رژيم در اعمال و 
بازتوليد ستمكشى زنان يك شرط تسهيل 
كننده استثمار و سودآورى باالتر سرمايه.

المللى،  بين  و  اى  منطقه  ابعاد  در 
سياست  و  ايدولوژى  روزافزون  گسترش 
اصليترين  يا  و  تنها  عنوان  به  اسالمى(1) 
مناطق  در  «نا-غربزده»   و  بومى  آلترناتيو 
آفريقا  شمال  از  سوم،  جهان  از  وسيعى 
گرفته تا اندونزى و آسياى مركزى، - در 
متن فقر و استيصال مفرط توده هاى وسيع 
حاكميت هاى  منجالب  بركت  از  و  مردم 
وتشديد  موجود  و  سابق  غيرمذهبى(2) 
و  تجاوزكارانه  سياست هاى  بى سابقه 
خاورميانه  منطقه  در  امريكا  ضدانقالبى 
آن  از  بخشى   – شرقى  جنوب  آسياى  و 
عوامل مساعد بوده اند كه بجاى غيبت از 
غرب بكمك جمهورى اسالمى آمده اند و 
توانايى رژيم را در حفظ و برپا نگهداشتن 
بخشيده  تازه  جانى  آن  حكومتى  بساط 
عين  در  اسالمى  اقتدار  آلترناتيو  است. 
حال شانس مجددى يافته است تا در متن 
هاى  توده  سبعانه  كشتار  و  جنگ افروزى 
ضد- روحيات  گسترش  و  منطقه  مردم 
آمريكايى و ضد امپرياليستى بر اين موج 
سوار شده و كاراكتر ناسيوناليستى خود را 
نيز جاليى تازه ببخشد و در سايه گسترش 
ناسيوناليستى  احساسات  از  جديدى  موج 

غير  و  مستقيم  حمايت  در  و  كشور  در 
مستقيم از سياست هاى جارى رژيم بتواند 
تاييد ضمنى و آشكار و يا حداقل تمكين 
توسعه  و  تشديد  در  را  وسيعترى  اقشار 
شديد  سازى  خاموش  و  سركوب  دامنه 
هر گونه اعتراضات ضد رژيمى در شرايط 

فعلى به دست بياورد.
در راستاى حفظ رژيم و اركان اقتدار آن بر 
جامعه، جدا از خود رژيم و ارگانهاى رسمى 
و نيمه رسمى آن، آنچه كه به  «فمينيسم 
اسالمى»  موسوم شده است نهاد ديگرى 
است كه بنوبه خود پيشروى مبارزات زنان 
كرده  مخدوش  و  مشروط  را  آن  دامنه  و 
خالف  بر  مى رساند.  شكست  به  نهايتًا  و 
بعضى اظهارات خوشبينانه در مورد نفوذ 
جريان  اين  اى  حاشيه  موقعييت  و  جزيى 
قشر  به  محدود  فقط  تعريف  دامنه  اگر 
ممتاز و «روشنفكران» و چهره هاى علنى 
و  نشود  جريان  اين  سياسى  تبليغاتى-  و 
باشد  آنهايى  همه  دربرگيرنده  اتيكت  اين 
را  خود  فعلى  فرودست  موقعيت  كه 
در  مگر  آن  تغيير  به  نسبت  و  كرده  قبول 
آنگاه  نمى كنند  حركتى  اسالم  چهارچوب 
روبرو  وسيعتر  بسيار  جريانى  با  را  خود 
را  زنان  جنبش  بالقوه  توان  كه  مى بينيم 
محدود  آن  پيش  به  رو  روند  در  تنها  نه 
مى كند، بلكه ظرفيت و نيروى فعال مايعشاٍ 
به  توجه  با  برد.  مى  تحليل  درون  از  آنرا 
مجموعه اين نكات و  اوضاع فعلى ايران 
و منطقه جنبش زنان در ايران در شرايط 
و  سخت تر  بمراتب  احوال  و  اوضاع  و 
نامساعدترى نسبت به چند سال قبل قرار 
پيشروى  امكانات  و  احتماالت  و  دارد 
اميدواركننده  چندان  نزديك  آينده  در  آن 
و  جنبش  اين  صفوف  پراكندگى  نيست. 
تشتت فكرى و نظرى جارى و ناظر بر آن 
طبيعتًا به ابعاد اين مشكالت مى افزايد. با 
وصف اين وعليرغم مجموعه اين عوامل 
وجود  هم  مثبتى  فاكتورهاى  نامساعد، 

گشايش  يك  متن  در  كه  دارند 
آتى  انقالبى  برآيند  و  سياسى 
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و  خيزش  توان  جنبش  اين  به 
را  وسيعى  و  سريع  گسترش 
عوامل  اين  جمله  از  ميدهند. 
فعالين  از  اى  مالحظه  قابل  صف  وجود 
امر رهايى زنان، ادامه و حيات مبارزات  و 
اعتراضات زنان عليه سياستهاى ستمگرانه 
رژيم در دل خفقان اسالمى و حزب اللهى 
كار  تجارب  از  ارزشى  با  مجموعه  نيز  و 
سياسى  سازمانهاى  انقالبى  سازمانيابى  و 
چپ و متعهد به جنبش و امر رهاى زنان 
سازمان  و  تقويت  در  بايد  و  مى تواند  كه 
دورنماى  شود.  گرفته  بكار  زنان  جنبش 
در  جنبش  اين  فعالين  رابطه  گسترش 
ديگرى  بخش  نيز  كشور  خارج  و  داخل 
از آن امكانات و دورنمايى هستند كه دوام 
و ادامه كارى اين مبارزات را در دل اين 
اوضاع و از دل اين اوضاع نويد مى دهند. 

هم،  زنان  جنبش  در  زن:  تريبون 
گرايشات  ديگر  هاى  جنبش  همانند 
رابطه  در  كمى  دارد.  وجود  متفاوتى 
زنان  جنبش  درون  گرايشات  اين  با 

صحبت كنيد.

كريم كوبرت: قبل از پرداختن به اين مسئله 
تاكيد روى يك نكته در مورد مبناى تقسيم 
وتمايزات درون جنبش زنان اساسى است. 
و  زنان  رهايى  جنبش  بحث  در  من  بنظر 
فاصل  خط  آن  درون  مختلف  گرايشات 
بايستى قبل از هر چيز و هر سطح ديگرى 
حول اعتقاد / عدم اعتقاد به اصل بنيادى 
برابرى كامل بين زن و مرد كشيده شود و 
اين امر بحث را بالواسطه بر موضوعيت 
متمركز  اسالمى»  ً«فمينيسم  بنام  چيزى 
بعنوان  اصل  اين  بر  تاكيد  توجيه  مى كند. 
وجه تمايزاين واقعييت است كه اسالمى ها 
بدليل بستر ايدولوژيك و خواستگاه فكرى 
خود كه رد صريح و مطلق برابرى زن و 
مرد در همه شئون زندگى اجتماعى جزو 
اصول ساختارى آن است و فرودستى زن 
را نهادينه كرده است ذاتًا و بنا به تعريف 
جايى در اين جنبش ندارند. همين درجه 
و  رسوخ  براى  آن  تالش  و  ادعا  فعلى 
اعمال نفوذ بر اين جنبش حاليًا آنان را به 
پاشنه آشيل و مانعى جدى بر سر انكشاف 
رو به پيش آن تبديل كرده است. اعتقاد، 
حتى صورى، به برابرى همه انسانها جدا 
كه  است  حداقلى  آن  آنها  جنسيت  از 
بايد ازهر فرد و هر جريان مدعى مبارزه 
و  وجود  داشت.   توقع  زن  فرودستى  با 

بعنوان جريانى   ً ليبرال فمينيسم   ً رسميت 
در درون جنبش زنان و عليرغم هر درجه 
از محدوديت و سطحى نگرى در تبيين و 
برخورد آن به ريشه هاى ستمكشى زنان 
و راههاى پايان دادن به آن در همين تببيين 

ليبرالى از برابرى افراد و قبول آن است.
گرايشات  بحث  به  كه  جايى  تا  حال، 
ثقل  و  تاكيد  كه  مى رسد  بنظر  برمى گردد 
فيمابين  تمايزات  مختلف  جوانب  بحث 
اين گرايشات بيشتر بر تبيين هاى متفاوت 
براى  زنان  جنبش  كرد»  بايد  از«چه  آنها 
متمركز  زنان  فرودستى  به  دادن  پايان 
مبين  شما  بعدى  سئوال  است (همچنانكه 
نظريى  مبارزه  پيشبرد  حاليكه  در  آنست). 
موثر و هدفمند بر سر بخش اول اين رابطه 
بدواً به برداشت و تحليل روشنى از داليل 
و پايه هاى عينى تداوم روابط مردساالرانه 
در نظام سرمايه دارى و چگونگى امكان/
در  آن  قاطع  و  اى  ريشه  حل  امكان  عدم 
و  تلقيات  دارد  بستگى  نظام  همين  درون 
در  هنوز  دومى  اين  از  موجود  تبيين هاى 
يا  و  متناقض  مبهم،  اساسى  نكات  مورد 
داراى كمبودهاى جدى است. بهر صورت 
موافق  دارد»  «امكان  موضع   با  كسى  اگر 
دارد  امكان  مى كنم  فكر  من  و   – باشد 
-  آنوقت بحث در مورد گرايشات درون 
پيشوندهاى  پسوند/  مساله  و  زنان  جنبش 
ايدولوژيك منتصب به انواع فمينيسم هاى 
و  طرح  و  تر  ساده  زيادى  بدرجه  موجود 
تفكيك اختالفات واقعى و صورى ممكن 

تر خواهد بود.
همچنانكه  در مورد ايران، جنبش زنان – 
ويژگيهايى  از   – زنان  ستمكشى  خود 
برخوردار است كه عامل اصلى ايجاد اين 
ويژگيها وجود يك دولت اسالمى، با همه 
انسانى  موقعيت  براى  امر  اين  كه  عواقبى 
اريكه  بر  دارد،  بر  در  زنان  اجتماعى  و 
قدرت مطلقه در جامعه ايران است. بدليل 
تاريخى  توسعه  و  رشد  پروسه  ويژگيهاى 
ايران در يك قرن گذشته و تالقى دائمى 
تداوم  با  پروسه  اين  ناگزير  همزيستى  و 
حضور پر قدرت سنت و فرهنگ اسالمى 
مهر  ايران  جامعه  آن،  فراگير  نهادهاى  و 
برآيند و تالقى اصطكاک آميز و ناهمسوى 
و  سكوالر  سنتى،  و  مدرن  نو،  و  كهنه 
سلطه  دارد.  خود  بر  عميقًا  را  مذهبى 
اسالمى  جمهورى  اخير  دهه  سه  بالمنازع 
در حاليكه بى گمان مبانى اسالمى و سنتى 
عميق تر  بسيار  بى گمان  را  جارى  فرهنگ 
گسترش  جامعه  زواياى  در  وسيعتر  و 

و  موثر  زدن  كنار  به  قادر  ولى  است  داده 
زندگى  يك  آمال  و  تجارب  جانبه  همه 
نشده  مذهب  سرى  باال  از  برى  اجتماعى 
در  را  وضعييت  اين  عينى  بروزات  است. 
و  عروج  در  مى شود  زنان  جنبش  مورد 
حضور يك جريان قابل مالحظه اسالمى 
سكوالر  گرايشات  از  طيفى  و  يكسو  از 
خارج  در  هم  و  داخل  در  هم  فمينيستى 
كشور ديد. در سطح سياسى و نظرى اين 
تعارض ايدئولوژيك را شايد بشود در متن 
فمينيسم  و  غربى  فمينيسم  به  كه  تقابلى 
كرد  جستجو  است  شده  موسوم  شرقى 
كه در مورد ايران زمينه هاى بالفعلى براى 
دارد.  وجود  دو  هر  رشد  و  موجوديت 
بدليل مشكالت جدايى كه هر كدام از اين 
زنان  جنبش  درون  به  خود  با  ديدگاه  دو 
مى آورند برخورد فعال به جوانب انحرافى 
و زيانبار ديدگاههاى آنان اهميتى اساسى 
دارد. آنچه در اين جهت داراى برجستگى 
است، اين است كه اوالً: تحليل مشخص از 
شرايط و امكانات جنبش زنان براى رشد 
و  ايران  مشخص  جامعه  در  پيشروى  و 
مرزبندى با انتقال و بكارگيرى غيرانتقادى 
موجود  عمومى  تبيين هاى  و  مباحث 
فمينيستى ضرورتى اساسى است و دومًا: 
گزينش و تالش در جهت تحقق هر شعار 
و خواست مبارزاتى جنبش زنان بايستى از 
دورنمايه اى ضد مذهبى برخوردار باشد تا 
بتواند در سير پيشروى خود مسئله زنان و 
مبارزات آنان را از دايره و ميدانى كه تحجر 
اسالمى بدور آن كشيده است بيرون آورد. 
آنچه كه ممكن است در متن يك جامعه 
نسبتًا توسعه يافته و غير مذهبى خواستى 
ليبرالى و كارى غير پايه اى بنظر برسد چه 
كردن ترک در  ايجاد  معادل  ايران  بسا در 

ديوارى ضخيم را داشته باشد. 
 در مورد پتانسيل و امكانات فعال و نهفته 
مختلف،  گرايشات  آتى  و  آن  رشد  براى 
از  خود  تبيين  كه  گرايشى  آن  من  بنظر 
و  متن  در  را  زنان  رهائى  براى  مبارزه  و 
و  كرده  تعريف  ماركسيستى  بسترى  بر 
حركت ميكند هم بالقوه و هم در فرداى 
هر درجه اى از گشايش سياسى در ايران 
براى  ارزشى  با  امكانات   و  ملزومات  از 
كه  بدرجه اى  است.  برخوردار  پيشروى 
بتواند  ماركسيستى»  «فمينيسم  گرايش 
با  آنرا  ثغور  و  حدود  و  ايندو  رابطه 
شفافييت بيشترى تعريف كند بهمان درجه 

سياست  تبيين  و  تعريف  در 
از  خود  مبارزاتى  استراتژى  و 
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ماركسيستى  تحليلى  و  ديدگاه 
يك  قالب  به  درغلتيدن  بدون 
همه  با  ماركسيستى   سازمان 
وظايف و اولويت هاى ديگرى كه اين امر 

در بر دارد موفق تر خواهد بود. 

تريبون زن: يكى از بحث هاى فعالين 
بتوانيم  اينكه  براى  ميباشد،  اين  زنان 
اين جنبش را قدمى رو به پيش ببريم 
يكى از ضروريات كار ما كار پايه اى 
است، يعنى تغييرات ريشه اى تر در 
جامعه بايد صورت گيرد تا موقعيت 
شما  كند.  پيدا  تغيير  بتواند  زنان 
ارزيابى  چطور  را  اى  پايه  كار  اين 

مى كنيد؟ 
بسته  مى تواند،  پايه اى  كار  كوبرت:  كريم 
به گوينده و نظرگاه سياسى/ ايدئولوژيك 
آن بر سطوح متفاوتى از فعاليت و تالش 
كار  خود  حال  هر  در  كند.  داللت  عملى 
پايه اى و كار در جهت تغييرات پايه اى 
در عرصه خواست ها و مبارزات زنان در 
مبارزات  حاصل  و  گرو  در  نه  موارد  اكثر 
متمايز و تن هاى جنبش زنان بلكه محصول 
عمومى  اوضاع  در  عمومى ترى  تحوالت 
قدرت  ساختارهاى  و  نهادها  و  سياسى 
مستتر  معناى  نتيجتًا  مى باشد.  جامعه  در 
جنبش  امر  خود  كردن  موكول  بحث  اين 
زنان به سرانجام موفقيت آميز فعاليت در 
مى شود.  ديگرى  مبارزات  و  ها  عرصه 
ريشه  كه  است  مشكلى  آن  من  بنظر  اين 
در عدم درک و تعريف روشنى از رابطه 
ماركسيسم  و  فمينيسم  ساز  و  سوخت  و 
دارد.  برداشت ديگرى از اين بحث ميتواند 
پرداختن جنبش زنان و جريانات فمينيستى 
به اقدامات راديكال و تحقق خواست هاى 
و  كارى  خرده  با  تقابل  در  را  اى  ريشه 
را  مدت  كوتاه  خواست هاى  به  پرداختن 
القًا كند. بنظر من در حاليكه تلقى اول در 
ادامه منطقى خود نفس وجود جنبش زنان 
تغييرات  آن  تحقق  زمان  تا  حداقل   – را 
پايه اى - زير سئوال برده و زايد مى نماياند 
جهت گيريى  از  حاكى  دومى  تبيين 
با  است  شده  آماده  قبل  از  و  كليشه اى 
وظايف.  تعريف  از  مجزاى  ليست  دو 
متفاوت  چهارچوب هاى  در  پايه اى  كار 
مبارزاتى و مراحل گوناگون آن ميتواند به 
خواست ها  از  متفاوتى  درجات  و  سطوح 
كند.  داللت  زنان  مبارزاتى  فعاليت هاى  و 
تالش در جهت  و وادار كردن رژيم به لغو 
حاضر  شرايط  در  ايران  در  حجاب  اجبار 

اساسى  پيشرويى  و  پايه اى  كارى  قطعًا 
نهاد  اصلى  ستون  يك  فقط  نه  كه  است 
ستمگرى جمهورى اسالمى بر زنان را در 
هم كوبيده است بلكه همچون زنجيره اى 
فروپاشى  و  سستى  عكس العمل ها  از 
اين  از  منتج  ستمگرى  ديگر  نمادهاى 
نظام را با خود بدنبال خواهد آورد. بدليل 
نيست كه مسئله اى همچون اجازه حضور 
زنان در ميادين ورزشى و مسابقات فوتبال 
ميان  در  تند  جدلى  موضوع  به  بسرعت 
جناح هاى حكومتى تبديل شده و بسرعت 
بازپس گرفته ميشود. شخصًا  فكرمى كنم 
بايد  شخص  ايران  فعلى  شرايط  در  كه 
از  اى  عرصه  و  خواست  بتواند  تا  بگردد 
ستمگرى بر زنان را بيابد كه براى پيشبرد 
مبارزات زنان مهم و كارى پايه اى نبوده 
كمى  نباشد.  عمده  شكستى  رژيم  براى  و 
حكومت  تحت  ايران  اوضاع  در  تعمق 
در  كه  مى دهد  نشان  ايالمى  جمهورى 
صورت حذف بى حقوقى ها و تضييقاتى 
كه عروج اين رژيم به قدرت براى زنان در 
پى داشته موارد تفاوت اين رژيم مذهبى 
با دولت غيرمذهبى شاه شايد بزحمت از 
اختالف پوشش سران دولتى تجاوز كند. 
رژيم  تحت  زنان  بى حقوقى  و  ستمگرى 

اسالمى بدون ترديد وجه اصلى تمايز آن 
در  ديگر  مذهبى  غير  مستبد  رژيم هاى  از 
بنوبه  اين  مى باشد.  جهان  كنار  و  گوشه 
و  پيشروى  هر  اهميت  و  جايگاه  خود 
در  زنان  مبارزات  زمينه  در  را  دستاوردى 
بروشنى  اسالمى  رژيم  عليه  مبارزه  كل 
و  ايدئولوژى  ذاتى  ارتجاع  مى نماياند. 
عين  در  زنان  با  رابطه  در  اسالمى  اقتدار 
هست  هم  رژيم  خود  آشيل  پاشنه  حال 
عرصه  اين  در  نشينيى  عقب  هر  كه  چرا 
بمعناى يك عقب نشينى اصولى و عقيدتى 
كه  اسالمى هايى  آن  خاصيت  و  مى باشد. 
بنام حقوق زنان ظاهر مى شوند در همين 
نكته اساسى است كه مبارزات زنان را به 
و  اصول  چهارچوب  در  دورانى  حركتى 

موازين اسالمى محدود سازند.  

زنان  جنبش  اينكه  براى  زن:  تريبون 
به جنبش نخبگان جامعه تبديل نشود 
زنان  راستاى  در  باشد  جنبشى  بلكه 
شما  نظر  به  زحمتكش،  و  كارگر 
كجا  از  بايد  جنبش  اين  فعالين  ما 
شما  آلترناتيو  كال"  و  كنيم  حركت 

جنبش  اين  پيشرفت  براى 
چيست؟
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در  زنان  جنبش  كوبرت:   كريم 
با  جنبشى  بعنوان  كه  حال  عين 
خود  مستقل  و  مشخص  خواست هاى 
مى تواند - و نشان داده است كه مى تواند 
عمومى  اعتراضى  حركت  نيروبخش   -
جارى در جامعه باشد اما درجه پيشروى 
آن در تحليل نهائى تابعى از سطح و توان 
كل مبارزه انقالبى جارى در جامعه است. 
بدين معنا، درجه نفوذ و گستردگى صفوف 
به  بتواند  كه  بنحوى  آن  شدن  اى  توده  و 
و  كارگر  زنان  اعتراض  و  حضور  ظرف 
زحمتكش، زنان خانه دار و... تبديل شود 
ارتباط تنگاتنگى با درجه پيشروى/ پسروى 
نيرو و فضاى اعتراض توده اى جارى در 
وضعيتى  چنين  غياب  در  دارد.  جامعه 
بناگزير صفوف فعالين آن محدود تر بوده 
و به عرصه حضور و فعاليت آن اقشارى 
موقعيت  نظر  از  كه  شد  خواهد  تبديل 
شرايط  در  سياسى  و  اقتصادى-اجتماعى 
بيشترى  امكانات  از  و  بوده  مساعدترى 
اين  ايران،  فعلى  شرايط  در  برخوردارند. 
ناپذير  اجتناب  كه  حال  عين  در  مسئله 
فعلى  شرايط  در  و  حال  عين  در  است 
محمل معضالت و مشكالتى  جديى براى 
خود  ديگر  طرف  از  نيست.  زنان  جنبش 
مسئله ستمكشى زنان و ريشه هاى تاريخى 
تكوين اين ستمكشى به اضافه مشكالت 
پاترياركاليسم،  تحليل  و  تجزيه  معرفتى 
ساختارى  بعنوان  جنسى  تبعيض  مسئله 
بيولوژيك  اختالف  از  تمايز  در  اجتماعى 
و  توليد  در  ايندو  متقابل  رابطه  و  جنسى 
و  رابطه  نهايتًا  و  ستمگرى  اين  بازتوليد 
و  ساز  و  سوخت  در  پروسه  اين  جايگاه 

مسئله  به  دارى  سرمايه  نظام  كل  بازتوليد 
است  داده  پيچيدگى  زنان  ستمكشى 
بالواسطه  و  موثر  سريع،  اشاعه  مانع  كه 
اهداف رهائى بخشانه اين جنبش در ميان 
توده زنان كارگر و زحمتكش از يكسو و 
نقش  و  حضور  مادى  نياز  و  زمينه  ايجاد 
«نخبگان»  و  روشنفكران  بيشتر  دخالت  و 
هستند  متعددى  فاكتورهاى  شود.  آن  در 
به  كمكى  مى تواند  آنها  به  توجه  كه 
باشد  زنان  جنبش  پيشروى  و  رهگشائى 
تمركز  زيانبار  عوارض  مالحظه  جمله  از 
نقاط  بر  حد  از  زياده  و  ضرورى  غير 
جنبش  درون  جريانات  تفارق  و  جدايى 
اشتراک  نقاط  سر  بر  تعمق  بجاى  زنان 
بر  پيشروى  اصولى  و  موثر  هاى  شيوه  و 
و  توجه  شيفت  از  اى  درجه  آنها.  مبناى 
بازشناسى  به  ميتواند  ميان  اين  در  تمركز 
فعاليت  موضوعات  و  توافق  مورد  نكات 
و همكاريهاى مشترک با ارزشى بى انجامد 
دارد.  نياز  بدان  شدت  به  جنبش  اين  كه 
نكته ديگر برسميت شناختن ظرفيت ها و 
محدوديت هاى جنبش زنان بطور كلى و 
كه  تئوريك  نظرگاه  يك  بعنوان  فمينيسم 
مى تواند به همه مسايل زنان جوابگو باشد 
كار  حال  همان  در  ميباشد.  اخص  بطور 
جنبش  مسايل  سر  بر  تئوريك  و  نظرى 
و  جنبش  اين  فراروى  مشكالت  و  زنان 
تالش بر روى ويژگى هاى ستمكشى زنان 
در جامعه اى با ويژگى هاى ايران و بالطبع 
ويژگى هاى جنبش مبارزاتى زنان در متن 
اساسى  اهميت  داراى  اى  جامعه  چنين 
است. پيكره قابل مالحظه آثار موجود در 
شده اند  منتشر  ديگر  بزبانهاى  يا  باره  اين 
تبيين هاى  و  فكرى  خط  از  متاثر  يا  و 

تئوريك جريانات غالب فمينيستى موجود 
در جوامع غربى هستند كه در خيلى مواقع 
يا به انطباق كليشه هاى خود بدون توجه 
به شرايط ايران معطوفند ويا از ديدگاهى 
مساله  به   (Orientalist) اورينتاليستى 
نوشته  اين  از  ديگرى  بخش  اند.  پرداخته 
فعالين  از  عمدتًا  كه  گروهى  توسط  ها 
نگاشته  ميباشند  ايران  چپ  فعلى  و  سابق 
چپ  مفرط  ناكامى  دسته  اين  است.  شده 
از پرداختن هيچ نقش پيشروى در عرصه 
مبارزات زنان و دنباله روى بخش مهمى 
اسالمى  رژيم  وقت  تبليغات  از  آن  از 
درماندگى  اين  داليل  در  تعمق  بدون  را، 
چپ در اين عرصه و رابطه آن با ناتوانى 
عمومى اين چپ و عجز كامل آن در كل 
روند انقالب 1979 به تريبونى براى حمله 
گرايش  زدن  باد  و  سو  يك  از  چپ  به 
تبديل  خود  يافته  نو  سوسيال-دموكراتى 

كرده اند. 
ک. كوبرت   

2006/5/27

توضيحات
1. در اين نوشته در همه جا تالش شده 
«اسالم  اصطالح  بردن  بكار  از  است 
بدليل  امر  اين  شود.  خوددارى  سياسى» 
اصطالح  اين  كه  است  اشتباهى  برداشت 
غير  اسالم  گويا  اينكه  آن  و  ميكند  القا 
سياسى هم متصور است. تاريخ عروج و 
تحول اسالم گوياى آن است كه اسالم از 
همان روز نخست كه بعنوان سياستى در 
بيشتر  امروز  به  تا  كرد  شروع  اپوزيسيون 
سياست بوده است تا مذهب، حال يا در 

اپوزيسيون و يا در قدرت.  
2. تا جائى كه به كشورهاى خاورميانه و از 
جمله ايران برمى گردد آنچه بعنوان دولت 
نام  جوامع  اين  در  سكوالر  و  غيرمذهبى 
برده شده اند – بخصوص ارجاع به دوران 
شاه در مورد ايران – چيزى غير از اعمال 
كنترل دولت بر مذهب نبوده است. پروسه 
و  جوامع  اين  در  دولت  از  دين  جدائى 
منجمله در ايران هرگز از اين چهارچوب 
و  نفوذ  دامنه  و  ابعاد  است.  نرفته  فراتر 
وسعت عمل مراجع و موازين اسالمى در 
دوران شاه مويد اين امر است. چه از نظر 
تحليل تاريخى و چه از نظر نتايج عملى 
عمده  كافى  اندازه  به  دو  اين  بين  تفاوت 
است تا دقت بيشترى در هنگام بكارگيرى 

آنها داده شود.
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تريبون  زن:  قبل از هر چيز دوست 
داريم كه كمى از خودتان و كارهاى 
قبلى تان كه در رابطه با زنان در ژاپن 

انجام داده ايد صحبت كنيد.

عالقه  از  مى خواهم  مقدمتا،  كيدو:  يوكو 
شما به مسايل زنان در ژاپن و فرصتى كه 
تجربيات  از  تا  ايد  كرده  فراهم  من  براى 
با  مورد  اين  در  را  خود  نظرات  نقطه  و 
كنم.  تشكر  بگذارم  ميان  در  ايرانى  زنان 
متاسفانه هم خود من و هم جنبش زنان در 
ژاپن، عموما، فاقد آشنايى الزم با مسايل 
و  ايران  در  زنان  مبارزات  مشكالت  و 
نتيجتا رابطه اى عملى و از نزديك است. 
اميدوارى من اينست كه اين فرصتى باشد 
و  فكرى  تبادل  يك  آغاز  به  كمك  براى 
عملى هر چند محدود و آغازين بين اين 

دو بخش جنبش زنان در آينده.
و  زنان  مبارزات  با  من  آشناى  آغاز   
فمينيسم به سال هاى اول من در دانشگاه 
درسى  واحد  و  برمى گردد  اوزاكا  زنان 
اجبارى «مطالعات زنان» اين دانشگاه براى 
همه دانشجويان. از آن زمان به بعد آشناى، 
مطالعه و درگيرى عملى من با ستمكشى 
زنان  مبارزات  و  ژاپن  جامعه  در  جنسى 
چه  هر  ارجحيت  به  بتدريج  آن  عليه 
و  فردى  فعاليت هاى  كل  در  ترى  عمده 
اجتماعى من تبديل شده است. اما تجربه 
تلخ  واقعيت  عينى تر  و  عملى  شخصى، 
تبعيض و نابرابرى جنسى و امكان تلفيق 
من  آنزمان  تا  نظرى  دانسته هاى  با  آن 
كار  به  شروع  من  كه  داد  دست  هنگامى 
پابپاى  كردم.  خصوصى  شركت  يك  در 
لحظات  در  و  كار  بازار  به  گذاشتن  قدم 
گوناگون اين پروسه من مداومًا با سواالت 
تازه تر و ناهنجارترى روبرو مى شدم. چرا 
بيشترى  اطالعات  به  مذكر  دانشجويان 
دارند؟  دسترسى  كاريابى  و  كار  زمينه  در 
تمرين  دوره  امكان  از  مرد  همكاران  چرا 
و آموزش طوالنى ترى برخوردارند؟ چرا 
فقط كارمندان زن بايستى يونيفرم بپوشند؟ 

چرا كارمندان زن بايستى در محل كار چاى 
سرو كنند؟ چرا چنان رقم بااليى از زنان 
بعد از زايمان كارشان را رها مى كنند؟ چرا 
در  مداوما  زن  كارگران  از  كثيرى  تعداد 
معرض مزاحمتها و آزارهاى جنسى قرار 
دارند؟.... متاسفانه سطح درک من از اين 
مسايل و توان برداشت هاى عملى از اين 
تجربيات در آنزمان در حدى نبود تا بتوانم 
عملى  حركتى  و  اقدام  دستمايه  به  را  آن 
مدت ها  براى  امر  همين  و  كنم  تبديل 
سرچشمه احساس ناتوانى و سرخوردگى 
امر  همين  بود.   من  براى  مضاعفى 
مطالعات  انگيزه اى شد براى من تا دنبال 
بيشتر و جويايى پاسخ ابهامات خود شوم. 
در سال 1997 يك دوره يكساله مطالعات 
زنان و فمينيسم را در انگلستان، جايى كه 
نسبتًا  پيرامونى  مباحثات  و  مطالعات  اين 
از  بعد  كردم.  شروع  است،  يافته  توسعه 
پايان اين دوره به ژاپن برگشته و متعاقبًا 
در يك مركز جديدالتاسيس زنان، توسط 
اشاعه  و  ترويج  هدف  با  و  محلى  دولت 
اين  در  پرداختم.  كار  به  جنسى،   برابرى 
مركز، من مسئول برنامه ريزى و سازمان 
برگزارى  آموزشى،  سمينارهاى  دادن 
مدارس  معلمان  براى  آموزشى  جلسات 
در مورد حقوق زنان ( بسيارى مواقع در 
مقاالت  نوشتن  جنسى)،  آزارهاى  مورد 
به  مربوط  «ناخوشايند»  مسايل  مورد  در 
مسايل زنان و حمايت و پشتيبانى از كار و 
فعاليت گروه هاى فعال زنان در منطقه. از 
آنجا كه اين مركز توسط و با بودجه دولت 
مشكل  با  مداومًا  ما  بود  شده  داير  محلى 
كنترل مقامات و تالش آنها جهت محدود 
كردن دايره و عمق فعاليت ها و مسايل و 
با  بوديم.  روبرو  مركز  اين  كار  موضوع 
وصف اين، من همچنان از اينكه با كار در 
اين مركز و در جوار تعدادى ديگر از زنان 
صميمى و متعهد به حقوق زنان قادر بودم 
بدرجه اى در رفع اين نابرابرى ها و كمك 
به ارتقا سطح دانش عمومى نسبت به آن 

موثر باشم احساس خوشحالى مى كردم.

اشكال  مورد  در  كمى  زن:   تريبون  
مبارزات زنان در ژاپن و خواسته هاى 

آنان برايمان توضيح بدهيد

اساسى  قانون  هرچند  كيدو:  يوكو 
مردان  و  زنان  برابرى  به  صريحًا  ژاپن 
و  نابرابرى  عمل  در  اما  مى كند  اشاره 
و  جامعه  سطوح  همه  در  جنسى  تبعيض 
خانه،  در  است.  جارى  اجتماعى  زندگى 
مراجع  در  كار،  محل  در  مدرسه،  در 
و  مختلف  سطوح  در  تصميم گيرى 
بر  مقايسه  در  حاليكه  در  ژاپن،  عليهذا. 
 Human – اساس شاخص توسعه انسانى
 173 ميان  در  و   Development Index

كشور مورد مقايسه در رتبه نهم قرار دارد 
در زمينه برابرى حقوق زنان و طبق معيار 
 Gender  – زنان  توانمندسازى  «سنجش 
 «Empowerment Measurement

برابرى  درجه  بيانگر  (كه  ملل  سازمان 
جنسى در محدوده هاى سياست و اقتصاد 
انتخابى  كشور   66 با  مقايسه  در  است) 
در  سنجشها  اين  دارد.  قرار   44 مقام  در 
عين اينكه بيانگر درجه نسبتًا باالى سطح 
معيشت و رفاه عمومى اجتماعى در ژاپن 
هستند بيانگر ناكامى فاحش ژاپن است در 
توزيع و تامين امكان دسترسى برابر زنان 
برابر  عمل  آزادى  و  عمومى  رفاه  اين  به 
خالقيت هاى  بارورى  و  توسعه  در  زنان 
خود. عليرغم وضع قوانين جديد و اعمال 
مقررات گوناگون جهت بهبود اين شرايط 
اساسى  تغييرى  ايجاد  راستاى  در  تالش 
در اين وضعييت  نتايج چنان چشمگيرى 
نداشته است. اين بدرجه مهمى به اين امر 
و  اجتماعى  ساختار  كل  كه  است  مربوط 
اقتصادى ژاپن بدرجه زيادى در وجود و 
ذينفع  كار  جنسى  تبعيض  و  تقسيم  بقاى 
است. گفته ميشود كه نزديك به 53 درصد 
از زنان در ژاپن ( بيش از 20 ميليون نفر) 

كار مى كنند و تعداد زنان شاغل 
دهه   به  نسبت  كشور  اين  در 

گفتگو با يوكو كيدو
 از فعالين جنبش زنان در ژاپن
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1970 تقريبًا دوبرابر شده است. 
با وصف اين الگوها و ارزشهاى 
جنسى دخيل در اشتغال و تقسيم 
بر  كار  بازار  در  وظايف  و  كار  متعاقب 
اساس جنسيت تغيير چندانى نكرده است 
و زنان كماكان سهم اصلى كار خانگى و 
بزرگ كردن كودكان را به تنهايى بر عهده 
از  شاغل  زنان  اكثريت  بدين معنا  دارند. 
فشار مضاعف كار در خانه و در محل كار 
كه  ميكرد  دردل  زنى  يكبار  مى برند.  رنج 
براى او «رفتن به خانه از سر كار بمعناى 
اساس  بر  است».  ديگرى  كار  ير  به  رفتن 
آمار، متوسط زمانى كه زنان روزانه صرف 
ساعت   4 از  بيش  مى كنند  خانگى  كار 
به  اشتغال  زمان  مدت  حاليكه  در  است 
كارهاى خانگى براى مردان فقط در حدود 
تعداد  حاليكه  در  مى برد.  وقت  دقيقه   25
زنان شاغل رو به افزايش است سيستم و 
بسيار  هنوز  كودكان  از  مراقبت  امكانات 
براى  پرداختى  نازل  سطح  است.  محدود 
مرخصى بعد از زايمان (40 درصد حقوق 
مراكز  و  كودک  مهد  كمبود  رسمى)، 
همكارى  نازل  سطح  كودكان،  از  مراقبت 
بسيارى از  كارفرما  و  همسران  حمايت  و 
انتخاب  و  اشتغال  ترک  به  وادار  را  زنان 
كودكان  از  مراقبت  و  خانه  به  بازگشت 
و  رقابتى  بسيار  خصلت  بدليل  مى كند. 
در  اشتغال  و  استخدام  سيستم  نامنعطف 
نوع  همان  در  مجدد  اشتغال  امكان  ژاپن، 
را  كارشان  يكبار  زنانيكه  براى  قبلى  كار 
مگر  است  مشكل  بسيار  كرده اند  ترک 
براى معدود كسانى كه تخصص ويژه اى 
ميان سالى  زنان  تعداد  دليل،  بهمين  دارند. 
كه بعد از شروع مدرسه كودكانشان به كار 
افزايش  به  رو  مى آورند  روى  وقت  نيمه 
است. اينجا الزم به تاكيد است كه در ژاپن 
زمان  مدت  با  كارى  فقط  وقت  نيمه  كار 
كوتاهتر نيست، بلكه كارى است نامطمن، 
با حقوق كمتر و بدون مزايا و بيمه هاى 
اين  از  بسيارى  حال،  عين  در  اجتماعى. 
كارها بر اساس قراردادهاى يكساله استوار 
هستند و بيكارى مجدد هر ساله در آستانه  
در كمين است. از بسيارى لحاظ كارگران 
نيمه وقت طبقه  اى براى خودشان هستند.

 
كار  ازاى  در  زنان  آيا  زن:   تريبون  
برخوردار  مساوى  حقوق  از  مساوى 

هستند؟

ژاپن  كار  موازين  قانون  طبق  كيدو:  يوكو 

حقوق نابرابر در ازاى كار برابر بر اساس 
وصف  با  است.  ممنوع  جنسى   تبعيض 
اين متوسط حقوق زنان 65 درصد حقوق 
مردان است. اين بخشًا بدليل اشتغال بيشتر 
زنان به كار نيمه وقت و  تضييقات ناشى 
از اين نوع اشتغال است. يك عارضه ديگر 
اين امر شانس كمتر زنان جهت ارتقا در 
اشتغال و در محل كار مى باشد. دربسيارى 
داشته  دوش  بر  را  وظايفى  زنان  موارد 
شغلى  موقعييت  با  كه  مى دهند  انجام  و 
محل  در  آنان  واقعى  موقعيت  از  باالتر 
كارشان تناسب دارد بدون اينكه از مزاياى 
با  باشند.  برخوردار  شغلى  موقعيت  چنان 
احتساب زنان شاغل نيمه وقت كه اكثريت 
مى دهند  تشكيل  را  شاغالنى  چنين  عظيم 
پرداختى واقعى زنان در حدود 50 درصد 
مردان مى باشد. اين شكاف عميق، دوباره، 
زنان  «جاى  و  زنان  نقش  به  استمساک  با 
اصلى  بخش  «شوهرانشان   ، است»  خانه 
سطح  همين  و  مى كنند  تامين  را  نيازها 
مكمل  درآمد  بعنوان  زنان  براى  پرداختى 
قابل  زنان  مادرى  «نقش  و  است»  كافى 
اجتماعى  خدمات  امكانات  با  جايگزينى 
خانه  در  مى بايستى  زنان  لذا  و  نيست 
بمانند»  توجيه مى شود. لذا، در عمل زنان 
بعنوان اعضاى خانه دار خانواده كه توسط 
شده  محسوب  مى شود  سرپرستى  همسر 
و خود سيستم كار هم بر مبناى اين تبيين 
از خانواده بعنوان واحد اجتماعى تعريف 
سيستم  شامل  وضعيت  اين  مى شود. 
بيمه هاى اجتماعى هم ميشود. براى مثال، 
درآمد يك سرپرست خانواده ( اكثراً مرد) 
مى تواند بخشًا از ماليات بر درآمد معاف 
خانواده  در  كارگر  ديگر  عضو  اگر  شود 
(زن) درآمدى كمتر از يك ميليون ين در 
سال داشته باشد، چيزى كه بمعناى  اينست 
كه زنان در عمل تشويق مى شوند تا درآمد 
ساالنه و لذا ساعات كار خود را  بر اساس 
تعديل  و  تنظيم  شوهرانشان  درآمد  و  كار 
بهبود  جهت  تالشها  بعضى  عليرغم  كنند. 
پايه  «قانون  حتى  زنان،  اجتماعى  امنيت 
 Basic– براى جامعه اى با برابرى جنسى
Law for a Gender-Equal Society » كه 

بازبينى  در  نيز  شد  جارى  سال 1999  در 
سيستم  تعريف  ساز  مشكل  بازتعريف  و 
بيمه هاى اجتماعى بر مبناى واحد خانواده 

ناكام مانده است.

خواست هاى  كدام  زن:   تريبون  
شرايط  و  خواست  ميان  در  مشخص 

برجستگى  ژاپن  در  زنان  مبارزاتى 
بيشترى دارند؟

نابرابرى  وجود  عليرغم  كيدو:  يوكو 
اعتراض  صداى  ژاپن،  در  جنسى  وسيع 
اين  تغيير  براى  زنان  درخواست هاى  و 
وضعيت كمتر در قالب و محتوايى راديكال 
است.  شده  بيان  اى  ريشه  اعتراضى  و 
وضعيتى  چنين  وجود  در  عامل  چندين 
دخيلند: اوالً؛ بسيارى از زنان تقسيم جنسى 
تبليغ  و  موجود  اجتماعى  نقش  و  كار 
مداوم آن بعنوان امرى «طبيعى داده شده» 
را در سطوحى جوراجور بعنوان ارزش ها 
و واقعيتهاى خودشان قبول و لذا سيستم 
نمى دهند.  قرار  سوال  مورد  را  موجود 
دومًا؛ زنان خود بر اساس موازين و مبانى 
گوناگون و مهم ترينشان شرايط و موقعيت 
مختلفى تقسيم  گروه ها و اقشار  كارى به 
مى شوند ( كارگران تمام وقت / نيمه وقت، 
بر  مانعى  خود  اين  و  دار)  خانه  و  موقت 
مبارزاتى  و  معنوى  بيشتر  همبستگى  سر 
آنها است. براى مثال؛ اختالف بين درآمد 
كارگران تمام وقت و نيمه وقت حدود دو 
برابر است كه اين خود اكثراً عاملى جهت 
بين  درونى  ناهمسازگارى هاى  و  تنش ها 
اين دو گروه است. در عين حال در ميان 
خود زنان بعضى صداهاى اعتراض وجود 
دارند كه زنان خانه دار را بعنوان استفاده 
كنندگان رايگان بيمه هاى اجتماعى خطاب 
كرده و اين عامل نوع و درجه ديگرى از 
مى باشد.  زنان  صفوف  بين  درونى  تنش 
سومًا؛ آگاهى عمومى مردم ژاپن در مورد 
فردى  آزادى هاى  و  حقوق  و  حقوقشان 
دليل  يك  و  است  پايين  بسيار  كلى  بطور 
عمده اين مسئله پيشينه تاريخى و فرهنگى 
تبعييت  وفادارى،  اهميت  در آن  كه  است 
و هارمونى در جامعه تاكيد مى شود. مردم 
ايجاد  به  است  ممكن  كه  حركتى  هر  از 
بيانجامد  تشنج  و  اختالف  تشديد  يا  و 
شدت  با  امر  اين  مى شوند.  داشته  برحذر 
آنان  از  كه  مى شود  زنان  شامل  بيشترى 
«ارزش هاى»  با  تطابق  در  مى رود  انتظار 
زن بودن صبور و مطيع باشند. اما، درجه 
اى از اعتراض و مبارزه محلى و در ميان 
اين  بيش  و  كم  كه  محروم  بسيار  اقشار 
سنت ها و « ارزش ها» را مورد سئوال قرار 
داده اند هميشه در جريان بوده است. حق 
برابر  فرصت هاى  زنان،  براى  برابر  راًى 

تحصيلى، لغو قانون بازنشستگى 
زودرس براى زنان، حق مرخصى 
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با حقوق بعد از زايمان، و قانون 
جنسى  مزاحمت هاى  ممنوعيت 
نمونه دستآوردهاى تاريخى هستند 

كه زنان به آنها دست يافته اند. 
يكى از برجسته ترين جنبش هاى زنان در 
ژاپن در دهه 1970 و در اعتراض به همان 
شرايط تاريخى و عمومى تبعيضات جنسى 
و بخصوص تقسيم كار و بازار كار مبتنى 
بر چنين تبعيضى شروع شد. اين  مبارزات، 
براى مثال، عليه شرايط نابرابر كار، نرم هاى 
اجتماعى تبعيض آميز كه عمًال زنان را در 
موقعيت تبعه هاى درجه دوم قرار مى داد، 
ارزش هاى فرهنگى موجود كه زنان را به 
ميداد،  تنزل  جنسى  هدف هاى  و  موضوع 
و ايدئولوژى مردساالرانه اى كه حق زنان 
را در تصميم گيرى در مورد خوددارى از 
و يا باردارى زنان را انكار مى كرد. فعالين 
پرداخته  فمينيسم  مطالعه  به  جنبش  اين 
«خواهرى»  مفهوم  ترويج  و  تعريف  به  و 
جهت بنياد و تقويت همبستگى بين زنان 
پرداختند. آنها فضايى براى زنان باز كردند 
تا در آن بتوانند آزادانه تجربيات خود را 
و  خود  بدن  خود،  مورد  در  و  گويند  باز 
كنند.  صحبت  خود  جنسى  آمال  و  نيازها 
به  شروع  زنان  مبارزات،  اين  پروسه  در 
خود  بردن  سئوال  زير  و  مورد  در  تعمق 
مفهوم «زن»  بعنوان يك كاتگورى اجتماعا 
و تاريخًا معين و نه طبيعى و ازلى-ابدى 
كه زنان خود بايد آنرا از نو تعريف كنند 
كردن  معرفى  و  مشهود  مهم  امر  نمودند. 
كه  بود  جنبش  اين  فعالين  مديون  مسايل 
جنبش  مهم  هاى  چهره  به  خود  ادامه  در 
هم زمانى  شدند.  تبديل  ژاپن  فمينيستى 
كه  زنان،  بين المللى  جنبش  با  جنبش  اين 
همه  لغو  «كنوانسيون  تثبيت  و  تدوين  به 
اشكال تبعيض عليه زنان» توسط سازمان 
ملل منجر شد، تاثير بسيار مثبت و تقويت 
كننده اى بر فعالين اين مبارزات در ژاپن 
داشت. دولت ژاپن، تحت فشار كشورهاى 
ديگر به اين كنوانسيون پيوست. با وجود 
رسانه  توسط  ژاپن  در  زنان  جنبش  اين، 
عكس العمل  بعنوان  حاكم  عمومى  هاى 
ناخوشحال  زنان  احساساتى  و  هيستريك 
معرفى و تحقير شد. جنبش زنان در ژاپن، 
عليرغم خدمت تاريخى آن به امر رهايى 
زنان و نقش آن در ممكن سازى بسيارى 
از دستاوردهاى بعدى زنان،  هرگز به يك 
بسيج  به  قادر  كه  زنان  اى  توده  جنبش 
توده هاى وسيعى از زنان ژاپن باشد تبديل 
نشد و خود نيز در روند تحوالت بعدى و 

مقارن دهه 1980 استحاله رفت. از 1980 
و  انشعابات  دچار  زنان  جنبش   ،1990 تا 
راستاى  در  كه  شد  متعددى  جدايى هاى 
گروهى  مشخص  مطالبات  و  خواست ها 
مثال،  براى  داشت.  قرار  بنديها  دسته  اين 
يك  به  كودكان  از  مراقبت  سيستم  بهبود 
شد.  تبديل  كارگر  مادران  عمده  خواست 
كار  تقسيم  مخالف  كه  معلمانى  و  اوليا 
مبارزه  به  همبسته  بطور  بودند  موجود 
خانگى»  «اقتصاد  تدريس  و  تدوين  براى 
زنانى  شدند.  درسى  موضوع  يك  بعنوان 
محل  جنسى  آزارهاى  و  اذيت  مورد  كه 
كار قرار داشتند جهت به دادگاه كشاندن 
به  مطبوعه  شركت هاى  و  كارفرمايان 
بيتفاوتى  و  به  القيدى  جرم  به  دادگاه 
نسبت به اين آزارها به فعاليت پرداختند. 
زنان زيادى كه بيش از 20 سال براى يك 
شركت كار كرده اند اخيراً به شكايت عليه 
كارفرمايان خود به جرم حقوق نابرابر در 
ازا كار برابر با مردان پرداخته و در موارد 
 ،1980 طول  در  اند.  شده  موفق  زيادى 
زنان  ژاپن  باالى  اقتصادى  رونق  بدليل 
شدند.  كار  بازار  جلب  و  تشويق  زيادى 
متعاقبًا و هنگامى كه اقتصاد ژاپن در دهه 
بعدى، 1990، به ورطه بحران عميقى افتاد 
استخدامى  سيستم  شركت ها  از  بسيارى 
وقت  نيمه  اشتغال  ازدياد  بسمت  را  خود 
با قراردادهاى كوتاه مدت چرخش داده و 
در اين چرخش زنان آن گروهى بودند كه 
بيشتر از همه گرفتار شدند و قانون «امكان 
نواقص  بدليل  منجمله  نيز  برابر»  اشتغال 

خود نتوانسته جلو اين روند را بگيرد. 
از 1990 ببعد، و از زمانيكه موضوع آزار 
خانگى عليه زنان بعنوان موضوعى عمده 
شد،  مطرح  زنان  المللى  بين  كنفرانس  در 
امر  اين  به  اى  فزاينده  توجه  ژاپنى  زنان 
قانون گذارى  به  وادار  را  دولت  و  داده 
خشونت هاى  امحا  و  با  مبارزه  جهت 

خانگى كرده اند. 

زنان  تشكل هاى  فعاليت  زن:  تريبون 
متمركز  زمينه هاى  چه  در  ژاپن، 

است؟ 

زيادى  تعداد  ژاپن  در  كيدو:  يوكو 
مجموعه  با  زنان  غير دولتى  تشكل هاى 
متنوعى از اهداف و خواست هاى مبارزاتى 
و  خواست ها  نوع   به  بسته  دارند.  وجود 
هويت سياسى اين تشكل ها مى شود آنها 
را به دستجات مختلفى تقسيم كرد. براى 

مثال، گروههاى سنتى زنان كه ضمن قبول 
باز  هدفشان  موجود  جنسى  تفاوتهاى 
تعريف نقش زنان در جامعه مدرن امروزى 
با  گروهها  اين  مواقع  بسيارى  در  است. 
و  زنان  متفاوت  ظرفيت هاى  ادعاى  قبول 
مردان پيشنهاد مى كنند كه زنان مى بايست 
امور  پيشرفت  به  خود  ويژه  شيوه  با 
اجتماعى كمك كنند. بدليل موضع محافظه 
كارانه خود اين گروه ها در بسيارى مواقع 
با بخش برابرى جنسى دولت هاى محلى 
اين  اعضاى  دارند.  نزديكى  ارتباط  خود 
كه  هستند  سالمند  زنان  اكثراً  گروهها 
از  اعضايشان  پيرى  بدليل  و  طبيعى  بطور 
در  مى شود.  كاسته  آنها  وسعت  و  دامنه 
وجود  زيادى  زنان  گروه هاى  حال  عين 
دارند كه مبناى تشكل آنها الزامًا اعتقادات 
فمينيستى نبوده، بلكه بيشتر بدليل اشتراک 
مساعى در راه كسب مطالبات معينى بهم 
كه  مادرانى  گروه هاى  مثًال  پيوسته اند، 
از  ناشى  انزواى  مشكل  با  مقابله  جهت 
و  همبستگى  نوعى  وجود  به  بچه دارى 
گروه هاى  يا  و  دارند  نياز  متقابل  مراوده 
را  خود  تجربيات  مى خواهند  كه  زنانى 
فعاليت هاى  و  سرمايه گذارى   مورد  در 
بگذارند.  ميان  در  ديگر  زنان  با  اقتصادى 
نقش عمده اين گروه ها در چتر حمايت و 
پشتيبانى روحى است كه براى زنان ديگر 
فراهم مى كنند و نيز راه حل هاى مشتركى 
بهبود  و  روزمره  مشكالت  رفع  براى  كه 
شرايط كار و زندگى به آن مى رسند. ولى 
فعاليت اعضاى اين گروهها در خيلى مواقع 
تا  است  فردى  منافع  و  مسايل  معطوف 
گروهى و يا مربوط به اقشار وسيعتر زنان. 
گروه هاى ديگرى وجود دارند كه مى شود 
آنها را بمثابه گروه هاى فمينيست عالقمند 
خيلى  شناخت.  اجتماعى  موضوعات  به 
از اين گروه ها تجربه و عاليق گروه هاى 
پيشرو جنبش زنان دهه 1970 را به ارث 
برده وتجربيات خود از شركت در شركت 
در كنفرانس بين المللى زنان در پكن در 
سال 1995 را به آن افزوده اند. در همان 
اين  جهت گيريهاى  و  نظرات  نقطه  حال 
همديگر  از  بسيار  موارد  خيلى  در  گروها 
رابطه  اين  در  مهمى  نكته  است.  متفاوت 
اينست كه بسيارى از اين گروه ها توسط 
زنان خانه دار تحصيلكرده اى راه انداخته 
مقطعى  در  خود  كه  مى شوند  هدايت  و 
متوجه شده اند كه تجربيات شخصى خود 

آنها چيزى غير از مسايلى سياسى 
نيستند. نمونه مسايل عمده مورد 
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توجه اين گروها عبارتند از: 
- خشونت عليه زنان (خشونت 

خانگى و آزارهاى جنسى)
- سيستم حمايتى جهت پرورش كودک 
- شركت و نمايندگى زنان در سياست
- شرايط كار زنان و كارگر نيمه وقت

- خشونت عليه كودكان
براى  جنسى  رابطه  بهداشت  آموزش   -

كودكان
- حقوق و بهداشت زايمان براى زنان

- آموزش در مورد برابرى جنسى
- اعتراض به چاپ و پخش پورنوگرافى 
و تحقيرهاى جنس گرايانه در رسانه هاى 

عمومى
- حمايت از زنان قربانى ( زنان كشورهاى 
در  سكس  تجارت  و  قاچاق  آسيا)  ديگر 

ژاپن
- عليه پايگاه هاى نظامى آمريكا در جزيره  

اوكيناوا
- عليه جنگ و جهت حفظ بند 9 قانون 
هر  در  را  ژاپن  شركت  كه  ژاپن  اساسى 

جنگى ممنوع ميكند.
كه  اينست  ديگر  اهميت  نكته حايز   
زيادى  آكادميك  انجمن هاى  و  گروه ها 
تشكيل شده اند كه از طريق جمع آورى، 
بازنگرى و تئوريك تجربه مبارزات زنان و 
جنبش هاى آنها به غناى نظرى فعالين زنان 
افزوده و به بهبود و  پيشرفت مبارزات آنها 

كمك مى رسانند.   

تريبون زن: چه گرايشات اجتماعى و 
ژاپن  زنان  جنبش  درون  در  سياسى 
وجود دارد و كداميك قادر به بسيج 
اقشار وسيع ترى در درون اين جنبش  

وجود دارد؟ 

يوكو كيدو: خواست هاى زنان و مبارزات 
حركت  هر  مثل  آنها  تحقق  براى  آنها 
تاريخى ديگر مشمول تغيير و تحول بوده 
است. ولى چيزى كه بروشنى مى شود بر 
آن تاكيد نمود شرايط كامًال سختى است 
كه اين جنبش در حال حاضر با آن روبرو 
است و ريشه اين شرايط در سياست هايى 
قرار دارد كه دولت در دهه 1990 شروع 
كاهش  با  ژاپن  كه  مى شود  گفته  كرد. 
اين  دليل  و  بوده  روبرو  زادوولد  سريع 
از  بسيارى  تمايل  عدم  يا  و  ترديد  به  امر 
جوانان كشور به ازدواج و بچه دار شدن 
تمايل  عدم  اين  دليل  مى شود.  داده  ربط 
و  مالى  استقالل  به  بخشًا  زنان  مورد  در 

در  آنان  از  بسيارى  روزافزون  اقتصادى 
اين دوره و بى نيازى آنان از تن دردادن 
به ازدواج هاى زودرس/ ناخواسته بخاطر 
داليل معيشتى برمى گردد. تجربه بسيارى 
مادرانشان  تاهل  و  زندگى  از  آنان  از 
در  ازدواج ها  اين  از  ناشى  كار  تقسيم  و 
تحت آن شرايط از سوى ديگر  تمايل به 
چه  هر  آنها  ميان  در  را  آنها  تجربه  تكرار 
سنتى  سيستم  اين  بقاى  است.  كرده  كمتر 
تقسيم كار و ديگر مابه ازا هاى آن همراه 
پرورش  و  بچه دارى  امكانات  كمبود  با 
كودكان از عوامل ديگر تقويت كننده اين 
بى تمايلى هستند. اين وضعيت و عواقب 
ناشى از آن بعنوان مشكلى بسيار اساسى و 
تعيين كننده از سوى دولت تلقى مى شود 
را  ژاپن  اقتصادى  آينده  كل  مى تواند  كه 
دچار مخاطره كند. در جهت مقابله با اين 
وضعيت، دولت  «قانون پايه براى برابرى 
جنسى در جامعه» را در سال 1999 وضع 
كرد كه همه دولت هاى محلى را به تالش 
در اين جهت ملزم مى كند. در عين حال 
و همزمان مراكز بسيارى بنام  «مركز زنان» 
محلى  دولت هاى  توسط  ژاپن  سراسر  در 
تامين  آنها  اوليه  وظيفه  كه  شدند  ايجاد 
مطالعه  جهت  زنان  براى  الزمه  امكانات 
و  خود  زيست  محل  جامعه  با  آشنايى  و 
كاركرد آن بود. بدنبال تصويب قانون پايه 
اين مراكز زنان به پالتفرم هاى مهمى براى 
گرد  زنان  آنها  در  كه  شده اند  تبديل  زنان 
آمده و در مورد نابرابرى جنسى و مبارزه 
عليه آن مطالعه و گفتگو مى كنند و در جوار 
آن امكان كسب آموزش ها و تخصص هاى  
با ارزشى را در همان راستاى سازمانيابى 
اند.  يافته  فعاليت هايشان  سازماندهى  و 
امور  اين  تبديل  پابپاى  و  حال  همان  در 
حساسيت  دولتى،  اولويت  يك  به  زنان 
گروه هاى  و  محافظه كار  سياست مداران 
بنوبه  نيز  آنان  و  شده  تشديد  نيز  راست 
پروژه  اين  عليه  را  اعتراضى  كمپين  خود 
مخالفان  بسيج  به  جمله  از  و  كرده  آغاز 
برابرى جنسى و قشرى هاى موافق نابرابرى 
حاكم پرداخته اند. دامنه مبارزه فعلى بين 
زنان مبارز و گروه ها حامى برابرى جنسى 
در جامعه و مخالفان محافظه كار و قشرى 
اين خواست ها حول مجموعه وسيعى از 
است.  شده  متمركز  موضوعات  و  مسايل 
حاميان  سوى  از  شديدى  مخالفت  چنين 
نفس  كه  است  حالى  در  جارى  اوضاع 
و  مجادله  مورد  تغييرات  و  موضوعات 
ماهيت آنها اساسًا در محدوده اى رفرميستى 

قرار داشته و از خصلت خواست و مبارزه 
براى مطالباتى اساسى و تغييراتى راديكال 
هنوز بسيار دور هستند. در حاليكه مخالفان 
برابرى زنان از امكانات بسيار وسيع تر و 
سنتها، رسوم و «ارزش هاى» قديمى و جا 
و  زنان  مطالبات  كردن  سد  در  اى  افتاده 
برخوردارند  آنها  مبارزات  نشاندن  پس 
جنبش زنان و فعالين ان هنوز از كمبودها 
و كاستى هاى بسيارى رنج مى برند كه اين 
سوى  و  سمت  و  فعلى  مبارزه  آتيه  خود 
از  اى  هاله  در  را  كلى  بطور  زنان  جنبش 

ابهام قرار مى دهد.

در خاتمه دوست دارم خاطرنشان كنم كه 
از  باالى  درجه  زيادى  زنان  به  فمينيسم 
كه  بخشيده  حركتى  خود  و  بنفس  اعتماد 
پيشبرد  براى  حياتى  ملزوماتى  خود  اينها 
هر مبارزه اى هستند. در عين حال فعالين 
صفوف  از  عمدتًا  بحال  تا  زنان  جنبش 
بر  تحصيل كرده  زنان  و  خانه دار  زنان 
به  چه  گروها  اين  دوى  هر  اند.  خواسته 
آن  از  زمانى  لحاظ  به  چه  و  مالى  لحاظ 
فراغتى برخوردارند تا به پيشبرد امورات و 
خواست هاى مربوط به زنان هم گروه خود 
مسايل  براى  كار  در  حاليكه  در  بپردازند 
كه  زنان  ديگر  اقشار  بسيج  و  تر  عمومى 
بدليل درگيرى روزانه با كار و تامين معاش  
ناكام  امكان   محرومند  امكاناتى  چنين  از 
مانده اند.  آنچه كه كمبودش در اين ميان 
حركت  يك  يك  وجود  است  محسوس 
است  زنان  ميان  در  اعتراضى  گرايش  و 
موجود  شكاف هاى  بر  تفوق  به  قادر  كه 
پالتفرم  يك  بتواند  و  بوده  زنان  بين  در 
خواستهاى  و  مسايل  روى  كه  مبارزاتى 
معطوف  زنان  از  وسيعى  اقشار  مشترک 
شده و به يك بسيج وسيعتر نيروى زنان 
براى  دشوارى  بسيار  وظيفه  اين  بپردازد. 
بود  خواهد  فعالين  از  جمعى  و  فعال  هر 
افق  كردن  گسترده  اش  الزمه  خود  و 
جنبش  يك  از  موجود  مبارزاتى  و  فكرى 
معطوف به خواستهاى گروهى به جنبشى 
كه از نابرابرى و تبعيض عليه زنان شروع 
و  جنبش  اين  كه  مى كند  تالش  و  كرده 
خواست هايش را در ارتباط با مسايل مهم 
اجتماعى ديگر و جلب حمايت نيروهاى 
پيش  به  ديگر  مترقى  سياسى  و  اجتماعى 

ببرد. 
    Yuko Kido - يوكو كيدو    

14-6-2006              
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مثل  كه  شما  عزيز  ژاله  زنان:  راديو 
زنى خانه دار كه اكنون در كردستان 
زندگى مى كنيد، ممكن است خودتان 
وضعيت  از  و  كنيد  معرفى  بيشتر  را 

خودتان برايمان تعريف كنيد.

از  يكى  در  بيش   سال   23 من  ژاله: 
روستاهاى مريوان چشم به جهان گشودم، 
در سن 6 سالگى در يكى از مدارس  ثبت 
نام شدم، و بعد از 5 كالس  سوادآموزى به 
علت فوت پدرم مجبور به ترک تحصيل 
شدم. دو ازدواج ناموفق داشته ام، يكى در 
سن 13 سالگى بود، به خاطر برادرم «زن 
از  بعد  شديم،  كاال  به  كاال  يعنى  زن»  به 
يك سال از شوهرم جدا شدم، دوباره در 
سن 15 سالگى براى بار دوم شوهرم دادند 
كه متاسفانه به دليل تفكر عشيرتى و كوته 
فكرى شوهرم و به دليل نابسامانى زندگى 
بعد از شش  سال با وجود داشتن يك فرزند 
2 ساله از هم جدا شديم. از سال 1381، 
نابسامانى  و  فكرى  ناراحتى هاى  دليل  به 
اجتماعى،  و   محدوديت هاى  زندگى  
همچون شاعرى گمنام به شعر پناه آوردم. 
غم  با  مى گذرد  سنم  از  سال  كه 23  حال 
و اندوه فراوان و ناراحتى روحى به اميد 
آينده اى بهتر با همه ناماليمات در مبارزه ام 
آورده  روى  شعر  و  نويسى  داستان  به  و 
ام، با شعر و نوشته هايم اعتراضاتم را بيان 

مي كنم و به زندگيم نيز ادامه مى دهم.
كه  هايى  محدوديت  علت  به  متاسفانه   
داشتن  با  آن هم  مالى  بد  وضع  و  دارم 
سلطه  زير  كه  ايران  همچون  جامعه اى 
آخوندها است و انسان ها به قهقرا رفته اند 
بايد  ضمن  در  بسازيم.  و  بسوزيم   بايد 
يادآور شوم كه انسانى در موقعيت من در 

فضاى جامعه سرمايه دارى ايران همواره از 
طرف انسان هاى خودفروخته تحت فشار 

و عذابم.
خوشبو  گل  يك  مثل  زن  ما،  جامعه  در   
ناپيدا  و  گم  هرزه  گياهان  ميان  در  زيبا  و 
است، براى مثال در منطقه مريوان از وجود 
بهتر  يا  خانه  كارگر  كلفت،  عنوان  به  زن 
استفاده مى شود،  بگويم چون يك برده  
ما زنها در مقابل مردان چون آدم هاى كر 
و اللى هستيم كه اجازه هيچ گونه عكس  
العملى را نداريم، هر چه بگويند بى چون 
و چرا بايد اجرا شود. ما آدم هايى هستيم 
كه بايد  آرزوهايمان را در دل خفه و آنرا 
اشك  خنده  بجاى  بايد  چرا  كنيم.  دفن 
دشمن  دوستى،  و  رفاقت  بجاى  بريزيم، 
ترشرو  خوشرويى،  بجاى  باشيم،  هم 
باشيم، فرهنگ مردساالرى و در راس  آن 
سرمايه دارى در كردستان و ساير شهرهاى 
ايران موقعيتى بوجود آورده است كه عده  
كثيرى از خواهران و مادران به دليل وضع 
استثمار  و  ندارى  فقر،  مالى،  نابسامان 
مى  خودسوزى  و  خودكشى  به  متوسل 
شوند. متاسفانه جامعه ما در دامى گرفتار 
و  نيست  خبرى  آزادى  از  كه  است  افتاده 
نيست.  خود  از  دفاعى  هيچ گونه  فرصت 
كه  بفهمانيم  مقابل  بطرف  بخواهيم  اگر 
مى توانيم جبران اشتباه كنيم به هيچ وجه 
زيرا  نيست،  مقدور  برايمان  امكانى  چنين 
يك  در  بگويم  بهتر  يا  جامعه  يك  در  كه 
انسان  اگر  نباشد،  آزادى  اگر  خانواده 
نتواند اظهار وجود كند، اگر انسان نتواند 
خواست هايش  را آزادانه مطرح كند با كمال 
تاسف جبران اشتباه وجود نخواهد داشت. 
در مقابل اگر چنانكه در جامعه و خانواده 
فضاى باز سياسى وجود داشته باشد انسان 

كمتر دچار اشتباه مى شود و اگر هم اشتباه 
بود.  خواهد  آسان  برايش   آن  جبران  كند 
فردى  آزادى هاى  كردن  پايمال  اين  بنابر 
و به رسميت شناختن حقوق انسان باعث 
مى گردد كه انسان در خفا و دور از هر نوع 
آزادى فكرى و شغلى و اجتماعى زندگى 

كند. 
 اگر نگاه كوتاهى به تاريخ بيندازيم، قبل از 
محمد دختران را زنده زنده چال مى كردند 
و از داشتن جنس  مونث شرم داشتند، ولى 
تفاوتى  چه  سال   1400 گذشت  از  بعد 
كردن  زندانى  دست،  قطع  سنگسار،  بين 
وجود  تيرباران  و  اعدام  خانه،  در  زنان 
مى سپارم.  شما  بدست  را  قضاوت  دارد، 
باز با كمال تاسف عده زيادى از زنان و 
دختران بر اين بارو هستند كه اين مشكل 
جامعه ما، يعنى بى حقوقى و ظلم و ستمى 
در  است.  نشدنى  حل  رود  مى  ما  بر  كه 
حاليكه مى دانيم كه ما مى توانيم با اتحاد و 
يكپارچگى خود به جنگ اين نابرابرى ها 

برويم.
 زنان ستمديده خواهش  و توصيه من اين 
نگوئيد  نشويد!  نااميد  هيچگاه  كه  است 
ما زن هستيم، ما ضعيفيم و نمى توانيم به 
كمر  ما  اگر  برسيم.  خود  حقوق  و  حق 
اعتماد  و  باشيم   متحد  و  ببنديم  همت 
خود  خواست  به  باشيم  داشته  هم  به 
بخوريم،  شكست  اگر  و  رسيد  خواهيم 
باالخره انسان يك بار مى ميرد و اين مرگ 
مردن  آيا  است.  بزرگى  افتخار  برايمان 
تصميم  من  نيست؟  افتخار  آزادى  راه  در 
خواست هاى  تسليم  هرگز  كه  ام  گرفته 
و  نشوم  دارى  سرمايه  ضد انسانى  و  پوچ 

براى آزادى تا پاى جان خواهم 
كوشيد.

گفتگو با ژاله 
زنى زحمتكش  و شاعرى گمنام 

در كردستان

 آنچه مالحظه مى كنيد، مصاحبه راديو زنان به زبان كردى با ژاله 
زحمتكش   زنى  او  باشد،  مى  ايران  كردنشين  شهرهاى  از  يكى  در 
مبارز  و  اسالمى  جمهورى  نظام  به  معترض   اما  گمنام،  شاعرى  و 
راه آزادى و رهايى زنان است. ژاله به علت وضعيت بد اقتصادى 
خانواده و به دليل فرهنگ عقب مانده جامعه متاسفانه نتوانسته است 
وجود  با  ايشان  ولى  بدهد  ادامه  را  تحصيالتش   كالس   از 5  بيشتر 
همه كمبودها، خود سعى كرده است با شعر و داستان نويسى به بيان 
درد و رنج هايش  بپردازد و بدينوسيله خشم و اعتراض  خود را به 

نظام موجود نشان دهد.
دوست  بوسيله  كه  است  شده  انجام  كردى  زبان  به  مصاحبه  اين 
عزيزمان ثريا فتاحى تهيه و ترجمه شده است، بنا به درخواست خود 

ژاله ما اين مصاحبه را در نشريه تريبون زن هم آورده ايم.
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خود  كاشانه  و  خانه  از  زندگى 
بيرون رفتند، اما بعد از مدتى با 
آنان  بيجان  الشه  با  تاسف  كمال 
مواجه شديم. عده اى از جوانان بعلت فقر 
مالى نبودن كار و غيره دست به خودكشى 
مذهبى  حكومت  اين  كنيد  باور  مى زنند. 
به  حتى  انسان ها  بيشتر  كه  كرده  كارى 
به  و  نمى كنند  رحم  هم  خود  خانواده 
از  مى زنند.  دست  ناشايست  كار  هزاران 
طرف ديگر متاسفم براى كسانى كه مزدور 
ناچيز  مقدارى  گرفتن  با  و  شده اند  رژيم 

پول، همشهرى هاى خود را مى فروشند.
كه  باشيم  اين  فكر  در  ما  اگر  دوستان   
نمى توانيم  مى شويم  گرفتار  و  دستگير 
كارى از به پيش  ببريم. بايد ترس  و واهمه 
متحد  و  يكپارچه  و  كنيم  دور  خود  از  را 
به جنگ سرمايه برويم. من از نياكان خود 
گاليه دارم كه چرا آنها كارى نكردند كه 
براى ما سرمشق يك مبارزه واقعى باشند، 
تا ما امروز دچار اين همه بدبختى نشويم 
با  نگرديم.  مرگ  عفريت  اين  گرفتار  و 
حداقل  مى توانستيم  امروز  وصف  اين 
يك نفس  آزاد بكشيم. اگر امروز ما موفق 
شويم، حداقل آيندگان از عمل ما از مبارزه  
براى كسب آزادى خشنود خواهند شد و 
آزادى  به  رسيدن  راه  كه  فهميد  خواهند 

بايد از كدام كانال ها بگذرد. 

راديو زنان: از توضيحات شما متشكرم 
و اينكه از درد و رنج و بدبختى هاى 
همنوعان خود برايمان درد دل كرديد 
را نيز شنيديم، اين بى حقوقى و ظلم و 
ستم در همه جوامع كم و بيش  وجود 
بگوئيد با وصف اين  دارد، ولى شما 
در  بى عدالتى  و  ستم  و  ظلم  همه 
اعتراضى  حركت  يك  آيا  زنان،  ميان 
متشكل، در بين مردم وجود دارد؟ آيا 
شما و اطرافيان شما مى توانيد دور هم 
جمع شويد و از اين همه بى عدالتى 
گفتگو  و  بحث  به  زندگى  فشار  و 

بپردازيد و راه چاره اى پيدا كنيد؟

ژاله: كسان زيادى هستند كه در مورد اين 
ولى  مى كنند  نظر  تبادل  و  بحث  مسايل 
اين  در  كه  نمى شود  داده  اجازه  من  به 
نشست  ذيصالح  اشخاص   با  موارد  گونه 
يا گفتگويى داشته باشم. من تا چند روز 
ديگر ازدواج مى كنم نمى دانم كه آيا شوهرم 
اجازه خواهد داد كه من با همفكران خود 

جلسه يا تبادل نظر داشته باشم.

راديو زنان: به نظر ما الزم نيست كه 
از خواهر و برادر يا پدر و مادر براى 
بحث و تبادل نظر اجازه بگيريد، بلكه 
اين نوع بحث ها مى تواند در ديدارها 
انجام  روزمره  بازديدهاى  و  ديد  و 
گيرد، مخصوصا شما كه شاعر هستيد 
به آسانى برايتان امكان پذير است از 
طرف شما، مى توانيد از امكاناتى مثل 
اينترنت، كانال هاى تلويزيونى، راديو 
استفاده كرده و مسايل مطرح شده را 
تحليل  و  تجزيه  و  بحث  به  رفقا  با 
انسان  طريق  اين  از  چون  بگذاريد. 
مى تواند بهتر و بيشتر راه حل مسايل 
اينها  باشيد  مطمئن  اگر  كند  پيدا  را 
مشكالت  براى  حلى  راه  مي توانند 
باشند بايد كسى را انتخاب كنيد كه با 
فكر و ديد شما همخوانى داشته باشد 
و اينها را پايه و اساس  زندگى قرار 
شوهر  با  شما  اگر  مخصوصا  دهيد. 
توافق  به  مسائل  اين  روى  ات  آينده 
مسائل  اين  روى  بيشتر  بايد  برسيد. 
را  آينده  فعاليت  نقشه  و  شويد  خم 
است  اين  ما  توصيه  كنيد.  پى ريزى 

كه نصفه كار را ول نكنيد.

تاكنون  كه  ديدارهائى  و  تماس   در  ژاله: 
و  گرفته ام  را  قول  اين  داشته ام  شوهرم  با 
او مرا اميدوار كرده است كه  مى توانم با 
دوستان و رفقايى رفت و آمد داشته باشم.  
كه  كنم  درخواست  ايشان  از  اگر  ولى 
جهت مالقات به مريوان بروم شايد هرگز 

اين اجازه را به من ندهد.

راديو زنان: شما اشاره كرديد كه زنان 
فعاليت  تا  گرفته  مزرعه  در  كار  از 
روزمره در خانه از هيچ گونه حقوقى 
فكر  در  شما  آيا  نيستند،  برخوردار 
اين نيستيد كه دست به يك حركت 
آوردن  بوجود  يا  بزنيد  اعتراضى 
تشكلى باشيد؟ فكر مى كنيد در اين 

رابطه چه كار مى توانيد بكنيد؟

مساله  اين  و  اينجاست  من  ناراحتى  ژاله: 
مرا بسيار اذيت مى كند كه در نشست هاى 
يك  مورد  در  بتوانيم  منزل  در  خودمان 
راس   در  را  آن  و  بگيريم  تصميم  مسئله 
كارهاى خود قرار دهيم. من تاكنون با چند 
زنى كه رفت و آمد داشته ام هنوز نتوانسته 
ام آنها را قانع كنم كه ما هم مثل مرد حق 

و حقوقى داريم، ما هم مثل آنها بايد آزاد 
باشيم ولى پاسخ آنها اين است (مرغ يك 

پا دارد).
ناقص  العقل  زن  كه  است  اين  آنها  نظر   
منطق  كنيد  باور  نيست،  مرد  مثل  است، 
اينها برمى گردد به زمان آدم و حوا كه دنيا 
بود.  خواهد  اينجورى  و  بوده  اينجورى 
دقيقا مثل يك بچه اى كه نمى داند از آزادى 

استفاده درست بكند.

راديو زنان: آيا شما مي توانيد بچه ات 
را مالقات كنيد؟ فرزندت كجاست و 
چگونه زندگى مى كند و با كيست؟ 
در اين رابطه برايمان مقدارى حرف 

بزنيد.

ژاله: من مدت دو سال و نيم است كه تنها 
هم  آن  كرده ام،  مالقات  را  فرزندم  بار   3
بروم،  ديدنش   به  كه  كرده ام  اقدام  خودم 
خانواده شوهر قبلى ام به هيچ وجه حاضر 
نيستند كه بچه ام را پيش  من بياورند، آنها 
فرهنگ  و  فكرى  افتادگى  عقب  اين  با 
فكرشان  به  اصال  پدرساالرى  و  عشيرتى 
يك  مادرم،  يك  من  كه  نمى كند  خطور 
جگر  طفل  اين  دارم،  احساس   انسانم، 
پيش   را  بچه  پدرش   است.  من  گوشه 
صبح  اول  از  گذاشته  پيرزنى  و  پيرمرد 
بيرون مى رود و شب برمي گردد و برايش  
فرقى نمى كند كه فرزند دارد يا ندارد. در 
جدا  هم  از  وقتى  كه  شوم  يادآور  ضمن 
شديم او در دادگاه قول داد كه هر وقت 
بخواهم، مي توانم پيش  بچه ام بروم يا او 
را پيش  خودم بياورم، ضمنا خانواده ام هم 
وجه  هيچ  به  كه  مى گويند  رابطه  اين  در 
زيرا  نگهدارم  خود  پيش   را  بچه  نبايد 
مى گويند هر چه به سر بچه بيايد خانواده 
پدرش  ما را مقصر ميدانند، مساله ديگرى 
كه مى خواستم به آن اشاره كنم اينست كه 
مانده،  عقب  فرهنگ  به  مسائل  اين  بيشتر 
ارتباط  غيره  و  مالى  وضع  و  پدرساالرى 
دارد. اميدوارم با هم و يك پارچه بر همه 

ناماليمات فايق آئيم.

به  شما  كه  شد  چطور  زنان:  راديو 
سرودن شعر روى آورديد؟

ژاله: زمانى من به سرودن شعر پناه بردم كه 
غم بزرگى سراپاى وجودم را گرفته بود، 

از شوهرم جدا شده بودم، از نظر 
اقتصادى وضع بدى داشتم، مادرم 
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دوستى  و  رفيق  كنم،  زندگى 
دردهايم  و  غم ها  كه  نداشتم 
دچار  كنم،  بازگو  او  پيش   را 
من  ياور  تنها  بودم،  شده  خوابى  كم 
شعرهاى من بود ولى به علت وضع 
اشعارم  نتوانسته ام  حال  تا  مالى  بد 
رسانه اى  يا  روزنامه  يا  مجله  به  را 
از  و  برسانم  چاپ  به  و  كنم  تبديل 
ضمنا  بشناسانم.  را  خودم  طريق  اين 
فراوانى  خرج  شعرهايم  كردن  چاپ 
اجازه  هرگز  من  مالى  وضع  و  دارد 
و  شما  از  غير  به  كسى  داد.  نخواهد 
چند نفر دوست نزديك نمى دانند كه 

من شعر مى نويسم.

يكى از شعرهاى ژاله 

نقشه مرگم را نكشيد
من زاده درد و رنجم

بيا دستم را بگير
تا از جهنم جهل و خرافه 
                 رهائى يابيم

ياران ، رهايى ما
              در اتحاد است

بيائيد زنجير بردگى
             را با هم پاره كنيم.

اگر در جوامع پيشرفته سرمايه دارى فرايند تحوالت اقتصادى و مبارزه گام به گام 
مردان برابرى طلب فرصت هايى در زمينه برابرى حقوقى براى زنان بوجود آورده 
خانه  كنج  در  زنان  اكثريت  كردن  محصور  با  اسالمى  جمهورى  ايران،  در  اما  است 
از  آنها  راندن  بيرون  با  و  است  كرده  محول  آنها  به  را  خانگى  بردگى  كار  وظيفه 
داده  قرار  مردان  اقتصادى  سلطه  زير  ديگر  زمان  هر  از  پيش  را  زنان  توليد  عرصه 
و پايه هاى ستمگرى مردان بر زنان را در محيط خانواده تحكيم كرده است. تحت 
حاكميت رژيم اسالمى فحشا و خودفروشى زنان بطور بى سابقه اى گسترش پيدا 

كرده است و آزار جنسى زنان به پديده عادى تبديل شده است.
با گذشت بيش از 27 سال از حاكميت جمهورى اسالمى و قوانين فوق ارتجاعى 
و  است  شده  رانده  عقب  به  زمينه ها  تمام  در  زنان  توقعات  سطح  و  مطالبات  آن، 
بسيار  شرايط  مرد  ستمگرى  بر  مبتنى  خانوادگى  روابط  و  مالى  فقر  ديگر  طرف  از 
اين  عليه  مبارزه  در  آنها  نهادن  گام  و  زنان  سياسى  بيدارى  براى  را  دشوارى 

تبعيض و بى حقوقى ها فراهم آورده است.
با اين وجود و عليرغم همه محدوديت ها و دشوارى ها، ما در سال هاى اخير شاهد 
اشكال  به  كه  ايم  بوده  زنان  جنبش  درون  در  طلبانه  برابرى  و  راديكال  حركات 
مختلف و با بكار گرفتن ابتكارات متنوع تالش كرده اند تا صداى اعتراض و مبارزه 

عليه نابرابرى جنسى را به گوش بشريت آزاديخواه برسانند.
رساتر  و  رساتر  بايد  را  مبارزه  صداى  اين  كرد.  تقويت  بايد  را  مبارزه  اين  صف 

ساخت.
جنبش آزاديخواهانه و سوسياليستى بدون حضور فعال زنان هيچ مفهومى ندارد. 
براى  مبارزه  مقدم  صف  در  كه  است  سوسياليست  و  آزاده  انسان  هر  وظيفه  اين 

رهايى زنان از قيد آپارتايد جنسى و همه اشكال ستمگرى بر زنان قرار بگيرد. 



NGO ها و فرهنگ توسعه 
مصاحبه با «ر- ت» پژوهشگر مسائل اجتماعى در يكى از شهرهاى كردستان 

اين  مورد  در  كمى  زن:  تريبون 
دهيد.  توضيح  دولتى  غير  تشكل هاى 
اساسا هدف و كار اين تشكل ها چه 

مى باشد؟

تشكل هاى  يا  (ان. جى.او) ها  ر_ ت: 
فعاليت هاى  براى  بسترى  غير دولتى 
حتى  و  اجتماعى   _ سياسى   _ فرهنگى 
معاصر  تاريخ  در  كه  هستند  اقتصادى 
براى  زمينه سازى  و  روشنگرى  روند  در 
فرهنگى نو به مكانيزمى محرک در سطح 
نام  از  كه  همانطور  شده اند.  تبديل  جامعه 
اين  است،  مشخص   (ان. جى.او) ها  اين 
يا  موسسات   _ جمعيت ها  و  انجمن ها 
كه  هستند  غير دولتى  مكان هاى  كانون ها، 
و  هدف  با  رابطه  در  كه  افرادى  جانب  از 
برنامه  مشترک به توافق رسيده و در صدد 
ايجاد نهادهاى فرهنگى و مدنى برآمده اند. 
(ان. جى.او) ها نام آشنايى براى آن كسانى 
است كه بدون وابستگى دولتى و حزبى در 
مى كنند.  فعاليت  مشخص   هدفى  راستاى 
بطور كل در دنياى امروز و شرايط پرجنب 
مختلف،  گرايشات  و  انديشه ها  جوش   و 
جمعى از انسان ها را به اين مهم واداشته 
كه در راستاى روشنگرى و ايجاد فضايى 
نهادهاى  متقابل،  ديالوگ  و  گفتمان  براى 
آن  براى  سوژه   و  بهانه  كه  كنند  ايجاد 
در  كه  حال  همان  در  كه  باشد  كسانى 
جستجوى انديشه و فكرى نو هستند دور 
از هر گونه وابسته شدن به قدرت سياسى 
و دولت براى گفتمان مشخص  به دور هم 
نمونه  چند  به  اينجا  در  من  شوند.  جمع 
از (ان. جى.او) هاى موجود در كردستان و 
بخصوص  شهرستان سنندج اشاره مى كنم 
كه حوزه  فعاليت شان حوزه  تعريف شده و 
مشخص  هست. هدف و كار اين تشكل ها 
بستگى به برنامه و مبانى فكرى و نام رسمى 
كه بر خود نهاده اند برمى گردد مثال ما در 
انجمن هاى  پيش   سال  چند  از  كردستان 
ادبى  انجمن  مانند  داشته ايم  مختلفى 
انجمن  انجمن ادبى جوان  _  مولوى كرد _ 
فرهنگى  انجمن  اردالن _  مستوره  ادبى 
انجمن  و  بوده اند  سنندج  در  كه  كردستان 
ادبى روند  در بانه يا انجمن ادبى مريوان 
و... كه كار و فعاليت اين انجمن ها بيشتر 
براساس  مسائل فرهنگى _ زبان ادبيات _ 

جامعه شناسى ادبيات و غيره بوده است. 
انجمن هايى مانند انجمن مردمى پيشگيرى 
پيشگيرى  انجمن  سنندج.  شاخه  اعتياد  از 
از  پيشگيرى  انجمن  كه ژوان،  اعتياد  از 
اعتياد مريوان... بيشتر در زمينه آسيب هاى 
در  اعتياد  مسائل  بخصوص   اجتماعى 
جامعه كردستان پرداخته اند. جمعيت سبز 
كردستان، انجمن راه سرز زنان و اكيپهاى 
هم  را  حرفه اى  بسيار  نه  كوهنوردى 
مى توان در چارچوب همين جمعيت هاى 
با  هم  نزديكى  رابطه  كه  داد  قرار  سبز 
حوزه ى  انجمن ها  اين  داشته اند.  يكديگر 
و  رعايت  با  رابطه  در  بيشتر  فعاليت شان 
سالم نگه داشتن محيط زيست و جلوگيرى 
است،  بوده  محيط ها  اين  نابودى  از 
انجمن هايى مانند انجمن زنان كرد مدافع 
صلح و حقوق بشر، انجمن آذر مهر زنان، 
جامعه حمايت از زنان، انجمن زنان بانه، 
فعاليت شان  مريوان  زنان  فرهنگى  انجمن 
در  موجود  آسيب هاى  با  رابطه  در  بيشتر 
جامعه برزنان، از جمله خشونت، قتل هاى 
برخوردهاى  به  اعتراض   و  نقد  ناموسى، 
مردساالرانه در خانواده و جامعه و به كلى 
در رابطه با مسائل حقوقى زنان بوده است، 
البته بايد خاطرنشان ساخت كه انجمن آذر 
مهر زنان تا آنجا كه من اطالع دارم ديگر 
با  رابطه  در  نمى كند.  فعاليت  اسم  اين  با 
حقوق كودک هم مى توان به انجمن دفاع 
حقوق  از  دفاع  كانون  كودک،  حقوق  از 
كودكان  و  زنان  حمايت  انجمن  كودكان، 
با  رابطه  در  كه  كرد  اشاره  بى سرپرست 
مسائل كودكان ابتكار عمل هاى عمومى هم 
در حلول فعاليت شان در جامعه داشته اند. 
همچنين تشكل هاى ديگر هم مانند كانون 
ژيار،  شهروندى  انجمن  هه ژان،  پژوهش  
جمعيت  هه ژار،  هنرى  فرهنگى،  انجمن 
جوان  خبرنگاران  انجمن  سنه دژ،  جوانان 
كه  هستند  (ان. جى.او) هايى  جمله  از  نيز 
مسائل  راستاى  در  روشى  به  كدام  هر 
فعاليت  پژوهشى  و  فرهنگى  مختلف 
كتابخانه هاى  به  مى توان  البته  و  مى كنند 
محلى و مردم در سنندج اشاره كرد كه با 
همكارى مردم محالت ايجاد شده است، 
از جمله مى توان به كتابخانه محلى، مردمى 
ديگر  مردمى  كتابخانه هاى  يا  سازان  آينده 
كرد  اشاره  سنندج  بر  و  دور  آباديهاى  در 

ساكنان  بيشتر  چه  هر  دسترسى  براى  كه 
محالت از جانب جوانان اين مناطق شروع 
مردمى  كتابخانه  البته  كرده اند.  فعاليت  به 
محلى آينده سازان هم بنا به دالئل نامعلوم 
ديگر  نوع  ندارد.  فعاليتى  حاضر  حال  در 
در  بايد  را  دولتى  غير  تشكل هاى  اين  از 
ميان دانشجويان جستجو كرد كه مى توان 
كه  دانشجويى  دمكراتيك  جمعيت هاى  از 
دانشجويان  ميان  در  بيشتر  انسجام  براى 
تشكيل  دانشجوى  عملى  اتحاد  براى  كرد 
به  مى توان  همچنين  كرد.  اشاره  شده اند 
كه  كرد  اشاره  دانشجويى  نشريات  وجود 
منتشر  بيشتر  دولتى  نهادهاى  از  مستقل 
در  زمينه  اين  در  كرد  دانشجويان  شده اند 
مختلف  دانشگاه هاى  و  كردستان  دانشگاه 
ديگر در سراسر ايران فعاليتى چشمگير و 
در  به  توجه  با  مى داشته اند  كننده  اميدوار 
نظر گرفتن برنامه و نام اين انجمن ها پى 
مى بريم كه هر كدام از آنها داراى روشى 
براى فعاليت هاى تعيين كننده خود هستند. 
هر چند همگى داراى زمينه هاى فرهنگى 
براى توسعه فرهنگى مدرن تالش  مى كنند 
كل  در  اما  هستند  نيز  مشتركاتى  داراى  و 
بسيار  حوزه   در  كدام  هر  آنها  فعاليت 

متفاوت است.

تريبون زن: ضرورت درست شدن اين 
تشكل ها در كردستان چه مى باشد؟

ر _ ت: اين تشكل هاى غير دولتى (ان. جى.
كردستان  جامعه   براى  ضرورتى  تنها  او)  
نيست، بلكه در تمامى نقاط دنيا تشكل هاى 
از اين دست البته با تعريف و كار كردى 
مى توان  هستند  فعاليت  حال  در  متفاوت 
اكتيو  تشكل هاى  بعنوان  (ان. جى.او) ها  از 
سياسى و  آگاهگرى  راستاى  اجتماعى در 
اجتماعى در جامعه نام برد كه خود متعلق 
به همان جامعه بوده و نيروى خود را هم 
از آن اجتماع مى گيرد اما ضرورت وجود 
روشنى  به  كردستان  در  تشكل هاى  چنين 
ديده مى شود چون اين شيوه از كار و فعاليت 
پديده تازه براى جامعه ى كردستان هست 
و اين ضرورت ناشى از نيازى هست كه 
جامعه براى تغيير در اليه هاى سنتى خود 
موقعيت  بدليل  همچنين  دارد.  نياز  آن  به 

سياسى و تاريخى، شرايط آشفته 
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اقتصادى، ستم ملى، طبقاتى بودن 
جامعه و قدرت فرهنگ سنتى و 
از  كه  هست  مردمى  نيروى  به  نياز  دينى 
خود  توان  سطح  در  جامعه  خود  درون 
تغييراتى ايجاد كرده و مردم را به حقوق 
خود آشنا نموده و در ايجاد جنبش  نوين 
سازمانيابى  البته  نمايد.  فعاليت  اجتماعى 
مردمى  تشكل هاى  و  جمعيت ها  ايجاد  و 
در اوائل انقالب 57 و به دنبال آن تشكل 
سياسى  جريانات  و  احزاب  مخفى  هاى 
در  را  پرتجربه  سابقه ى  كردستان  در 
فعاليت  از  نحوه  اين  اما  دارد  خود  تاريخ 
علنى در تشكل هاى غير دولتى در سطح 
از  سازنده تر  بسيار  گفت  مى توان  جامعه 
مردم  سازمانيابى  در  مخفى  تشكل هاى 
حقوقى  خواسته هاى  ساختن  مطرح  براى 
فعاليت  شدن  گسترده  است.  بوده  شان 
جديد  تشكل هاى  ايجاد  و  (ان. جى.او) ها 
نشان از عالقمندى و پيگير بودن مردم و 
بخصوص  قشر جوان جامعه براى نهادينه 
مطرح  و  جامعه  در  نو  فرهنگى  كردن 
تريبون هاى  از  خود  خواسته هاى  ساختن 
بوده  دولتى  غير  تشكل هاى  اين  مختلف 
نقطه  غير دولتى  تشكل هاى  اين  است. 
به  تحوالتى  و  تغيير  راستاى  در  عطفى 

سوى جامعه ى نوين و امروزى است.

تريبون زن: عضويت در اين تشكل ها 
به چه صورتى است؟

ر _ ت: در واقع هر نوع كار و فعاليتى كه 
بخواهد منسجم و دور از آشفتگى باشد نياز 
به ديسيپلينى ساختارى در درون و بيرون 
آن فعاليت هست اين تشكل ها هم بدليل 
اينكه پديده هاى مدرن هستند و تشكيل شان 
از درون روندى ادارى گذشته است داراى 
شده  تعريف  قبل  از  نظمى  و  پرنسيب ها 
مى باشند كه هر شخصى بخواهد عضو اين 
تشكل هاى غير دولتى شود نياز به شناختى 
در  اوليه  شناخت  اين  هست  طرف  دو 
 NGO بيوگرافى اين افراد و ميزبان آنها كه
واقع  در  مى دهد.  نشان  را  خود  باشند  ها 
عضويت در اين تشكل ها غير دولتى مانند 
روابطى ادارى و بوركراسى بسيار پيچيده 
و دست و پاگير نيست. حداكثر بيوگرافى 
يا همان مشخصاتى كه به شكلى مشخص  
اينكه  بدليل  آنها قيد شده و  شناسنامه   در 
از  هم  اقتصادى  نظر  از  بتواند  تشكل  اين 
عضويت  حق  كند  تقويت  را  خود  كانالى 
هر  و  نيست  كالنى  هزينه  كه  دارد  ماهانه 

پرداخت  را  آن  مى تواند  آسانى  به  فردى 
براى  سن  مذهب،  مليت،  جنسيت،  كند، 
تالش   و  عالقه  نيست  مالک  عضويت 
يا  انجمن  اهداف  كردن  پراكتيزه  براى 
مسئله   هر  از  مهمتر  ان _ جى _ او ها  همان 

هست كه در نظر گرفته مى شود.
 

تريبون زن: آيا اين تشكلها NGO ها 
توانسته اند جوابگوى مسائل اجتماعى 
جامعه و بطور كل و اخص  جوانان و 
زنان در كردستان باشند و بخصوص  
در زمينه مشكالت زنان چه كارهايى 

كرده اند؟

ر _ ت: اين تشكل ها از خود جوانان، زنان 
تشكيل  جامعه  اجتماعى  اقشار  ديگر  و 
شده اند. اما بايد نكته اساسى و مهم را در 
نظر گرفت و آن اينكه اين تشكل ها را نبايد 
اداره  تجارى،  و  اقتصادى  كالن  مراكز  با 
هنگفتى  بودجه هاى  كه  سازمانهاى  و  كار 
بهزيستى،  يا  گرفته  قرار  اختيارشان  در 
مشاوره خانواده رسمى و سالن ورزشى و 
تفريحى اشتباه گرفت، به اين معنا كه براى 
مشكالت  به  رسيدگى  و  آگاهى  گسترش  
هست  نياز  وقت  به  هم  جوانان  و  زنان 
بتواند  كه  مطمئنى  اقتصادى  منبعى  به  هم 
متخصصين را براى مشورت و مشاوره در 
اينجا  كه  اجتماعى  مشكالت  رفع  جهت 
مدنظر شما است به كار گرفت هر چند در 
حال حاضر متخصصين مختلفى از استادان 
دانشگاها، دكترها، و اشخاصى كه با مسائل 
و  كارشناسى  داراى  درمانى  و  اجتماعى 
تخصص  الزم هستند با اين مكانها رابطه 
داشت  نظر  در  بايد  اما  دارند  همكار  و 
جامعه ى كه ساليانى است انواع مشكالت 
در آن انباشت شده و فرهنگ سنتى جامعه 
را  هولناک  و  ناگوار  تراژديهاى  بارها 
در  هم  روز  شبانه  فعاليتى  با  كرده  ايجاد 
مدتى كوتاه نمى تواند به نتيجه هاى بسيار 
شگرفى برسد، به نظر من انتظار داشتن از 
ان _ جى _ او ها كه اعضاى آن خود از جمله 
زندگى  جامعه  اين  در  كه  هستند  كسانى 
كرده و با مشكالت نيز دست به گريبانند 
تحول  و  تغيير  كه  داشت  انتظار  نبايد 
بسيار وسيع بر جامعه در مسير حل تمام 
مشكالت آن ايجاد شود. جوابگو بودن به 
جامعه  در  زنان  و  جوان  قشر  خواسته ها 
را  خود  اجتماعى  و  اقتصادى  ابزارهاى 
مى خواهد كه خود دولت حاكم در تحقق 
هست  ناتوان  خواسته ها  آن  به  بخشيدن 

حال چه برسد به تشكلى آنهم غير دولتى 
كه مشكالت و موانع خاص  خود را دارد. 
در رابطه با مشكالت زنان هم بايد بگويم 
كه نه فقط تشكل هاى زنان بلكه انجمن ها 
و كانون هاى مختلفى مردمى و غير دولتى 
به  نسبت  عمل هاى  ابتكار  رابطه  اين  در 
برخورد به مشكالت زنان داشته اند مثال در 
بعضى از تشكل هاى فرهنگى _ اجتماعى 
شده  تشكيل  زنان  كميته هاى  هنرى  و 
است. يا سمينارهاى مشتركى در رابطه با 
تحليل و برخورد مشكالت زنان در جامعه 
يا مراسم 8 مارس  برگزار شده است، خود 
انجمن هاى زنان فعاليت شان در اين رابطه 

بيشتر بوده است.
توسعه آگاهى و زمينه سازى فرهنگى نو از 
طريق تريبون ها و ابزارهاى مختلف اطالع 
رسانى بر فرهنگ بسته و مردساالر حاكم 
بر جامعه تاثيرات بسزايى داشته است هر 
چند موانع _ مشكالت و كمبودها در اين 
زمينه بسيار بيشتر از پيشرفت هاى صورت 
گرفته مى باشد كه ايجاد شده و اما بحث بر 
موقعيت حقوقى زن در خانواده و جامعه 
است  گسترده  بسيار  بحثى  حال  زمان  در 
و  تحليل  را  آن  روشى  با  گرايشى  هر  كه 
بحث  مورد  اينحا  در  كه  مى كند  ارزيابى 
آنجا  تا  دولتى  غير  تشكل هاى  نيست.  ما 
اعتقادات  نقد  براى  داشته  امكان  كه 
كرده اند.  تالش   جامعه  در  مردساالرانه 
نگرش   در  هم  تحوالتى  و  تغيير  اگر 
است،  شده  ايجاد  زنان  به  نسبت  جامعه 
مكانيزم هاى  تحوالت  اين  سر  پشت  در 
مدرن  فرهنگى  توسعه  و  پيشرفت  براى 
بخشى  تشكل ها  اين  كه  داشته  وجود 
در  هستند  مكانيزم  اين  از  مهم  و  اساسى 
اين  در  را  ها   NGO نقش   نمى توان  واقع 
رابطه در نظر نگرفت خود اين تشكلهاى 
و  زنان  تجمع  براى  مكان هاى  دولتى  غير 
جامعه،  بر  حاكم  فرهنگ  كه  شده  مردانى 
را  آن  سنت هاى  و  مردساالرى  روابط 
جامعه  در  شگرف  تحولى  اين  كنند  نقد 
مردساالر و سنتى است كه به  نقد بپردازد، 
تازه اى  آغاز  مسير  اين  در  تحول  و  تغيير 
خانواده  در  زنان  شرايط  و  موقعيت  براى 

و جامعه است.

نسبت  به  تشكل ها  اين  زن:  تريبون 
ساير جنبش ها موجود در جامعه چه 

تاثيرى داشته اند؟

و  تشكل ها  اين  ر _ ت: 
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كردستان  در  مدنى  جنبش هاى 
جامعه  اين  بر  متفاوتى  تاثيرات 
پرداختم  مسئله  اين  به  قبال  من  داشته اند. 
كه تاثيرگذارى اين تشكل ها و جنبش ها بر 
جامعه بيشتر به فعاليت آنها در چارچوب 
كه  برمى گردد  شده شان  تعيين  برنامه هاى 
برنامه هاى  و  انجمن  چند  نام  به  ابتدا  در 
سياسى _ فضاى  كردم  اشاره  متفاوت شان 
پوالريزه  پيش   از  بيش   جامعه   فرهنگى 
در  مختلف  گرايشات  وجود  است.  شده 
جامعه و فعاليت ها و خط فكرى و سياسى 
خود  (ان. جى.او) ها  اين  ميان  در  متفاوت 
را  سازنده  گفتمان هاى  و  ديالوگ  زمينه  
ايجاد كرده است و اما مسئله مهم اين است 
تشكل هاى  كردستان  جامعه  در  قبال  كه 
انجمن  چند  از  جدا  متفاوتى  غيردولتى 
فعالين  است،  نداشته  وجود  ادبى _ هنرى 
اين  بدليل  نيز  فكرى  و  سياسى _ فرهنگى 
كمبود فرهنگى در جامعه بيشتر مواقع به 
جريانها و محافل اينها كشيده مى شدند اما 
وجود اين (ان. جى.او) ها چند تاثير براين 

مسئله داشته است: 
فعالين  تا  شد  مكانى  تشكل ها  اين   _1
فرهنگى و جوانان مشتاق اين عرصه ديگر 
در برابر يك راهى و دو راهى قرار نگيرند 
آنان  نظر  مد  كه  محافل  به  ناخواسته  و 
آن  به  مكانها  چنين  كمبود  بدليل  اما  نبود 
محافل مى پيوستند را ديگه از روى اجبار 
انتخاب نكنند و پلورال بودن(ان. جى.او) ها 
كه  است  نموده  فراهم  را  زمينه  اين  خود 
هر شخصى آنطور كه مى انديشد خود را 
در اين تشكل هاى غير دولتى مورد نظرش  
گام  خال  اين  شدن  پر  و  كند  تعريف 
به  پيوستن  بجاى  جوانان  كه  بود  موثرى 
محافل سنتى در جامعه اين تشكلهاى غير 
فعاليتشان  ادامه  براى  را  مردمى  و  دولتى 

برگزينند.
سكوالريستى  گرايشات  گسترش    _2
اين  از  تعدادى  جانب  از  درجامعه 
تشكل هاى سياسى و فرهنگى خود زمينه 
بحثها و پليميكهاى را در جامعه در ميان 
قشر روشنفكر با نمايندگان سنتى گرايشات 
دينى بوجود آورده است. البته اين مباحث 
اسالمى  موجود  گرايشات  بر  انتقادات  و 
كارساز  به  كردستان  در  دينى  كل  به  و 
و  پيشرفت  در  دينى  اعتقادات  نبودن 
فرهنگ توسعه در كردستان بوده است كه 
نمايندگان اعتقادات اسالمى بسيار كم اين 
برخوردى  با  و  كرده اند  قبول  را  انتقادات 
افراطى بر اعتقاداتشان تعصب ورزيده اند. 

و  اجتماعى  و  فرهنگى  پيشرفت هاى 
خواسته هاى امروزى انسان كرد براى ايجاد 
حاشيه  به  بر  همگى  خود  مدرن  جامعه ى 
راندن و خصوصى كردن گرايشات سنتى 
كه انسان را براساس  اعتقادات ايده اليستى 
گوشه نشين و محدود كرده بود كم و بيش  
دينى  جنبش هاى  است.  داشته  تاثيراتى 
اعتقاداتى  راديكاليسم  آن  از  درجاتى  تا 
دست  قبل  سال  چندين  تندروی هاى  و 
نقش   بدليل  هم  تغييرات  اين  برداشته اند 
كه  بوده  انجمن هايى  و  تشكل ها  موثر 
فعاليت شان در مسير مدرنيزه كردن جامعه 
خاطرنشان  مى توان  است  داشته  قرار 
ساخت كه اين (ان. جى.او) ها زمينه گفتگو 
و پلميكى سازنده و انتقادى را به روشى 
جامعه  در  سنتى  تجربه هاى  نقد  براى 
ايجاد و فراهم كرده اند كه با ديدى علمى 
كالبد  را  جامعه  مسائل  راسيوناليستى  و 

شكافى نمايند.

اين  اساسنامه  در  زن:  تريبون 
تشكل هاى غيردولتى ابالغ شده است 
تشكل ها  اين  فعاليت هاى  كليه  كه 
غيرسياسى و غيردولتى و غير انتفاعى 
اين  آيا  اينست  سئوال  باشد،  بايد 
تشكل ها غير سياسى هستند؟ و آيا در 
رابطه با كارهاى سياسى و آگاهگرى 

حركتى انجام نمى دهند؟

سئوال  اين  به  جواب  از  قبل  من  ر _ ت: 
برنامه  و  اساسنامه  فقط  كه  بگويم  بايد 
مهم نيست كه سياسى نباشد افراد تشكيل 
دهنده هم خود مسئله ديگرى است. مثال 
تشكلى  ايجاد  براى  كه  شرايطى  به  ابتدا 
را  هست  الزم  (ان. جى.او)   يا  دولتى  غير 
(ان. جى.او)   ايجاد  براى  مى كنم،  مطرح 
را  خود  كه  هست  نفر   6 تا   3 به  احتياج 
هيات موسس  آن تشكل معرفى كنند بايد 
سابقه هاى  داراى  موسس   هيات  اشخاص  
اين  نباشند.  رژيم  عليه  مبارزه  در  سياسى 
به  احتياج  فعاليت  شروع  از  قبل  تشكل 
اساسنامه و برنامه فعاليت خود دارد كه آن 
را در اختيار سازمان ملى جوانان يا بخش  
استاندارى  سياسى  عقيدتى  و  اجتماعى 
باشد.  قانونى  سن  بايد  افراد  سن  بگذارد 
اگر در هر كدام از اين مسائل نام برده از 
بيوگرافى اشخاص  هيات موسس  تا بندهاى 
اساسنامه و برنامه  مشكلى از جانب اين 
مسائل وجود داشته باشد استاندارى يا به 
آن مجوز نمى دهد يا بايد آن مشكل حل 

از  مشكل  اگر  چيست؟  مشكل  اين  شود. 
يكى يا چند نفر افراد هيات موسس  باشد 
بايد آنها را حذف كرد و اشخاص  ديگرى 
را جايگزين نمود يا حذف بند و بندهاى 
از برنامه و اساسنامه كه از ديد استاندارى 
تنها  ايران  كل  در  نيست،  رژيم  نفع  به 
اما  مى نامد  دولتى  غير  را  خود  كه  مكانى 
وابسته است سازمان ملى جوانان است كه 
خود  فعاليت  بخواهد  ى  (ان. جى.او)   اگر 
مجوز  درخواست  مى تواند  كند  آغاز  را 
در  اما  بدهد  هم  سازمان  اين  به  را  خود 
اين  درخواست  سازمان  اين  صورت  هر 
اين  و  مى فرستد  استاندارى  به  دوباره  را 
استاندارى هست كه حكم اصلى را صادر 
دليل  اين  به  تشكل ها  اين  پس   مى كند. 
معرفى  سياسى  غير  را  خود  اساسنامه  در 
چند  گرفتن  مجوز  مشكالت  كه  مى كنند 
مجوز  درخواست  بايد  چون  نشود  برابر 
جواب  آن  به  تا  بگذرد  كانال  چندين  از 
داده شود پس  اجبارا بعضى از اهداف اين 
به  يا  نمى شود  مطرح  برنامه  در  تشكل ها 
توان  نمى  مى گردد.  مطرح  ديگرى  شكل 
اساسنامه  در  تشكلها  اين  چون  كه  گفت 
و برنامه تشكيالتي شان چون خود را غير 
آنها  ديگر  ناميده اند  دولتى  غير  و  سياسى 
از سياست روز و حاكم بر جامعه اطالعى 
تشكل ها  اين  خود  بى تاثيراند،  يا  ندارند 
در اصل داراى اجزا و عنصرهاى تشكيل 
كه  معنى  اين  به  هستند  سياسى  دهنده ى 
نوعى  به  خود  تشكل ها  اين  ايجاد  فكر 
كه  گفت  مى توان  اما  است.  بوده  سياسى 
غير دولتى اند چون دولت جدا از مجوزى 
كه آنهم، مشكالت و موانع و بازپرسي هاى 
خاص  خود را دارد از هيچ نظر بخصوص  
دولتى  غير  تشكل هاى  اين  به  اقتصادى 
و  دردسر  تنها  دولت  نمى رساند  كمكى 
و  كارى  گسترش   مقابل  در  اصلى  مانعى 
فعاليت اين تشكل هاى غير دولتى هست. 
و در مورد آگاهگرى سياسى و نقش  اين 
يك  مسائل  تمام  گفت  مى توان  تشكل ها 
جامعه به هم ربط دارد. موانع و مشكالتى 
كه دولت براى اين انجمن ها ايجاد مى كند 
اين انجمن ها را وا مى دارد كه از كانال هاى 
سياسى  پيام  متفاوتر  روشى  با  و  مختلف 
خود را به جامعه برساند مثال نقد اعتقادات 
مردساالرانه و سنتى به شيوه ى نقد بنيادهاى 
اعتقاداتى و مبانى ايدئولوژيك نظامى حاكم 
است.  حاكميت  سياسى  قدرت  همان  يا 
آگاهگرى  براى  كار  سبك  نوع  اين  البته 

خاص   مشكالت  هم  سياسى 
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از  كه  پيامى  كه  دارد  را  خود 
جانب اين تشكل هاى غير دولتى 
فرستاده مى شود مخاطب چه نوع برداشتى 
آگاهگرى  بحث  زمان  البته  دارد.  آن  از 
جامعه در ميان است اتوماتيك وار فعاليت 
سياسى  غير  پوسته   زير  در  انجمن ها  اين 
و مردمى بودن سياسى است. هر تشكلى 
خود داراى جنبه ها و مبانى متفاوت سياسى 
است. اين جنبه ها به موقعيت (ان. جى.او)  
خود  و  مردم  كه  دارد  بستگى  جامعه  در 
سياسى  قدرت  نگاهى  چه  با  (ان. جى.او)  
حاكم و شرايط جامعه را تحليل و بررسى 
مى كند مثال فعاليت (ان. جى.او)  در جوامع 
آشفته   شرايط  در  كه  تشكلى  با  غربى 
مانند  اجتماعى  و  اقتصادى   _ سياسى 
كردستان فعاليت مى كند دو روش  متفاوت 
خود  برنامه هاى  كردن  پراكتيزه  براى  را 
متفاوتى  برنامه هاى  داراى  كل  در  دارند، 
نسبت به هم مى باشند چون جامعه ى مانند 
آن  بر  كه  سياسى  استبداد  بدليل  كردستان 
جمعى  يا  فردى  كنش   هر  حكمفرماست 
باشد  جامعه  آگاهگرى  راستاى  در  كه  را 
به كانالى سياسى كشيده مى شود و اگر اين 
گيرد  انجام  وسيعى  سطح  در  آگاهگرى 
بهانه ى  از  آن  سركوب  براى  دولت  خود 
سياسى بودن رابطه   اين تشكل يا (ان. جى.

او)  با جامعه آن را توصيف مى كند. 

است  توانسته  دولت  آيا  زن:  تريبون 
به نفع خود در اين تشكل ها نفوذ پيدا 

كنند؟
نظر  اين  از  دولت  مانور  قدرت  ر _ ت: 
نمى توان  است،  بيشتر  كه  است  معلوم 
گفت كه دولت توان نفوذ در اين تشكل ها 
غير  تشكلى  در  دولت  نفوذ  و  ندارد  را 
و  دست  و  عجيب  بسيار  مسئله  دولتى 
اهرم  انواع  داراى  كه  دولتى  نيست.  پاگير 
به  بخشيدن  تحقق  براى  الزم  ابزارهاى  و 
اهداف خود هست با تشكلى كه نه فيلترى 
براى قبول افراد خارج از خود دارد و نه 
پس   مخفى،  اطالعات  پخش   و  حراست 
اين  كه  بود  نخواهد  عجيب  بسيار  مسئله 
بخاطر  فقط  را  دولتى  غير  تشكل هاى 
باشد  كرده  نفوذ  آن  در  دولت  مبادا  اينكه 
اشخاص   و  افراد  انواع  برد.  سئوال  زير 
اطالعاتى  ارگان ها  جانب  از  كه  هستند 
رژيم حاكم به شيوه هاى مختلف خود را 
به اين تشكل ها نزديك كرده و حتى وارد 
جمع هاى خصوصى آنها شوند البته ديگر 
اين  وجود  كه  ساخت  نشان  خاطر  بايد 

تشكل هاى غير دولتى به درجاتى افزايش  
يافته كه كنترل آن براى دولت مسئله بسيار 
آسان نيست. چون در تمام نقاط ايران آنجا 
مى توان  دارد  وجود  اجتماعى  زندگى  كه 
شاهد وجود اين (ان. جى.او) ها آشنا شده 
كه  آنجا  تا  تشكل ها  اين  از  هيچكدام  كه 
توقيف  براى  بهانه   باشد  داشته  امكان 
براى  امنيتى  مشكالت  و  خود  فعاليت 
افراد تشكل به دست ارگان هاى اطالعاتى 
فعاليت هاى  چون  نمى دهند  حاكم  نظام 
اكيپ هاى   _ گردهمايى  از  انجمن ها  اين 
مورد  در  گفتگو  و  بحث  تا  كوهنوردى 
آسيب هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و 
در  نشريه  چاپ  و  سمينار  ايجاد  سياسى، 
اساسنامه اين تشكل ها به عنوان برنامه ى 
كارى شان قبل از فعاليت ارائه شده است و 
مسئله كه بهانه ى باشد تا اين تشكل ها از 
جانب دولت متوقف شوند بسيار به ندرت 
پيش  مى آيد در مورد اين بخش  از سئوال 
شما نسبت به منفعت رژيم بايد گفت كه 
وجود چنين تشكل هاى براى نظامى بسته 
باشد  داشته  نفوذ  آن  در  چه  استبدادى  و 
كالن  منفعتى  نه  است  خوشايند  نه  نه،  يا 
تشكلهاى  اين  از  كدام  هر  دارد.  برايشان 
غير دولتى _ هيات مديره، شوراى مركزى، 
هيات موسس  يا هيات اجرايى... دارد كه 
رسمى  خط  و  است.  شده  تعيين  قبل  از 
هر  البته  مى كنند.  تعيين  را  آن(ان. جى.او)  
خواهى  نظر  و  گيرى  راى  با  هم  فعاليتى 
اعضا تعيين مى شود پس  اگر حتى اشخاص  
به عنوان نفوذى رژيم در آن تشكلهاى غير 
دولتى عضو باشد تاثير چندانى بر برنامه ها 

و فعاليتهاى آن ان _ جى _ او ندارد.

تريبون زن: آيا اين تشكلها مى توانند 
علنى  فعاليت  هم  دولت  اجازه  بدون 
داشته باشند؟ اگر جواب مثبت است 
طريقى  چه  از  تشكلها  اين  بودجه 

تامين مى گردد؟

ر _ ت: تشكلى كه داراى اسم و دفتر رسمى 
و علنى باشد بدون مجوز وجود ندارد كه 
قبال  بى اطالعم.  آن  از  من  يا  كند  فعاليت 
فعاليت  شروع  براى  كه  كردم  اشاره  من 
قيد  موانع،  و  مشكالت  ان _ جى _ او  يك 
بسيارى  ادارى  پيچيدگيهاى  و  بندها  و 
بتواند  اوى  ان _ جى _  تا  دارد  وجود 
اين  ضمن  در  كند.  آغاز  را  خود  فعاليت 
سئوال شما اين پيام را مى رساند كه گويا 
تشكل هاى كه مجوز دارند با بودجه دولت 

كه  رسمى  تشكلى  پس   مى كنند.  فعاليت 
مجوز نداشته باشد وجود خارجى ندارد، 
به  و  مخفى  تشكيالت هاى  و  انجمن ها 
گفته زيرزمينى وجود دارد كه فعاليت شان 
ضد رژيمى است اساسا روش  فعاليت اين 
با  درونى شان  ساختار  حتى  و  ها  تشكل 
ان _ جى _ او ها به كلى متفاوت است. اما در 
كل تشكل هاى كه با مجوز فعاليت دارند 
آنها  به  اقتصادى  كمك  هيچگونه  دولت 
كميته هاى  داراى  تشكل ها  اين  كند  نمى 
مالى هستند كه با حق عضويت ماهانه و با 
فرستادن فرم درخواست كمك هاى مالى 
كه  مى كنند  تالش   مختلف  مكان هاى  به 
مقدارى كمك اقتصادى جمع آورى نمايند، 
البته بايد شرايط اقتصادى جامعه را هم در 
مشكالت  انواع  وجود  با  كه  گرفت  نظر 
فرم  اجبارا  تشكل ها  اين  خود  اقتصادى 
درخواست كمك هاى مالى را براى نهادى 
شوراى  پرورش ،  و  آموزش   دولتى (مانند 
استاندارى،  مركزى،  كتابخانه هاى  شهر، 
سازمان ملى جوانان و غيره...) مى فرستند 
و اين هم بسيار طبيعى است اما تشكل هاى 
كمك  قبول  براى  شرطى  هيچ  دولتى  غير 
كه  شود  آن  موجب  اگر  حتى  نمى پذيرند 

كمك صورت نگيرد.

سئوال  آخرين  عنوان  به  زن:  تريبون 
زن  تريبون  نشريه  مورد  در  نظرتان 

چيست؟
ر_ ت: اين سئوال شما بسيار سخت است، 
چون هنوز 1 شماره از آن منتشر شده است 
و خود من آن را از طريق اينترنت مطالعه 
زن  تريبون  در  كه  است  مشخص   كرده ام، 
نويسندگان چپ و سوسياليست بيشتر قلم 
نشريه هاى  به  نسبت  شماره  اين  مى زنند. 
و  مطالب  بيشتر  چون  بود  خوب  ديگر 
تا  شده  چاپ  آن  در  مختلفى  مقاالت 
كانال هاى  از  روزانه  كه  سوخته  اخبارى 
مى شود  پخش   شيوه  دهها  به  مختلف 
تريبون زن بايد اين شيوه كار را ادامه دهد. 
را  زنان  جنبش   درون  مختلف  گرايشات 
معرفى _ نقد و بررسى كند. به آسيب هاى 
خشونت  جمله  از  زنان  موجود  واقعا 
مهم  بسيار  هم  ترجمه  مطالب  بپردازد. 
صفحات  به  هم  ترجمه  مطالبى  كه  است 
آن اضافه شود نشريه را پربارتر مى كند. در 
كل در اول راه است و در شماره هاى آينده 

اين سئوال جواب واقعى ترى مى گيرد.
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گفتگوى تريبون زن 
با سيران رحيمى پيشمرگ كومه له  

از  قبال  است  ممكن  اگر  زن:  تريبون 
صفوف  به   خودتان  پيوستن  دالئل 
مايلم  يا  بگوئيد.  كومه له   پيشمرگ 
صفوف  كه   بود  بپرسم  چگونه  
مبارزه   براى  را  كومه له   پيشمرگ 

انتخاب كرديد؟

از  پيش  بدهيد  اجازه   رحيمى:  سيران 
پرداختن به اين موضوع، مختصرا اشاره اى 
مداومى  ستم  و  اجحافات  به   باشم  داشته  
كه  در طول زمامدارى رژيم اسالمى ايران 
عليه  زنان اعمال شده  است و مى شود و 
شيوه هاى  و  گوناگون  ابعاد  در  روز  هر 
سينه   و  مدافعان  آمران،  سوى  از  مختلف 
چاكان اين رژيم جور و ستم به  پيش برده  
شده  است. اينان بى محابا تنور جنايت هاى 
قرون وسطائى خود را روشن نگه  داشته اند 
تا سياست ها، شيوه ها و باالخره  حاكميت 
نظام  و  استقرار  را  خود  ضد انسانى 
ببخشند. اين سيستم نامتعارف و ضد زن 
خود  جهنمى  توان  و  توش  تمام  مستمرا 
را بكار گرفته  است و مى گيرد تا زنان را 
اسالمى  قوانين  تنگناى  و  بلند  حصار  در 
و  انسانى  حقوق  تمام  و  ببندد  زنجير  به  
پايه اى اينان را پايمال و سلب كند. آشكار 
است كه  اينجا پاى مذهب بعنوان ابزارى 
بنيانى براى سركوب زنان به  پيش كشيده  
مى شود. اين واقعيتى است غير قابل انكار، 
مذهب  شوم  سايه   پيش  از  بيش  اينجا 
تمام  در  سركوبگرى  از  عاملى  بعنوان 
شئونات و زواياى زندگى مردم بويژه  زنان 
در همه  جاى ايران و در كردستان خود را 

نشان مى دهد.
اربابان  و  كارگزاران  زمامداران،  اينجا   
اين  اينكه   براى  سرمايه،  جنايت  و  جور 
نيمه  جامعه  را از آن نيمه  ديگر جدا كنند، 
تبليغاتى  كوره   در  نفس گير  و  پيوسته 
كنيد  نگاه   شما  مى دمند.  خود  فريبكارانه  
اين  و  شوم  مقصود  اين  به   رسيدن  براى 
فكر پليد ثانيه اى دستگاه هاى تبليغاتى شان 
آرام و قرار ندارند. از بلندگوهاى مساجد 
را  جمعى  ارتباط  وسائل  ديگر  تا  گرفته  

قرار  انسانى  غير  مقصد  اين  خدمت  در 
موعظه گرانه شان  رياكارانه   زبان  داده اند. 
به   را  زنان  است،  چرخش  در  دائم  بطور 
و  آداب  قوانين،  برابر  در  رضا  و  تسليم 
سنن اسالمى فرا مى خوانند، تا مبادا فردا 
بدهند!!.  دست  از  را  برين  بهشت  نعمات 
مردان را فرامى خوانند تا همچون شبابانى 
و  خواهران  مادر،  زنان،  رمه   بزنگ  گوش 
گويا  تا  بپايند  چشمى  چهار  را  زنانشان 
اين  همه   نپاشد.  فرو  زندگى اشان  شيرازه  
نگاه هاى ضد زن و ضد بشرى كوچكترين 

تباينى با اخالق و شعور انسانى ندارد.
زندگى،  ما زنان و مردان از همان ابتداى 
و  كه   طبع مان  خردسالى  اوان  همان  از 
درون مان معنايى از جدابودن را نمى فهميد، 
آنزمان كه  هنوز دختر و پسر بودن معناى 
برجسته اى در ذهنمان نداشت، پيوسته  در 
گوشمان آواى از هم گسستن مى خوانند، 
مى گذارند  را  جدائى ها  ديوار  بناى  سنگ 
و  زنانه   را  كودكانه مان  بازيهاى  حتى  و 
كشيدنمان  قد  تناسب  به   مى كنند،  مردانه  
هم بلنداى ديوارها را باالتر مى برند. همه  
شئونات  «حفظ  اسم  و  سايه   زير  اينها 
اسالمى» به  پيش برده  مى شود. جداكردن 
ديگرى  نكته   نيز  ومردانه   زنانه   حرفه هاى 
است از حكايت افتراق و جداكردن ها. بر 
بنياد اين رسوم فرسوده  مهر كار خانگى بر 
پيشانى زنان زده اند و كار در بيرون نيز به  
اسم مردها نوشته  شده  است. زن در اين 
بچه دار  است،  زورگويانه  خانه دار  منطق 
در  است.  خانه   مرد  بگوش  حلقه   است، 
و  ستون  مرد  مردساالرانه   فرهنگ  اين 
زنان  است.  خانه   چهارچوب  نگاهدارنده  
پيوسته  بايد به  اين ستون برسند تا خيمه  
فرو نريزد. در حالى كه  اگر منطقى وجود 
مى داشت مى بايست هر دو مشتركا ستون 
دوش  دو  هر  مى بايست  باشند،  خانه  
بدوش همديگر در درون و در بيرون خانه  

مشتركا به  امورات زندگى برسند.
سيماى  از  گوشه اى  كردم  سعى  اينجا 
اسالمى  جمهورى  نظام  در  زنان  وضعيت 
را ترسيم كنم. در كردستان نيز كم و بيش 

همچون وضعيتى حكمفرماست. اين درد 
آن  با  هم  كردستان  زنان  كه   كشنده ايست 
دست بگريبان هستند. اين منطق ضد بشرى، 
اين  وسطائى  قرون  و  فرسوده   شيوه   اين 
عوارض  خانه دارى  به   زن  كردن  وابسته  
از  مى گذارد.  برجاى  را  مخربى  بسيار 
سايه   زير  خودرا  وجود  زن  اينكه  جمله  
ندارد،  اقتصادى  استقالل  مى بيند،  مرد 
خانه   مرد  بسوى  تمنايش  دست  هميشه  
دراز است و مهمتر از آن نيز اينكه  مداوما 
به  پرورش كم بينى، زدودن اعتماد بنفس 
در زنان را نيز دامن مى زند، كه  ناگزير بايد 

سر تمكين به  قضا و قدر سپرد. 
 اكنون با اين توضيح مختصر مى خواهم به  
سئوال شما برگردم، مى خواهم بگويم كه  
بويژه  در اين اواخر بسيار بيشمارند زنان و 
دخترانى كه  هوشيار و بيدار با اين دنياى 
ديگر  مى كنند.  نرم  پنجه   و  دست  بيداد 
و  باشند  نظاره گر  همچنان  نمى خواهند 
جور اين ستمكشى را بر دوش بكشند، هر 
كدام به  نوعى خود را در صفوف مبارزان 

و پيگيران كاروان راه برابرى مى بينند.
به  مختصرى  نگاه  نيم  اگر  اكنون  شما   
باشيد  داشته   كردستان  فضاى  و  جامعه  
در  ذيقيمتى  تحوالت  كه   ديد  خواهيد 
شمار  است.  آمده   بوجود  خصوص  اين 
عليه   گوناگون  راه هاى  از  كه   زنانى  اين 
مبارزه   ارتجاعى  قوانين  و  رسومات  اين 
به   پيوستن  دارد.  فزونى  به   رو  مى كنند 
پيشمرگ  و  مسلح  نيروهاى  صفوف 
كومه له  براى من يكى از اين راههاى عبور 
از ستمكشى زنان بود، تا از طرفى بهتر از 
رنج و حرمان زنان آگاهى بيابم و از طرفى 
ديگر مستقيما به  صفوف نيروهايى بپيوندم 
زنان  آزادى  براى  تالش  خصوص  در  كه  
در  را  بزرگى  بس  افتخارات  و  ابتكارات 

كارنامه اش ثبت كرده  است.

تريبون زن: پيشمرگ زن در مبارزات 
جارى كردستان چه  نقشى را توانسته  

است ايفا كند؟
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مى كنم  فكر  من  رحيمى:  سيران 
زن  حضور  و  وجود  همين 
و  كردستان  جامعه   در  پيشمرگ 
نقش آن در جنبش انقالبى مردم كردستان، 
خود توانسته  است  واقعيت هائى را بصورت 
ماندگار  و  ملموس  امرى  و  دستاوردها 
از  بسيارى  چهره   از  غبار  و  كند  تثبيت 
ناروشنى ها و گنگى ها بزدايد. هيچكدام از 
ماها فراموش نكرده ايم كه  اساسا پيشمرگ 
زن بودن و تالش و حضور زن در صفوف 
از  داشت.  ناپسندى  جلوه   چه   پيشمرگه  
و  ايران  در  مردمى  قيام  سرآغاز  همان 
و  كردستان  در  مسلحانه   مقاومت  شروع 
مى توان  را  زنى  كمتر  نيز  بعدى  سال هاى 
به   پيوستنش  بعلت  كه   گرفت  سراغ 
فعالعيت سياسى و بويژه  حضور مسلحانه  
در صفوف نيروى پيشمرگ كومه له  مورد 
گاها  و  خود  نزديكان  سرزنش  و  عتاب 
حتى آزار و اذيت افراد خانواده  و جامعه  
از  هم  ديد  اين  خوب  باشد.  نگرفته   قرار 
همان نگرش عقب افتاده  تغذيه  و تراوش 
را  مسلحانه   و  سياسى  فعاليت  كه   ميكرد 
تنها امرى مردانه  مى پنداشت و اين حضور 
جامعه   در  نابسامانى  و  تشتت  موجب  را 
بينانه ،  كوته   نگرش  اين  مى كرد!!.  تعبير 
جامد و راكد نمى توانست حضور زن در 
اين عرصه ها را تاب بياورد. واضح است 
در  اسالمى  حكمرانان  و  زمامداران  كه  
و  ناسيوناليست  احزاب  همچنين  و  ايران 
ارتجاعى در كردستان نيز مبلغ بازگردانيدن 

زنان به  درون خانه ها بودند. 
اين را هم اضافه  كنم كه  امر مسلح كردن 
زنان و تالش براى آزادى زن از قيود قوانين 
و رسومات اسالمى و ارتجاعى براى جبهه  
كردستان  جامعه   در  مترقى  و  راديكال 
نبود.  سهل الوصول  و  آسان  موضوعى 
قديمى  بسيار  پيشينه   ضدزن  فرهنگ  زيرا 
و ديرينه اى دارد. اين فرهنگ عقب مانده  
مذهبى،  قدرت  با  تاريخ  طول  در  همواره  
عميقى  ريشه هاى  حاكم  سياسى  و  دولتى 
با  است.  دوانيده   جامعه   افكار  كنج  در 
قدرت گرفتن رژيم اسالمى در ايران، با آن 
جايگاه  مذهبى و فرهنگ ماورا ارتجاعى و 
مرد ساالرانه اش بيش از پيش پيچ و تسمه  
اين فرهنگ ضد بشرى سفت و محكم تر 
شد. تمام توش و توان حكومت اسالمى 
برابرى  ندا  و  صدا  هر  خفه كردن  حول 
طلبانه  و در جهت زدودن حضور زن در 
سياسى  سرنوشت  در  دخالتشان  و  جامعه  
سازماندهى  آن  اقتصادى  و  اجتماعى 

مى شود. مبارزه  عليه  اين بيدادگرى، عليه  
براى  تالش  و  حاكم  ستيزانه   زن  فرهنگ 
فرهنگ  اين  زنجيرهاى  گسالنيدن  ازهم 
زنگ زده  بشدت احساس ميشد. آن شدت 
حاكم  رژيم  سوى  از  خفقان  و  سركوب 
شدت  را  مبارزه جويانه   عطش  اين  ناچارا 

بخشيد. 
مبارز  زن  رويش  و  خيزش  اين  نبود  اگر 
خلل  قطعا  كردستان  مقاومت  ميدان  در 
بزرگى را شاهد مى بوديم و شايد موجبات 
انديشه   انزواى  و  شكست  پراكندگى، 
فراهم  هم  را  پيشرو  و  راديكال  و  مترقى 
ميآورد. بهمين جهت هم اجازه  داده  نشد 
كه  اين خلل ايجاد گردد. كومه له  عليرغم 
روى  پيش  دشواريهاى  و  مشكالت  تمام 
انقالبى  جنبش  در  را  خود  توان  توانست 
دروازه اى  تا  اندازد  بكار  كردستان  مردم 
فعاالنه   شركت  و  زنان  نقش  ايفا  براى 
آنان در اين جنبش و در صفوف مبارزان 
كومه له  بگشايد. كو مه له  بمثابه  تنها نيروى 
پيشروى كه  قاطع و مصـمم دفاع از زنان 
را در برنامه  بالواسطه  خود گنجانيده  بود 
وظيفه   اين  و  شد  مبارزه   عرصه   اين  وارد 
را بدون پروا از سنگ اندازيها ، شانتاژ و 
ارتجاع  جبهه   تبليغاتى  زهرآگين  كارزار 
سرفرازانه  به  پيش برد كه  تا امروز هم ادامه  

دارد...
زنان  از  خيلى«نجيبانه »  ديروز  كه   آنانى 
پيشمرگه   به   خدمت  امر  كه   ميخواستند 
را در خانه هاى خود و در پشت جبهه  به  
ايجاد  به   را  پيشرو  نيروى  و  ببرند!  پيش 
هرج و مرج و تشتت در روابط اجتماعى 
مى خواهند  لفظا  امروز  مى كردند،  متهم 
خود را شريك كاروان مبارزه  براى برابرى 

زن و مرد قلمداد كنند.
در خاتمه  الزم است اين را هم اضافه  كنم 
كه  پيشمرگ زن توانسته  است نه  تنها در 
جنبش  در  بلكه   پيشمرگه اى،  امر  صفوف 
سرنوشت  نقش  نيز  كردستان  انقالبى 
نقش  همان  امروز  من  كند.  ايفا  را  سازى 
زنان  جسورانه   شركت  براى  را  پيشرونده  
در مراسم 8 مارس، بدور انداختن حجاب 
اين  بر  هستم.  قائل  تحميلى  و  اجبارى 
باورم كه  شركت زنان در مراسمهاى روز 
كارگر در راستاى همان مسيرى است كه  
مبارزه   از  ديگر  درگوشه اى  همجنسانشان 
پيموده اند. من اين حضور و مشاركت پر 
جوش و شكوهمند را بسان آن جسارت 
زنان  كه   ميكنم  ارزيابى  بنفسى  اعتماد  و 
خروشان  حركت  سرآغاز  در  پيشمرگ 

نشان  خود  از  كردستان  انقالبى  جنبش 
امر  بنفس  اعتماد  و  جسارت  اين  دادند. 
و  نتيجه   نبود،  فى البداهه اى  و  تصادفى 
براى  زنان  كه   بود  پيگيرى  مبارزه   حاصل 
اين  در  خود  حضور  تحكيم  و  تثبيت 
جنبش بدان دست يازيدند و استوار بر آن 

پاى فشردند.
كم نبودند آن زنانى كه  در جبهه  روياروئى 
مستقيم با نيروهاى سركوبگر و استيالجو 
راه   در  را  جانشان  و  كردند  شركت 
آرمان هاى انسانى خود از دست دادند. كم 
نبودند آن زنانى كه  حلقه  طناب دار را به  
جان خريدند اما از راه رفته  و سخن گفته  
قدمى پا پس ننهادند. كم نبودند آن زنانى 
كه  در سياهچال هاى رژيم سفاک اسالمى 
ايده ها،  بر  پاى  همچنان  و  نشدند  تسليم 
شعارها و سخنانى فشردند كه  در آغاز راه  

آنرا سر داده  بودند.
همانطور هم كه  قبال بآن اشاره  كردم اين 
زن  و  زنان  مهم  نقش  و  برجسته   جايگاه  
كردستان  انقالبى  جنبش  در  پيشمرگ 
فداكارى  جسارت،  پيگيرى،  آن  حاصل 
فكر  من  است.  بوده   گذشتن ها  جان  و از 
آنانى  رويه   تغيير  در  نيز  همين  ميكنم 
توجهى  تنها  نه   كه   است  افتاده   موثر  هم 
صفوف  در  حضورشان  و  زنان  حقوق  به  
مبارزه  نمى كردند، بلكه  بنوعى از مسكوت 
و منزوى كردن زنان جانبدارى مى كردند. 
هم  زنان  كه   شده اند»  اگر«متوجه   امروز 
نيمه اى از جامعه اند و سخن از برابرى زن 
و مرد بميان مى آورند، يا دم فرو بسته اند و 
از آن كارزار تبليغاتى واهى خبرى نيست، 
اين هم از همان استقامت شكوهمند زنان 
حاصل شده  است. اين وظيفه  هنوز بانجام 
نرسيده  است، ضرورى است كه  همچنان 

با قوت آنرا به  پيش برد و ادامه  داد.

تريبون زن: زنان كرد با چه  مسائل و 
مشكالتى روبرو هستند؟    

حقوق  احقاق  براى  زنان  رحيمى:  سيران 
ندارند.  روى  پيش  را  صافى  جاده   خود 
كوره   ميان  از  خطير  مبارزه   اين  مسير 
ديرباز  از  مى گذرد.  سنگالخى  راههاى 
فراروى  عديده اى  موانع  و  مشكالت 
زندگى  عرصه هاى  همه   در  زنان  حضور 
اجتماعى، اقتصادى و سياسى وجود داشته  
است و وجود دارد. هميشه  هم از اين موانع 

سركوب  براى  ابزارى  همچون 
استفاده   زنان  راندن  بعقب  و 
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همه   مى شود.  و  است  مى شده  
موسسات و ارگان هاى حاكمه  با 
آن تفكر ارتجاعى كه  مروج جهل 
و كورذهنى هستند، خود سازنده ، مجرى 
و  هستند  سركوبگرى  اين  عوامل  از  و 
تاكنون نيز در هر مكانى و با هر وسيله اى 
كه  برايشان دست بدهد و ميسر باشد آنرا 
سركوب  اين  مستمرا  و  برده اند  پيش  به  
جامعه،   از  نيمه اى  عليه   را  وحشيگرى  و 
يعنى زنان در ايران و كردستان سازماندهى 

كرده اند.
در ازن سرزمين كم نبوده اند و نيستند آن 
قوانين و مقررات ضد زنى كه  پيوسته  آنانرا 
نفس گير  محدوديت هاى  و  بند  و  قيد  در 
خود قرار داده اند. هنوز هم در بسيارى از 
قوانين و مقررات قرون  جاهاى كردستان 
بندرت  مى گردد.  اجرا  و  اعمال  وسطائى 
اتفاق افتاده  است كه  زنان بتوانند بدلخواه  

خود  سرنوشت  و  زندگى  مسير  خود 
ديده ايم و شنيده ايم  نمايند.  انتخاب  را 
است  دست  در  زنده اى  نمونه هاى  و 
و  زن  جانب  از  عصيانى  هر  اغلب  كه  
سرنوشتى  برابر  در  زن  سرپيچى   هر 
ضرب  با  ديده اند،  مقرر  برايش  كه  
شيوه هاى  و  سنگسار  زندان،  شتم،  و 
گرفته   جواب  ديگرى  وحشيگرانه  
عقد  عروس،  با  عروس  مبادله   است. 
تنها  سنى  فاحش  اختالف  گهواره ،  در 
بخشى از آن سنن فرتوت و وحشيانه اى 
است كه  هنوز هم در بخشهايى از اين 
سرزمين جارى  است. انسان با شنيدن 
اين سرنوشت هاى دردناک و آزاردهنده  
بسيار متاثر و كالفه  مى شود. سرنوشتى 

است.  عاجز  آن  وصف  و  بيان  از  قلم  كه  
خطور  انسان  ذهن  به   سواالت  اين  اغلب 
براى  كشى  حق  همه   اين  آخر  ميكندكه  
اعمال  وحشيگرى  همه   اين  چرا  چه ؟ 
جامعه   نيمه   اين  بايد  كى  تا  مى شود؟ 
انسانى  حقوق  ابتدائى ترين  از  همچنان 

محروم باشند؟
هنوز  كه   ميكنم  فكر  ديگر  طرفى  از 
حدى  آن  به   مرد  و  زن  بين  همسنگرى 
نرسيده  است كه  مردان هم بويژه  ستم بر 
احساس  خود  بر  ستم  از  بخشى  را  زنان 
بكنند. هنوز هم زنان به  مردان همسرنوشت 
خود اعتماد الزم را ندارند و يا درجه  اين 
اعتماد پائين است. در حالى كه  مى بايست 
و مى بايد در مبارزه  مشترک عليه  نابرابرى 
باشند.  همديگر  مكمل  بى عدالتى  و 
ريشه هاى  كه   مى شود  احساس  هم  هنوز 

عمق  در  مردانه   غيرتمندى  و  مردساالرانه  
از  بزرگى  بخش  ذهن  گوشه هاى  و  فكر 
دو  هر  مطمئنا  است.  باقى  جامعه   مردان 
جنس از آن ضررمند ميشوند و در همين 
حال هم حاكمان و مرتجعان جامعه  نيز از 

آن بهره  ميجويند.
در جامعه  ما بسيارند زنان كارگرى كه  در 
مردان  همانند  حقوقى  از  كارگرى  مراكز 
حقوق  نصف  حتى  و  محرومند  كارگر 
اغلب  نميگيرد.  تعلق  آنان  به   هم  مردان 
صاحبان  براى  زن  كارگران  كردن  اخراج 
كار خيلى آسانتر از كارگران مرد صورت 
سازمان  كنون  تا  كردستان  در  ميپذيرد. 
بنا  خود  كه   سازمانى  زنان،  از  مستقلى 
گذاشته  باشند و از طرف خود آنان اداره  
بشود، وجود ندارد.در اين چهارچوب تنها 
زنان مسلمان و از نوع خواهران زينب را 
ميداندار كرده اند. اينان هيچ ربطى به  زنان 

و دفاع از حقوق پايمال شده  آنان ندارند، 
اينان از مدافعان جهلند و خود نيز ازجمله  

قربانيان آن.
خاطر  مى خواهم  بخش  اين  پايان  در 
و  دشوارى ها  مصائب،  كه   سازم  نشان 
محدوديت هايى كه  بر سر راه  مبارزه  زنان 
كرد وجود دارد آنقدر فراوان و بيشمارند 
كه  قطعا نمى توان آنها را در مجالى اينگونه  
اين چنينى  صحبتى  توان  از  و  بر شمرد 
را  آشكارى  حقيقت  اينجا  است.  خارج 
اينكه   آن  و  مى بينيم  تمام  برجستگى  با 
زورگويان و حاكمان جامعه  با آن نگرش 
عقب  فرهنگ  اساسا  و  مرتجعانه شان 
فعاليت  هرگونه   جامعه   بر  مسلط  و  مانده  
اجتماعى،  عرصه هاى  در  زنان  جنبش  و 
اقتصادى، فرهنگى و سياسى را برنمى تابد 
و آنرا بر له  منافع زورمدارانه  و حاكميت 

فرهنگ  عليه   ميبينند،  خود  مردساالرانه  
و  مستمرا  كه   مى دانند  منحطى  و  فرتوت 

ديوانه وار  آنرا جار ميزنند.
شاهد  كردستان  در  اكنون  ترتيب  باين 
رويارويى دو نوع نگرش و دو نوع فعاليت 
هستيم؛ اول فعاليت مستمر خشونت بارى 
كه  با چنگ و دندان و با بكارگرفتن همه  
حفظ  براى  تبليغاتى  و  دولتى  امكانات 
مناسبات عقب مانده  موجود و ابقا بردگى 
جنسى به  پيش برده  ميشود. دوم مقاومت 
براى  كه   كرد  زن  پيگير  و  سرسختانه  
پاره كردن زنجيرهاى بردگى ورهائى زن از 
قيد و بندهاى ارتجاعى انجام ميگيرد. در 
اين خصوص قبال هم اشاره  كردم، اكنون 
كردستان  در  زنان  كه   ميكنم  تاكيد  نيز 
عليرغم فقدان سازمان مستقلى كه  خود بنا 
نهاده  باشند، عليرغم اينكه  هنوز نتوانسته اند 
خود با مطالبات و شعارهاى روشنى پاى 
به  ميدان بزرگترى از مبارزه  بگذارند، اما با 
اين حال نظاره گر و چشم براه  نمانده  اند، 
از هر روزنه  و امكانى كه  دست دهد سود 
عليه   را  خود  بيزارى  و  نفرت  و  ميجويند 
نظام بردگى جنسى و ستمكشى زن نشان 
داده اند و صداى عدالتخواهانه  خود را به  

گوشها رسانيده اند.
 نگاهى كوتاه  به  مراسم 8 مارس در سال هاى 
گذشته  و شركت وسيع در مراسم اول ماه  
مه  ما را به  اين ارزيابى واقع بينانه  خواهند 
رساند كه  زنان جامعه  ما به  نسبت امكانات 
و موقعيتشان و در حد توان خودبروزى، 
خودآگاهى  از  باالئى  درجه   به   توانسته اند 
مطمئنا  يابند.  دست  اتكا  قابل  بيدارى  و 
از  جسورانه تر  بيشتر  امكانات  و  فضا  در 
خواهند  فشرده تر  را  خود  صفوف  پيش 
ساخت. اكنون درجه  هشيارى و احساس 
با  بودنشان  همسرنوشت  و  همسنگرى 
كردستان  جامعه   پيشروان  و  كارگر  مردان 
اكنون  است.  رسيده   اتكائى  قابل  حد  به  
جمهورى  رژيم  زهرآگين  تبليغات  ديگر 
زنان  دهند  اجازه   نبايد  مردان  كه   اسالمى 
پا را از گليم خود بيرون بگذارند، كارائى 
ندارد و تودهنى محكمى را دريافت كرده  

است.
نكته  آخر اينكه  بايد خاطرنشان ساخت كه  
وظايف نيروهاى كمونيست و راديكال نيز 
همچنان بجاى خود باقى است و لحظه اى 
نبايد از آن غافل ماند. هيچ نيروى ديگرى 
بغير از كمونيست ها نمى تواند روحيه  هم 
سنگرى زنان و مردان كارگر كردستان را 

تقويت ببخشند.  
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آپارتايد  ريشه هاى  تمامى  شناساندن   
جهت  اساسى  گام  اولين  ايران  در  جنسى 
پيچ  پر  و  العبور  صعب  مسير  پيمودن 
اينكه  ماست.  جامعه  در  زن  رهائى  وخم 
شناسان  جامعه  از  پيروى  به  بخواهيم 
بورژوا ستم بر زنان را صرفا در چارچوب 
سنت و يا فرهنگ مردساالرانه  استخراج 
شده از آموزه هاى مذهبى تدقيق و بررسى 
كنيم خواسته و يا نا خواسته كمك شايانى 
كه  ليبرال  فمينيسم  گرايش   به  كرده ايم 
به  فقط   را  زنان  جنبش   تا  است  مترصد 
ها  نرم  ها،  سنت  عليه  فرهنگى  ى  مبارزه 
و ارزش هاى عقب مانده مربوط به جوامع 
بدوى و پيشا سرمايه دارى محدود كند و 
نيز به گرايش  فمينيسم اسالمى كه با تاكيد 
بر نسبيت فرهنگى! بنوعى در پى آشتى و 
تحجر  و  مدرنيته  با  سنت  ميان  همزيستى 
با تجدد بوده و مي كوشد تا با اصالحات 
و  متعادل  سيماى  قوانين  از  اى  پاره  در 
ارائه  جامعه  به  اسالم   از  اى  شده  بزک 
داده و بدين نحوحاكميت و مذهب را از 
گزند اعتراضات راديكال زنان مصون نگاه 
دارد. بنابراين، ميبايد ضمن به نقد كشيدن 
فرهنگى  و  مذهبى  سنتى،  ساختارهاى 
دخيل در اعمال بيحقوقى بر زنان از پايه  
طبقاتى)  زن(ستم  مسئله  ابژكتيو  و  مادى 

پرده برداشته شود. 
 برمال ساختن فاكتور طبقاتى ستم ورزى 
طبقات  كدام  زنان  ميدهد   نشان  زنان  بر 
جنسى   تبعيض   اصلى  قربانيان  اجتماعى 
در ايران  و يا ساير جوامع طبقاتى هستند، 
كارگران زن و همسران و دختران كارگران 

مرد و يا زنان طبقات متوسط و مرفه؟  
جامعه  زنان  كل  ايران  در  است  بديهى   
 _ اسالمى  رژيم  آميز  تحقير  قوانين  از 
شهادت،  امر  در  المثل  فى  دارى  سرمايه 
 ، طالق  حق  فرزند،  از  حضانت  وراثت، 
باز بودن دست مردان در آزار و خشونت 
زوجات  تعدد  شناختن  برسميت  خانگى، 
اجبارى  پوشش   و  حجاب  مردان،  براى 
گوناگون  هاى  حوزه  در  محدوديت  و 
در  ورزشى  و  فرهنگى  اجتماعى،  فعاليت 
رنجند، اما آيا زنان مرفه بهمان درجه در 
مرارتها، بى حرمتيها و بدبختى هاى زنان 

اقشار فرودست شريك اند؟ 

آيا تن فروشى، خودكشى، اعتياد، بيكارى، 
اخراج و آزار جنسى در محل كار هيچگاه 
درب منازل آنها را مي كوبد ؟ كدام پزشك 
زن، مهندس ، وكيل، كارفرما و يا شاغل در 
مناصب دولتى با چنين دردهايى كه نتيجه 

طبيعى نظام طبقاتى ميباشد آشناست ؟ 
كه  است  اساسى اى  نكته  همان  اين 
گرايشات بورژوائى در درون جنبش  زنان 
عمومى  بعد  نماياندن  با  تنها  دارند  سعى 
پاترياركال)  و  مردساالر  (فرهنگ  قضيه 
و  نظام  عمل  اين  با  و  كرده  مستور  آنرا 
شيوه توليدى موجود را بى ارتباط به ستم 

جنسى قلمداد كنند. 
به  آنان  پرداختن  عدم  است  عيان  آنچه   
جنبه عينى قضيه و دست گذاشتن بر روى 
عامل فرهنگى از دو نياز مبرم  سرچشمه 
هر  مشترک   فصل  الواقع  فى  و  گيرد  مى 
همچنين  و  اسالمى  فمينيسم  گرايش   دو 
نيازها  اين  است،  ليبرال  فمينيسم  گرايش  

عبارتند از: 
الف: ممانعت از گرايش  سوسياليستى در 
هدايت جنبش  زنان  به كانال مبارزه طبقاتى 
و ب: بازشدن مسير توسعه سرمايه دارى 
قوانين  تغيير  يا  و  اصالح  طريق  از  كشور 
با  مرتبط  قوانين  جمله  از  رژيم  مصوب 

حقوق زن در جامعه و خانواده. 
 به ديگر سخن اين ملزومات حياتى انگيزه 
الزم را در جناح اصالح طلب، بخش  هائى 
بورژوا_ اپوزيسيون  و  اصولگرا  جناح  از 

هان،سلطنت طلبان،  لبيرال(جمهوريخوا
دموكرات ها)  سوسيال  و  ملى_مذهبيون 
در  دخالت  و  حضور  با  تا  كرده  ايجاد 
جنبش  اعتراضى زنان بمانند ديگر جنبش  
هاى اجتماعى به اهداف مجزا و مشترک 

خود دستيازند.
و  خطر  زنگ  گرايشات  اين  وجود 
و  راديكال  جريان  براى  جدى  هشدارى 
با  كه  چرا  آيد.  مى  بحساب  سوسياليست 
پذيرش  شرايط تاسف بار زنان  در ايران 
احتمال بسيج قسمت اعظمى از انسانهاى 
مساوات طلب حول افكار و پالتفرم  اين 
دو گرايش  بويژه فمينيسم ليبرال  دور از 

انتظار نخواهد بود. 
جهت  بيشترى  تالش   بايستى  اينرو  از 
هاى  انديشه  و  آرا  با  رويارويى  و  مقابله 

داد   بخرج  و آنان 
جامعه را از پوچ بودن 

ادعاهايشان آگاه كرد. آنچه در اين  زمينه به 
ما مدد مى رساند نمودار ساختن مغايرت 
و رابطه معكوس  استراتژى  ايشان  با شعار 

برابرى ميان زن و مرد است. 
نشان دادن اين واقعيت كه امروزه چگونه 
آشكارا  غرب  در  راستگرا  هاى  دولت 
قرن  دو  مبارزاتى  ارزشمند  دستاوردهاى 
پيش  زنان، كارگران و كمونيست ها را يكى 
پس  از ديگرى باز مى ستانند، چگونه زنان 
كارفرما و صاحب منصب در يورش هاى 
سبعانه به طبقه كارگر از مردان پيشى گرفته 
اند، چگونه در بسيارى از ممالك پيشرفته  
مردساالرى  فرهنگ   و  مذهب  مدرن  و 
و  دينى   رهبران  و  حاكمان   همدستى  با 
هزاران  انجمن  و موسسه ى مذهبى  در 
اش   منحوس   سايه  تا  است  ترويج   حال 
مجددا بر  زندگى زنان گسترانيده شود ، 
روزه  هر  جوامع  اين  كارگر  زنان  چطور 
در محل كار توسط كارفرمايان و مديران  
مورد تجاوز و آزار جنسى قرار مى گيرند، 
يا  و  مي گردند  بيكار  شوند،  مى  استثمار 
در خانه و بيرون از منزل بقتل مى رسند 
اختصاص    خود  به  را  ما  كار  محور  بايد 
دهد تا تناقض  و ضديت استراتژى مندرج 
در مانيفست و پالتفرم هاى عالى جنابان 
بر  آنها  ى  رياكارانه  اظهارات  با  بورژوا 

همگان هويدا گردد.
 دادن اين تصوير تلخ از مشقات زنان  در 
تحت  زنان  به  صنعتى  و  پيشرفته   دنياى 
ستم در ايران مى آموزد كه تنها راه رسيدن 
به برابرى واقعى برچيدن بنيان هاى نظام  
و  رفرم  نه  است  سرمايه دارى  بربريت 
تغيير در روبناى حقوقى و سياسى جامعه 
نابود  با  تنها  كه  مي كند  ثابت  آنان  به  و  
از  مردساالرى  فرهنگ  سيستم  اين  شدن 
قوانين   زنجير  بندد،  برمى  رخت  جامعه 
اسارتبار مذهبى از دست ها  و پاهايشان 
و  درست  مسير  باالخره  و  شود   مى  پاره 
موفقيت آميز مبارزه يعنى گرد آمدن حول 
با  شدن  همگام  سوسياليستى،  گرايش  
جنبش  كارگرى ايران  و تالش  براى پيوند 
خوردن با بخش   راديكال جنبش  جهانى 

زنان را بروى آنان مي گشايد.

    محو كامل آپارتايد جنسى
 در گرو بزير كشيدن نظام سرمايه داريست

  فرشيد شكرى
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نگاهى آمارى به
 خريد و فروش  سكس

  شمسى خرمى 

تكان  و  واقعى  ولى  است  كوتاه  خبر 
دهنده، واقعيتى تلخ و شرم آور براى دنياى 
مسابقات  امسال  سرمايه داران.  و  سرمايه 
جام جهانى فوتبال در كشور آلمان برگزار 
هيچ  تنها  نه  خود  خودى  كه  امرى  شد. 
نداشت،  شرم آورى  و  عجيب  محتواى 
شادى  برگيرنده  در  بسيارى  براى  بلكه 
اما  بود.  نيز  خارق العاده  سرگرمى هاى  و 
وقتى تمام برنامه ريزى برگزارى مسابقات 
ميشويم  متوجه  كنيم،  پيگيرى  آخر  تا  را 
كه در كنار درآمدهاى حاصل از برگزارى 
يعنى  ديگرى  چاشنى  فوتبال،  بازى هاى 
طمع  و  سود  نيز  سكس   فروش   و  خريد 
صاحبان سرمايه را مى بايست تامين كند. 

برگزارى  كنار  در  گرارشات  اساس   بر   
بازيهاى جام جهانى فوتبال بين 30 هزار تا 
100 هزار زن، در وهله اول از كشورهاى 
كردن  »پيدا  خيال  به  بالتيك  چون  فقيرى 
كارهاى خدماتى و سرويسى« وارد آلمان 
شدند، ولى اين به اصطالح كارى كه انتظار 
اين زنان سيه روز را مى كشيد، فاحشگى و 
تن فروشى بود.(جهت اطالع تن فروشى 
در آلمان مثل بسيارى از كشورهاى ديگر 
برآورده  براى  است).  قانونى  اروپا،  اتحاد 
 performemre باجه ها  امر  اين  شدن 
boxes و خانه هاى متعدد ويژه اى تدارک 

داده شده بود.
كه  دهند  مى  نشان  فاكت ها  و  آمار   
كالنى  بسيار  سودهاى  سكس   تجارت 
بزرگ  كمپانى هاى  و  شركت ها  جيب  به 
هيچ  كه  ميريزد  سكس   فروش   و  خريد 
چنين  برگزارى  طبيعتا  نمى شناسد.  مرزى 
انواع  براى  طالئى  فرصت هاى  بازيهائى 
مخدر،  مواد  جمله  از  معامله،  اقسام  و 
در  آنچه  بود.  و...  بدن  ارگانهاى  سكس ، 
پيوست،  وقوع  به  آلمان  مسابقات  حاشيه 
تنها نمونه اين تصوير زشت سرمايه نبوده 
كرد،  برجسته  را  آن  آنچه  ولى  نيست،  و 

وسعت و علنى و رسمى آن بود.
عبارت  به  و  انسان  فروش   و  خريد   
صحيح تر خريد و فروش  زنان و كودكان 

مهم  بازارهاى  از  يكى  امروز  دنياى  در 
و  مافيائى  باندهاى  براى  درآمد  كسب 
بيان   Trafficking است،  جهانى  سرمايه 
اين  براى  »مدرن«  دنياى  در  بين المللى 
براى  و  اول  وحله  در  وحشيانه  تجارت 
ديگر  و  انسان  بدن  اعضاى  تجارت  بيان 

كارهاى بردگى است.
است،  جهانى  سرمايه  كه  شرايطى  در 
خريد  و  تجارت  و  مردساالرى  فرهنگ 
تعداد  است.  جهانى  نيز  سكس   فروش   و 
زيادى از زنان و كودكان مناطق فقير نشين 
و كارگران و زحمتكشان دنيا از فرط فقر 
امرار  و  زندگى  تامين  براى  و  بيكارى  و 
معاش  از كشورى به كشور ديگر قاچاق و 
مانند برده و نيروى ذخيره براى فاحشگى 
مورد استفاده قرار مي گيرند و اين در حالى 
است كه خود آنان پولى دريافت نمى كنند، 
بلكه آنچه ثروت و دارائى حاصل از اين 
تجارت ناميمون است به جيب شركت هاى 
انسان  تجارت  مى رود  تجارتى  بزرگ 
بزرگ  معامله هاى  ننگ آورترين  از  يكى 
عين  در  ولى  اروپاست  اتحاد  كشورهاى 
حال تمام دنيا حتى دور افتاده ترين دهات 
است.  برگرفته  در  را  آسيائى  كشورهاى 
براساس  آمار FN ساليانه 4 ميليون انسان 
دنيا  در  كودكان  و  زنان  اول  وهله  در  و 
قربانى تجارت و خريد و فروش  سكس  
را  ميليون   1\2 تعداد  اين  از  مى شوند. 
كشورهاى  از  مى دهند.  تشكيل  كودكان 
اروپايى شرقى به اروپاى غربى بين 120 
ساليانه  كودک  و  زن  ميليون  نيم  تا  هزار 
خريد و فروش  مى شود كه البته اين تعداد 
بيشتر  هم  باز  (يونيسف)  آمار  براساس  
و  نفر  هزار   800 به  تعداد  اين  و  است 
براساس  تحقيق محققان جهانى اين تعداد 
ساليانه  مى رسد.  باال ترى  بسيار  ارقام  به 
طور  به  كودک  و  زن   400_600 تعداد 
قاچاق به سوئد صادر مى شوند كه بيشتر 
آنها از كشورهاى بالتيك، اروپاى شرقى و 
روسيه هستند. از تعداد زنانى كه به سوئد 
وارد مى شوند %50 از كشورهاى روسيه يا 

يكى از سه كشور بالتيك هستند.
است  اروپائى  كشورهاى  از  يكى  سوئد 
و  است  سكس   كننده  وارد  خود  هم  كه 
ترانزيت براى وارد كردن  كشور  هم مثل 
و  آلمان  دانمارک،  كشورهاى  به  سكس  

هلند عمل مى كند.
وارد شدن به سوئد بيشتر با ماشين از راه 
صورت  دريائى  راه  از  قايق  يا  و  زمينى 
هزاران  ساليانه  ترتيب  همين  به  مى گيرد. 
كودک و زن به كشورهاى نروژ و فنالند 
وارد مى شوند. كودكانى كه به كشورهاى 
از  بيشتر  مى شوند  وارد  غربى  اروپاى 
بلغارستان،  آلبانى،  نظير  كشورهائى 
لت لند،  كراتين،  سابق،  يوگسالوى 
رومانى،  روسيه،  لهستان،  مالداوين، 
شالواكين، مجارستان، اوكرائين و روسيه 
سفيد هستند، ولى هستند كودكانى هم كه 
از كشورهاى آمريكاى جنوبى و يا جنوب 
شرقى آسيا و يا آفريقاى غربى خريدارى 

مى شوند.
عليه  قانونى  هيچ  دنيا  كشورهاى  اكثر  در 
تجارت انسان وجود ندارد و اگر هم وجود 
و  كوتاه  بسيار  مجازات هاى  باشد  داشته 
ناچيزى است كه البته امرى بسيار بديهى 
و طبيعى است، چرا كه كشورهاى بزرگ 
گسترش   عامل  و  بانى  خود  سرمايه دارى 
اين تجارت و رونق دادن آن در سطح دنيا 
هستند، بنابراين هيچ دليلى براى جلوگيرى 
اين  جانب  از  نمى تواند  آن  گسترش   از 
قاچاقچيان عمده و بين المللى وجود داشته 
و  رشد  و  سرمايه  كه  جامعه اى  در  باشد. 
گسترش  آن پايه و مبناى آن جامعه است، 
پيكر آن  با  معامله  و  كاال  به  انسان  تبديل 
يكى از نتايج عملى اين بنيادهاست و در 
اين ميان زنان و كودكان كه ضعيف ترين 
و كم درآمد ترين اقشار اين جامعه به لحاظ 
اقتصادى هستند، موضوع كار اين معامله 

مى شوند.
كه  است  اين  در  سرمايه  دنياى  وقاحت 

و  توسعه  براى  وسيله اى  هر  از 
گسترش  اين امر استفاده مى كند، 
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به طوريكه در فيلم هاى سينمائى 
دنياى  تبليغات،  تلويزيونى،  و 
مد و موسيقى و به همين ترتيب 
ادبيات و وسايل ارتباط جمعى، از زنان و 
چهره اى  دادن  جلوه  براى  جوان  دختران 
»زيبا« و جعلى از روسپى گرى و خريد و 
شود.  مى  استفاده  كودكان  و  زنان  فروش  
انگار زنان و كودكانى كه به زور و ناچار 
انتخاب  شده اند،  فاسد  معامله  اين  وارد 

دلبخواهشان بوده است.
صورت  به  دنيا  سطح  در  انسان  تجارت   
بسيار ساده تر و بدون ريسك كمتر نسبت 
مى گيرد.  صورت  مخدر  مواد  قاچاق  به 
شركت هاى   ،FN خود  گزارش   براساس  

ساليانه  انسان  قاچاق  بزرگ 
درآمد  دالر  ميليارد  حدود 7 
دارند، اين آمار نشان مى دهد 
كه قاچاق انسان سومين منبع 
دنيا  سطح  در  بزرگ  درآمد 
مخدر  مواد  تجارت  از  بعد 
دليل  بى  است.  اسلحه  و 
سكس   تجارت  كه  نيست 
صنعتى و كاالئى شده ناميده 
آن  جهانى  سرمايه  شود.  مى 
چنان گنديده و توسعه يافته 
خود  بقاى  براى  كه  شده 
بى فور  شدن»  «كاالئى  به 
سطح  در  بشرى  وجودهاى 
عبارت  به  دارد.  احتياج  دنيا 
ديگر بازارهاى مبادلى سكس  
آنچنان رونق پيدا كرده است 
كه در آن زنان و كودكان به 
سكس   مشخصه  با  كاال هائى 
صنعت  شده اند.  تبديل 
هتل داران  كمك  با  توريستى 
بزرگ و شركت هاى هدوائى 

به  كه  است  وسيعى  بسيار  درآمد  منبع 
دولت ها نيز سود بسيار فراوانى مى رساند. 
در  گرى  روسپى  درآمد   ،1995 سال  در 
تايلند بين 59 و 60 درصد بودجه دولت 
سازمان   ،1998 سال  در  داد.  تشكيل  را 
بين المللى كار اعالم كرد كه روسپى گرى 
فعاليت هاى  مجموع  درصد   14 و   2 بين 
اقتصادى تايلند، اندونزى، مالزى و فيليپن 
منبع،  همين  براساس   و  داد.  تشكيل  را 
 4 ساليانه  تايلند  در  توريستى  صنعت 

ميليارد دالر عايدى دارد.
به  مى توانند  جهانى  كنندگان  مصرف 
نوجوان  و  جوان  پيكرهاى  به  سادگى 
برزيل،  چون  كشورهاى  از  »خارجى« 

كينا،  روسيه،  كوبا،  نيكاراگومه،  ويتنام، 
جاهاى  از  بسيارى  و  فيليپين  سرى النكا، 
است  بزرگى  ننگ  اين  يابند.  دست  ديگر 
و  پول  بين المللى  صندوق  پيشانى  بر 
بانك جهانى پول وقتى به جاى پرداخت 
وام هاى وصول نشده از جانب كشورهاى 
و  تشويق  را  آنان  صنعتى«  پيشرفته  »غير 
بازار  به  شدن  وارد  و  گسترش   به  وادار 
دست  اين  از  مى كند.  سكس   تجارت  و 
نپال،  چون  كشورهائى  به  ميتوان  نمونه ها 
تايلند، هند، هنگ كنگ و بنگالدش  اشاره 
شكل  به  ميتوان  كه  اينجاست  از  كرد. 
كه  تجارتى  توصيف  در  بردگى  جديد 
موضوع آن ميليون ها زن و كودک طبقات 

اشاره  دنياست،  مختلف  جوامع  تنگدست 
به  تجاوز  و  خشونت  ربائى،  آدم  كرد. 
زور از مهمترين عوامل رونق اين صنعت 
قريب  اكثريت  است.  غيرانسانى  و  كثيف 
به اتفاق كسانى كه موضوع صنعت سكس  
از  كه  هستند  آنهائى  مى دهند  تشكيل  را 
مورد  كودكى  از  و  پائين  بسيار  سنين 
سواستفاده هاى به كرات جنسى و جسمى 
قرار گرفته اند و از كشورى به كشور ديگر 

ربوده شده اند.
 در تمام طول تاريخ بشريت، فاكتورهائى 
چون فقر،  بيكارى، جنگ هاى توسعه طلبانه، 
مذهب  و  قومى  اقليت هاى  زنان  استثمار 
(بعضى از مذاهب تن فروشى و خريد و 

فروش  زنان و كودكان را مشروع مى دانند) 
در  روسپى گرى  گسترش   عامل  و  مسبب 
سطح جهان بوده و كماكان به قوت خود 

باقى است.
بارز  نمونه  ويتنام  عليه  آمريكا  جنگ   
عامل گسترش  روسپى گرى در كشورهاى 
چون تايلند و فيليپين است چرا كه تايلند 
پشت  پايگاه  نقش   ويتنام  عليه  فيليپين  و 
طبعا  و  داشتند  آمريكا  ارتش   براى  جبهه 
آمريكا  ارتش   ارضاى  و  داشتن  نگه  براى 
و  »عيش   اسباب  كردن  فراهم  و  برقرارى 
نوش« از طريق روسپى گرى زنان «ميزبان» 

و برپائى قمارخانه ها الزم بود.
ارتش   توسط  كره  اشغال  جريان  در 
قرار  همين  از  جريان  نيز  ژاپن 
بعد  به  مقطع  همان  از  و  بود 
بزرگ  مراكز  از  يكى  به  كره 
فروش   و  خريد  و  روسپى گرى 
سكس  تبديل شده است. اشاره 
طول  در  كه  جنگ هائى  همه  به 
و  افتاده  اتفاق  بشريت  تاريخ 
تاثيرات مخرب و منفى كه اين 
روسپى گرى  توسعه  بر  جنگ ها 
جهانى  و  محل  فروشى  تن  و 
است  زياد  آنقدر  است،  داشته 
كه در گنجايش  اين مقاله نيست 
و خود جاى بررسى جداگانه اى 

دارد.
مورد  در  ارقام ها  و  آمار   
و  زنان  تردد  و  روسپى گرى 
و  سرسام آور  بسيار  كودكان 

تكان دهنده است.
گزارش هاى  از  يكى  براساس  
يونيسف و يك مجله دانشگاهى 
در  زن  ميليون   2  ،)1( پاريس  
تايلند، 300 هزار در فيليپن، يك 
ميليون در اياالت متحده، 50 تا 400 هزار 
در آلمان، 500 هزار در فيليپن، نزديك به 
8 ميليون در هند، 6 تا 5\7 ميليون در كره، 
42 هزار در مالزى، بين .6 تا 200 هزار در 
ويتنام، 25 هزار در هلند و 500 هزار در 

اندونزى مشغول تن فروشى هستند.
كه  كودكانى  آمار  گزارش ها،  همين  طبق 
ساليانه به خريد و فروش  مى رسند و مورد 
سواستفاده جنسى و جسمى قرار مى گيرند 
اگر از ارقام ذكر شده در باال بيشتر نباشد، 
از  يكى  در  مثال  عنوان  به  نيست.  كمتر 
»طبق  است:  آمده  يونيسف  گزارش هاى 

طى  بررسى ها  برخى  برآورد 
روسپى«  كودک  يك  سال  يك 
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به 2000  جنسى اش  را  خدمات 
نفر مى فروشد«.

در جريان تردد و خريد و فروش  
در  معامله  اين  دالالن  كودكان،  و  زنان 
دالر  ملياردها  ساليانه  ترانزيت  كشورهاى 
آمريكائى به جيب مى زنند، چرا كه زنان 
قيمت هاى  به  شده  خريدارى  كودكان  و 
بسيار باالترى به كمپانى ها و موسسه هاى 
مى رسند  فروش   به  روسپى گرى  بزرگ 
بسيار واضح است كه درصدى از درآمد 
و  محلى  دولت هاى  جيب  به  معامله  اين 

غيرمحلى هم مى رسد.
در  كودكان  و  زنان  قاچاق  و  تردد  براى 
بزرگ  شركت هاى  از  غير  به  دنيا  سطح 
تاكسى رانى،  شركت هاى  هواپيمائى، 
و  كاميونرانى  نقل  و  حمل  كمپانى هاى 
نقش   قايقرانى  و  كشتيرانى  شركت هاى 
محلى  پليس هاى  دارند،  اساسى  و  عمده 
همكار  و  چاشنى  هم  بين المللى  پليس   و 
تنها  است  واضح  آنچه  است،  راهشان 
به  كودكان  و  زنان  فاجعه  اين  قربانيان 
زور وارد شده در اين معامله استثمارگرانه 
است كه غير از تن و وجود خود امكانى 
در اختيار ندارند، تنى كه به كاالئى براى 
خريد و فروش  براى سرمايه جهانى تبديل 
و  خطرات  هم  بايد  كه  تنى  است،  شده 
متحمل  زور  به  را  تردد  اين  ريسك هاى 
بين  از  هم  موارد  از  بسيارى  در  و  شود 
برود. پيكرى كه از همان روز اول كه وارد 
اين معامله نابرابر شده با زور، خشونت، 
تجاوز، فشارهاى روحى و روانى، شكنجه 
روبرو  انسانيش   حرمت  به  بى احترامى  و 
اوليه ترين  حتى  كه  پيكرى  است.  شده 
حقوق انسانيش  يعنى قدرت تصميم گيرى 
همه  از  غير  است.  شده  سلب  آن  از 
بى حقوقى ها و خطراتى كه در باال به آن 
اشاره شده و جان زنان و كودكان فالكتبار 
را تهديد مى كند، بايد بيمارهاى واگيردار 

جنسى و نازائى را هم اضافه كرد.
به  مبتال  روسپيان،  از  زيادى  بسيار  درصد   
بيمارى ايدز مى شوند كه آنها هم به نوبه خود 
آن را به كودكانشان منتقل مى كنند، در غرب، 
%65 نازائى زنان به علت بيمارى هاى مقاربتى 
شريكان زندگيشان در نتيجه آميزش  جنسى در 
مقابل پرداخت پول است، تازه اين هم آخرين 
جنسى  بردگان  دامنگير  كه  نيست  مصيبتى 
مى شود، در دام مواد مخدر افتادن و معتاد شدن 
به آن از ديگر عواملى است كه زندگى و هست 

و نيست اين قربانيان را تهديد مى كند.
مشخصا  و  خاورميانه  كشورهاى  مورد  در 
نيست.  دست  در  زيادى  آمار  متاسفانه  ايران 
فساد  كانون  به  دبى  است  مشخص   آنچه 

است.  شده  تبديل  منطقه  خوشگذرانى  و 
سرمايه داران  و  بزرگ  ثروتمندان  از  بسيارى 
شيخ نشين هاى  توريستى  مركزهاى  در  ايرانى 
خليج فارس  سرمايه گذارى مى كنند تا با بناى 
همپايان  از  روسپگرى  مراكز  و  قمارخانه ها 
جهانى خود عقب نيافتند. جمهورى اسالمى نه 
تنها در مقابل اين النه هاى فساد سكوت اختيار 
دست اندركاران  خود  از  بسيارى  بلكه  كرده 
رژيم در سرمايه گذارى هاى اين منطقه شريك 
تجارت  اين  از  هنگفتى  پول هاى  و  هستند 
شبكه هاى  اين  بر  عالوه  مى زنند.  جيب  به 
سازمان يافته قاچاق زنان و دختران با به كار 
فقر  از  دختران  چون«نجات  حربه هائى  گرفتن 
خانوادگى» و «فراهم آوردن زندگى بهتر براى 
دست  قربانى  زدگان  ماتم  اين  شكار  به  آنان» 
مى زنند و آنها را روانه دبى و پاكستان مى كنند. 
اكثريت قريب به اتفاق اين زنان و دختران در 
خط  زير  در  و  دارند  سكونت  شهرها  حاشيه 
كه  هستند  كسانى  اينان  مى كنند.  زندگى  فقر 
پدرانشان دچار مواد مخدر شده و يا به نوعى 
ديگر زير بار فقر و فالكت دست و پنجه نرم 
از  نجات  براى  خانوده هايشان  لذا  مى كنند. 
فقر و بدبختى و گيرآوردن لقمه اى نان دست 
سكس   قاچاقچيان  به  دخترانشان  فروش   به 
مى زنند. قاچاقچيان و دالالن اين نوع دختران 
را به عنوان فرزند »خوانده« خريدارى كرده و 
جنسى  بردگان  عنوان  به  را  آنان  مدتى  از  بعد 

وارد بازارهاى دبى و پاكستان مى كنند.
و  بقا  و  معامله هائى  چنين  كه  است  واضح 
جمهورى  عوامل  همكارى  بدون  آن  گسترش  

غيرممكن،  است  امرى  اسالمى 
بناى  و  پايه  وقتى  كه  چرا 
جمهورى اسالمى براساس  اختناق 
زندگى  جنبه هاى  برهمه  كنترل  و 
است،  شده  گذاشته  شهروندان 
واحدى  هيچ  و  ارگانى  هيچ 
مگر  نيست،  كارى  ادامه  به  قادر 
جمهورى  خود  دخالت  با  اينكه 
اسالمى باشد. عالوه بر اين دسته 
شد،  اشاره  باال  در  كه  دختران  از 
كوچه هاى  كوچه پس   و  خيابان ها 
اكثريت شهرهاى ايران پر از زنان 
و دخترانى است كه از فرط فقر و 
زندگى  گذراندن  براى  و  بيكارى 
خود و فرزدانشان اجبارا به گدائى 
بديهى  مى پردازند.  فروشى  تن  و 
مناسبى  طعمه هاى  اينان  است 
در  انسان  قاچاقچيان  شكار  براى 
سطح  در  بعدها  و  داخلى  سطح 
بين المللى هستند. از همه اينها كه 
بگذريم جمهورى اسالمى با به راه 
اندازى و به سطح قانون در آوردن 
فحشاى  بگوئيم  بهتر  يا  صيغه 
زنان  از  بسيارى  دولتى،  و  رسمى 
و دختران كودک و نوجوان را به 
دام تن فروشى انداخته و آنان را 
به عرصه بازار و تجارت سكس  وارد مى كند. 
خواسته  بر  كه  ذكاوتى  با  اسالمى  جمهورى 
حكومتيش   دستگاه  و  دم  تمام  طبقاتى  پايه  از 
يعنى  هميشگيش   حربه  از  استفاده  با  و  است 
هم  جنسى  بردگى  عرصه  در  اسالم  و  مذهب 
همه  روى  و  گرفته  پيشى  همپالگى هايش   از 
كرده  سفيد  را  جهانى  سرمايه داران  و  سرمايه 

است.
جنسى  استفاده  و  روسپگرى  كالم  خالصه 
كاالئى  ديگر  عبارت  به  و  كودكان  و  زنان  از 
شدن پيكر زنان و كودكان ريشه در مناسبات 
طبقاتى جارى در جهان دارد، زيرا كه شرايطى 
را بوجود آورده كه زن عالوه بر كاال شدن به 
عنوان نيروى كار، بتواند تن خود را نيز به عنوان 
كاال در مقابل مبلغ ناچيزى به فروش  برساند، و 
رهائى از آن مستلزم انترناسيوناليستى است كه 
بتواند در عرصه بين المللى در جهت رهائى از 

مناسبات طبقاتى جارى در جهان گام بردارد.
براى  دنيا  ستمديدگان  شدن  متشكل  اميد  به 

اين انترناسيونال!
______________________

منابع 
مقاله  در  شده  ذكر  ارقام  و  آمار  تمام   (1
مجله  يك  و  يونيسف  سايت  از  برگرفته 
دانشگاهى چاپ پاريس  به اسم «مجموعه 

سرمايه و بشريت» است.
2) صيغه در اسالم و تعدادى از مذاهب 

رايج مثال در هند.
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من نمى خواهم با قلم زندگى كنم بلكه 

ميخواهم قصه هايم را با زندگيم بنويسم.
                                               مرضيه احمدى سكويى

افتخار
من يك زنم

من از ويرانه هاى دور شرقم 
زنى كه از آغاز با پاى برهنه

عطش تند زمين را در پى قطره اى آب  درنورديده است
زنى كه از آغاز با پاى برهنه

همراه با گاو الغرش در خرمنگاه از طلوع  تا غروب
از شام تا بام سنگينى رنج را لمس كرده است

من يك زنم از ايالت و آواره ى دشت ها و كوه ها
زنى كه كودكش را در كوه بدنيا مى آورد

و بزش را در پهنه ى دشت از دست مى دهد
                                     و به عزا مى نشيند

من مادرم
من خواهرم

من همسر صادقم
          من يك زنم

زنى از ده كوره هاى مرده ى جنوب
زنى كه از آغاز با پاى برهنه
سراسر اين خاک تب كرده را

         در نوريده است
من از روستاهاى كوچك شمالم

زنى كه از آغاز در شاليزارها و مزارع
تا نهايت توان گام زده است

من يك زنم كارگرى كه دست هايش
        ماشين عظيم كارخانه را

                     به حركت در مى آورد
هر روز توانايش را دندانه هاى چرخ ريزريز مى كند

                                 پيش چشمانش
زنى كه از عصاره ى جانش

    پروارتر مى شود الشه ى خونخوار از تباهى خونش
        افزونتر مى شود سود سرمايه دار

زنى كه مترادف مفهومش
        در هيچ جاى فرهنگ ننگ آلود شما

                                               وجود ندارد
دستهايش سفيد

    قامتش ظريف
                  كه پوستش لطيف

                           و گيسوانش عطرآگين باشد
من يك زنم با دست هايى كه از تيغ تيز درد و رنج ها

                                  زخم ها دارد
زنيكه قامتش از نهايت بى شرمى شما

در زير كار توانفسرا  آسان شكسته است
زنى كه در سينه اش دلى آكنده از زخمهاى چركين

                                        خشم است
زنيكه در چشمانش

           انعكاس گلرنگ گلوله هاى آزادى
                       موج مى زند

من يك زنم 
زنى كه مترادئف مفهومش

      در هيچ جاى فرهنگ ننگ آلود شما 
                           وجود ندارد

زنيكه پوستش آيينه آفتاب كوير است
              و گيسوانش بوى دود مى دهد

تمام قامت من نقش رنج و پيكرم تجسم كينه است
پرورده  سالح  گرفتن  براى  كار  دستانش را  كه  زنى 

است
من زنى آزاده ام 
زنى كه از آغاز

پا بپاى رفيق و برادرم
        دشت ها را درنورديده است

زنيكه پرورده است 
         بازوى نيرومند كارگر

              دستان نيرومند بزگر
                 من خود كارگر

                    من خود برزگر 



روز اول ماه مه ، روز اتحاد و همبستگى 
جهانى طبقه كارگر هر سال در اقصى  نقاط 
برگزارمى شود.  گوناگون  اشكال  به  جهان 
روزى كه طبقه كارگر با عزم و اراده خود 
همگام با ديگر معترضين به مناسبات نظام 
به  را  خود  عظيم  مارش  سرمايه دارى، 

نمايش مى گذارد. 
امسال روز جهانى كارگر در شرايطى برگزار 
متفاوت  دنيايى  در  كارگر  طبقه  كه  شد 
بيشتر  شدن  جهانى  با  يعنى   گذشته  از 
ابزارهاى  ددمنشان  حمله  مورد  سرمايه، 
تحقير و سركوب اين نظام نابرابرگرديده و 
به عنوان محرومترين طبقه جامعه در اكثر 
كشورهاى جهان در شرايطى كامال دشوار 
و در بى حقوقى كامل روز را به شب مى 
رسانند و زمان را سپرى مى كنند، در واقع 
اكثريت قريب به اتفاق كارگران با فقر و 

تنگدستى دست و پنجه نرم مى كنند.
كامل  كننده  توليد  خود  كه  كارگر،  طبقه   
امكانات  تمام  و  جامعه  سامان  و  ثروت 
ابتدايى  از  خود  است،  انسانى  زندگى 
ترين حقوق  محروم امكانات يك زندگى 
عادى جامعه است. حاصل و ارمغان نظام 
براى  دارى  سرمايه  نابرابر  مناسبات  و 
چيزى  محروم  اقشار  ديگر  و  كارگران 
غير از فقر و تنگدستى ، جنگ و آوارگى، 
بيمارى و اعتياد و هزاران درد و مصايب 

ناگفتنى ديگر نيست.
طبقه  اين  دست  به  انسانى  جامعه  بنياد 
حاليكه  در  مى شود  آراسته  و  پايه ريزى 
سود حاصل از اين زحمات و جان كندن 
ها مستقيما به جيب  طبقه اى كه  حاكم 
اين  سامان  و  ثروت  و  قدرت  صاحب  و 

دنياى نابرابر است ، مى رود.  
 زنان كارگر بخش وسيعى از طبقه كارگر 
زندگى  شرايط  ولى  دهند،  مى  تشكيل  را 
شرايطى  كارگر،  مردان  با  مقايسه  در  آنها 
و  بارتر  اسف  بمراتب  و  نابرابر  كامال 

ناهموارتر است.
نظام سرمايه دارى براى اداره اين نظام و 

سيستم و براى تلنبار كردن سود بيشتر نياز 
به استثمار شديد و استفاده از نيروى كار 
ارزان كارگران  و بويژه زنان كارگر دارد 
نابرابرى  اين  امر  اين  به  رسيدن  براى  و 
حقوقى و تبعيض بين زنان و مردان يك 
ضرورت تاريخى براى نظام سرمايه دارى 

است.
ايجاد تبعيض و ستم جنسى در ميان زنان و 
مردان  كارگر ابزار دست سرمايه دارى براى 
اين سودآورى هنگفت است. براى استثمار 
ابتدايى ترين  به  بردن  يورش  با  و  شديد 
حقوق كارگران و بويژه با پرداخت  نازل 
براى  را  راه  كارگر  زنان  به  دستمزد  ترين 
رسيدن به اين اميال غيرانسانى خود هموار 
مى كند، پس بنابراين زنان كارگر بزرگترين 

قربانيان اين سياست هستند.
تاريخا زنان به داليل بى حقوقى خود در 
آپارتايد  بر  متكى  و  ساالرانه  مرد  جامعة 
جنسى به پايين ترين مزد و حداقل حقوق 
خود  كار  نيروى  فروش  به  آماده  مزايا  و 
گرديده تا بدينوسيله بتوانند بخشى از بار 
سنگين فشار زندگى را سبك كنند و براى 
تامين معاش خانواده خود تالش كرده اند.

 استثمار زنان در نظام سرمايه دارى تنها به 
كار و شغل آنها در خارج از محيط خانه 
جسمى  با  زنان  بلكه  شود،  نمى  محدود  
خسته و فرسوده به محض رسيدن به خانه 
خانگى  كار  يعنى  را  كارخود  دوم  شيفت 
مجانى  كامال  كه  كارى  كنند،  مى  آغاز  را 
پرداخت  مقابلش  در  مزدى  هيچ  و  است 

نمى شود.
جنسى  تبعيض  بناى  زير  خانگى  كار   
برابرى  و  زنان  اقتصادى  استقالل  است، 
مردان  با  مساوى  كار  مقابل  در  فردى 
به  اروپايى  و  غربى  جوامع  بيشتر  در  كه 
برخورد  معناى  به  هنوز  مى خورد،  چشم 
راديكال با كار خانگى نيست. تاريخا كار 
گويا   كه  طبيعى  امر  يك  مثابه  به  خانگى 
براى زنان تقدير اذلى و ابدى، رايج بوده 
و هست و به عنوان يك كار طبيعى و غير 

بدون  و  است  درآمده  ارزش گذارى  قابل 
سرمايه دارى  نظام  به  مزدى  هيچ گونه 
جيره  بى  و  خانگى  كار  شود.  مى  تقديم 
جامعه  بى امكاناتى  روى  زنان  مواجب  و 
براى شهروندان خود پوششى مى گذارد، 
به عنوان مثال اگر زمانى مرد خانه كه خود 
در  يا  و  شود  مريض  هست  هم  كارگر 
حين كار نقص عضو پيدا كند  به شيوه اى 
زنش  به  وى  از  پرستارى  اتوماتيك  كامال 
سرمايه دارى  جامعة  و  مى شود  سپرده 
مى  وضعيت  اين  بانى  و  باعث  خود  كه 
باشد از اجراى وظيفه خود مبرا مى شود. 
دقيقا به همان شيوه در اكثر جوامع مادر، 
خواهر و همسر وظيفه جامعه را در مقابل 
مى  انجام  خانه  محيط  در  خانواده  مردان 
دهند. ساده تر بگوييم زن در محيط خانه 
خدمتگزار همسر، پدر، برادر و گاها پدر 
همزمان  و  هستند  خويش  شوهر  برادر  و 
نبايد از پرورش و تربيت فرزندان خويش 
آينده  نسل  آوردن  بار  از  و  كنند  غفلت 
محض  به  اغلب  كنند.  كوتاهى  كارگران 
ازجانب  لغزش  كوچكترين  آمدن  پيش 
محسوب  مجرم   اولين  مادران  ها،  بچه 
به  ها  كوتاهى  و  گناهان  تيغ  و  مى شوند 
آنها اصابت ميكند، اين و ظيفه اى است كه 
دارى  سرمايه  نظام  جانب  از  مستقيم  غير 
را  آينده  نسل  كه  شده  تحميل  زنان  به 
براى استثمار پرورده  كرده و آنها را براى 
فروش نيروى كار خود جانشين والدنيشان 

كنند.
خويش  خانواده  معاش  امرار  براى  زنان   
در دشوارترين شرايط كار تالش مى كنند 
انجام  به  وجه  بهترين  به  را  وظيفه  اين  تا 

برسانند.
 زنان خانه دار بخش وسيعى از طبقه كارگر 
هستند كه نيروى كار خود را بدون دستمزد 
كنند،  مى  تقديم  دارى  سرمايه  نظام  به 
كارى كه شغل به حساب نمى آيد و هيچ 

حق و حقوقى در قبالش پرداخت 
نمى شود و آينده اى كامال تاريك 

كار خانگى
 و موقعيت زنان خانه دار

  گالويژ حسينى
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را انتظار مى كشد. با اين وصف 
حتى در ميان خانواده خويش نيز 
از كمترين حقوق انسانى بهره مند 
اجراى  و  گرفتن  در  خانواده  مرد  است.  
تصميمات مربوط به زندگى مشترک راى 
به  شناسد،  نمى  رسميت  به  را  زن  نظر  و 
و  متولد  نظامى  و  جامعه  در  اينكه  دليل 
پرورش يافته است كه بر مبناى زن ستيزى 

و آپارتايد جنسى پايه ريزى شده است.
زن بايد براى بيرون رفتن از خانه بايد از 
شوهر، پدر و برادر خويش اجازه بگيرد. 
عليرغم تمام درد و مصايب اجتماعى زنان 
خانه دارى به عنوان شغل به حساب نمى 

آيد وهيچ آينده اى ندارند.
زنان خانه دار تمامى عمر خود را صرف 
مريضى  هنگام  در  و  مى كنند  دارى  بچه 
نظافت  هنگام  پرستارند،  خانواده  اعضاى 
آنها  گرسنگى  هنگام  و  نظافتچى  كردن 
تربيت  براى  تالشى  هيچ  از  و  آشپزند 
كردن  اداره  و  خود  فرزندان  پرورش  و 

زنان  همين  ولى  كنند  نمى  دريغ  خانواده 
در هنگام پيرى به تنهايى در كنج تاريك 

خانه زندگى را با مرگ تقسيم مى كنند.
 كار خانگى در هيچ گوشه اى از اين دنياى 
نابرابر به عنوان كار محسوب نمى شود و 
در"پيشرفته  حتى  كشورى  هيچ  قانون  در 
زنان  از  اسمى  دنيا  كشورهاى"  ترين 
به  متعلق  مزاياى  و  حقوق  از  و  خانه دار 
آنها برده نمى شود، درست به همين دليل 
جزو  دار  خانه  زنان  گوييم  مى  كه  است 
بى حقوق ترين افراد جامعه محسوب مى 

شوند. 
داراى  كه  كارى  مثابه  به  بايد  خانگى  كار 
ارزش مشخص اقتصادى است به رسميت 
در  آن  ارزش  بنابراين  و  شود   شناخته 
منظور  هركشورى  داخلى  ناخالص  توليد 
كار  ساعت  يك  ارزش  متوسط  و  شود 
خانه بايد ارزش يك ساعت كار در جامعه  

به حساب آيد.
و  اجتماعى  بيمه  از  بايد  دار  خانه  زنان 

حقوق بازنشستگى كامل برخوردار باشند 
آسايش  در  خود  زندگى  آخر  روزهاى  و 

امنيت بگذرانند.
و  زنان  حقوق  كردن  تامين  آيا  ولى   
ابديت  واقع  در  آنها  به  دستمزد  پرداخت 

بخشيدن به كارخانگى زنان نيست؟ 
 ما آرزوى دنيايى بهتر را داريم ، دنيايى كه 
خانواده  اعضاى  برابر  وظيفه  خانگى  كار 
انجام  مقابل  در  هيچگاه  مردان  و  باشد 
دادن گوشه اى از كار خانگى فكر نكنند 
كه به شريك زندگى خود كمك مى كنند، 
بلكه وظيفه خود را در مقابل يك زندگى 

مشترک انجام دهند.
نابرابر  مناسبات  و  نظام  اين  از  رهايى   
سرمايه دارى و از تمام كارهاى بى جيره 
و مواجب و تبعيضات جنسى، نيازى مبرم  
به مبارزه  و اتحاد و همبستگى طبقه كارگر 
و جنبش رهايى بخش زنان دارد. پيش به 

سوى دنيايى برابر براى همه انسان ها.
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بند 35 بيانيه حقوق زنان
 مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

زنان بايد از فشار كار خانگى رهايى يابند و شركت آنها در زندگى اجتماعى تسهيل شود.
انجام امور منزل و مراقبت از خانواده بخش اعظم وقت و انرژی جسمى و فكرى زنان را به خود مى گيرد و مانع بزرگى براى 
پرورش استعدادهاى زنان و محدوديت جدى اى بر امكان حضور و شركت زن در زندگى اجتماعى است. تحقق علمى حقوق 

و آزادى هاى فردى و اجتماعى زنان تنها به درجه اى ممكن است كه زنان از قيد كار خانگى رها شده باشند.
كار خانگى امر مشترک مرد و زن در خانواده است و براى اينكه مردان و زنان در كنار انجام كار خانگى از مشاركت در زندگى 

اجتماعى و از فراغت فردى برخوردار باشند تسهيل و انجام هر چه بيشتر كار خانگى توسط جامعه امرى حياتى است.
بخش عمده كار خانگى هم امروز مى تواند و بايد توسط جامعه سازمان داده شود و انجام گيرد. بخش اجتناب ناپذير كار 
خانه نيز مى تواند و بايد با توليد و عرضه مناسب تر و بيشتر محصوالت و وسايل الزم براى امور منزل و همچنين سازماندهى 

مناسب تر خدمات اجتماعى به شدت تسهيل شود.
به اين منظور الزم است اقدامات زير، فورا از جانب دولت آغاز شود.

 دولت موظف است غذاخورى ها و رختشويى هاى عمومى در كليه محالت ايجاد نمايد اين امكانات بايد به سهولت براى 
همگان قابل دسترسى و استفاده باشد.

مالحظات  بدون  را  هستند  خانگى  كار  تسهيل  جهت  در  كه  وسائلى  و  محصوالت  خدمات  عرضه  است  موظف  دولت   
سودجويانه گسترش دهد.

 دولت موظف است عرضه محصوالتى كه نگهدارى كودكان را در خانواده تسهيل ميكند. با عايت كامل موازين بهداشتى و 
ايمنى و بدون هيچ گونه مالحظات سودجويانه افزايش و گسترش دهد.

 دولت همچنين مى بايد مراكز ويزه بهداشتى و پزشكى كودكان را در سطح محلى ايجاد نمايد. بنحوى كه اين مراكز در مورد 
امر تغذيه و بهداشت كودكان و نگهدارى از كودكان هنگام بيمارى به كليه پدران و مادران حتى در منزل آنها منظما مشاوره و 

خدمات عرضه كند.
 دولت موظف است زمينهاى بازى ويزه كودكان را در كليه محالت شهرى و روستايى با رعايت كامل موازين بهداشتى و ايمنى 

ايجاد نمايد.
 دولت موظف است شبكه وسائل نقليه عمومى. معمارى ساختمانها و شهرسازيها را بنحوى  اصالح كند و گسترش دهد كه 
امكان حمل و مراقبت نوزادان و كودكان بنحو امنى در همه جا فراهم باشد. اين امر كمك ميكند تا مراقبت از كودكان. پدر و 

مادر را ناگزير از خانه نشينى نكند.
 دولت موظف است در كليه محالت شهرى و روستايى مراكز خريد متمركزى ايجاد كند تا خريد مايحتاج روزانه و وسائل 

منزل به سهولت و با صرف وقت معقولى از جانب مرد يا زن مقدور باشد.



نمى دهند،  تشكيل  را  خاصى  طبقه  زنان 
و  شونده  استثمار  طبقات  درون  در  بلكه 
استثماركنندگان  دارند.  قرار  استثماركننده 
با  كه  هستند  ثروت  و  قدرت  صاحبان 
اعدام،  و  شكنجه  و  زندان  پليس،  ارتش، 
عقب مانده ترين  كارگيرى  به  با  حتى 
بورژوازى،  گرايشات  پوسيده ترين  و 
و  ناسيوناليستى  و  مذهبى  خرافات  يعنى 
مردساالرى، نيروى كار، يعنى كارگران را 
كه ناچار به فروش نيروى كارشان هستند، 
مطلب  اين  در  مى كنند.  استثمار  شديدا 
ما از آن بخش از زنان كه داراى مشاغل 
نمى كنيم،  بحث  هستند،  خانه  از  خارج 
مورد  را  زنان  از  بخش  آن  وضعيت  بلكه 
و  خانه  توليد  در  كه  مى دهيم  قرار  بحث 

خانواده فعاليت دارند.
از اين كه زنان خانه دار، در توليد و روابط 
مناسبات سرمايه دارى و تحوالت انقالبى 
مورد  كم تر  متاسفانه  دارند  نقشى  چه 
گرفته  قرار  بررسى  و  تحليل  و  پژوهش 
است. منافع سرمايه دارى حكم مى كند كه 
را  كار  نيروى  دارد  امكان  كه  آن جايى  تا 
ارزان تر بخرد تا قادر شود روزانه به ارقام 
سرمايه خود بيفزايد  و به انباشت سريع تر 
سرمايه دست پيدا كند. در چنين شرايطى 
براى سرمايه دار سن و جنس فروشندگان 
آنچه  بلكه  نيست،  مهم  اصال  كار  نيروى 
كه اهميت دارد كسب سود بيش تر است. 
و  ارزان  كار  نيروى  زنان،  و  كودكان 

مناسب ترى براى سرمايه داران هستند. 
صنعتى،  بخش  در  زنان  اشتغال  عموما 
اندازه  چه  تا  كه  دارد  امر  اين  به  بستگى 
به كار آن ها نياز است؟ بنابراين، زنان، به 
عنوان ارتش ذخيره اى به حساب مى آيند  
و تنها در مواقعى كه نيروى كار كم است 
به كار پذيرفته مى شوند. زمانى كه نيروى 
كار مازاد است زنان اولين گروهى هستند 
امروز در  اما  اخراج مى گردند.  كار  كه از 
كشورهاى پيشرفته صنعتى ديگر نمى توان 

زنان را در سطح وسيعى خانه نشين كرد.
خانگى  كار  اول،  صنعتى  انقالب  در  اگر 

بازار  وارد  بسيارى  زنان  و  شد  رنگ  كم 
كار اجتماعى شدند، حتى كودكان زيادى 
نيز به طور بى رحمانه توسط بورژوازى به 
كار گرفته شدند، اما با افزايش استفاده از 
ماشين آالت در جريان توليد، نياز به نيروى 
كار زنان كاهش يافت. دوباره تالش هايى 
براى بازسازى خانواده بورژوايى و تشويق 

كار خانگى آغاز گشت.
از  يكى  هميشه  خانوادگى،  ارزش هاى 
تبليغاتى  و  ايدئولوژى  اصلى  عوامل 
نيست  بى جهت  بنابراين  است.  بورژوايى 
جناح هاى  نمانيدگان  و  تئوريسين ها  كه 
محافظه كار بورژوايى بر ضرورت بازسازى 
ايدئولوژيك  مبارزه  و  خانواده  اخالقى 
مى كنند.  تاكيد  خانواده  از  حمايت  براى 
واقعيت  اين  در  تغييرى  تفاوت  اين  اما 
و  سخت  كارى  خانگى،  كار  كه  نمى دهد 
بس دشوار است و بسيارى از زنان كارگر 
نيز  را  خانه  كار  حال  عين  در  كارمند  و 
و  گانه  دو  نقشى  هم  اين  مى دهند.  انجام 
خانگى  كار  همه  از  مهم تر  است.  متضاد 
براى  ضرورى  شرط  سرمايه دارى،  براى 

بازتوليد نيروى كار است. 
پدر،  مادر،  از  اعم  خانواده  اعضاى  تمام 
دختر و پسر، به ضرورت كارهاى خانگى 
هستند،  آگاه  آن  منظم  اجراى  ارزش  و 
توجه  مورد  ميان  اين  در  كه  آنچه  اما، 
پدرساالرى  نگرش  همان  نمى گيرد  قرار 
را  خانگى  كار  كه  است  مردساالرى  و 
مخصوص زن مى داند نه مرد. وجدان آگاه 
همان  كه  مى كند  ايجاب  برابرى طلب  و 
و  كار  به  خانواده  افراد  از  هريك  كه  قدر 
به  نيز  خانه  كارهاى  به  مشغولند  تحصيل 
دهند  اهميت  ضرورت  و  نياز  يك  عنوان 
عادالنه  و  برابر  طور  به  را  آن  حداقل  و 
بين خود تقسيم نمايند. هنگامى كه زن و 
وظايفى  كدام  هر  برادر،  و  خواهر  و  مرد 
را عهده دار شوند تحولى در ميان اعضاى 
تضعيف  در  كه  مى آيد  وجود  به  خانواده 
مردساالرى موثر است. تقسيم كار خانگى 
بايد اين امكان و فرصت و فراعت را به 

با  و  آسوده  خاطرى  با  كه  كه  بدهد  زن 
انرژى بيش ترى در كارهاى بيرون از خانه 
سياسى،  اقتصادى،  مسايل  در  ويژه  به  و 
داشته  مشاركت  فرهنگى  و  اجتماعى 

باشند. 
اما نگرش سنتى نسبت به مشاغل زنانه و 
اولويت دادن به نقش هاى «همسردارى و 
خانه دارى و بچه دارى» و...، فشار مضاعفى 
را بردوش زنان مى گذارد. در چنين تفكرى 
حتى اگر زن شغلى هم داشته باشد فرقى 
در اين كه كار خانه را هم بايد انجام دهد 
به وجود نمى آورد. در چنين شرايطى زن 
و  جسمى  فرسودگى  دچار  سرعت  به 

فشارهاى روانى مى گردد.
تحريك  با  بورژوازى،  مداوم  تبليغات 
و  ناموسى  و  مذهبى  و  ملى  احساسات 
خانه دار  زنان  كه  است  شده  سبب  غيره 
كه  انسان هايى  شوند.  فراموش  جامعه  در 
و  شده اند  آفريده  خانگى  كار  براى  فقط 
انگار غير از كار خانگى هيچ هنر ديگرى 

ندارند؟!  
اساسا كار خانگى، زير بناى تبعيض جنسى 
زنان  اقتصادى  استقالل  رو  اين  از  است. 
و دست مزد برابر زن و مرد در ازاى كار 
مساوى گامى مهم در جهت تحقق برابرى 
معنى  به  هنوز  اما  است،  مرد  و  زن  بين 
نيست.  خانگى  كار  با  اساسى  برخورد 
نگرش رايج به كار خانگى كه آن را يك 
غيرقابل  سرنوشتى  و  ابدى  و  طبيعى  امر 
عميقا  بايد  مى كند  قلمداد  زن  براى  تغيير 
به  زن  آزادى  بايد  گيرد.  قرار  نقد  مورد 
عنوان انسان بدون قيد و شرط به رسميت 
كار  كه  براى  آن،  بر  عالوه  شود.  شناخته 
خانگى، به عنوان كار به رسميت شناخته 

شود، بايد مبارزه كرد.
از طرفى متاسفانه اولين قربانيان درگيرى ها 
نخست  منطقه اى،  و  داخلى  جنگ هاى  و 
زنان و كودكان هستند. در دو جنگ جهانى 
اول و دوم، اين زنان و كودكان بودند كه 

و  روحى  ضربات  بيش ترين 
روانى و جسمى، فقر و فالكت، 

زنان خانه دار، 
فراموش شدگان جامعه!

    بهرام رحمانى
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را  بى خانمانى  و  تجاوز  و  آزار 
آوار  بنابراين،  شدند.  متحمل 
بخش اعظم بحران هاى اقتصادى، 
سياسى و نظامى سرمايه دارى، بر سر زنان 

فرو مى ريزد.
اكنون با عروج «نظم نوين جهانى»، براى 
سلطه لجام گسيخته سرمايه دارى و نابودى 
دستاوردهاى مبارزه اقتصادى و اجتماعى 
طى قرن گذشته، همه گرايشات بورژوازى 
از نوع مدرن و پيشرفته تا ارتجاعى، كليه 
نيرو و توان و ظرفيت هاى غيرانسانى خود 
زندگى  و  زيست  و  انداخته اند  كار  به  را 
بشر را در معرض انواع و اقسام آسيب ها 
كشتار،  و  جنگ  اجتماعى،  بحران هاى  و 
زندان،  و  سركوب  نابرابرى،  و  تبعيض 
چنين  در  داده اند.  قرار  اعدام   و  شكنجه 
شديدترين  زنان،  اكثريت  بر  وضعيتى 
اعمال  اقتصادى  فشارهاى  و  ستم ها 
بين المللى  سازمان  آمار  براساس  مى شود. 
كار 70 در صد جمعيت فقير جهان را زنان 

تشكيل مى دهند. 
اندازه  به  مرد،  و  زن  برابرى  براى  مبارزه 
تاريخ بشر قدمت دارد. اما از زمان پيدايش 
هرگونه  عليه  بر  مبارزه  كارگرى،  جنبش 
مهم  وجه  يك  زنان،  بر  ستم  و  تبعيض 
جهانى  كمونيستى  كارگرى  جنبش  مبارزه 
بوده است. زنان در كمون پاريس، انقالب 
 1357 بهمن  انقالب  روسيه،   1917 اكتبر 
ايران، و ديگر انقالبات جهانى، شركت و 
برجسته اى  نقش  و  داشتند  فعالى  حضور 

در پيروزى اين انقالبات ايفاء كرده اند.
دهه هفتاد قرن نوزدهم، هم زمان با انتشار 
كتاب معروف آگوست ببل، به نام «زن و 
سوسياليسم» و بعد از آن كتاب فردريش 
مالكيت  خانواده،  «منشا  نام  به  انگلس، 
خصوصى و دولت»، تحوالت اساسى در 
موضوع  به  نسبت  سوسياليست ها  مواضع 

زن به وجود آورد. 
مانيفست  در  انگلس،  و  ماركس 
بورژوايى  خانواده  كمونيست(1848) 
اما  «و  كرده اند:  توصيف  چنين  را 
الغاءخانواده! حتى افراطى ترين راديكال ها 
نيز از اين قصد پليد كوميست ها به خشم 

در مى آيند.
اساسى  چه  بر  بورژوايى،  كنونى  خانواده 
و  سرمايه  اساس  بر  است؟  استوار 
درآمدهاى خصوصى، خانواده به صورت 
تمام و كمال آن تنها براى بورژوازى وجود 
دارد، و بى خانمانى اجبارى براى پرولتارا 

كه فحشاء عمومى نيز مكمل آن است.

رفتن  ميان  از  با  طبيعتا  بورژوايى  خانواده 
اين مكمل، از بين مى رود و زوال هر دو با 

زوال سرمايه توام است.
مى خواهيم  كه  مى كنيد  سرزنش  را  ما 
خاتمه  خود  اطفال  از  والدين  استثمار  به 

دهيم؟ ما به اين جنايت اعتراف مى كنيم.
جاى  به  ما  وقتى  كه  مى گوييد  شما  ولى 
برقرار  را  اجتماعى  تربت  خانگى،  تربيت 
كه  را  مناسباتى  گرامى ترين  مى سازيم، 

براى انسان وجود دارد از ميان مى بريم.
اما مگر تعيين كننده پرورش خود شما در 
اين  تعيين كننده  مگر  است؟  نبوده  جامعه 
در  كه  اجتماعى  مناسبات  اين  پرورش، 
هستيد  مشغول  پرورش  به  امر  اين  درون 
و نيز دخالت مستقيم و غيرمستقيم جامعه 
از طريق مدرسه و غيره نيست؟ كمونيستها 
ابداع  خود  از  را  پرورش  در  جامعه  تاثير 
تغيير  را  آن  خصلت  تنها  آن ها  نمى كنند؛ 
الغاء  طريق  از  را  پرورش  كار  و  مى دهند 
مالكيت خصوصى و نفى هرگونه حاكميتى 
حاكمه  طبقه  نفوذ  تاثير  زير  از  جامعه  بر 

بيرون مى كشند. 
حقيقت اين است كه هر اندازه كه در سايه 
رشد صنايع بزرگ پيوندهاى خانوادگى در 
محيط پرولتاريا بيش تر از هم مى گسلد و 
هر اندازه كه كودكان بيش تر به كاالى ساده 
و ابزار كار مبدل مى گردند، به همان اندازه 
ياوه سرايى هاى بورژوازى درباره خانواده 
و  والدين  محبت آميز  رابط  و  پرورش  و 

اطفال بيش تر ايجاد نفرت مى كند.
بورژوازى به عنوان طبقه حاكم يك صدا 
كمونيست ها  شما  آخر  كه:  مى زند  بانگ 

مى خواهيد اشتراک زنان را عملى كنيد.
مى شود  ناشى  جا  آن  از  البته  حكم  اين 
افزار  يك  تنها  را  خود  زنان  بورژواها  كه 
مى شوند  آن ها  مى آورند.  شمار  به  توليد 
كه افزارهاى توليد بايد مورد بهره بردارى 
همگانى قرار گيرند؛ از اين رو بديهى است 
كه بورژواها نمى توانند طور ديگرى فكر 
شامل  سرنوشت  همان  كه  اين  حز  كنند، 

زنان نيز خواهد شد.
بورژواها حتى نمى توانند حدس بزنند كه 
اتفاقا صحبت بر سر آن است كه اين وضع 
آنان،  بودن  توليد  ابزار  صرفا  يعنى  زنان، 

بايد مرتفع گردد.
وحشت  از  مضحك تر  چيزى  وانگهى 
اين  از  بورژواها  عالى جنابانه  اخالقى 
اشتراک رسمى زن ها، كه به كمونيست ها 
نيست  الزم  نيست.  مى دهند،  نسبت 
كمونيست ها اشتراک زنان را عملى كنند، 

اين اشتراک تقريبا هميشه در درون طبقات 
حاكم وجود داشته است...»(1)

بنابراين، بنيان گذاران سوسياليسم علمى، با 
مرزبندى با سوسياليست هاى تخيلى ماقبل 
خود، همواره به حضور گسترده زنان در 
راه رهايى تاكيد ويژه داشته اند. ماركسيسم، 
عيان  را  زنان  ستم كشيدگى  ريشه هاى 
بر  مبتنى  توليد  با  را  آن  رابطه  و  ساخت 
مالكيت خصوصى و جامعه تقسيم شده به 
طبقات كه يك طبقه صاحب ثروت و طبقه 

ديگر مولد ثروت است را روشن كرد.
وسيع ترين  و  عمومى ترين  و  رايج ترين 
جنسى  تبعيض  آن  اعتبار  به  كه  نهادى 
تمامى  است.  خانواده  مى شود،  اعمال 
سيستم  برخورد  شيوه هاى  و  اشكال 
را  خانواده  مردساالرى،  و  سرمايه دارى 
سلول اصلى جامعه و دفاع از كيان آن را 
نيز تحت عنوان دفاع از «حيثيت، شرف و 
ناموس» جامعه توصيف مى كنند. از دولت 
تا كليسا و مسجد و داستان ها و اشعار و...، 
بازتوليد  و  تبليغ  و  ترويج  توصيف،  اين 

مى شود.
«منشا  خود  كتاب  در  انگلس،  فردريك 
دولت»،  و  خصوصى  مالكيت  خانواده، 
تاريخى،  كشفيات  و  تحقيقات  به  اتكا  با 
خانواده  تا  خانواده  توع  قديمى ترين  از 
و  تحليل  مورد  را  تاكنونى  بورژوايى 
داده  قرار  جانبه  همه  علمى  بررسى هاى 
است. زنانى كه به كار و وظايف آن ها در 
از  و  است  شده  محدود  خانه  چارچوب 
فعاليت هاى اجتماعى خارج از خانه دور 
مانده اند، فقط از طريق شركت مستقيم در 
اين  از  را  خود  مى توانند  اجتماعى  توليد 

وضعيت رها سازند. 
انگلس، در پيشگفتار چاپ اول 1884 اين 
كتاب، نوشته است: «فصولى كه در پيش 
خواهد آمد به يك معنى انجام يك وصيت 
در  كه  بود  ماركس  كارل  خود  اين  است. 
را  مورگان  بررسى هاى  نتايح  داشت  نظر 
در ارتباط با نتايجى كه خود ماركس – و 
تا حد معينى مى توانم بگويم خود ما – در 
آن ها  به  تاريخ  ماترياليستى  بررسى هاى 
طريق  اين  به  و  دارد  اظهار  بوديم  رسيده 
تمام اهميت آن ها را روشن نمايد. در واقع 
ماترياليستى  برداشتى  آمريكا،  در  مورگان 
پيش  سال  چهل  ماركس  كه  را  تاريخ 
خود  خاص  طريق  به  بود،  كرده  كشف 
وى  كه  مقايسه هايى  و  كرد  كشف  نو  از 

در  نمود،  تمدن  و  بربريت  بين 
همين  تحت  اساسى،  مقاطع 
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برداشت، به نتايجى منجر گرديد 
بود.  رسيده  آن ها  به  ماركس  كه 
كتاب  كه  همان طور  درست  و 
مداوم،  طور  به  سال،  سال هاى  «سرمايه» 
رسمى  اقتصاددانان  دست برد  مورد  هم 
آلمان بود، و هم اين كه دربارهاش سكوت 
مى شد، سخن گويان علوم «ماقبل تاريخى» 
باستان»  كتاب «جامعه  با  نيز  انگلستان  در 
مورگان به همين سان رفتار كردند. اين اثر 
من تنها جايگزين محقرى است براى اثرى 
كه مقدور نشد دوست از دست رفته من 
به انجام برساند. معهذا من نقدهايى را كه 
او بر يادداشت هاى مفصل خود از مورگان 
نوشته در اختيار دارم، و هر جا كه ميسر 

باشد آن ها را خواهم آورد.
خانواده،  «منشا  كتاب  ترتيب،  بدين 

دولت»  و  خصوصى  مالكيت 
اين  آثار  ديگر  همانند  نيز 
علمى،  سوسياليسم  بنيان گذاران 
يك  انگلس،  و  ماركس  يعنى 
علمى  و  تاريخى  ارزشمند  اثر 
و  كار  تكامل  مرحله  كه  است 
تكامل خانواده، ثروت جامعه، و 
تسلط پيوندهاى جنسى همراه با 
مالكيت خصوصى و مبادله و پايه 
تناقض هاى طبقاتى مورد بررسى 

همه جانبه قرار گرفته است.
مقام  تنزل  با  رابطه  در  انگلس، 
زن و آغاز حاكميت مطلقه مرد، 
مى نويسد: «برافتادن حق مادرى، 
شكست جهانى – تاريخى جنس 
خانه  فرمانروائى  مرد  بود.  مونث 
تنزل  زن  آورد؛  دست  به  نيز  را 
مقام يافت، برده شد، بنده شهوت 
مرد، و ابزارى صرف براى توليد 
يافته  تنزل  موضع  اين   . فرزندان 
ميان  در  خصوص  به  كه  زن، 
خدايان،  نيم  عهد  يونانى هاى 

به  كالسيك،  عهد  بيش تر  هم  آن  از  و 
چشم مى خورد، به تدريج دستكارى شده 
لفاف  در  اندازه اى  تا  و  گشته،  آراسته  و 
به  اما  شد،  پيچيده  ماليم ترى  شكل هاى 

هيچ وجه از بين نرفت.
آرمان  معناى  به  ابتدا  از  فاميليا  لعت   ...
از  است  تركيبى  كه  ما،  مدرن  فيليستين 
ناسازگارى  و  بودن  احساساتى  به  تظاهر 
در  رومى ها  ميان  در  نمى باشد.  خانگى، 
و  كرده  ازدواج  زوج  يك  به  حتى  ابتدا 
فقط  بلكه  نمى شد،  اطالق  آن ها  فرزندان 
فامولوس  مى گشت.  اطالق  بردگان  به 

Famulus به معناى برده خانگى و فاميليا 

به معناى تماميت بردگانى است كه متعلق 
به يك فرد هستند. حتى در زمان گيوس 
 Patrimanium Id est فاميليا   ،Gaius

واگذار  وصيت  مبناى  بر  ارثيه)  (يعنى 
مى شد. اين اصطالح رومى ها اختراع شد 
رييس  كه  نوين،  اجتماعى  ارگانيسم  تا 
آن زن و فرزندان و تعدادى غالم، تحت 
قانون پدرساالرانه رومى، با قدرت مرگ و 
زندگى بر تمام آن ها، در اختيار داشت را 
تشريح كند. «بنابراين، اين واژه قديمى تر 
از سيستم فاميلى آهنين قبايل التين نيست 
و  مزرعه  در  كشت كارى  آغاز  از  پس  كه 
پس از قانونى شدن بردگى و همچنين پس 
از جدايى يونانى ها و التين ها (آريايى) به 
وجود آمد.» ماركس به اين اضافه مى كند: 

«خانواده نوين نه تنها نطفه بردگى (بندگى) 
بلكه نطفه سرواژ را نيز در خود دارد. زيرا 
از همان ابتدا به خدمات كشاورزى مربوط 
است. و در خود به صورت مينياتور، شامل 
يك  در  بعدا  كه  است  تناقض هايى  تمام 
تكامل  دولتش  و  جامعه  در  وسيع  سطح 

مى يابد.»
اين نوع خانواده، گذار از خانواده يارگير 
براى  مى دهد.  نشان  را  همسرى  تك  به 
تضمين وفادارى زن، يعنى تضمين ابويت 
فرزندان، زن تحت قدرت مطلقه مرد قرار 
تنها  بكشد،  را  زن  مرد  اگر  مى شود؛  داده 

حق خود را انجام داده است.»(2)
انگلس، در اين كتاب، درباره آزادى كامل 
در ازدواج نيز چنين تاكيد مى كند: «به اين 
طريق آزادى كامل در ازدواج فقط هنگامى 
مى تواند به طور عام عملى شود، كه الغاء 
توليد سرمايه دارى، و مناسبات مالكيتى كه 
آن  تمام  است،  شده  ايجاد  آن  وسيله  به 
يك  هنوز  كه  فرعى،  اقتصادى  مالحظات 
انتخاب  در  را  قدرت مندى  تاثير  چنين 
شريك، بازى مى كند، از ميان برده باشد. 
جز  به  ديگرى،  انگيزه  هيچ  هنگام  آن  در 

عاطفه متقابل باقى نخواهد ماند.»(3)
كار  از  زن  رهايى  راه  همچنين  انگلس، 
خانگى را اين گونه فرموله كرده است: «... 
و تا زمانى كه زن از كار مولده اجتماعى 
خانگى،  كار  به  محدود  و  بوده  كنار  بر 
چنين  باشد،  خصوصى  يعنى 
زن  رهايى  بماند.  مى بايست 
خواهد  ممكن  هنگامى  فقط 
كه  شوند  قادر  زنان  كه  شد 
در  وسيع،  حد  در  توليد،  در 
شوند،  سهيم  اجتماعى  مقياس 
خانگى  تكاليف  كه  هنگامى  و 
توجه  از  كوچكى  جزء  فقط 
و  باشد.  داشته  الزم  را  آن ها 
اين فقط در نتيجه صنايع بزرگ 
نه  كه  است  شده  ممكن  مدرن 
تنها شركت تعداد زياد زنان را 
بلكه  مى سازد،  ميسر  توليد  در 
به  و  دارد،  الزم  را  آن  عمال 
عالوه مى كوشد كه كار خانگى 
خصوصى را نيز به يك صنعت 

عمومى مبدل كند.» (4)
اقتصاددان،  ماركس،  كارل 
انقالبى،  و  سازمانگر  فيلسوف، 
كارگر  موضع  از  خود  آثار  در 
سرمايه دارى  سيستم  نقد  به 
ماركس،  است.  پرداخته 
استثمار  و  ستم  از  كارگران  رهايى  راه 
سرمايه دارى را نيز در گرو مبارزه متشكل 
امكان پذير  كارگران  سراسرى  و  متحد  و 
طبقه  پيروزى  راه  و  دانسته  عملى  و 
هم  و  نظرى  عرصه  در  هم  نيز  را  كارگر 
است.  كرده  مشخص  عملى  عرصه  در 
بنابراين، بشريت به اعتبار پيروزى مبارزه 
كارگران بر سيستم سرمايه دارى، از درد و 
رنج فارغ مى شود و اين رسالت تاريخى 
پايه اى ترين  به  ماركس،  است.  كارگران 

و  مى برد  دست  فلسفى  سطح 
رابطه انسان و محيط پيرامونى او 
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را به نقد مى كشد.
ماركس،  نير  اقتصادى  زمينه  در 
منشا ثروت چيست، از كجا آمده 
است و چگونه بايد توزيع شود مورد تحليل 
و بررسى عميق علمى قرار داده است. در 
سرمايه دارى  جامعه  در  ماركس،  ديدگاه 
كارگر،  كار  بلكه  عمومى،  طور  به  كار  نه 
كارگر  سرمايه دار  اما  است.  ثروت  منشا 
را از ثروتى كه خود توليد مى كند محروم 
كرده است. ماركس، اين مسئله را استثمار 
جامعه سرمايه دارى مى نامد و تا زمانى كه 
كار مزدى برقرار است، استثمار در جامعه 
لغو  براى  مبارزه  بنابراين،  دارد.  وجود 
كار مزدى و مالكيت خصوصى به مبارزه 
و  سرمايه دار  طبقه  و  كارگر  طبقه  سياسى 

نتيجه اين مبارزه بستگى دارد.
«سرمايه»،  خود  معروف  اثر  در  ماركس، 
«چيزى  مى نويسد:  اول،  فصل  اول،  جلد 
ممكن است هم مفيد باشد و هم محصول 
كار انسان باشد، بدون اين كه صفت كاال 
به آن اطالق شود. انسانى كه با محصول 
رفع  را  خود  شخصى  حاجت  خويش 
وجود  به  مصرف  ارزش  البته  مى كند 

مى آورد، اما كاال توليد نمى كند.»
است  الزم  كند  توليد  كاال  كه  اين  براى 
آورد  وجود  به  مصرف  ارزش  تنها  نه  كه 
بلكه ارزش مصرفى توليد كند كه به درد 
شخص ديگرى بخورد . يعنى يك ارزش 
باالخره  و  نمايد  ايجاد  اجتماعى  مصرف 
هيچ چيز نمى تواند ارزش باشد بدون اين 
كه در عين حال شيئى مصرفى باشد. اگر 
چيزى بى فايده است كارى كه در بردارد نيز 
بى حاصل است و عنوان كار به آن اطالق 

نمى گردد و ارزش هم نمى آفريند.»(5)
توضيح  خانگى  كار  مورد  در  ماركس، 
پدرشاهى  و  روستائى  «صنعت  مى هد: 
يك خانواده دهقانى كه گندم، دام، پارچه، 
خاص  احتياج  مورد  اشياء  ساير  و  لباس 
خود را تهيه مى كند شاهد نزديك ترى از 

اين شكل مقدماتى به دست مى دهد.
به  خانواده  برابر  در  مختلف  اشياء  اين 
صورت محصوالت مختلف كار خانوادگى 
در  آن ها  از  هيچ يك  ولى  مى گيرند  قرار 
نيست.  كاالئى  صفت  داراى  ديگرى  برابر 
را  مختلف  اشياء  اين  كه  متنوعى  كارهاى 
دامپرورى،  كار،  و  كشت  مى كنند،  توليد 
در  غيره  و  خياطى  و  بافندگى  ريسندگى، 
اجتماعى  وظايف  خويش  طبيعى  شكل 
هستند زيرا خود از زمره وظايف خانواده 
به شمار مى آيند و خانواده نيز مانند توليد 

كاالئى از ابتدا داراى تقسيم كار طبيعى و 
مخصوص به خود است.» (6) 

ب،  بخش  كاپيتال،  سيزدهم  فصل  در 
واكنش سيستم كارخانه اى در مانوفاكتور و 
كار خانگى، مى خوانيم: «... اينك بر خالف 
دوران مانوفاكتورى، نقشه تقسيم كارها بر 
پايه استفاده از كار زنان و كودكان، از هر 
سن و سال، و براساس گماشتن كارگران 
غيرمتخصص و خالصه بر مبناى آنچه كه 
 Cheap» انگليسيان به نحوى خصلت نما
Labour»، يعنى كار ارزان مى خوانند، قرار 

آن  مورد  در  تنها  حقيقت  اين  و  مى گيرد. 
مقياسى  در  كه  مى كند  صدق  توليدهائى 
عدم  يا  استعمال  از  صرف نظر  و  وسيع 
يافته اند،  بستگى  هم  به  ماشين  استعمال 
بلكه درباره آنچه كه صنعت خانگى ناميده 
كه  اين  از  اعم  است،  صادق  نيز  مى شود 
كارگرى  خانه هاى  در  مزبور  صنعت 
كوچك.  كارگاه هاى  در  يا  شود  انجام 
با  جديد  خانگى  صنعت  اصطالح  به  اين 
شهرى  پيشه  مستلزم  كه  قديمى،  صنعت 
خودمختار و اقتصاد دهقانى مستقل، و از 
همه مهم تر، مستلزم وجود يك خانه متعلق 
به خانواده كارگرى بود، هيچ چيز مشتركى 
جز اسم ندارد. اينك صنعت مزبور تبديل 
و  مانوفاكتور  كارخانه،  خارجى  شعبه  به 
جذب  در  است،  گرديده  كاالها  انبار  يا 
مانوفاكتور  كارگران  كارخانه،  كارگران 
مكانا  بسيار  تعداد  به  كه  پيشه ورانى  و 
متمركز شده و مستقيما تحت فرمان قرار 
مرئى  تارهاى  وسيله  به  سرمايه  گرفته اند، 
شهرهاى  در  كه  را  ديگرى  كارگرى  سپاه 
بزرگ و در روستا پراكنده اند به حركت در 
مى آورد و آن عبارت از كارگران خانگى 
هستند. بر سبيل مثال مى توان از كارخانه 
پيراهن دوزى آقايان تيلى در شهر لوندون 
 1000 كه  نمود  ياد  ايرلند  در  واقع  درى 
كارگر كارخانه و 9000 كارگر خانگى كه 

در روستا پراكنده اند در استخدام دارد.
نارس  كار ارزان و  نيروهاى  بهره كشى از 
در مانوفاكتور جديد به مراتب شرم آور تر 
فنى اى  پايه  زيرا  است،  كارخانه  خود  از 
وسيله  به  و  است  موجود  كارخانه  در  كه 
نيروى  جانشين  كار  سهولت  و  ماشين 
عضالنى مى شود، به طور عمده در فاكتور 
در  كه  اين  بر  مضافا  ندارد،  وجود  جديد 
كارگاه هاى مزبور بدن زنان و يا پيكرهاى 
وجدانى  باک  بى هرگونه  كودكان  نارس 
تحت نفوذ مواد سمى قرار مى گيرند. اين 
بهره كشى در مورد آن به اصطالح كارهاى 

خانگى باز شرم آورتر از مانوفاكتور است؛ 
زيرا در نتيجه پراكندگى كارگران از نيروى 
مقاومت آن ها كاسته مى شود و يك سلسله 
از مفت خواران راهزن نيز خود را واسطه 
قرار  اصلى  كارفرماى  و  كارگران  بين 
مى دهند، و نيز بدان سبب كه كار خانگى 
در همه جا بايد با كار ماشينى يا دست كم 
با كار مانوفاكتورى مربوط به همان شعبه 

صنعت مبارزه كند...»(7) 
ماركس، كار خانگى را در بخش د – كار 
خانگى جديد، چنين ادامه مى دهد: «قانون 
معمول  كه  چنان   ،1861 كارخانجات 
معناى  به  تورى بافى  است،  انگلستان 
وسيله  به  كه  را  قسمتى  آن  يعنى  خاص 
مقررات  تحت  مى گيرد  انجام  ماشين 
كه  كه  را  رشته هائى  ولى  است.  درآورده 
مطالعه قرار  مختصرا تحت  ما در اين جا 
نيست  كارگرانى  آن  به  مربوط  مى دهيم 
كه در مانوفاكتور فروشگاه ها كار مى كنند 
به  كه  است  آن هائى  به  مربوط  فقط  بلكه 
اين  مى شوند.  خوانده  خانگى  كارگر  نام 
تقسيم  بخش  دو  به  خانگى  رشته هاى 
پرداخت كارى  بخش   -1 مى شوند: 
آخرين  كه  بخشى  آن  (يعنى   Finishing

تورى هاى  روى  به  را  تكميلى  عمليات 
نوبه  به  و  مى دهند  انجام  ساخته  ماشين 
است.)  عديده  متفرعات  بر  مشتمل  خود 

2 – قالب بافى.
در  يا  خانگى،  كار  صورت  به  پرداخت 
 Mistressesجاهائى انجام مى گيرد كه به نام
خوانده  بانو)  استاد  خانه  (يعنى   Houses

انجام  زنانى  وسيله  به  يا  و  مى شوند 
مى شود كه تنها هستند و يا با اطفال خود 
كه  زنانى  مى كنند.  كار  خويش  خانه  در 
مى كنند  اداره  را  بانوئى»  «استاد  خانه هاى 
كار  محل  هستند.  فقيرى  مردم  خود 
از  انان  است.  آن  شخصى  خانه  از  جزئى 
كارخانه داران، صاحبان فروشگاه ها و غيره 
سفارش مى گيرند و زنان، دختران و پسر 
بچه ها را، بر حسب وسعت اطاق هائى كه 
در اختيار دارند و نوسان تقاضاى كاال، به 
كه  زنى  كارگران  تعداد  مى گمارند.  كار 
استخدام مى شوند در برخى از اين خانه ها 
تا   10 ديگر  بعضى  در  و  نفر   40 تا   20
20 نفر است. حداقل متوسط سن كودكان 
ولى  است  سال   6 كار  اين  به  آغاز  براى 
معذالك اتفاق مى افتد كه اطفال كم تر از 5 
سال به كار گرفته مى شوند، زمان معمولى 

كار از ساعت 8 صبح تا 8 شب 
ادامه پيدا مى¬كند و يك ساعت 
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و نيم براى غذاها در نظر گرفته 
شده است كه به طور غيرمرتب و 
غالبا در گوشه و كنار متعفن همين 
كارگاه ها صرف مى شود. به هنگام شيرينى 
صبح (بعضى   8 ساعت  از  كار  غالبا  بازار 
اوقات از 6 صبح) تا ساعت 10، 11 و 12 

شب ادامه دارد...» (8)
 1866 سال  گزارش  نتيجه گيرى  در   ...»
شده  گفته  چنين  كودكان  كار  كميسيون 
شهادت هائى  مجموع  از  بدبختانه  است: 
كه  برمى آيد  چنين  است  شده  داده  كه 
همه  از  بيش  جنس  دو  هر  كودكان 

سيستم  «خودند.»  اوليا  عليه 
از  اندازه  از  برون  بهره كشى 
و  عموم  طور  به  كودكان  كار 
آن  از  باالخص  خانگى  كار 
كه  است  مانده  پايدار  جهت 
«اوليا» اطفال نسبت به فرزندان 
خويش  لطيف  و  خردسال 
شوم  و  خودسرانه  قدرتى 
كه  اين  بدون  مى كنند.  اعمال 
هيچ گونه قيد و بندى مانع آنان 
اطفال  مادران  و  پدران  باشد... 
نبايد داراى چنان قدرت مطلقى 
بتوانند فرزندان خود  باشند كه 
نمايند  ماشين هائى  به  مبدل  را 
بهمان  يا  فالن  هفته  همه  كه 
مقدار دست مزد به آن ها تحويل 
حق  جوانان  و  كودكان  دهند... 
دارند كه از حمايت قانون گزار 
از  كه  سوء استفاده اى،  برابر  در 
اختيار واليت مى شود و نيروى 

جسمانى آنان را نابهنگام مى شكند و آن ها 
را در زمينه زندگى اخالقى و فكرى تنزل 

مى دهد، برخوردار گردند.
نيست  واليت  اختيار  از  سوء استفاده  ولى 
كه بهره كشى مستقيم يا غيرمستقيم نيروى 
وجود  به  سرمايه  وسيله  به  را  كار  نارس 
استثمار  شيوه  عكس  بلكه به  آورده است 
پايه  بردن  بين  از  با  كه  داريست  سرمايه 
اقتصادى قدرت پدرى موجب سوء استفاده 
چند  هر  است.  گرديده  اختيار  اين  از 
در  قديم  خانوادگى  زندگى  انحالل  كه 
و  وحشتناک  سرمايه دارى  سيستم  درون 
نكته  اين  معذالك  كند  جلوه  چندش آور 
نقش  با  بزرگ  صنعت  كه  است،  مسلم 
قاطعى كه به زنان، جوانان و كودكان هر 
دو جنس در پروسه سازمان يافته توليد در 
خارج از محيط زندگى خانوادگى تفويض 
شكل  براى  نوينى  اقتصادى  پايه  مى كند، 

به  جنس  دو  مناسبات  و  خانواده  عالى تر 
وجود مى آورد...»(9)

ماركس، در كاپيتال اقتصاددانان عامى را به 
دليل درک محدودشان از فضاى اقتصادى 
اين  بر  مبنى  بى اساس شان  فرض  براى  و 
آن ها  كه  محدوده هايى  در  تنها  ارزش  كه 
تجويز مى كنند، عملكرد دارد، مورد حمله 
كه  مى سازد  خاطرنشان  او  مى دهد.  قرار 
تقسيم كار «نه تنها اقتصاد، بلكه تمام ديگر 

فضاهاى جامعه را در بر مى گيرد.» 
نهايتا  ارزش  «قانون  كه  ماركس  گفته  اين 
تعيين مى كند كه جامعه چه مقدار از زمان 

كار موجود را مى تواند صرف گروه خاصى 
از كاالها كند.» 

بايد زمان كار صرف شده در كاالى نيروى 
خانگى  كار  كه  گردد،  شامل  هم  را  كار 
كار  چون  اما  است،  آن  از  بخشى  هم 
نيست  سرمايه  انقياد  در  مستقيما  خانگى 
و به وسيله آن توزيع نمى گردد، و قابليت 
افزوده  توليد ارزش  مستقيما در  توليد آن 
نهايتا  ارزش»  «قانون  اما  نمى يابد،  تجسم 
مقدار زمان كار خانگى الزم براى بازتوليد 

نيروى كار كااليى را تعيين مى كند.
در  كه  نهاد  بنا  «چارچوبى  ماركس،  پس 
آن كار خانگى به خوبى جاى مى گيرد.». 
سه  ارزشى  معادله  يك  معموال  ماركس، 
پولى،  حقوق  مى كند.  تشريح  را  عنصرى 
وسايل معيشت خريدارى شده با حقوق، 
بازار  هدف  با  شده  تجديد  كار  نيروى  و 
- اين عناصر از ارزش معادل برخوردارند. 

به  اولى  كه  همان طور  ديگر،  عبارت  به 
دومى و سپس به سومى تبديل مى شود (در 
چيزى كه ماركس آن را يك «تغيير شكل» 
مى نامد)، ارزش حفظ مى شود- و در كل 

خلق يا نابود نمى گردد. 
رابطه  يك  چيز  هر  از  قبل  سرمايه  نهايتا 
رابطه  اين  از  انباشت  است.  اجتماعى 
اجتماعى تبعيت مى كند و قانونى در خود 
نيست. سرمايه نمى تواند انباشت كند مگر 
توليد  شيوه  بنيادين  ساختارهاى  كه  آن 
سرمايه دارى در جاى خود باشند. تا زمانى 
هسته  يك  دارد،  وجود  سرمايه دارى  كه 
خصوصى  خانگى  كار  از  ذخيره 

هم وجود خواهد داشت. 
بدين ترتيب، در عصر سرمايه دارى 
پايه  كار  و  سرمايه  بين  تضاد 
تعيين كننده قوانين انكشاف جامعه 
است. از سوى ديگر بايد در نظر 
خانگى  كار  مناسبات  كه  گرفت 
در «شيوه  توليد» به عنوان مفهوم 
تفاوت  ماركسيستى  نظر  در  پايه 
سرمايه  و  كار  تقابل  اساس  دارد. 
و  تفاوت ها  از  يكى  اتفاقا  است. 
ماركسيستى  نظريه  اختالفات 
سوسياليست  فمينيست هاى  با 
همين  در  را  خود  نيز  چپ  و 
شيوه  در  خانگى  كار  مناسبات 

توليد، نشان مى دهد.
زنان طبقه كارگر همانند كارگران 
وسائل  بر  كنترلى  هيچ  مرد 
بخش  در  آن ها  ندارند.  توليد 
كارگران  خود  زندگى  اعظم 
توليد  خانگى  كار  هستند.  سرمايه  بالقوه 
غير  توليدى  روابط  تحت  مصرف  ارزش 
سرمايه دارى  توليد  شيوه   در  دست مزدى 

است. 
زنان، به دنبال انقالب اكتبر 1917 روسيه، 
نه تنها در اين كشور، بلكه در سطح جهان 
تحميل  بورژوازى  به  را  خود  مطالبات 
كردند. انقالب عظيم كارگرى سوسياليستى 
اكتبر 1917 روسيه، جهان را تكان داد و در 
عرصه زنان نيز تغييراتى به وجود آورد كه 
هنوز هم در بسيارى از كشورهاى جهان در 
زمره «ميوه هاى ممنوعه» به شمار مى آيند. 
و  غيرقانونى  شرايط  رغم  به  بلشويك ها 
اختناق شديد تزارى، فعاليت هايى را براى 
متشكل كردن زنان و برگزارى روز جهانى 
زن آغاز كردند كه تاريخ آن به سال هاى 

آلكساندر  برمى گردد.   1913
كولنتاى، توضيح مى دهد كه آنان 
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آموزش  كالس  «يك  چگونه 
سال  در  را  زنان»  مسئله  درباره 
در  غيرقانونى  طور  به   1913
پتروگراد سازمان دهى كردند (كه در انتهاى 
آن تقريبا همه سخن گويان حزب دستگير 
رغم  به   - كه  مى دهد  توضيح  او  شدند). 
نقاط  اقصى  در  كار  اين   - دستگيرى ها 
جهان براى ديگران تا چه حد الهام بخش 
سال هاى  در  اوليه  حركت هاى  آن  بود. 
زنان  توده اى  تظاهرات   1914 و   1913
سوم  و  مارس 1917 (بيست  هشتم  در  را 
كرد.  پايه ريزى  روس)  تقويم  طبق  فوريه 
شعارهاى  با  پتروگراد،  زنان  روز،  آن  در 
از  «برگردانيد  و  كودكانمان»  براى  «نان 
خيابان ها  به  را»  شوهرانمان  سنگرها 
آن  در  را  روسيه  انقالب  جرقه  و  ريختند 

روز زدند.
انقالب  از  پس  زنان  كه  قانونى  تساوى 
روسيه به دست آوردند، هنوز در بسيارى 
اين  حتى  است.  نشده  قانونى  كشورها  از 
انقالب  از  پس  سال ها  قانونى  تساوى 
پيشرفته  غرب  كشورهاى  در  روسيه 
آن  در  چون  يافت.  تحقق  سوئد  مانند 
بودند.  محروم  راى  حق  از  زنان  زمان 
انقالب  در  را  خواست  اين  روسيه  زنان 
كه  تظاهراتى  در  آوردند.  دست  به  فوريه 
مقابل  در   1918 و   1917 سال هاى  در 
شد  برگزار  متحده  اياالت  در  سفيد  كاخ 
بر  كه  مى شد  حمل  باندرول هايى  اغلب 
«ويلسون  با  را  آزاد»  «روسيه  آن ها  روى 
قيصر» در تقابل قرار مى دادند. زنان نه تنها 
نقاط  اقصى  در  آمريكا،  متحده  اياالت  در 
جهان، از اين واقعيت كه زنان در روسيه به 
آزادى رسيده اند، پشتيبانى بى نظيرى براى 

مطالبات خود كسب كردند.
يك  جهان،  تاريخ  در  بار  نخستين  براى 
آلكساندرا  شد.  شوروى  كابينه  عضو  زن 
خدمات  وزارت  راس  در  كولنتاى، 
بعدها  كه  هنگامى  گرفت.  قرار  اجتماعى 
در  زن  سفير  نخستين  عنوان  به  كولنتاى 
ديپلماتيك  اشرافيت  شد،  منصوب  تاريخ 
در جهان دچار تالطمات متشنجى شد، او 
به «قول آن ها»  بلكه  بود،  يك زن  نه تنها 
زنى بود «از نظر اخالقى بى بند و بار» كه 
پادشاهان،  با  مصاحبت  صالحيت  اصال 

ملكه ها و سران دولت ها را نداشت.
سرشناس  كمونيست  انقالبى  اين  لنين،   
اولين  از  يكى  روسيه،  انقالب  رهبر  و 
روسيه  به  ورودش  از  بعد  كه  اقداماتى 
كه  بود  اين  داد،  انجام   1917 آپريل  در 

را  بلشويك ها  مركزى  كميته  شد  موفق 
بكشاند:  زنان  درباره  شديدتر  كار  براى 
«بدون كشاندن زنان به شركت مستقل نه 
طور  همين  بلكه  سياسى،  زندگى  در  تنها 
نيروى  مثال  عمومى (براى  خدمات  در 
ميان  در  سوسياليسم  از  نمى تواند  نظامى) 
باشد، بله و نه يك بار از دمكراسى پايدار 
در  بار  اولين  براى  ترتيب،  بدين  كامل.» 
را  وظيفه اى  حكومت  يك  انسان،  تاريخ 
اجتماعى  برابرى  آن،  و  رساند،  انجام  به 
زن را از لحاظ اقتصادى، سياسى و جنسى 
واقعيت داد. با كنترل طبقه كارگر بر توليد، 
اكنون كنترل كارگران زن بر شرايط توليد 
روسيه  گرفت.  قرار  روز  دستور  در  هم 
تزارى عقب مانده و تحت فشار، آزادترين 

سرزمين تاريخ انقالب گرديد.
جديد  حكومت  انقالب،  از  بعد  بالفاصله 
از  كه  كرد  تصويب  را  قوانينى  شوروى، 
كار  ازاى  در  مرد  و  زن  دست مزد  جمله 
مورد  روزانه  كار  ساعت   8 شد.  قانونى 
قانونى  قدرت  زنان  به  گرفت.  قرار  تاييد 
انتخاب  را  خود  دلخواه  كار  كه  شد  داده 
حقوق  با  اجتماعى  زندگى  در  و  كنند 
مساوى شركت نمايند. فقط زنان، اين گونه 
مرد  وابستگى اقتصادى به  مى توانستند از 
و خانواده رهايى پيدا كنند. قوانين حمايتى 
براى مادران حامله و مرخصى مادرى مقرر 
در  حتى  امروز  باز  كه  اقداماتى  گرديد؛ 
مى شود.  طلب  پيشرفته  كشورهاى  برخى 
براى مثال، در اياالت متحده آمريكا تا به 
امروز هيچ مرخصى مادرى قانونى، مقرر 

نشده است.
پس از انقالب روسيه، ازدواج اجبارى لغو 
وضعيت  در  تاكنونى  جدايى هاى  و  شد 
از  خارج  و  ازدواج  از  حاصل  بچه هاى 
ازدواج منسوخ گرديد. قانون طالق تغيير 
كرد و آزادى طالق براى زنان به رسميت 
شناخته شد. به زنان مطلقه، از طرف دولت 
كمك مالى پرداخت مى شد تا آن ها بتوانند 
كار و امكانات مناسب ترى براى نگهدارى 
تا  كه  قوانينى  كليه  كنند.  پيدا  كودكانشان 
آن زمان زندگى جنسى را تنظيم مى كردند، 
ديگر  مانند  هم جنس گرايى  گرديد.  لغو 
روابط جنسى محسوب گرديد و تا زمانى 
كه شائبه جنايى در آن نمى رفت به خاطر 
قرار  روانى  فشار  تحت  هيچ كس  آن 
وسايل  از  استفاده  حق  زنان  نمى گرفت. 
دست  به  را  حاملگى  از  جلوگيرى كننده 
آوردند. آنان حقى را كسب كردند كه در 
آن تاريخ در هيچ كشورى وجود نداشت 

گر  شد.  قانونى  و  آزاد  جنين  سقط  يعنى 
چه امروز در اياالت متحده آمريكا، سقط 
جنين قانونى است، اما هنوز هم در بسيارى 
از 50 ايالت آمريكا، به زنانى كه خود توان 
تامين مخارج سقط جنين را ندارند كمك 
بلژيكى،  زنان  يا  نمى شود.  پرداخت  مالى 
تا بعد از جنگ جهانى دوم در كسب حق 

راى موفق نشدند.
با  و  سربلندى  با   1919 سال  در  لنين، 
درباره  انقالب  دستاوردهاى  اين  افتخار 
را  زن  «وضعيت  كرد:  تشريح  چنين  زنان 
در نظر مى گيريم. هيچ حزب دمكراتيكى 
در جهان و همچنين حتى يك جمهورى 
اين  در  دهه  اين  در  پيشرفته  بورژوايى 
اولين  در  ما  كه  را  آن چه  صدم  يك  باره 
انجام  داديم،  انجام  مسلط  شدنمان   سال 
نداده است. از قوانين پايه اى درباره عدم 
تساوى حقوق زنان، درباره انحصار طالق، 
مربوط  ان  به  كه  توهين آميزى  تشريفات 
خارج  كودكان  شناسائى  عدم  درباره  بود، 
درباره  جست و جو  درباره  ازدواج،  از 
دست  اين  از  قوانينى  غيره.  و  پدرانشان 
وقاحت  از  متمدن  كشورهاى  همه  در 
زياد  مقدار  به  سرمايه دارى  و  بورژوازى 

وجود دارد...»(10)
لنين، درباره كار خانگى و زن خانه دار نيز 
گفته است: «اما هر چه بيش تر ما زمين را 
پاكيزه  قديمى  بورژوائى  جامعه  كثافت  از 
نموده ايم، تا جائى كه براى ما واضح شده 
است كه، اين تنها شخم زمين براى كشت 

است اما باز خود كاشتن نيست.
مثل  رهاسازى  قوانين  همه  وجود  با  زن 
برده خانگى باقى مى ماند. چون كه مورد 
از  مى شود،  بى تفاوت  مى گيرد،  قرار  ستم 
خرده كارى اقتصاد خانگى حقير مى شود، 
در آشپزخانه و اتاق كودک به بند كشيده 
يك  با  را  خالقه اش  نيروى  و  مى شود 
و  پست  غيرمفيد،  وحشيانه  طور  به  كار 
اعصاب خرد كن بى روح و مايوس كننده 
زن،  واقعى  رهاسازى  مى دهد.  هدر  به 
مى شود،  آغاز  جا  آن  واقعى،  كمونيسم 
توده اى (تحت  مبارزه  كه  زمانى  و  جائى 
رهبرى پرولتارياى در حكومت) عليه اين 
درست تر،  يا  خانگى  اقتصاد  كارى  خرده 
تغيير شكل عظيم در جهت اقتصاد بزرگ 

سوسياليستى آغاز گردد.» (11)
طور  به  توليد  سوسياليسم،  در  سان  بدين 
ثروت  و  مى شود  سازمان دهى  جمعى 

شيوه  به  و  برابر  طور  به  جامعه 
دمكراتيك تقسم مى گردد. جامعه 
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عاليق  براساس  سوسياليستى 
به  مى شود،  سازمان دهى  جمعى 
همين دليل تامين هم شاغلين و همين طور 
اجتماعى  مشترک  وظيفه  پيران،  و  بچه ها 
سوسياليستى،  مهم  هدف  يك  است. 
در  است.  بازتوليد  وظيفه  كردن  اجتماعى 
چنين موقعيتى زن مى تواند رها از بار كار 
خانگى و از نظر اقتصادى در موقعيت برابر 
با مرد، در روند كار و توليد آزادانه و فعاالنه 
شركت كند. هنگامى كه سوسياليسم روابط 
انسانى را از اجبار بازتوليد رها سازد، زنان 
از  كه  مى كنند  پيدا  را  آن  امكان  مردان  و 
عشق تعريف تازه اى ارائه دهند. برعكس 
براى  سوسياليستى  جامعه  سرمايه دارى، 

عشق هيج مرز رسمى اى نمى گذارد.
تغييرات  لنين،  مرگ  از  پس  ويژه  به  اما 
اقتصادى و سياسى و اجتماعى گسترده¬اى 
در شوروى به وجود آمد و طبقه كارگر نه 
رانده  حاشيه  به  قدرت  از  گام به گام  تنها 
كار  ساعات  و  استثمار  شدت  بلكه  شد، 
مطلق  قدرت  حزب  يافت.  افزايش  نيز 
خود را بر جامعه تحميل كرد و تغييرات 
به  زنان  به  مربوط  مسايل  در  نيز  اساسى 
كارگران  دستارودهاى  يعنى  آورد.  وجود 
پس  ديگرى  از  پس  يكى  غيره  و  زنان  و 

گرفته شد.
وظيفه  اولين   ،1928 سال  در  مثال،  براى 
اجبارى هم جنس گرايان براى روانشناسى 
براى   ،1934 سال  در  آمد.  وجود  به 
هم جنس گرايى تا پنج سال مجازات زندان 
امور  در  روسيه  خلق  كميسر  شد.  تعيين 
قضايى، در يك سخن رانى گفت: «مردمى 
از اين نوع، چه كسانى هستند؟ كارگرند؟ 
جامعه اند  تفاله هاى  يا  آن ها   - نه  مسلما 
آن ها  استثمارگر.  طبقه  مانده هاى  باقى  يا 
مى دانند كه نمى توانند كارى انجام دهند، 
نتيجه هم جنس گرايى را مى آزمايند و  در 
به اين طريق كارى در سوراخ هاى كوچك 
كثيف و مخفى گاه ها آغاز مى گردد - اين 

كار ضدانقالب است.»(12)
«مادرى»، به ويژه در مركز تبليغات الگوى 
بچه  بدون  «زن  گرفت:  قرار  «زن»  جديد 
انجام  او  زيرا  برمى انگيزد،  را  ما  ترحم 
وظيفه زندگى را به طور كامل نمى شناسد. 
كامال  همشهرى هاى  ما،  شوروى  زنان  به 
رحمت  جهان،  كشور  آزادترين  معتبر 

مادرى داده شده است.» (13) 
ملغى  قانونى  جنين  سقط  سال 1936،  در 
داشت،  وجود  استثناهايى  فقط  و  مى شود 
خطر  زن  سالمت  يا  زندگى  براى  اگر 

ارثى  بيمارى هاى  از  ترس  يا  بود  موجود 
وجود داشت. در سال هاى دهه 40 پرورش 
مختلط پسران و دختران برداشته شد. دليل 
آن را مدير بخش مسكو، آموزش ملى «آ. 
اورلف» در آگوست 1943 اعالم كرد: «... 
و  پسران  براى  تدريس  برنامه  و  پرورش 
دختران مى تواند و بايد متفاوت شكل داده 
مدارس  در  كه  شد  گرفته  تصميم  شوند. 
دخترانه بعضى از مهارت هاى فوق برنامه 
چون تعليم و ترتيبت، مار دستى، اقتصاد 
كودک  نگهدارى  و  بدن  بهداشت  خانه، 
بايد  پسرانه  مدارس  در  درآيد.  اجرا  به 
آموزش حرفه اى بخشى از برنامه آموزشى 

شوند.» (14)
سركوب  در  استالين،  سياست هاى 
با   ،1917 اكتبر  انقالب  دستاوردهاى 
 1944 جوالى   8 در  قانون  يك  تصويب 
رسيد.  خود  اوج  نقطه  به  زنان،  عليه  بر 
شد  تعيين  طالق  براى  سنگينى  جريمه 
ثروت مندان  عهده  از  فقط  پرداختش  كه 
حاصل  كودكان  بين  قانون  برمى آمد. 
ازدواج  از  خارج  كودكان  و  ازدواج  از 
تفاوت قائل شد. كودكان خارج از ازدواج 
ارث برى  با  مخارج  براى  حقى  هيچ گونه 
مواليد  براى  جوايزى  نداشتند.  پدر  از 
تعيين شد تا زنان تشويق به  بچه دار شدن 
گرديد. در اين باره دستوراتى در رابطه با 
مادران داراى بچه هاى بيش از حد متوسطه 
صادر گرديد. «مدال مادرى»، براى مادران 
داراى 6 – 5 بچه، «مادر مفتخر»، براى 9 
زنانى  براى  قهرمان»،  «مادر  و  بچه،   7  –

پرورش  و  آوردند  دنيا  به  بچه   10 كه 
دادند. به طور كلى اين گونه بود كه زنان، 
سنتى  نقش  به  برگشت  به  مجبور  دوباره 
«مادرى»  وظايف  ايفاى  و  «خانه دارى» 
شده بودند. بدين ترتيب، جامعه شوروى، 
و  بورژوايى  سياست هاى  به  دوباره 
ضربه  و  آورد  روى  دولتى  سرمايه دارى 

بزرگى به كمونيسم زد.
چندانى  تفكيك  خانه دار،  زن  زندگى  در 
يا  زمان  نظر  از  استراحت  و  كار  بين 
موقعيت مكانى موجود نيست. براى كارى 
دريافت  دست مزدى  مى دهد  انجام  كه 
كار  صرف  كه  زمانى  مدت  و  نمى كند 
قرار  كسى  مستقيم  توجه  مورد  مى كند، 
توليد  بازار  براى  زن  عالوه  به  نمى گيرد. 
نمى كند، آن وقت معلوم مى شود كه براى 
در  خانه  در  زنان  كار  بارآورى  افزايش 
مقايسه با كار تحت مناسبات سرمايه دارى 
در  حتى  نمى شود.  اعمال  مشابهى  فشار 

جدائى  توليد  و  مصرف  بين  زن  زندگى 
بين  رابطه  يعنى  ندارد.  وجود   آشكارى 
يك زن خانه دار و شوهر شباهتى به رابطه 
بين يك كارگر و يك سرمايه دار ندارد و 
نيست.  كااليى  مبادله  اساس  بر  رابطه اى 
مسئوليت متقابلى وجود دارد كه حداقل در 
تئورى براساس آن چيزى است كه انگلس 
«جنسيت و عشق فردى» ناميد هر كدام در 
نقش تعيين  چارچوب روابطى كه معموالً 
دو  هر  براى  انسانى  برابر  و  متقابل  شده 
جنس است. در نتيجه، نمى توان اين روابط 
را به روابط يك بعدى ناشى از مبادله پولى 

تنزل داد.
مصرفى  ارزش هاى  توليد  خانگى  كار 
است. بعضى از اين ارزش هاى مصرفى به 
وسيله اعضاى منفرد خانواده مورد استفاده 
خانواده  را  ديگر  بعضى  و  مى گيرند  قرار 
به طور جمعى مصرف مى كند. بعضى از 
كارها، براى نمونه تميز كارى و تهيه غذا، 
تكرار  كوتاه  خيلى  زمانى  دوره هاى  در 
ادامه دار  عمًال  مصرف شان  زيرا  مى شوند، 
و الينقطع است. نگهدارى از اطفال براى 
مى كنند،  خانه دارى  وقت  تمام  كه  زنانى 
از  نگهدارى  مى گيرد.  را  وقت  بيش ترين 
اطفال به كار 24 ساعته نياز دارد. بنابراين، 
نمى توان  كارخانگى  از  بخش  اين  براى 
به  اساس،  اين  بر  كرد.  تعيين  مزدى 
نگهدارى  براى  ديگر  بديل  كه  اين  دليل 
كارى  مهم ترين  ندارد،  وجود  كودكان  از 
است كه اجبارا زنان خانه دار براى تداوم 

سيستم سرمايه دارى انجام مى دهند.  
زن  كه  گرفت  نتيجه  مى توان  نتيجه  در 
كار  ديگرى  كارگر  هر  مثل  نيز  خانه دار 
زن  اضافى  كار  مى دهد.  انجام  اضافى 
تشكيل  را  شوهر  مصرف  از  بخشى 
ارزش  از  بخشى  ترتيب،  بدين  و  مى دهد 
كاالى نيروى كار او به حساب مى آيد. در 
شوهر  كار  نيروى  كه  سرمايه دارى  نتيجه، 
كاالى  ارزش  از  كم تر  او  به  مى خرد،  را 
اين  از  مى كند.  پرداخت  او  كار  نيروى 
اضافى  ارزش  شكل  دو  به  سرمايه دار  رو 
مرد،  كارگر  از  نخست  مى كند.  دريافت 
حداقل  از  بخشى  كه  زن  كار  از  سپس 
الزم براى بقاى كارگر مزد را از كانال كار 

اضافى خويش توليد مى كند. 
كار  وقت  نيمه  زنان  كه  مواردى  در  حتى 
مى كنند و مزد آن ها بخش اعظم نيازهاى 
با  مى كند،  برآورده  را  آنان  خود  معيشتى 

بودجه بندى  براى  وصف  اين 
مزد  به  آنان  خانواده  نيازهاى 
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نظر  از  وابسته اند.  مردان  باالتر 
كه  مزدى  هم  ايدئولوژيك 
نظر  به  مى كند  دريافت  خانواده 
نمى آيد كه به طور مساوى به وسيله شوهر 
و زن به دست آمده باشد، زيرا ارزش كار 
در خانه كم تر از آن چه كه هست بر آورد 
مى شود. اين مساله در خانواده هائى كه زن 
و شوهر مزد برابر دريافت مى كنند وجود 
هم  خانواده ها  اين  در  حتى  ولى  ندارد، 
منافع  مردان  از  بيش تر  زنان  كه  آن جا  از 
ادغام  خانواده  منافع  در  را  خويش  فردى 
مى كنند، محتمل است كه آن ها سهم كم تر 

و مصرف كم ترى داشته باشند.
وسيله زنان  عمدتا به  اين كه  خانگى  كار 
بازتوليد  براى  هم چنان  مى گيرد،  صورت 
دارد.  اساسى  اهميتى  سرمايه دارى  نظام 
فراهم  مهمى  بسيار  خدمات  خانگى  كار 
مى آورد كه براى تجديد توليد نيروى كار 
حياتى است. براى مثال نگهدارى از اطفال 
كار  است.  مدرسه  به  رفتن  سنين  از  قبل 
خانگى، عالوه بر خدمات، در تهيه ديگر 
غذا  تهيه  و  تدارک  نظير  زندگى  مايحتاج 
نيز نقش مهمى ايفا مى كند. به اين ترتيب، 
اضافى  ارزش  توليد  با  خانگى  كار  رابطه 
ارزش  توليد  خانگى  كار  كه  است  اين 

اضافى را ممكن مى سازد. 
پروسه آزاد كردن زنان براى كار مزدى تا 
حدودى در كشورهاى صنعتى غرب پيش 
نگاه  عقب  كشورهاى  در  اما  است،  رفته 
داشته شده و در حال توسعه هنوز تعدادى 
تمام  طور  به  زنان  خانواده ها،  از  زيادى 
سرمايه  و  مشغول اند  خانه دارى  به  وقت 
نتوانسته و يا نخواسته است همه موانع را 
از سر راه اجتماعى شدن كامل كار خانگى 

بردارد.
نگهدارى كودكان قبل از مدرسه در منزل 
كودک ها.  مهد  تا  مى شود  تمام  ارزان تر 
هزينه زياد مهد كودک ها و شيرخوارگاه ها 
از نظر زمان كار ضرورى مى سازد كه براى 
اين خدمات قيمتى خواسته شود كه بعيد 
است زنان در حال حاضر يا در آينده از 
مزد خويش قادر به پرداخت آن باشند. از 
سوى ديگر سرمايه صنعتى به طور انفرادى 
ممكن است امكانات نگهدارى از اطفال را 
نه به عنوان يك كاال، بلكه به عنوان ارزش 
مصرفى مستقيم براى استفاده كارگران زن 
واحد خويش فراهم كند. اين طرح ها در 
مى گيرد  قرار  سرمايه  توجه  مورد  مناطقى 
كه سوددهى باال و كمبود نيروى كار وجود 
بنابراين  تجارى.  آزاد  مناطق  مانند  دارد، 

به  خانه،  در  كودكان  ساعته  نگهدارى 24 
نفع سرمايه داران و دولت است.

يا  و  مجانى اند  يا  دولتى  كودک هاى  مهد 
كمك هاى كالن مالى دريافت مى كنند. قابل 
دوره هاى  در  فقط  سرمايه  كه  است  درک 
سرمايه  سريع  انباشت  با  همراه  كه  رونق 
كار  است  بارآورى  رفتن  باال  نتيجه  در  و 
خانگى را كم رنگ تر كند، اما در دوره هاى 
خانه نشين  يعنى  است،  برعكس  بحرانى 

شدن زنان به نفع سرمايه است.
زن خانه دار، چه شاغل باشد و چه نباشد، 
دارد.  برعهده  را  خانه  كارهاى  بارسنگين 
و  باشند  كرده  تحصيل  چه  زنان  همه 
امر  موظفند  سواد  كم  يا  و  بى سواد  چه 
خانه دارى را به منزله وظيفه مسلم خويش 

بپذيرند. 
و  كشور  يك  اقتصاد  در  خانه،  عظيم  كار 
نمى آيد،  حساب  به  ملى  و  سرانه  درآمد 
هر چند كه چرخ هاى معينى از خانواده و 
جامعه را مى گرداند، اما فاقد ارزش مادى 
است. ارزش معنوى آن نيز حديث ديگرى 

است.  
اين كه يك زن خانه دار شغلى نيز خارج 
از خانه داشته باشد متاسفانه تغيير چندانى 
نمى دهد.  او  خانه دارى  وظايف  انجام  در 
يك زن در درجه نخست، معموال خانه دار 
آموزگار،  مهندس،  دكتر،  بعد  و  است 
و...  هنرمند  و  نويسنده  وكيل،  كارگر، 
فرزندان  خانواده ها،  از  بسيارى  در  حتى 
پسر انتظار دارند مادر و خواهر، به آن ها 
خدمات دهند. انگار «خانه دارى» پديده اى 
زنانه  هورمون هاى  از  ناشى  يا  و  ژنتيك 

است؟! 
از  سنتى  و  مردساالر  بورژوايى  جامعه 
و  زنان  گسترده  آموزش  پديده  با  يك سو 
ديگر  سوى  از  و  روبروست  آنان  اشتغال 
خانه  در  زنان  سنّتى  نقش  براى  بديلى 
زنان  از  دليل  همين  به  ندارد.  خانواده  و 
مدرن  و  سنتى  نقش  بار  تا  مى خواهد 

خويش را هم زمان تقبل كنند. 
طبقات حاكم با اتكا بر فرهنگ مردساالر، 
از  ناشى  را  زن  فرودست  موقعيت 
زن  ذاتى  ناتوانى  و  بيولوژيكى  ساختار 
افراطى  فمينيست هاى  مى كنند،  توجيه 
مرد  جنسيت  از  ناشى  را  مردساالرى  نيز 
مى دانند. وجه اشتراک اين دو نگرش، ايجاد 
تفرقه در صفوف طبقه كارگر و به طور كلى 
نيروهاى آزادى خواه و برابرى طلب است. 
مسلم است كه مبارزه براى رهايى انسان 
از يوغ و ستم هرگونه اسارت و نابرابرى، 

در گرو مبارزه مشترک زنان و مردان براى 
برانداختن سيستم سرمايه دارى و لغو كار 
ستم  رفع  و  خصوصى  مالكيت  و  مردى 

جنسى و ملى است.
بنابراين، «كار خانگى زنان»، مشكلى است 
كه همه زنان به ويژه در كشورهاى توسعه 
كمابيش با آن  نيافته و يا در حال توسعه 
ويژگى هاى  خانگى  كار  هستند.  مواجه 
اين  مهم ترين  شايد  كه  دارد  مختلفى 
به  كار  اساسا  كه  باشد  اين  ويژگى ها 
دشوار  و  سخت  كارى  نمى آيد.  حساب 
مواجب  و  بى جيره  كه  كسالت آورى  و 
بورژوازى  توسط  آگاهانه  و  است  هم 
مى شود.  گذاشته  راكد  مردسارالرى  و 
امرى  خانه دارى  جوامع،  تمامى  در  تقريبا 
كه  حالى  در  است.  مجانى  و  ارزش  كم 
و  زياد  ساعت هاى  خانه دارى  امر  به 
توليد  و  مى شود  صرف  فوق العاده  انرژى 
عرف  و  فرهنگ  در  است.  پايان ناپذير 
جوامع سنتى يا در حال گذار، ارزش ها و 
صفات زنان و مردان در تقابل با يكديگر 
صفتى  و  ارزش  مرد  مى شود.  داده  قرار 
مرد  براى  خانگى  كار  و  دارد  پسنديده 
«كسر شان» است، اما زن ارزش هاى پايين 
و صفات ناپسند دارد و كار خانگى وظيفه 
دايمى زن است؟! براى مثال، زن «وابسته» 
به مرد است و حتى در بسيارى از جوامع 
مرد را  فاميلى  ازدواج «قانونا»  پس از  زن 
يكى  است.  «مستقل»  مرد  اما  مى گيرد، 
خانه دارى  زن،  صفات  برجسته ترين  از 
همان  به  باشد  «كدبانوتر»  هرچه  زن  و 
اندازه نيز داراى ارزش است، در حالى كه 
خانه دارى  كار  به  ميان  اين  در  مردى  اگر 
بپردازد ارزش هايش كم تر مى شود و چه 
بسا «زن ذليل» ناميده مى شود. بسيارى از 
پدران،  از  تنها  نه  را  مردساالرى  پسران 
كه  چرا  مى گيرند.  ياد  نيز  مادران  از  بلكه 
بازتوليد  را  خود  مردساالرى  سال  صدها 
كرده و بسيارى از مادران همان روش هاى 
موقعيت  به  توجه  بدون  را  مردساالرى 
اگر  پسر  مى كنند.  بازتوليد  و  تكرار  خود 
نشود،  استيضاح  شايد  آمد  خانه  به  دير 
اما دخترى كه دقايقى ديرتر از مدرسه به 
منزل برسد توسط مادر، پدر و برادر مورد 
پسرى  اگر  يا  مى گيرد.  قرار  بازخواست 
رختخواب خودش را جمع كند و يا ظرف 
بشويد مادر بالفاصله معترض مى شود كه 
اين كار را بايد خواهر انجام دهد. بنابراين 

خانه دارى،  مردساالرى  تفكر  در 
و  زن  براى  را  ارزش ها  بهترين 
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زن كدبانو و بدترين ارزش ها را 
براى مرد به بار مى آورد. بر سر 
فضيلت،  و  افتخار  با  خانه دارى 
براى  حربه اى  عنوان  به  و  مى شود  بحث 
افكار  مى شود.  گرفته  كار  به  زن  تحقير 
و  «خانه دارى»  جامعه  سنت  بر  مبتنى 
خاص  كه  مى داند  امورى  را  «بچه دارى» 
زنان است و نه مردان؟! در حالى كه نياز 
غيرجنسيتى  مراقبت  و  محبت  به  كودک 
والدين  مشترک  امر  كلى  طور  به  و 
توسط  كودک  شيردهى  فقط  بحث  است. 
تعويض  كودک،  نگهدارى  نيست،  مادر 
كردن  بازى  شستشو،  و  لباس  و  پوشك 
و خواباندن، بردن به كودكستان و مدرسه 
كه  هستند  امورى  همه  و...،  برگرداندن  و 
مادر  هم  دايمى  و  مشترک  وظيفه  و  امر 
ظرف شويى،  آشپزى،  است.  پدر  هم  و 
لباس شويى، اطوكشى، جاروكشى و غيره 

هم همين طور. 
به  خانگى  كار  بر  تاكيد  پس 
و  زن  وظيفه  مهم ترين  عنوان 
از  همسرى،  و  مادرى  تقدس 
بيخ و بن نادرست است و تنها 
استثمار  و  تحقير  خدمت  در 
زنان قرار دارد و سود آن نيز 
سرازير  بورژوازى  جيب  به 
مى شود. همچنين تاكيد بر اين 
كه مرد نان آور خانه و خانواده 
ارزش هاى  راستاى  در  است، 
از  كه  است  مردساالر  جامعه 
طور  به  كودكى  دوران  همان 

و  پچ پچ  پسر  و  دختر  گوش  در  دايمى 
زمزمه مى شود. كار خانگى همانند اشتغال 
بيرون از خانه، مسئوليت مشترک ميان زن 

و مرد است.
و  ارزان ترين  سرمايه  براى  خانگى،  كار 
شكل  بى دردسرترين  سياسى  لحاظ  از 
خانگى  كار  است.  كار  نيروى  بازتوليد 
است  پدرساالرانه اى  سياست  از  بخشى 
سرمايه دارى به نقطه اوج  كه در سياست 
خانه دار  زن  كار  مزد  است.  رسيده  خود 
هيچ گاه پرداخت نمى شود و در محاسبات 
حساب  به  اجتماعى  ناخالص  درآمدهاى 
خانگى  كار  از  هيچ گاه  حتى  نمى آيد. 

تعريفى به عنوان كار نشده است.
اختصاص كار خانگى به زنان، حتى زنان 
شاغل و يا سرپرست خانوار به طور جدى 
زير سئوال نرفته است. در دهه هاى اخير 
نان آور  تنها  كه  زنانى  تعداد  آمار  طبق 
به  جهان  سرتاسر  در  هستند  خانوار 

توسعه  حال  در  كشورهاى  در  خصوص 
زنان  دست مزد  مى يابد.  افزايش  روزبروز 
در سرتاسر جهان كم تر از دست مزد مردان 

در كار برابر است.
مشاغلى  در  را  زنان  عمدتا  كارفرمايان، 
برخوردار  شغلى  الزم  امنيت هاى  از  كه 
است، استخدام نمى كنند. زيرا كارفرمايان 
تصورشان بر اين است كه زنان در هنگام 
باردارى و يا مواقع بحرانى جسمى(دردهاى 
ماهانه مخصوص زنان)، در سر كار حاضر 
نشوند. زنان در مشاغلى استخدام مى شوند 
كه با نخستين تغيير و تحوالت كارى، به 
از  كه  بود  خواهند  كسانى  اولين  راحتى 
مشاغل  در  همچنين  مى شوند.  كاراخراج 
موقعيت  نيز  مديريت  و  آكادميك  و  باال 
شغلى زنان در مقايسه با مردان از درصدى 
پائين برخوردار است. بنابراين، همواره هر 
آن احتمال دارد كه زنان شاغل بى كار شوند 
چنين  در  بپردازند.  خانگى  كار  به  تنها  و 

شرايطى، سازمان دهى مبارزه مشترک زنان 
صف  يك  در  خانگى  و  بى كار  و  شاغل 
متحد اهميت ويژه اى دارد و جنبش زنان 

را قدرت مندتر مى سازد.. 
خانگى  كار  كه  است  شده  روشن  امروز 
توسط زنان خانه دار، نه تنها بهترين روش 
نيروى  بازتوليد  هزينه  بردن  پائين  براى 
و  بهترين  خانه دار  زنان  بلكه  است،  كار 
كار  نيروى  ارزان ترين  و  بى دردسرترين 
در توليد اجناس نيز به شمار مى آيند. اين 
شيوه سرمايه داران، به ويژه در كشورهاى 
به اصطالح «جهان سوم»، در سطح وسيع 
قابل  آسانى  به  و  رايج  گسترده اى  و 
هفتاد  سال هاى  اواسط  از  است.  مشاهده 
غرب،  توليدى  بزرگ  شركت هاى  بعد  به 
كشورها  اين  به  را  خود  توليدى  مراكز 
منتقل كرده اند. صنايع دست بافى و پارچه 
بافى، الكترونيك، توليد اسباب بازى و ...، 
از  بيش  هستند.  فعال تر  كشورها  اين  در 

هشتاد درصد نيروى كار در اين واحدهاى 
بازار جهانى را كودكان و دختران و زنان 
جوان و مجرد تشكيل مى دهند. دست مزد 
حدود  در  چيزى  عظيم  كار  نيروى  اين 
كشورهاى  در  زنان  دست مزد  درصد  ده 
اين گونه  در  غالبا  است.  صنعتى  پيشرفته 
مشاغل هيچ گونه امنيت شغلى وجود ندارد 
و در هيچ تشكل كارگرى نيز سازمان دهى 
بيمارى، ازدواج و  صورت  نمى شوند. در 
سوى  از  سريعا  زنان  اين  شدن،  بچه دار 

كارفرما اخراج مى گردند. 
خانگى،  كار  كالسيك  و  سنتى  شكل 
توليد در خانه است. يعنى جايى كه زنان 
خانه دار هم به عنوان كارگر كار مى كنند و 
هم وظيفه رسيدگى به امور روزمره خانواده 
هيچ گونه  از  حتى  اما  دارند.  عهده  به  را 
بورژوازى  كار»  «قانون  در  مندرج  مزاياى 
كار  ساعات  نه  نيستند.  برخوردار  نيز 
مشخصى دارند و نه مرخصى و دست مزد 
و ساعات فراعت. در اين صورت 
امنيت  هيچ گونه  از  خانه دار  زنان 
نيستند.  برخوردار  اجتماعى 
صورت  به  اوليه  مواد  و  كار  ابزار 
زنان  خانه  به  ماهانه  يا  هفتگى 
تعجب  جاى  مى شود.  داده  انتقال 
نيست كه سرمايه داران از اين مدل 
تمجيد  و  تعريف  و  حمايت  كار 
مى كنند. چرا كه با استثمار شديد 
كار خانگى سرمايه داران درآمدهاى 
كالنى به جيب مى زنند، بدون اين 
كه هيچ گونه مسئوليت اجتماعى و 

قانونى در قبال آنان داشته باشند.
امروز رشد اقتصادى سريع و چشم گيرى 
تايوان،  مانند  آسيايى  كشورهاى  در  كه 
صورت  و...،  مالزى  كره،  گنگ،  هنك 
كشورها  اين  اقتصادى  رشد  و  مى گيرد 
سه برابر رشد اقتصادى كشورهاى صنعتى 
تخمين زده مى شود، ريشه سريع اين رشد 
نيروى  وحشيانه  استثمار  قبل  از  اقتصادى 
ممكن  زنان  و  كودكان  ويژه  به  ارزان  كار 

شده است. 
مالزى،  در  منتشر شده،  آمارهاى  براساس 
سريالنكا،  و  اندونزى  باربادوس،  تايوان، 
زنان  را  كارگران  درصد   90 تا   80 بين 
توليد  كارخانجات  در  مى دهند،  تشكيل 
هستند.  زن  كارگران  درصد   75 لباس 
دستگاه هاى  كه  توليدى  واحدهاى  در 
تا   80 بين  زنان  مى كنند  توليد  الكترونى 

تشكيل  را  كارگران  درصد   90
مى دهند. 
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توليد  كاالهاى  ترتيب،  بدين 
شده توسط زنان، در كشورهاى 
آسيايى، براى صاحبان سرمايه سودآور و 
مقرون به صرفه است. چرا كه اوال، براى 
زيادى  كار  باال،  شده  ياد  كاالهاى  توليد 
صرف مى شود. دوما، در اين كشورها مزد 
پيشرفته  كشورهاى  از  كم تر  بسيار  كارگر 
دست مزد  سوما،  است.  غرب  صنعتى 
زنان كارگر نيز از دست مزد مردان كارگر 
بسيار پايين تر است. بنا به اظهار «سوزان 
جوكيز»، يكى از محققين موسسه مطالعات 
توسعه اقتصادى «دست مزد زنان دو سوم 
مردان است.» جوكيز، در گزارشى كه براى 
دفتر توسعه سازمان ملل متحد تهيه كرده 
موفقيت هاى  از  «يكى  است:  گفته  است، 
كه  توسعه  حال  در  كشورهاى  چشم گير 
مى شود،  صادر  آن ها  توليدى  محصوالت 
ناشى از دست مزد ارزان زنان است كه در 
بسيار  بين المللى  استاندارهاى  با  مقايسه 
و...،  ويتنام  هند،  در  مثال  است.»  پايين 
لباس دوزى  زن  كارگران  دست مزد  ميزان 
در  مشابه  گاركران  دست مزد  بيستم  يك 
تفاوت  اين  با  است.  بريتانيا  مثل  كشورى 
كه شرايط كارهم در آن كشورها به مراتب 
مى باشد.  انگليس  كشور  از  وحشتناک تر 
بپذيرند.  را  كارها  اين  ناچارند  زنان  اما 
جوكيز، يك گزارش از كارخانه آمريكايى 
مى دهد  تاهيتى  در  بال  بيس  توپ  تهيه 
با  كارگران  كارخانه  اين  «در  مى گويد:  و 
آوردن نيمكت و چهارپايه خودشان تمام 
روز به طور نشسته نخ هاى زبر و زمخت 
به  سفت  توپ  يك  شكل  به  دست  با  را 
چرمى آن را  رويه  هم مى پيچند و سپس 
مى دوزند.» جوكيز، تاكيد مى كند: «كه همه 

آن ها دست هاى پينه بسته دارند.»(15)
در ايران تحت حاكميت رژيم سرمايه دارى 
جمهورى اسالمى نيز زنان به كارهاى پائين 
و سخت جامعه از جمله كار خانگى، كار 
و  بافندگى  كارگاه هاى  آجرپزى ها،  در 
بسته بندى  كارهاى  فرش بافى،  دوزندگى، 
و به ويژه در كارگاه هاى «خانوادگى» و...، 
غيرانسانى  و  شديدترين  شده اند.  وادار 
اين گونه  در  مى توان  را  استثمار  شيوه 
استثمار  نوع  اين  كرد.  مشاهده  مشاغل 
به  پايين  دست مزدهاى  با  زنان  وحشيانه 
كسب  براى  را  سرمايه داران  توجه  حدى 
سود بيش تر به خود جلب كرده است كه 
آنان از هر فرصتى استفاده مى كنند تا مدل 
كارگاه هاى خانگى را در همه بخش هاى 

صنايع گسترش دهند. 

كه  اين  دليل  به  اسالمى،  جمهورى  رژيم 
بيش از هفتاد درصد سرمايه هاى كشور را 
در انحصار خود دارد، به عنوان بزرگ ترين 
در  كه  آن چه  هر  سرمايه دار  و  كارفرما 
قانون ضدكارگرى خود گوشه  چشمى هم 
به نفع كارگر داشت، به نفع سرمايه داران 
حذف كرده است. خروج كارگران 5 نفر 
و 10 نفر و كارگران فرش بافى از شمول 
قانون كار، تنها گوشه هايى از عملكردهاى 
كارگران  عليه  بر  اسالمى  شوراى  مجلس 
است. كارهاى موقت كنتراتى و سفيدامضا 
دست مزدهاى  موقع  به  پرداخت  عدم  و 
عملكردهاى  اين  به  بايد  هم  را  ناچيز 

ضدكارگرى حاكميت اضافه كرد. 
اسالمى،  جمهورى  حاكميت  در  زنان 
سپرى  را  خود  حيات  دوران  سياه ترين 
مى كنند، بنابراين در چنين حاكميتى فرقى 
مسايل  در  زنان  از  تعداد  چه  كه  نمى كند 
رسمى  اجتماعى  و  سياسى،  اقتصادى، 
حتى  زيرا  باشند.  داشته  حضور  كشور 
اين  رنگارنگ  ارگان هاى  در  زنان  درصد 
حاكميت، بيش تر هم باشد قرار است در 
غيرانسانى  قوانين  مردساالرى،  خدمت 
سرمايه دارى  نوين  برده دارى  و  مذهبى 
باشد. اما با اين وجود جمهورى اسالمى، 
تعداد زنانى را كه به عنوان ابزار و دكور در 
ارگان هايش به كار گرفته است نيز بسيار 

اندک است. 
كه  مى دهند  نشان  موجود  آمارهاى 
درصد   11,7 تنها  اقتصادى  بخش  در 
مى دهند.  تشكيل  زنان  را  كشور  شاغالن 
بوده  بى كار  كشور  فعال  زنان  درصد   24
محسوب  خانه دار  نيز  زنان  درصد   85 و 
مى شوند. در مجلس شوراى اسالمى، تنها 
زنان  به  نمايندگى  كرسى هاى  درصد   4
اختصاص دارد كه خود اين زنان، در طرح 
پيشنهادات و قوانين ضدزن دست كمى از 
كل  از  ندارند.  ارتجاع  مجلس  اين  مردان 
تعداد نمايندگان شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا تنها 2,66 درصد سهم زنان است. 
سهم زنان در مجموعه مديران كشور هم 
تنها 1,2 درصد است و زنان متخصص و 
حرفه اى 5,2 درصد از كل شاغالن كشور 
است  حالى  در  اين  مى دهند.  تشكيل  را 
سواد  داراى  ايران  زنان  درصد   80,5 كه 
 68 آمارها،  طبق  هستند.  تحصيالت  و 
 70 دهه هاى  در  دانشگاه ها  قبولى  درصد 
و 80 را زنان تشكيل داده اند. اما هم چنان 
درصد   13 از  كم تر  آنان  مشاركت  نرخ 

است.(16)

 به طور كلى، وضعيت زنان ايران، بسيار 
دردناک است. طبق آمارهاى تعديل شده و 
ناقص خود جمهورى اسالمى، يك ميليون 
و هفت صد هزار زن در خيابان ها زندگى 
مى كنند و حدود 300 تا 600 هزار نفر از 
آنان براى تامين معاش خود و فرزندانشان 
اجبارا تن فروشى مى كنند. طبق آمار رژيم، 
دارد.  وجود  تهران  در  فحشا  باند  هزار   8
گذشته  سال  اول  ماه  شش  ظرف  تنها 
حدود  و  فاش  تن فروشى  محل  صدها 
دستگير  فحشا  با  رابطه  در  نفر  هزار   25
 28 از  سال،   7 طى  فحشا  سن  شده اند. 
است.  يافته  كاهش  سالگى  به 13  سالگى 
سنين  از  زنان  اين  درصد  آمارها،60  طبق 
شده اند.  كار  اين  وارد  سالگى   20 تا   13
تهران  شهر  در  تنها  فرارى  دختران  تعداد 
از   1379 سال  به  نسبت   ،1380 سال  در 
1200 نفر به 5000 نفر رسيده كه اين رقم 
در سال 81 به بيش از 6 هزار نفر رسيده 
 16 از  فرارى  دختران  متوسط  سن  است. 
سالگى در سال 79 به 13 سالگى در سال 
دختران  تعداد  اين  از  است.  رسيده   82
مى برند  بسر  خيابان ها  در  درصد   7/27
خانه  بخشى هم در  پارک ها و  بقيه در  و 
دوستانشان پناه مى گيرند. روشن است كه 
نابرابرى  و  بى كارى  فقر،  از  ناشى  فحشا 
مى دهد  نشان  تحقيقات  است.  اجتماعى 
و  فشار  دليل  به  فرارى  زنان  و  دختران 
از  روانى،  و  خانوادگى  اقتصادى،  تنگناى 

خانه فرار مى كنند. 
توسط  شده  ارائه  تعريف  به  بنا  همچنين 
است  عبارت  خانه دار  ايران،  آمار  مركز 
كار)  بى كار(جوياى  شاغل،  كه  فردى  از 
 7 در  و  نمى آيد  حساب  به  محصل  و 
آمارگيرى،  مامور  مراجعه  از  پيش  روز 
بدين  است.  بوده  مشغول  خانه دارى  به 
افراد  جزو  آمارگيرى  در  خانه دار  ترتيب، 

غيرفعال جامعه منظور شده است.
جمهورى  ارگان هاى  از  برخى  امروز 
زنان  بيمه  طرح  شده اند  وادار  اسالمى، 
طريق  اين  از  تا  كنند  مطرح  را  خانه دار 
اين توهم را در جامعه دامن بزنند كه گويا 
اقتصادى  موقعيت  به  اسالمى،  جمهورى 
خانواده ها و به ويژه زنان خانه دار اهميت 
خانه دار،  زنان  بيمه  با  رابطه  در  مى دهد. 
اجتماعى   معاون   الهدايى،  علم  سيد حسن 
است:  كرده  اعالم   بهزيستى   سازمان  
«بيمه  زنان  خانه  دار با توجه  به  روند كند 

طول   سال    150 حداقل   فعلى ، 
مى  كشد.»
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او گفت: «در حال  حاضر حدود 
13 ميليون  زن  خانه  دار در كشور 
شرايط   بهترين   در  اگر  كه   هستند 
را  خانه دار  زن   هزار   100 سالى   بتوانيم  
در  خانه دار  زنان   همه   بيمه   كنيم ،  بيمه  
حداقل   فعلى   آمار  ماندن   ثابت   صورت  

150 سال  طول  مى كشد.»
بر اساس اين طرح، زنان خانه دار 20 تا 50 
ساله مى توانند با پرداخت ماهيانه پنج هزار 
تومان كه نيمى از حق بيمه آنان است، بيمه 
شوند. اين حق بيمه به حساب مشتركى با 
سازمان بهزيستى واريز مى شود تا پس از20 
سال به آنان حق بازنشستگى يا مستمرى، 

بازنشستگان  دريافتى  سقف  تا 
كشور،  استخدام  قانون  مشمول 
اين  پرداخت  عمال  گيرد.  تعلق 
فقير  و  كارگر  زنان  براى  مبلغ 

امكان پذير نمى باشد.
مركز  امسال،  ارديبهشت   18
ديگر،  بار  مجلس  پژوهش هاى 
كار  ارزش  محاسبه  خواستار 
ناخالص  توليد  در  زنان  خانگى 
زنان  موثر  مشاركت  و  داخلى 
خانه¬دار در برنامه هاى اقتصادى 

و اجتماعى كشور شد.
بر اساس گزارش دفتر مطالعات 
پژوهش هاى  مركز  اقتصادى 
شده  اشاره  نكته  اين  به  مجلس، 
كه كار زنان در خانه توليد درآمد 
همواره  درآمد  اين  ولى  مى كند 
گزارش  اين  مى ماند.  پنهان 
به  خانه دار  زنان  «اگر  مى افزايد: 
خانه دارى را  كار  متعددى  داليل 

انجام ندهند، خانواده ها ناگزير خواهند شد 
خانواده،  درآمد  از  مبالغى  پرداخت  با  كه 
فردى را براى انجام اين امور به استخدام 
درآورند و ارزش كار يك زن خانه دار از 
كه  است  دست مزدى  همين  مادى  لحاظ 

پرداخت نمى شود.»
مركز پژوهش ها در گزارش خود، با ارائه 
خواستار  متعدد،  اقتصادى  راهكارهاى 
زنان  خانگى  كار  ارزش  دقيق  محاسبه 
شده و اعالم داشته با احتساب ارزش كار 
خانگى زنان، سهم آنان از رقم كنونى 7/6 
درصد توليد ناخالص داخلى به 47 درصد 
خواهد  افزايش  داخلى  ناخالص  توليد 

يافت.
گزارش مركز پژوهش ها با استناد به نتايج 
يك تحقيق علمى خاطرنشان مى سازد كه 
اگر درآمد حاصل از بخش نفت را كه به 

ملى  درآمد  به  كشور  ملى  ثروت  عنوان 
تزريق مى شود، محاسبه نكنيم، ميزان توليد 
خانه دار  زنان  اقتصادى  فعاليت  از  حاصل 
خدمات  بخش هاى  از  بعد  سوم  رتبه  در 
 20 حدود  و  مى گيرد  قرار  كشاورزى  و 
خود  به  را  داخلى  ناخالص  توليد  درصد 

اختصاص مى دهد...(17)
از  مجموعه اى  را  خانه دار  زنان  كار  اگر 
به  رسيدگى  آشپزى،  نظافت،  نظير  كارها، 
كودكان، خياطى و ...، در نظر بگيريم، براى 
محاسبه ارزش كار آنان بايد حقوق بااليى 
دست مزد  حاضر  حال  در  شود.  پراخت 
كارهاى  براى  ساده  كارگر  يك  روزانه 

هزار  ده  تا  هفت  معادل  تهران  در  منزل 
تومان است. با اين حساب حقوق يك زن 
خانه دار، با توجه به اين كه هفت روز هفته 
است،  مشغول  كار  به  طوالنى  ساعات  و 
حداقل بين 300 تا 500 هزار تومان است. 
طرح دست مزد براى زنان، اين اشكال را 
دارد كه در صورت تحقق آن، بسيارى از 
زنان براى هميشه هم خانه نشين شوند و 
دور  اجتماعى  مناسبات  و  روابط  از  هم 
صورت  در  كه  است  روشن  اما  بمانند. 
خانه دار،  زنان  به  دست مزد  پرداخت 
تحولى در زيست و زندگى زنان خانه دار 
خواهد  آنان  نفع  به  كه  آمد  خواهد  پديد 
بود و نسبتا استقالل اقتصادى نسبى زنان 

خانه دار را به دنبال خواهد داشت.
انجام  خانه دار  زنان  كه  كارهايى  امروز 
عدم  و  كم تر  دست مزد  دليل  به  مى دهند 

و  «كارفرما  بين  «قانونى»  تعهد  هرگونه 
است.  گسترده  و  متنوع  بسيار  كارگر»، 
شغل  صد  يك  حدود  صالح پور،  مرسده 
جمله  از  است.  برشمرده  را  خانگى 
تكه دوزى،  لباس،  دوزندگى (انواع 
چرم دوزى)،  كيف دوزى،  لحاف دوزى، 
آبليمو،  شيرينى،  غذايى (توليد  صنايع 
مربا، ترشى و خيار شور، سبزى خشك و 
ادويه جات)، ريختن چاى درون كيسه هاى 
چاى پاكتى، سر هم كردن قطعات مختلف 
و  تزئينى  كارهاى  تكميل  اساب بازى، 
در  را  آن ها  از  بخشى  كه  و...  چوبى 
ديگرى  بخش  مى دهند،  انجام  كارگاه ها 
معموال  كه  است  كارهايى  از 
زنان  به  كارگاه ها  صاحبان 
ارجاع مى دهند. تكميل قطعات 
كارخانه هاى  از  برخى  مونتاژى 
انداختن  جا  مانند  الكتريكى 
الستيك در كنتا كت كليد برق، 
بستن و سفت كردن پيچ ها، جا 
انداختن پيچ درون ترمينال برق، 
جا انداختن فنر پشت كليد زنگ 
و...، از كارهاى ديگرى است كه 
خانه دار انجام مى دهند. و  زنان 
كارخانه ها  از  تعدادى  همچنين 
كارهايى از قبيل زدن برچسب، 
پاكت،  و  جعبه  توليد  و  تهيه 
توليد پاكت پالستيكى و غيره را 

سفارش مى دهند. (18)
كه  خانه دار،  ترتيب،زنان  بدين 
و  كوچك  خانه هاى  در  عمدتا 
محقر زندگى مى كنند، عالوه بر 
كارهاى خانه، به عنوان كارگران 
خانگى نيز همواره در زير فشار و استرس 
فزاينده و معضالت و مشكالت بهداشتى 
را  دشوارى  و  سخت  روزگار  روانى،  و 

سپرى مى كنند.
داليل  به  هم  اسالمى،  جمهورى 
ايدئولوژيكى، اشتغال زنان و مردان را در 
يك جا «غيراخالقى و غيرشرعى» مى داند 
طرح  اجراى  در  اقتصادى،  دليل  به  هم  و 
در  را  زنان  يا  اخراج سازى ها  و  تعديل 
از  يا  و  است  كرده  بى كار  وسيعى  سطح 
اشتغال مجدد آنان سر باز مى زند. مديريت 
صنايع  صاحبان  و  كارگاه ها  و  كارخانه ها 
نيز استخدام مردان را با صرفه تر مى دانند. 
دوران  زنان،  ماهانه  مشكالت  مردان  زيرا 
حاملگى و...، را ندارند و هزينه اى نيز مثال 

داده  اختصاص  كودک ها  مهد  به 
نمى شود. از سوى ديگر هر موقع 
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كار  نيروى  از  داشتند  نياز  هم 
براى  خانه دار  زنان  ارزان  بسيار 
مى كنند.  استفاده  توليداتشان  از  بخشى 
اين زنان، نه ساعت كار دارند؛ نه خواهان 
اعتصاب  به  دست  نه  هستند؛  مرخصى 
دست مزد  اضافه  درخواست  نه  مى زنند؛ 
و غيره دارند...، مسايلى كه هر كارفرما و 
سرمايه دار و عنصر دولتى آرزوى نهادينه 

شدن آن در جامعه را دارد. 
در سال هاى گذشته، به طور متوسط سالى 
24 هزار زن ايرانى از بخش صنعت اخراج 
شده اند و يا به حكم دادگاه، در پى شكايت 

شوهر از اشتغال محروم شده اند. 
اسالمى،  جمهورى  رژيم  ترتيب،  بدين 
سياست هاى  همه  كارگيرى  به  بر  عالوه 
از  بورژوازى،  استثمارگرانه  و  ظالمانه 
قوانين ارتجاعى قرون وسطايى اسالمى نيز 
براى پيشبرد سياست هاى ضدانسانى خود 
مانند فتوا و ترور و قصاص و سنگسار، به 
ويژه در جهت سركوب سيستماتيك زنان 

سود مى جويد.

نقاط  همه  در  سرمايه دارى  سيستم  اساسا 
جهان، براى ادامه بقاى خود و كسب سود 
و  زن  بين  نابرابرى  و  تبعيض  از  بيش تر 
مرد و تفرقه انداختن در صفوف كارگران 
بيش ترين بهره بردارى را مى كند. تنها راه 
مقابله با اين ترفندها و تبعيض و نابرابرى 
تشكل يابى  جهت  در  تالش  بورژوازى 
است.  كارگر  طبقه  همبستگى  و  اتحاد  و 
كارهاى  «لغو  كودک»،  كار  «لغو  خواست 
ازاء  در  برابر  «مزد  خواست  و  موقت»، 
زن  «آزادى  مرد»،  و  زن  براى  برابر  كار 
شيرخوارگاه  «تاسيس  شغل»،  انتخاب  در 
فرزندان  براى  دسترس  قابل  كودكستان  و 
قوانين  همه  كردن  «منسوخ  كارگران»، 
ضدزن» و...، از جمله خواست هايى هستند 
كه به نفع طبقه كارگر و كل جامعه است و 
به همه كارگران و انسان هاى برابرى طلب 
در  مطالبات  اين  تحقق  مى شود.  مربوط 
مستقل  سراسرى  تشكل هاى  برپايى  گرو 
از دولت است كه منافع زنان و كل طبقه 
رژيم  و  سرمايه داران  مقابل  در  را  كارگر 
مرد  و  زن  كنند.  نمايندگى  سرمايه  حامى 
بايد در همه عرصه هاى اقتصادى، سياسى، 
هم  دوش به دوش  فرهنگى،  و  اجتماعى 
استثمار  و  ستم ها  و  تضييقات  مقابل  در 
سرمايه داران و رژيم حامى سرمايه مبارزه 

كنند.
اسناد  به  اتكا  با  باال  در  كه  همان طور 

داديم  نشان  علمى  سوسياليسم  تاريخى 
تنها  نه  بار  نخستين  براى  ماركسيسم،  كه 
زنان  آزادى  براى  بلكه  سوسياليسم،  براى 
و  نهاد  بنا  علمى  ماترياليستى  مبانى  نيز 
عيان  را  زنان  ستم كشيدگى  ريشه هاى 
ساخت. ماركسيسم، رابطه  اين ستم ديدگى 
را با توليد مبتنى بر مالكيت خصوصى و 
يك  كه   – طبقات  به  شده  تقسيم  جامعه 
و  استثمار كننده  و  ثروت  صاحب  طبقه 
طبقه ديگر مولد ثروت و استثمارشونده – 
روشن كرد. ماركسيم، نقش خانواده را در 
و  كرده  تشريح  طبقاتى  جامعه  چارچوب 
نقش آن را در استمرار ستم كشيدگى زنان 
نشان  ماركسيسم،  همچنين  نمود.  برمال 
داد كه چگونه لغو  كار مزدى و مالكيت 
پايه هاى  شد  خواهد  موجب  خصوصى 
مادى الزم براى از ميان برداشتن كارهاى 
سختى كه امروزه بر دوش تك تك اعضاى 
خانواده، به ويژه زنان قرار دارد، به عهده 

كل جامعه محول شود.
پس  زنان،  توده  مى كند  تاكيد  ماركس، 
مسئوليت هاى  اين  بار  زير  از  كه  اين  از 
شد  خواهند  قادر  شدند،  فارغ  سنگين 
به  و  بشكنند  هم  در  را  خانگى  بندگى 
تمام  شوند  قادر  جامعه  اعضاى  عنوان 
به  را  خود  مولد  و  خالق  ظرفيت هاى 
مثل  توليد  ظرفيت  صرفا  نه  اندازند،  كار 
بند  از  بورژوايى  خانواده  كه  هنگامى  را. 
وجود  كه  اقتصادى،  ناگزير  فشارهاى 
خانواده را الزامى مى كند، رها شود، آن گاه 
محو خواهد شد. روابط مردم نيز به روابط 
خواهد  تغيير  آزاد  انسان هاى  ميان  آزاد 
تحليل  ماركسيم،  ترتيب،  بدين  يافت. 
براى  علمى  چشم اندازى  و  ماترياليستى 
رو،  اين  از  است.  كرده  ارائه  زنان  آزادى 
ادعاى فمينيست ها كه ماركسيسم را متهم 
مى كنند به اين كه در تئورى اش جايگاهى 
و  غيرواقعى  است،  نداده  زنان  به  مناسب 

ادعايى مغرضانه است.
ماركس  را  اول  انترناسيونال  كه  هنگامى 
نهادند،  بنيان   1864 سال  در  انگلس  و 
در  سوسياليسم  علم  بار  نخستين  براى 
خود  پراتيك  گسترده اى  و  جهانى  سطح 
را آغاز كرد. ماركس، گفته است نامه هايى 
دريافت مى كرد كه ورود زنان به بين الملل 
خود  مى بردند.  سئوال  زير  اساس  از  را 
به  تصويب  براى  را  پيشنهادى  ماركس، 
موجب  به  كه  داد  ارايه  مركزى  شوراى 
كارخانه ها،  در  زنان  خاص  شعبه هاى  آن 
صنايع و شهرهايى كه داراى تعداد انبوهى 

شود.  سازمان دهى  بودند  كارگر  زنان  از 
ضمنا او اضافه كرده است كه اين شعبه ها 
نبايد مانعى باشند در راه ساختن شعبه هاى 

مختلط.
انترناسيونال  بنيان گذارى  از  پس  يك سال 
سوسياليستى  جنبش  در  مبارزه اى  اول، 
و  ماركسيست ها  ميان  آلمان، 
غيرماركسيست ها در گرفت. از سال 1865 
تا بخش عمده اى از دهه 1880 جنبش به 
دو دسته پيروان فرديناند السال از يك سو 
ويلهم  رهبرى  تحت  ماركسيست هاى  و 
ديگر،  سوى  از  ببل  آگوست  و  ليبنخت 
اين   ،1875 سال  در  بود.  شده  تقسيم 
حزب  واحد،  حزب  يك  در  گرايش  دو 
سوسيال دمكرات آلمان، متحد شدند. اما 
اين  درون  در  هم چنان  نظرات  اختالف 
براى  چشم انداز  داشت.  جريان  حزب 
آزادى زنان، يكى از مسايل مورد اختالف 
اختالف  عمق  ايجاد  باعث  كه  بود  مهمى 
مخالف  السالى ها،  مى شد.  آن ها  ميان 
يكى  زنان  براى  مساوى  حقوق  كه  بودند 
اين  باشد.  حزب  برنامه  خواست هاى  از 
كشمكش تا سال 1891 ادامه يافت و در 
اين سال، گرايش كمونيستى درون حزب 
كمونيستى  حزبى  برنامه  يك  شد  موفق 
را به تصويب برساند كه در آن خواستار 
جنسيتى  هر  از  همه  براى  سياسى  حقوق 
برنامه،  اين  در  همچنين  بود.  شده  تاكيد 
خواستار لغو همه قوانينى شده بود كه عليه 

زنان تبعيض قايل مى شد.
و  «زن  عنوان  تحت  ببل،  آكوست  كتاب 
شد،  منتشر   1883 سال  در  سوسياليسم» 
تحليل عميق و همه جانبه اى از ريشه هاى 
مختلفى  شكل هاى  و  زنان،  ستم كشيدگى 
و  است  گرفته  خود  به  قرن ها  طى  كه 
مقابل  در  را  زنان  جنبش  پيشروى  نتايج 
جامعه قرار داده است. كتاب ببل، نه تنها 
و  شور  اروپا  سراسر  در  بلكه  آلمان،  در 
برابرى  براى  مبارزه  زمينه  در  را  هيجانى 

زن و مرد ايجاد كرد. 
احقاق  براى  مبارزه  كه  است  مسلم 
انقالبى  دوره هاى  به  نبايد  را  زنان  حقوق 
برعكس  كرد،  موكول  انقالب  پيروزى  و 
قوانين  لغو  براى  نيز  امروز  همين  بايد 
تبعيض آميز و ضدزن و ديگر خواست ها 
و مطالبات اقتصادى، سياسى، اجتماعى و 
نه  مبارزه  اين  كرد.  مبارزه  زنان  فرهنگى 
و  زنان  مشترک  امر  بلكه  زنان،  امر  تنها 

مردان برابرى طلب و آزادى خواه 
نيروهاى  همه  راس  در  و 
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كارگرى كمونيستى است. از اين 
گرايشات  داد  اجازه  نبايد  رو، 
مرتجع  افكار  و  فمينيستى  راست 
متحد  مبارزه  صفوف  در  مردساالرى 
تفرقه  كارگر و آزادى خواه  مردان  زنان و 

بياندازند.
زنان بدون خود سازمان يابى و بدون وجود 
دخالت  بدون  و  خود  مستقل  تشكل هاى 
اجتماعى  زندگى  شئونات  همه  در  فعال 
و بدون اعتماد به نفس و بى وظيفه كردن 
برابرى  به  نمى توانند  برابرى طلب  مردان 
دست يابند. شركت زنان در سازمان هاى 
سنديكايى،  شورايى،  تشكل هاى  سياسى، 
كانون ها و انجمن ها دوش به  دوش مردان 
و بدون در نظر گرفتن جنسيت و مليت، 
براى دست يابى به آزادى و برابرى امرى 
اجتماعى  و  تاريخى  ضرورتى  و  مهم 

است.
سازمان يابى  خود  كه  است  پرواضح 
و  طبقه  هم  زنان  همبستگى  و  اتحاد  و 
و  شاغل  و  خانه دار  از  اعم  هم سرنوشت 
بى كار و برابرى طلب، يكى از مشغله هاى 
دايمى فعالين جنبش زنان باشد. سازمانى 
هرگونه  رفع  براى  واقعى  معناى  به  كه 
تبعيض و نابرابرى و ستم بر زنان بكوشد 
همبستگى  و  پيوند  در  را  زنان  جنبش  و 
رهايى بخش  سازمان هاى  و  تشكل ها  با 
كارگرى سوسياليستى قرار دهد. سازمانى 
به  دوش  آزادى خواه  مردان  و  زنان  كه 
دوش هم براى ساختن جهانى آزاد و برابر 

و انسانى مبارزه كند. 
جنبش  سازمان هاى  و  فعالين  تاكنون 
بشر،  حقوق  كمونيستى،  كارگرى 
فمينيست ها و غيره هر يك به نوبه خود 
سياست ها  چارچوب  در  كرده اند  تالش 
و  تبعيض  رفع  جهت  در  خود  اهداف  و 
مرحله  به  را  اقداماتى  زنان  از  نابرابرى 
جنبش ها  اين  از  يك  هر  بگذارند.  اجرا 
از  جنبه اى  كردن  برجسته  با  گرايشات  و 
عوامل ستم و تبعيض بر زنان، به تحليل ها 
و بحث هاى مفصلى پرداخته و خود را بر 
آن پايه سازماندهى و متشكل كرده اند. هر 
كدام از اين تالش ها، به صورت واقعى در 
بهبود وضعيت زنان در سطح جهانى، در 
عرصه هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى 
با  است.  داشته  ضعف  و  شدت  موجود، 
اين همه، به طور كلى ديدگاه هاى حاكم 
بر جنبش برابرى زن و مرد را نمى توان در 
يك كاسه ريخت و بدون توجه به اهداف 
زنان  همه  آن ها،  بر  ناظر  سياست هاى  و 

كدام  هر  زيرا  كرد.  نگاه  چشم  يك  با  را 
تحقق  راستاى  در  فكرى  گروه هاى  از 
اين  در  هستند.  حركت  در  خود  اهداف 
با  و  گذاشت  كنار  را  تعصبات  اگر  ميان 
ديدى واقع بينانه به تاريخ جنبش زنان نگاه 
دريافت  موقع مى توان به آسانى  كرد، آن 
واقعى  رهايى  راه  تنها  نه  سوسياليسم  كه 
زنان و برقرارى برابرى زن و مرد را هم 
عملى  سطح  در  هم  و  نظرى  سطح  در 
روشن كرده است، بلكه به معناى واقعى 
با  كارگر  طبقه  كه  است  سوسياليسم  در 
رهايى خود، كل جامعه بشرى را از ستم 

و استثمار رها خواهد كرد.
نتيجه نهايى آن كه، جنبش زنان در عصر 
كرده  كسب  مهمى  دستاوردهاى  معاصر، 
به  زن،  ميليون ها  جهان  سراسر  در  است. 
زنان  و  شاغل  زنان  جوان،  دختران  ويژه 
زنان  بر  تاريخى  ستم  پايه هاى  خانه دار، 
و  سازمان  هزاران  طلبيده اند.  چالش  به 
نهاد و نشريه آزادى خواه و برابرى طلب 
در  تالش ها  اين  اما  است.  شده  تشكيل 
و  همواره  زنان،  برابرى  و  آزادى  راستاى 
و  بورژوازى  توسط  سيستماتيك  طور  به 
همه نيروهاى ارتجاعى مورد هجوم قرار 
دهه هاى  دستاوردهاى  حتى  است.  گرفته 
بى نصيب  تهاجم  اين  از  نيز  زنان  گذشته 
نمانده است و همواره براى باز پس آن ها، 
در  رنگارنگى  سياست هاى  و  طرح ها 

جريان است.
بر  عالوه  توانست  همچنين  ماركس، 
رهايى،  براى  كارگران  طبقاتى  مبارزه 
به  را  بشريت  خفته  وجدان هاى  حتى 
و  موجود  نابرابرى هاى  و  بى عدالتى ها 
استثمار انسان از انسان در دنياى اجتماعى 
و اقتصادى آنان را بيدار كند. عالوه بر آن، 
بايد  و  مى تواند -  انسان  كه  داد  نشان  او 
- محيط اجتماعى اش را به خاطر پيشرفت 
خويش، بسازد. و نهايت آرمان ماركس و 
آينده  و  جهان  تغيير  مورد  در  ماركسيسم 
است.  اميدوار كننده  و  الهام بخش  بشر، 
انجام  به  كه  است  كرده  تاكيد  ماركس، 
رساندن هدف و رسالت آزادسازى جهان 
تاريخى  رسالت  سرمايه دارى،  يوغ  از 

پرولتاريا است. 
آزادى  انقالبى  استراتژى  ماركسيسم، 
و  جهان  مردم  روى  پيش  را  برابرى  و 
نهادهاى  و  سازمان ها  و  احزاب  همچنين 
برابرى زن و مرد گذاشته است كه دامنه آن 
به همه عرصه هاى جهان بشرى و جهان 
بنابراين  مى يابد.  گسترش  آن  پيرامونى 

بندهاى  و  قيد  از  فارغ  كه  انسانى  هر 
رفع  خواستار  مذهبى،  و  جنسيتى  ملى، 
نابرابرى  و  بى عدالتى  تبعيض،  گونه  همه 
جايگاه  است،  انسان  از  انسان  استثمار  و 
نظرى و عملى خود در اين مبارزه طبقاتى 
متحد و متشكل جهانى ماركسيسم مى يابد 
و حضور و دخالت فعالى در سازمان دهى 
امر انقالب اجتماعى و محو همه روابطى 
كه بهره كشى انسان از انسان را ميسر كرده 

است، پيدا مى كند.
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فراوانى  بحث هاى  مردساالرى  پيرامون 
مطالب  مردساالرى  باره  در  و  است  شده 
و  بحث ها  و  شده  نوشته  گوناگون 
برگزارشده است.  مختلف  سمينارهاى 
بسيارى  مبارزات  مردساالرى  عليه  بويژه 

نيز شده است.
نظريه پردازان گوناگون در باره فمينيست 
از  مبحث  اين  به  كنون  تا   ،30 دهه  از 
يارى  با  و  پرداخته اند  مختلف  زواياى 
گرفتن از علوم روانشناسى، جامعه شناسى، 
 ... و  ادبيات  و  سياست  مردم شناسى، 
همه جانبه  اما،  شده  تفكيك  صورت  به 

نظرانداخته و كتاب ها نوشته اند.
پديده ها  باره  در  تحقيقات  براى  امروزه 
اما  نداريم،  آن  تفكيك  جزء  چاره اى 
كه  كنيم  فراموش  نبايد  ارزيابى  از  بعد 
يك  در  مجددا  بايد  را  تفكيك شده ها 
پديده ها  ديگر  با  همگونى  و  هماهنگى 
ارزيابى كنيم، و تاثيرات پديده ها برهم را 

نيز، به تئورى كشيده، تشريح كنيم. 
ما  را  جوامع  در  تحوالت  و  تغيير  تمامى 
حول  نظريات  بحث ها،  پيوستگى  مديون 
ليبرال  پردازان  نظريه  هستيم.  پديده هاى 
در جهان و سياست مداران وابسته به اين 
تفكيك  را  پديده ها  دارند،  سعى  نگرش، 
مردم  تا  نگه دارند،  جزء  در  ازهم،   شده 
در يك كل نتوانند جهان را ارزيابى كنند. 
متاسفانه اين سياست در نهادهاى تحقيقاتى 
به  است.  رايج  بسيار  امريكا  و  اروپا  در 
همين دليل بايد نظريه هاى آكادميسين هاى 
اروپايى ها و امريكايى ها را هميشه در كنار 
ديگر پديده هاى تحقيقاتى و در پيوستگى 

با هم مطالعه كرد.
سابق  نخست وزير  تاچر  مارگارت  خانم 
تا  كه  زنانى  از  يكى  و  كبير  بريتانياى 
مى تواند  زن  يك  كه  درجه اى  باالترين 
مى گويد:   1989 سال   فوريه  در  برسد، 
فقط  ندارد.  وجود  جامعه  نام  به  «چيزى 
وجود  خانواده ها  و  منفرد  زنان  و  مردان 
تاچر  مارگارت  كه  است  درست  دارند.» 

از  دفاع  براى  او  بودن  زن  اما  است،  زن 
جنسيت  نيست.  كافى  من  براى  نظرياتش 
او در سياست گذاريش تاثيرى نمى گذارد. 
«خانواده»  اجتماعى  نهاد  يك  فقط   تاچر 
را به رسميت مى شناسد. و ديگر نهادهاى 
اجتماع را از ليست خود خارج مى كند. در 
مباحث  اوليه ترين  و  ساده ترين  صورتيكه 
اجتماعى  نهادهاى  باره  در  جامعه شناسى 
كرده  پيدا  دست  بزرگى  پيشرفت هاى  به 
است. تاچر اما نه به علت كم دانشى، بلكه 
بعلت سياست معينى كه نمايندگى مى كند، 
ناچار مى شود كليه مناسبات انسانى را به 
يك نهاد خاتمه دهد و از آن استنتاج علمى 
غلط بگيرد. اين دسته از سياست گذاران چه 
زن و چه مرد براى جاانداختن حرف هاى 

خود علوم را تحميق و تحريف مى كنند.
خانواده  نهاد  در  فقط  يكديگر  با  مردم 
جامعه،  كل  در  بلكه  نمى كنند،  زندگى 
يكديگر  با  اجتماعى  مختلف  نهادهاى  در 
و  مى كنند  زندگى  و  دارند  سروكار 
تنظيم  را  يكديگر  با  ارتباط  چگونگى 
در  فقط  يكديگر  با  مرد  و  زن  مى كنند. 
امروزه  بلكه  نمى شوند،  تعريف  خانواده 
كنار  در  محيط ها  ديگر  در  مردان  و  زنان 
حد  و  تنظيم،  قرارمى گيرند.  يكديگر 
در  مى توان  را  مرد  و  زن  رابطه  اندازه  و 
جنس،  دو  اين  ناسازگارى  و  سازگارى 

اندازه گيرى كرد. 
مرتب  خود  پيچيدگى  در  انسان ها  رابطه 
تشخيص  و  تنظيم  اندازه گيرى،  نيازمند 

است. 
وقتى كه چراغ راه نما در قانون راهنمايى و 
رانندگى گنجانده شد كه، نياز به اين تنظيم 
اين  ضرورت  يعنى  شد.  داده  تشخيص 
اجتماعى  زندگى  در  زمان  مرور  به  تنظيم 
انسان ها، اين نياز را بوجود آورد. در قرون 
نمى توانست  راهنما  چراغ  اصال  وسطى 
ضرورتى داشته باشد، نياز به آن در زندگى 

اجتماعى اصال مشاهده نمى شد. 
روابط  تنظيم  به جزء  نيست  چيزى  قانون 

وقتى  و  يكديگر.  مقابل  در  انسان ها 
هر  از  انسان ها  همه  شد،  قانونى  رابطه اى 
جنسى و سنى و شغلى،... موظف هستند 
اگر  ندارد،  استثناء  كنند،  رعايت  را  آن 
رعايت  اگر  و  دارد  جريمه  نشود  رعايت 
محسوب  جرم   ... و  شود،  تكرار  نكردن 

مى شود و مجازات دارد. 
(به اين بخش در جاى خود مفصل خواهيم 

پرداخت.)
متاسفانه رابطه بين زن و مرد در هر نهاد 
اجتماعى دچار تعلل و كم كارى است. با 
رابطه  مدنى،  قوانين  اقسام  و  انواع  وجود 
زن و مرد فقط در نهاد خانواده، آنهم بسيار 
كم، تعريف شده است. اين نهاد را تعريفى 
دينى كرد ه اند و مناسبات زن و مرد را بر 
تصويب  وقوانينى  گذاشته  بنا  دين  بنيان 
كرده اند. مناسك دينى كه متعلق به صدها 
براى  تغييرى  هيچ  بدون  است  پيش  سال 
شده  گرفته  بكار  ايران  در  امروز  زندگى 

است.
در اروپا بعد از دوره انگيزاسيون و ساختن 
جامعه مدنى و جدايى دين از دولت، تنظيم 
رابطه زن و مرد دچار تغييرات زيادى شد، 
اما همين تغييرات نيز متناسب با خواست 

زنان و موقعيت آنان نيست. 
و  مشروطه  جنبش  از  بعد  نيز  ايران  در 
متمم قانون اساسى، تنظيم رابطه زن و مرد 
در قانون مدنى بسيار دير، آن هم از باال، 
منطبق بر دين وآيين، بدون در نظرگرفتن 

رشد اجتماعى جامعه تعيين شد. 
مرد  و  زن  رابطه  به  عميق تر  هرچه 
مناسبات   بودن  ناموزون  مى كنيم،  نگاه 
برجسته تر مى شود. ناموزونى هاى ارتباطى 
را مى توان در برشمارى رفتارها نشان داد. 
مردساالرانه»  «رفتارهاى  را  رفتارها  اين 

نام نهاده اند. 
رفتارهاى  كشف  و  پيداكردن  اهميت   
از  روزمره،  زندگى  در  مردساالرى 

ارزش هاى اجتماعى شده  است. 
تحليل روشن از اين رفتارها، نه 

                                         

                                         

درآمدى برساختارشناسى
رفتارهاى مردساالرانه 

پروانه بوكاه(1)
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تنها براى زنان دشوار بوده، بلكه 
نمى دانند  هم  مردان  از  بسيارى 
كه رفتارشان و يا رفتارهاى روزانه شان « 
شناخت  عدم  بعلت  است.  مردساالرانه» 
انتقال  مواقع  از  بسيارى  در  رفتارى، 
نارضايتى و درک ناروشن بين زن و مرد 
رفتارهاى   » توضيح  در  مى شود.  سخت 
مردساالرانه» وجوه ناالزم ديگرى به ميان 
پديده  اين  شناخت  بغرنجى  كه  مى آيند  

(رفتار مردساالرانه) را دشوارتر مى كند.
چهره  امروزه  مردساالرانه  رفتارهاى 
نمودهاى  گرفته اند.  خود  به  نيز  ديگرى 
رفته  را  ما  تدريج  به  موقعيتى  و  فردى 
رفته به اين جايگاه كشانده كه در بررسى 
رفتارشناختى وارد عمل شويم و راهى به 
سوى فهم اين رفتارها بگشايم و از حالت 
عمودى شناخت به صورت افقى آن توجه 

بيشتر نشان دهيم. 
دست  اساس  در  تغييراتى  به  بتوان  شايد 
پيدا كرد و از ساختار به ساخت جامعه به 
سود همه دست يازيد. معنايى كه به روابط 

انسانى ارزش هاى نوينى مى بخشد.
كه  كرد  خاطرنشان  بايد  را  اين  اما 
در  زنان  مقاومت  و  زنان  آگاه شدن هاى 
مقابل مردان، مطالعات مردان و ...  تاثيرات 
وتغييرات فراوانى در زندگى روزمره و بر 
رفتارهاى مردان گذاشته است كه بخوبى 
قابل مشاهده  و تشويق هستند. به همين 
براى   فمينيزه شده»   » تازه  مفهومى  جهت 
مردان در ادبيات روزانه و فرهنگ سياسى 

درست شده است.
اصول،  چارچوب،  از  شناخت  پيداكردن 
تكرار،  تظاهر(جلوه)،  مقوله ها،  وجوه، 
اندازه  آن،  ابعاد  و  درجه  تكرار،  مقدار 
و   ... و  آهنگ،  ضرب  اندازه  فشار، 
همچنين نحوه كاربست و كاربرد ( كتك 
رفتارهاى   (... تحميق  تحقيركردن،  زدن، 

مردساالرانه است.
بندى  جدول  را  رفتارها  اين  مى توان  آيا  
كرد،  جمع بندى  نوشت،  شناسنامه  كرد، 
باالخره  و  گرفت،  جمعى  استنتاج هاى 
برخورد  پديده  اين  به  ساختارشناسانه 

كرد؟
و يا اينكه با برخوردى ساده تر، رفتارهاى 
مردانه،  اخالق  بعنوان  را  مردساالرانه 
جنسيتى  رفتارهاى  مردانه،  خصلتهاى 

مردان محك زد و از كنارش عبوركرد؟! 
عواقب ناشى از رفتارهاى مردساالرانه را 
مى توان در زندگى اجتماعى زنان مشاهده 
فعاليت هاى  بر  آن  تاثيرات  شاهد  و  كرد 

زندگى  در  مهم  نقش هاى  سياسى، 
خصوصى، حركت هاى اقتصادى، گام هاى 
بزرگ در پيشرفت هاى فردى و... به خوبى 

پيدا كرد.
گروه  اولين  زنان  موارد  ازاين  بسيارى  در 
روانى،  روحى،  خسارت هاى  كه  هستند 
همه  مهمتراز  و  اقتصادى  و  اجتماعى 
خسارات هاى جانى آن را متحمل مى شوند. 
كه  هستند  كودكان  انسانى،  گروه  دومين 
زنانه  بر  مردساالرانه  رفتارهاى  ازعوارض 
انسانى  گروه  سومين  مى خورند.  ضربه 
و  غيرمستقيم  بصورت  كه  هستند  مردان 
عنوان  به  چه  و  عامل  بعنوان  چه  مستقيم 
فرد حاشيه اى، از آن برحوردار مى شوند. 
انسانى  جامعه  كل  كالم،  يك  در  و 
ازرفتارهاى مردساالرانه متضرر مى شود و 
جامعه دچار ناهنجارى اجتماعى مى گردد 
كل  در  جبران ناپذيرى  خسارت هاى  و 

روابط انسانى توليد و بازتوليد مى شود.
جامعه  در  مردساالرانه  رفتارهاى  اگر 
براى  دولت ها  توسط  و  شود،  توليد 
سرمايه گذارى  رفتارها  اين  بازتوليد 
قوانين  به  تبديل  رفتارمردساالرانه  شود، 
به  دولت ها  اگر  حال  مى شود.  اجتماعى 
مردساالرانه،  رفتارهاى  بازتوليد  جاى 
شدن  كم رنگ  يا  و  تقليل   يا  حذف   در 
سرمايه گذارى  مردساالرانه  رفتارهاى 
كنند، اين ضايعه رفتارى جايى براى رشد 
پيدا  بازتوليدشدن  و  شدن  اضافه  نمو،  و 
رفتارهاى  به  برخورد  عبارتى  به  نمى كند. 
اجتماع  مسئوليت هاى  جزء  مردساالرانه 
محسوب مى شود.  كه براى مقابله باآن، از 
ابزارهاى مختلف بايد استفاده كرد. و اداره 
مخارج  بايد  (دولت)  جامعه  مالى  كننده 
زنان  به  فقط  مسئوليت  اين  بپذيرد.  را  آن 
كه  درجامعه اى  نمى شود.  ختم  و  محدود 
و  روحى  مختلف  بيمارى هاى  با  آن  زنان 
روانى دست و پنجه نرم مى كنند، و يا زنان 
در  اجتماعى  ناهنجارى هاى  از  جامعه  آن 
رنجند، مسئوليت مبارزه با آن و پيداكردن 
وظايف  از  فقط  آن،  با  مقابله  راه كارهاى 
زنان نيست. مقابله با رفتارهاى مردساالرانه 

بايد تبديل به يك فرهنگ اجتماعى شود.

مردساالرى  مختلف  جنبه هاى  بررسى 
منظور  بلكه  نيست.  مطلب  مدنظراين 
رفتارى  نشانه هاى  رساندن  ثبت  به 
مردساالرانه است كه اين سطور را به خود 

اختصاص داده است.
و  مقصر  پيداكردن  قصد،  مبحث  دراين 
گناهكار نيست. بلكه تحليل و بررسى اين 
رفتارها، شناسايى آن ها از زواياى مختلف 
را  مختلف  راه كارهاى  بتوان  تا  مى باشد، 
و  پيداكرد  آن  با  مقابله  براى  جامعه،  به 
وپا  دست  كه  راه كارهايى   داشت.  ارائه 
قانون  پرورش،  و  آموزش  باشند(  داشته 
نقطه هاى  اجتماعى)،  قانون هاى  مدون، 
گروه هاى  بر  جامعه،  بر  بردولت ها،  فشار 
اجتماعى، بر مردان و مهمترازهمه  اينكه، 
داشته  شدن  عملى  توان  بايد  راه كارها 

باشند.  

شناسايى  اجتماعى  بيمارى  كه  مادامى 
گوناگون  زواياى  از  آن  داليل  و  نشود 
ارزيابى نشود، دارويى براى درمان آن نمى 
ناهنجارى هاى  با  مقابله  براى  يافت.  توان 
جهت  در  موظفند  حكومت ها  اجتماعى 
اما  كنند،  اقدام  آن  رشد  از  جلوگيرى 
را  قوانين  هميشه  حكومت ها  متاسفانه 
سنت،...)  مذهب،   ) جامعه  احساسات  با 
و  كرده اند  صادر  احكام  و  درآميخته اند، 

خسارات را بر جامعه عميق تر ساخته اند.

«رفتارهاى  پديده  به  برخورد  براى  مسلما 
نيازمند  انسانى  جامعه  مردساالرانه»، 
هست.  نيز  جامعه  خوديارى  و  يارى 
جامعه اى كه در آن زنان و مردان (كودكان 
آن  اجتماعى  توليد  در  مصرف كننده اند) 
نيز  مقابلش  در  مسلما  و   ، دارند  نقش 
حقوق و وظايفى دارند، مسئول اداره كردن 

و رسيدگى به نيازهاى جامعه هستند. 
به همين دليل رابطه«رفتارهاى مردساالرانه» 
رابطه ايست  آن،  فاعل  به جز  «جامعه»،  با 
مانند خيابان دو طرفه. كه هر دو رهگذر 
(جامعه و مردساالر) به يكديگر در نقاطى 
جامعه  زنان  نقطه  اين  مى كنند.  برخورد 
شود،  رفتار  مردساالرانه تر  هرچه  هستند. 
جامعه در بازگشت، به خود رفتار، پاسخ 
اگررفتارهاى  مى كند.  وبرخورد  مى دهد 
خشونت  خشونت آميزباشد،  مردساالرانه 

در جامعه در مقابل آن قرار دارد 
و برخورد مى كند. هرچه درجه 
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به  نسبت  مردساالرانه  رفتارهاى 
نيز،  جامعه  شود،  خفيف تر  زنان 
خواهد  تخفيف هايى  درمقابل، 
دخترمرد  همسرش (كه  با  مردى  اگر  داد. 
دارد،  مردساالرانه  رفتارى  است)  ديگرى 
مطمئن باشد كه مردى  تقريبا  بايد  اين را 
به  نزديك  زنان  از  يكى  او(ويا  دختر  با 
يا  و  كرد  خواهد  مردساالرانه  رفتارى  او) 
دارد. (اين قانونمندى رابطه فرد با جامعه 
پرداخته  آن  به  ديگرعميق تر  دربخش  را 

خواهد شد.)
اعمال  فردى   – اجتماعى  زندگى  در 
شود،  مى  محسوب  «رفتار»  مردساالرانه 
دولت  توسط  اجتماعى  ساختار  در  اما 
فرهنگ   » اجتماعى  نهاد  باالترين  بعنوان 
با  دولت  مى گردد.  قلمداد  مردساالرانه» 
اهرم هاى فشار و دستگاه هاى خشونت كه 
در اختيار دارد، نقش تقويت كننده آن را 

دارد.
نگرش  در  مردساالرانه  رفتارهاى  اگر 
همسازى  حكومت  و  دولت  ساخت 
ساخت  نگرش  يعنى  باشد،  نداشته 
باشد،  آزادى  و  برابرى  بنيان  بر  حكومت 
براى  خوراكى  مردساالرى  فرهنگ 
بازتوليد خود يعنى رفتارهاى مردساالرانه 
رفتارهاى  با  مقابله  و  كرد  نخواهد   پيدا 
فردى مردساالرانه آسانتر خواهد شد و به 

سرعت از بين خواهند رفت.
نرم هاى اجتماعى، ارزش هاى انتخاب شده، 
معروف ها  به  امر  اجابت ها،  ممنوعيت ها، 
و نهى از منكرهاى فردى، سنت و مذهب 
از  دولت  حمايت هاى  وبا  پروسه اى  در 
طريق قانون مدون، و قوانين ننوشته (آئين 
و سنن)، مطبوعات، وسايل ارتباط جمعى، 
مسلط  اجتماعى  فرهنگ  به  تبديل    ... و 
و  اسالمى  جمهورى  مى شود.  جامعه  بر 

جامعه ايران نمونه بارز اين رونداست. 
به عنوان نمونه مى توان به اروپا  بعدازجنگ 
دوم جهانى اشاره كرد. زنان در حين جنگ 
جنگ  جبهه  پشت  در  وسيع،  تبليغات  با 
براى حمايت از جنگ فعاليت مى كردند. 
اين  بود.  آن  مخالف  معين  گرايشى  اما 
و  مى كرد  را  خود  فعاليت هاى  گرايش 
تبليغات جنگ هم كار خود را. دستگاه هاى 
جنگ  سياست گذاران  اختيار  در  تبليغات 
جنگ  جبهه  به  را  زنان  از  وسيعى  بخش 
و مسائل مرزهاى ملى عالقمند كرده بود. 
درعين حال  گرايشى از زنان دركى روشن 
اين  و  بود  آورده  جامعه  به  را  آزادانه  و 
مطرح  روشنفكرى  محافل  در  بحث ها 

بودند. اما بعد از جنگ حكومت چاره اى 
نداشت جزء اينكه زنان را براى بازسازى 
نظريه پردازان  به  نياز  بگيرد.   بكار  كشور 
بازسازى  در  زنان  ترويج  و  تبليغ  براى 
را  گرايش  اين  تفكر  پس  داشت.  ملى 
نظر  از  چه  آلمان  جامعه  نياز  بكاربست.  
توليدمثل "بازسازى ملت بزرگ آلمان!" و 
چه بازسازى كشور به زنان، بى نهايت  بود. 
حكومت تن به آزادى هاى خواسته شده آن 
گرايش آزادى طلب داد و از نظريات آنان 
جنسى،  آزادى هاى  كرد.  استفاده  سوء 
آزادى انتخاب مرد، آزادى انتخاب شغل، 
آزادى رفتن زن تنها به رستوران، انتخاب 
محيط زندگى و بسيارى از آزادى هايى را 
كه آن گرايش تحت عنوان آزادى زنان و 
رسميت  به  را  بود  كرده  فعاليت  برابرى 
را  بخشى  آن  آلمان  حكومت  شناخت. 
منافع  توانست  مى  و  بود  مفيد  برايش  كه 
از  و  داد  رشد  كند،  تامين  را  اقتصاديش 
كه  سال هاست  همين  در  گرفت.  بهره  آن 
گرايش فمينيستى تعريف معين و روشنى 
از  يكى  و  مى دهد  ارائه  اروپا  در  خود  از 
خود  پيروزى هاى  تاريخ  برجسته ترين 
محسوب مى كند. از زمان بحث هاى اوليه 
 25 آن،  شناختن  رسميت  به  تا،  فمينيسم 

سال بطول انجاميد.  

اسالمى  جمهورى  روى كارآمدن  زمان  از 
اسالم  دين  مقابل  در  ايران  جامعه  كل 
وظيفه دار شدند. اما دين اسالم  در مقابل 
نگرفت.  بعهده  را  وظيفه اى  هيچ  مردم 
اسالم  دين  به  كردن  خدمت  مردم  وظيفه 
با جان و مالشان شد. مردم فقط وظيفه دار 
اين  در  حق دار.  فقط  حكومت  و  شدند 
از  انسان ها  همه  حقوق  طرفه،  يك  رابطه 
زن و مرد، پايمال شده است. از آن جائيكه 
مردان  با  خود  حقوق  باره  در  اسالم  دين 
صحبت مى كند،( در مقدمه قانون اساسى 
جمهورى اسالمى، « زن درقانون اساسى» 
وظايف  به  ديگر  وظيفه  يك  ص10) 
از  حراست  آن،  و  مى شود  اضافه  مردان 
توليدكنندگان مسلمانان يعنى«زنان» است. 
زنان در مقابل دين اسالم 2 وظيفه تو درتو 
كل  در  اسالم  دين  مقابل  در  يكى  دارند. 
و يكى در مقابل حراست كنندگان آنان و 
ديگرى، حراست كنندگان آنان «مردان» در 

جزء. 
تمام اين وظايف پيچيده و تودرتو توسط 
است.  شده  قانون مند  اسالمى  جمهورى 
زنان  درباره  اسالمى  جمهورى  قوانين 

مردان  رفتارهاى  به  جايزه  جزء  چيزى 
نيست. جايزه براى دفاع از اسالم تا سرحد 
اين  در  جايزه  هم   اگر  آن.  توجيه  و  قتل 
دنيا نباشد، درآن دنيا جوايز فراوان وجود 

دارد.
قرون  مردساالرانه  رفتارهاى  عبارتى  به 
نه  بيست و يكم  و  بيستم  درقرن  وسطى 
تنها محملى براى خود مى يابد بلكه جايزه 
دارهم مى شوند. تمام تالش بشريت براى 
در  آن،  رفتارى  تاثيرات  و  مناسبات  تغيير 

جمهورى اسالمى منجمد مى شود.    
صورت  به  هم  مى توان  را  پديده  اين 
صورت  هم  و  كرد  بررسى  تاريخى 
توصيفى. هم مى توان تمايزى در زمان و 
هم در مكان قايل شد و هم مى توان تقسيم 
كار ميان اين دو صورت را، از هم تفكيك 
در  دو،  اين  تحوالتى  بررسى  به  و  كرده  

تاريخ پرداخت.
در  ارزش هايى  با  مردساالرانه  رفتارهاى 
روابط متقابل، صورت بسته پيدا كرده است. 
اين ارزش ها به واسطه تفاوت هايى كه با 
به  مى شوند.  تعريف  قابل  دارند،  يكديگر 
عبارت ديگر عناصر رفتارهاى مردساالرانه 
درخود  طبيعى  يا  و  ذاتى  ويژگى هاى 
شوند.  تعريف  اثباتى  بصورت  كه  ندارند، 
بلكه به واسطه ظاهرشان و تفاوت شان با 
مثال  هستند.  تفكيك  قابل  رفتارها  ديگر 
از  يكى  زن  براى  كردن»  تكليف  «تعيين 
مردساالرانه»  «رفتارهاى  بنيانى  پايه هاى 
است، ظاهرشدن چنين رفتارى به واسطه 
براى  كردن»  تكليف  «تعيين  با   تفاوت 
كودک شناسه دارد، مى توان گفت كه اين« 
يكى  آن  از  متفاوت  كردن»  تكليف  تعيين 

ديگراز «تعيين تكليف» است.
مردساالرانه  رفتارهاى  از  كه  ارزشى  هر 
نشانه اى  يك  در  را  خود  مى آيد،  بوجود 
تجلى مى كند، كه از زابطه مبتنى بر داللت 
مدلول  يك  و  نشانه)  (نمود  دال  يك 
اين  مى گيرد.  شكل  آن  ذهنى)  (تصوير 
مى كند  تعيين  نقشى  و  جايگاه  را  ارزش 
كه، آن نشانه در ساخت و بافت آن  رفتار 

دارد.
نوع  دو  بر  يكديگر  با  ها  نشانه  رابطه 
هم نشينى  يا  و  است  جانشينى  يا  است، 
است. رابطه جانشينى رابطه ايست كه ميان 
است  دارا  را  كالم  هاى  زنجيره  عناصر، 

وعناصر و وجوه ناپيدا نيز دارد. 
امروز  را  بچه  زنجيره «  در  ترتيب  اين  به 

بياور» رابطه اجزاء با يكديگر«هم 
و  ديروز  رابطه  و  است  نشين» 
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است.   جانشين  رابطه اى  فردا 
جانشين  بودن،  آشكار  و  پنهان 
در  مى توان  را  بودن  هم نشين  و 

نمونه هاى رفتارى نشان داد.
پيچيدگى  حال  عين  در  و  سادگى  اين 
«رفتارهاى  ويژگى هاى  از  رفتارى 
مردساالرانه» است كه هر تغييرى در وجوه 

آن مى تواند، كل آن را تغيير دهد.
به  تغيير  و  «هم زمانى»  مهم  نقش  و  سهم 
«يك زمانى»، در برخورد با مردساالرى بر 
پايه همين مقوالت و مفاهيم، و از طريق 
شوند  مى  عميق  مردساالرانه  رفتارهاى 
ممكن  را  رفتارها  اين  ساختار  بررسى  و 

مى سازد.

براى  گوناگونى  شاخه هاى  مبحث  اين 
از  استفاده  با  كه  دارد  تحليل  و  بررسى 
روش شناختى علومى چون جامعه شناسى، 
و  تربيت  سياسى،  علوم  شناسى،  روان  
آموزش، جايگاهى فراخ و باز براى تحقيق 

پيدا خواهد كرد.

رفتارهاى  ساختار  بتوانيم  كه  هنگامى 
وجوه  و  كنيم  شناسايى  را  مردساالرانه 
كنيم،  تفكيك  هم  از  را  شناسه هايش  و 
مبناى  بر  نه  جديد،  رويكردى  مى توانيم 
مناسبات  ساخت  فراروى  بر  بلكه  نفى، 
سوى  از  ببريم.  فراوانى  بهره  روابط،  و 
ديگر با نگرش و روش جديد برخورد با 

نوين  برداشتى  و  جديد  مفاهيم  يكديگر، 
كه  شد،  خواهد  پيدا  مرد  با  زن  رابطه  از 
به رشد مبارزات اجتماعى وزنه اى سنگين 

اضافه خواهد كرد.
و  وجوه  ديگر  چارچوب  اين  در 
مردساالرانه»  «رفتارهاى  نشانه¬هاى 
جنبه سطحى ندارند و از مناسبات قطعى 
ناپايدار  رفتارهاى  از  و  مى كند  حمايت 
جلوگيرى مى كنند و از چهره رفتار « تك 
فردى» به «تكثررفتارى» مى گرايد و تبديل 

به فرهنگ عمومى مى شود. 
            مطلب ادامه دارد.
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تقاضا دارم در باره معرفى نمونه هاى رفتارهاى مردساالرانه و يا نظرات خود به اين مبحث، لطفا از طريق نامه 
و يا پست الكترونيكى كمك كنيد.

تا بتوانيم به يك جمع بندى سالم  براى ساختن « طرح پيش نهادى قانون زنان »  در دفاع از كليه حقوق زنان 
براى برابرى و آزادى درهمه ابعاد زندگى دست يازيد، و به جنبش سياسى ايران براى سازماندهى عملى آن 

تقديم كنيم.
 زلزله را نبايد زير پا حس كرد و بعد در باره ديناميك آن صحبت كرد!

دست همه شما عزيزان را به  گرمى مى فشارم.
         

بند 36 بيانيه حقوق زن
مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

براى مقابله با فرهنگ مردساالرانه، مردان بايد آموزش هاى ويژه اى ببينند.

براى مبارزه با عقايد و سنت هايى كه بر فرودستى و تحقير زنان مبتنى است. الزمست 
تا اقدامات ويژه اى براى آموزش مردان انجام گيرد. به اين منظور بايد در كتب درسى و 
آموزشى و در رسانه هاى جمعى پيگيرانه با افكار و سنت هاى مردساالرانه مقابله شود. 
الزم  همچنين  شود.  داده  اشاعه  و  گردد  تبليغ  مرد  و  زن  برابرى  بر  مبتنى  افكار  فرهنگ 
است تا در مدارس عمومى و در آموزشگاه هاى ويژه، مردان در دوره هاى تخصصى نظير 
خياطى، آشپزى، بچه دارى كه سنتا ويژه زنان بوده است شركت داده شوند. اين امر سهيم 

شدن عملى مردان در كارهاى خانه را تسهيل مى كند.



زنان ايران براى تغيير موقعيت برده  وارشان 
جمهورى  حاكميت  تحت  جامعه  در 
اسالمى، هم چنان درگير در نبردى نابرابر 
اجتماعى  زندگى  هاى  عرصه  تمامى  در 
اين  پژواک   هستند.  خود  خصوصى  و 
مبارزه را كه هر روزه گسترده تر شده و بر 
ژرفناى آن افزوده مى گردد، امروزه حتى 
تاريك انديش  ترين محافل درون رژيم نيز 
شنيده  اند و هر از چندگاهى براى كنترل 
خشم و اعتراض زنان به چاره جويى هاى 
مسخره اى هم دست مى زنند.  از جمله اين 
كه به تازگى رئيس جمهور قداره بند رژيم، 
اين عنصر منفور و آدمكش، از حق زنان 
ورزشى  هاى  استاديوم  در  حضور  براى 
رانده   سخن  هايى  شروط  و  شرط  با  البته 
و بر خالف روايت تنى چند از چهره هاى 
با نفوذ رژيم و آيت اهللا ها كه حضور زنان 
احكام  مخالف  را  هايى  مكان  چنين  در 
شرع و موجب به خطر افتادن امنيت ملى 
حضور  كه  است  شده  مدعى  ناميده اند، 
زنان در كنار مردان نه تنها موجب "فساد 
اخالقى" نمى گردد بلكه برعكس موجب  
"فضاى سالمتى، پاكى، نشاط  و اخالق" 

مى شود.
گذشته  سال  در  ايران  در  زنان  جنبش    
برداشت.  جلو  به  را  بلندى  هاى  گام  نيز 
با وجود اقدامات سركوبگرانه و فشارهاى 
خردكننده دولت و ارگان هاى سركوبگر آن 
كه به ويژه با روى كار آمدن دولت احمدى 
نژاد شدت بيشترى يافته است، زنان ايران 
توانستند هشت مارس، روز جهانى زن را 
اگر چه نه آن چنان فراگير ومتشكل، اما با 
تن دادن به مخاطرات فراوان برگزار كنند. 
بسيارى  كنار  در  كشورهم  از  خارج  در 
راه  زنان،  سمينارهاى  و  آيى ها  گردهم  از 
پيمايى با شكوه چهار روزه زنان مبارز در 
اعتراض به قوانين زن ستيز و مجازات هاى 
زنان  حركت  در  نوين  جهشى  اسالمى، 
بود. اين تحرک هاى اجتماعى در مجموع  
نشان مى دهد  كه جنبش زنان در ايران، 

جنبشى زنده، فعال و پويا است كه تالش 
را  بندهايى  و  موانع  گام  به  گام  كند  مى 
كه تاريخا بر دست و پاى زنان بسته شده 
است، بدرستى بشناسد و از ميان بردارد و 
راه را براى تغيير موقعيت زنان در جامعه 
سياسى  جنبش  درون  در  چنين  هم  اما  و 
و مبارزاتى ايران هموار سازد. زنان ايران 
خود  گسترده  و  فعال  حضور  جريان  در 
و  اجتماعى  فعاليت  گوناگون  سطوح  در 
اسالمى  جمهورى  رژيم  عليه  مبارزه  در 
يابند،  مى  دست  بيشترى  خودباورى  به 
قدرت ابتكار و اعتماد به نفس آنها افزايش 
بار  كه  آورند  مى  ايمان  بيشتر  و  يابد  مى 
بر  مردساالر  جامعه  عليه  مبارزه  اصلى 
دوش خود آنان قرار دارد. مادام كه خود 
را  خويش  اجتماعى  شرايط  نخواهند  آنها 
آنها  عمل  و  انديشه  كه  مادام  دهند،  تغيير 
پرداخته  و  ساخته  عمل  و  انديشه  همان 
مادام   است،  مردساالر  جامعه  در  شده 
در  مردانه  نگاه  و  مردساالر  جامعه  آنچه  
باور  است  گفته  و  كرده  داورى  آنها  باره 
دارند و به كليه مناسبات اجتماعى، رفتارها 
مى  تن  جامعه  در  ستيز  زن  هنجارهاى  و 
خود  رهايى  امر  بود  نخواهند  قادر  دهند، 

را عملى سازند.
يك  تنها  اما  ها  واقعيت  اين  به  آگاهى    
جنبه  است،  زنان  رهايى  شرايط  از  جنبه 
بينش  يك  به  زنان  يابى  دست  ديگر، 
خودشان  رهايى  عملى  شرايط  از  درست 
آگاهى  اين  از  آنان  برخوردارشدن  است. 
سازمان  را  خود  بايد  چگونه  كه  است 
دهند، چگونه مى توانند با درگير شدن در 
يك مبارزه همه جانبه سياسى، اجتماعى، 
موقعيت  قدم  به  قدم  اخالقى،  و  فرهنگى 
خود را در جامعه بهبود بخشند ودر پايه 
ريزى شالوده هاى يك جامعه آزاد و برابر، 

بامردان سهيم و شريك گردند.
     خوشبختانه در طى دو دهه اخير جنبش 
زنان در اين زمينه مسير رو به جلويى را 
طى كرده است و با همه گرايشات گوناگون 

مجموع  در  خود  درون  طبقاتى  و  سياسى 
زن  رهايى  امر  كه  دارد  باورتاكيد  اين  بر 
اساسا بر عهده خود آنان قرار دارد و زنان 
حاكم  مردساالرانه  سامانه  برچيدن   براى 
اين  كه  بندهايى  و  قيد  تمام  از  وگسستن 
نظام سلطه گر به آنها تحميل كرده است، 
راهى به جز مبارزه متشكل، سازمان يافته 
و هدفمند ندارند. از اين رو نياز به تشكل 
مستقل زنان يك نياز فورى و انكارناپذير 
است. اين نقطه اشتراكى است كه فعالين 
جنبش زنان را به يكديگر پيوند مى زند. 
طبيعى است كه در مورد مضمون عمل و 
نظرگاههاى  زنان  جنبش  طبقاتى  محتوى 
كارهاى  راه  كه  است  طرح  گوناگونى 
متفاوتى را در برابرسازمان هاى زنان قرار 
در  كه  است  الزم  روى  اين  از  دهند.  مى 
درون جنبش زنان و به ويژه در ميان طيف 
در  سوسياليستى   گرايش  به  مرتبط  هاى 
مضمون  و  خصلت  باره  در  زنان،  جنبش 
و  بحث  زنان  مستقل  هاى  تشكل  عمل 
بررسى بيشترى صورت گيرد تا بتوان راه 
اين  در  مشترک  ديدگاهى  به  يابى  دست 

زمينه را فراهم نمود.
  من قبل از پرداختن به اين موضوع مى 
دو  به  اى  اشاره  كوتاه  چند  هر  خواهم 
زنان،  جنبش  درون  در  افراطى  برداشت 
در  آن  موقعيت  و  زنان  جنبش  ازجايگاه 
در  اجتماعى  و  سياسى  هاى  جنبش  كل 

ايران  داشته باشم.
    اگر يك گرايش بسيار محدود و ضعيف 
در درون جنبش چپ ايران را كه هنوز هم 
مانده  برجاى  ديدگاههاى  همان  ادامه  در 
از سالهاى دهه 50 و60 خورشيدى، نه به 
نقش مستقل جنبش زنان اعتقادى دارد و 
نه به آن بهايى مى دهد كنار بگذاريم، در 
مجموع مى توان گفت دو نظرگاه افراطى 
در اين خصوص در ميان فعالين زن مرتبط 
مى  ديده  چپ  و  سوسياليستى  گرايش  به 

شود. يكى نظرگاهى است كه به 
اى  شاخه  مثابه  به  زنان  سازمان 

تشكل هاى مستقل زنان
 چرا و براى چه هدفى!                                          

                           

    رها نيكو
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از پيكره يك حزب و يا سازمان 
در  همواره  و  نگرد  مى  سياسى 
پى آن است كه سازمانى از زنان 
ايجاد  خود  سازمان  يا  و  حزب  هوادار 
به  را  زنان  موجود  هاى  تشكل  يا  و  كند 
اين  نمايد.  بدل  خود  تشكيالت  جزيى از 
بينش سنتى در جنبش كمونيستى ايران كه 
نه فقط در ميان جنبش زنان كه به همين 
سان نيز دردرون جنبش كارگرى عملكرد 
داشته و فعال است، تا كنون آسيب هاى 
نموده  وارد  ها  جنبش  اين  به  را  جدى 
اين  به  وابسته  زنان  سازمان  ايجاد  است. 
براى  تالش  يا  و  سياسى  جريان  آن  يا 
يك  به  زنان  موجود  هاى  سازمان  تبديل 
چنين تشكل هاى هوادارى، در عمل يك 
شكاف ساختگى را بر جنبش زنان تحميل 
مى كند. شكافى كه برخاسته از روند عينى 
مبارزه خود زنان و نتيجه ناگزيرمبارزه آنها 
در جهت پاسخ به نيازمندى هاى رشد و 
گسترش اين مبارزات نيست. بى شك هر 
ايفاى  براى  سياسى  حزب  يا  و  سازمان 
نقش مؤثر در جنبش زنان به داشتن يك 
است  نيازمند  خود  درون  در  زنان  بخش 
نيازهاى  به  نحوى  بهترين  به  بتواند  تا 
داده  پاسخ  زنان  جنبش  عملى  و  تئوريك 
و هرچه مؤثرتر و همه جانبه تر در جهت 
دخالت  آن  رهبرى  و  جنبش  اين  گيرى 
اين  كه  كسانى  طبعا  باشد.  اثرگذار  و  گر 
لزوما  دهند،  مى  تشكيل  را  زنان  بخش 
همه زن نخواهند بود. رهايى زن اگر چه 
توسط خود زنان ميسر مى گردد، اما فراهم 
سازى شرايط و زمينه هاى نظرى و عملى 
گسترش، تعميق و رهبرى اين جنبش تنها 
بر دوش زنان قرار ندارد، دخالت آگاهانه 
سازمان هاى سياسى و به خصوص نقش 
اين  رهبرى  در  انقالبى  كمونيستى  جنبش 
شرايط   ازملزومات  يكى  خود  جنبش، 
رهايى زنان است. اما مسئله مورد مشاجره 
اين  مكانيسم  كه  است  بوده  اين  همواره 
است،  چگونه  اثرگذارى  و  گرى  دخالت 
آن جريانات سياسى و چپ كه  به سازمان 
زنان به مثابه شاخه اى از سازمان خويش 
از  جزيى  را  زنان  مبارزه  و  نگرند  مى 
پندارند،  مى  خود  سازمانى  هاى  فعاليت 
بالندگى،  از  را  زنان  جنبش  حقيقت  در 
پويايى و حركت مستقل خويش دور مى 
نظرى  و  سياسى  مبارزات  دامنه  و  سازند 
درون جنبش زنان را در چهارچوب يك 
گرايش معين فكرى و يك روايت معين از 
ماركسيسم محدود مى كنند و مانع از آن 

مى گردند كه گرايشات گوناگون در درون 
يك  جريان  در  بتوانند  خود  زنان  جنبش 
مبارزه واقعى و در درون خود اين جنبش، 
درستى  و  گرفته  قرار  آزمايش  محك  در 
از  را  خود  هاى  مشى  خط  نادرستى  يا  و 

درون مبارزات زنان به اثبات برسانند.
اشكال  مثابه  به  زنان  هاى  سازمان   
وجودى جنبش زنان و نمودار درجه رشد 
وگسترش وآگاهى اين جنبش ، عملكردى 
هاى  سازمان  و  احزاب  فعاليت  از  منفك 
معنى  اين  به  جدايى  اين  دارند.  سياسى 
توانند  نمى  زنان  هاى  تشكل  كه  است 
اهداف  پيشبرد  جهت  در  ابزارى  مثابه  به 
ويا  كنند  عمل  سياسى  جريانات  سياسى 
چهارچوب  در  را  زنان  اعتراض  و  مبارزه 
فكرى  جريان  يك  و  سياسى  خط  يك 
هاى  تشكل  سازند.  محصور  و  محدود 
مستقل زنان اساسا خصلتى جنبشى دارند 
به  زنان  اعتراضى  حركت  بنيان  بر  وبايد 
استوار  جامعه  در  شان  فرودست  شرايط 
نيز  كمونيستى   سياسى  جريانات  گردند. 
بايد بتوانند با پيشبرد يك كار صبورانه و 
درازمدت در درون اين جنبش،  نيازهاى 
عملى ونظرى اين جنبش را در هر مرحله 
معين از   پيشرفت و تكامل اين جنبش، به 
درستى ارزيابى كرده و ازنقطه نظر منافع 
آنى و آتى طبقه كارگربه آن پاسخى دهند 
گسترش  و  توسعه  بر  كه  آن  ضمن  كه 
حال  عين  در  دارد،  تمركز  زنان  مبارزه 
اين جنبش را درراستاى اهداف طبقاتى و 
چشم اندازهاى مبارزه طبقه كارگر هدايت 

و كاناليزه مى نمايد.
     گرايش افراطى ديگرى كه شايد بتوان 
گفت بيشتربه شكل واكنشى ناسنجيده در 
عمل  زنان  جنبش  در  سنتى  نظرگاه  برابر 
مى كند، مى كوشد به سازمان زنان هويتى 
هم طراز و هم سنگ با هويت سازمان ها 
و احزاب سياسى ببخشد و حتى عناصرى 
پيش  آنجا  تا  گرايش   اين  از  افراطى 
پيوستن  از  را  زنان  تنها  نه  كه  روند  مى 
بازمى  سياسى  هاى  سازمان  و  احزاب  به 
دارند، بلكه مى كوشند سازمان زنان را در 
موقعيتى  در  طبقاتى  و  اجتماعى  مبارزات 
جاى  و  آلترناتيو  مقام  در  كه  دهند  قرار 
گزين سازمان ها و احزاب سياسى ظاهر 
گردند. واقعيتى كه اين گرايش افراطى آن 
را از نظر دور مى دارد، نقش دوگانه زنان 
نقش  و  طبقاتى  و  اجتماعى  مبارزات  در 
ايجاد  در  طبقاتى  مبارزه  كنندگى  تعيين 
دگرگونى ها وتحوالت اساسى در جامعه 

است.
جامعه  يك  در  حتى  كه  دانيم  مى  ما    
بشدت مردساالرهم  ديوارى زنان و مردان 
نيز  زنان  سازد.  نمى  جدا  يكديگر  از  را 
گروههاى  و  طبقات  به  مردان  چون  هم 
موجب  به  و  گردند  مى  تقسيم  اجتماعى 
شرايط اجتماعى و طبقاتى خود، موقعيت 
معينى را نيز به لحاظ اجتماعى و طبقاتى 
در جامعه كسب مى كنند و درگير در يك 
مى  نيز  معينى  طبقاتى  و  اجتماعى  مبارزه 
مبارزه اى  آنجايى كه زنان در  گردند. در 
اندازهاى  چشم  و  اهداف  ها،  خواسته  با 
ابزار  گيرند،  مى  قرار  مردان  با  مشترک 
تشكل  و  ها  سازمان  نه  ديگر  آنها  مبارزه 
سازمان  احزاب،  كه   زنان،  مستقل  هاى 
و  سياسى  مختلف  هاى  تشكل  و  ها 
گرفتن  نظر  در  بدون  طبقاتى  و  اجتماعى 
جنبش  آنهاست.  درون  جنسيتى  تركيب 
دانشجويان براى بهبودى وضعيت سياسى 
و صنفى دانشجويان را نمى توان زنانه و 
براى  اجتماعى  هاى  جنبش  كرد.  مردانه 
خواسته ها و حقوق ملى را نمى توان زنانه 
به  را  كارگر  طبقه  جنبش  كرد.  مردانه  و 
هم چنين. در اين جنبش ها زنان و مردان 
برند  مى  رنج  مشتركى  درد  از  اساس  در 
مشتركى  مطالبات  و  ها  خواسته  براى  و 
پيكار مى كنند. اما در فراسوى اين مبارزه 
و در درون اين جنبش ها، مبارزه ديگرى 
كنش  از  برخاسته  كه  است  جريان  در 
جامعه  يك  اجتماعى  هاى  واكنش  و 
مردساالر است. جامعه اى كه در آن نيمى 
از انسان ها در انقياد نيمه ديگر هستند. در 
مبارزه اين نيمه تحقير شده و در بند نگاه 
دولت،  فقط  ديگر  "دشمن"  شده  داشته 
دستگاه نظامى، پليس امنيتى و سرمايه دار 
نيست، بلكه در عين حال "دشمن" خودى 
كه در باورها و ذهنيات اجتماعى همرزمان 
نزديكانى  او، در پيشداورى هاى تاريخى 
دردناک  و  برادر،پسر،همسراو  پدر،  چون 
او  خود  خويشتن  تاروپود  در  ازهمه  تر 
بنابراين  است.  نيز  است،  دوانيده  ريشه 
اشتباه است اگر بخواهيم جنبش زنان را با 
مرزهاى مشخص سياسى  نظرى محدود 
كنيم و به آن جنبه طبقاتى ببخشيم. مبارزه 
برابر  حقوق  به  يابى  دست  براى  زنان 
اجتماعى با مردان، خصلتى جنبشى دارد و 
اجتناب ناپذير گرايشات گوناگون سياسى 
و طبقاتى را در درون خود جاى مى دهد. 

همان گونه كه موقعيت فرودست 
زنان در جامعه يك داده تاريخى 

بو  تر مرداد ماه 1385    ژوئيه 542006



زنان  اجتماعى  جنبش  است، 
عليه اين فرودستى و براى عقب 
يك  نيز  مردساالر  جامعه  راندن 
فرآيند تاريخى را از سر مى گذراند كه در 
هر مرحله از رشد خود و همراه با تكامل 
جامعه،  در  طبقاتى  و  اجتماعى  مبارزات 
دائما دستخوش تغيير و تحول مى گردد. 

در  هردوره  در  زنان  جنبش  كه  وظايفى   
وظايفى  دهد،  مى  قرار  خويش  برابر 
مشخص است كه از يك شرايط تاريخى 
از  طبقاتى  و  اجتماعى  مبارزات  در  معين 
جامعه سرمايه دارى برمى خيزد. گسترش 
و تكامل جنبش زنان و توسعه وانكشاف 
جامعه  در  طبقاتى   و  اجتماعى  مبارزات 
به نحوى دوجانبه به يكديگر گره خورده 
اند. هر گونه تالش زنان در جهت بهبود 
موقعيت اجتماعى خود و هر گونه دستآورد 
آنان در عقب نشاندن جامعه مردساالر، به 
نحو آشكارى بر چهره مبارزات اجتماعى 
و طبقاتى در جامعه اثر گذاشته و مناسبات 
درونى آنرا دگرگون مى سازد. در عين حال 
مبارزات  وضعيت  در  اساسى  تحول  هر 
اجتماعى و طبقاتى در جامعه نيز به طور 
و  ساخته  متحول  را  زنان  جنبش  مستقيم 
مسائل و وظايف نوينى را در برابرآن قرار 
مى دهد. روشن است كسانى كه موقعيت 
و جايگاه جنبش زنان و سازمان هاى زنان 
و  احزاب  جايگاه  و  موقعيت  حد  تا  را 
سازمان هاى سياسى  درمبارزات اجتماعى 
و طبقاتى در جامعه باال مى كشند، به نحو 
جنبش  وظايف  تعيين  در  گريزناپذيرى 
دچار  آنان،  هاى  خواسته  طرح  و  زنان 
بافى  خيال  حتى  و  نگرى  انتزاع  نوع  يك 
جنبش  تاريخ  به  ما  اگر  حتى  گردند.  مى 
اروپايى  كشورهاى  در  ويژه  به  زنان  هاى 
و آمريكاى شمالى كه در آنها جنبش هاى 
آن   اى  توده  و  كالسيك  اشكال  در  زنان 
برآمدهاى آشكارى داشته اند توجه كنيم، 
مى بينيم كه جنبش هاى اجتماعى زنان هر 
بار در برهه هاى تاريخى معينى بوده است 
كه در ارتباط با حل مسائل مشخصى كه 
اهميت واقعى و اساسى در روند تكاملى 
عظيم  جنبش  يك  به  اند،  داشته  جامعه 
توده اى زنان تبديل شده اند وبا حل اين 
مسائل نيز از دامنه و عملكرد اين جنبش 

ها كمابيش كاسته شده است.   
در  زنان  جنبش  رسالت  درواقع       
چهارچوب جامعه بورژوايى، چيزى بيش 
اجتماعى،  هاى  آزادى  دامنه  گسترش  از 
دموكراتيزه  و  شهروندى  حقوق  تامين 

موقعيت  بهبودى  جهت  در  جامعه  كردن 
مردساالر  جامعه  راندن  عقب  و  زنان 
نيست. هر گونه برخوردى ديگرى غير از 
زنان،  هاى  سازمان  و  زنان  جنبش  به  اين 
هاى  جداسازى  تقويت  موجب  تنها  نه 
جنسيتى كه در شرايط كنونى به شيوه اى 
بشدت سركوبگرانه و بيمارگونه از سوى 
شود  مى  دنبال  اسالمى  جمهورى  رژيم 
مى گردد، بلكه خود مى تواند به بازتوليد 
در  جنسيتى  هاى  جداسازى  چنين  اين 
جامعه نيز كمك كند. ايجاد سازمان هاى 
افزايش  به  ونبايد  تواند  نمى  زنان  مستقل 
جنبش  در  جنسيتى  هاى  شكاف  دامنه 
هاى انقالبى منجر گردد ، برعكس هدف 
اساس  در  هايى  تشكل  چنين  تشكيل  از 
كه  را  جنسيتى  هاى  شكاف  كه  است  آن 
ميراث جامعه گذشته است كاهش دهيم و 
چهره مردانه جامعه را عوض كنيم. در اثر 
پيامدهاى مبارزه زنان است كه اندک اندک 
طبقاتى  و  اجتماعى  هاى  جنبش  چهره 
دگرگون شده و جنبش طبقه كارگر از يك 
جنبش مردانه به جنبشى متشكل از زنان و 
را  امكان  اين  كه  گردد  مى  تبديل  مردانى 
براى هزاران زن مبارز و زحمتكش فراهم 
صفوف  در  بتوانند  نيز  آنها  تا  آورد  مى 
شده  فعال  كمونيستى  و  كارگرى  جنبش 
زمينه  در  چه  را  گوناگونى  هاى  نقش  و 
نظريه پردازى و چه در زمينه هاى سياسى 
اين  بعالوه  بگيرند.  عهده  بر  سازمانى  و 
به  را  زنان  سازمان  بخواهيم  ما  كه  بينش 
كنيم،  تبديل  حزبى  فعاليت  با  سازمانى 
خود از دامنه عمل جنبش زنان مى كاهد و 
حركت اين جنبش را در چهارچوب يك 
سازد،  مى  محدود  معين   فكرى  گرايش 
نتيجه اى كه نه به نفع جنبش زنان است و 
نه به نفع جنبش هاى اجتماعى و طبقاتى 

ايران در كليت آن.   

 مضمون اجتماعى – طبقاتى
 جنبش زنان !

مبارزه زنان براى پس راندن جامعه مردساالر 
موجوديت  حقيقى  و  حقوقى  وتثبيت 
درجامعه،  مردان  با  زنان  برابر  و  مستقل 
به مثابه يك فراشد تاريخى و يك كليت 
فراگير، پيش از آن كه يك جنبش طبقاتى 
باشد، در وهله اول يك جنبش اجتماعى با 
ويژگى هاى دموكراتيك و آزادى خواهانه 
است. اما از سوى ديگر جنبش اجتماعى 
زنان بنا بر موقعيت عينى خود نمى تواند 
گيرد.  قرار  طبقاتى  مبارزه  از  خارج  در 

به  نيز  مختلف  جوامع  سياسى  تاريخ  در 
كرات ديده شده است كه فرارويى جنبش 
اى  توده  و  اجتماعى  جنبش  يك  به  زنان 
در آنجايى رخ داده است كه جنبش زنان 
فعال  و  نزديك  پيوندى  در  است  توانسته 
با مبارزه طبقاتى قرار گرفته و به نيازهاى 

تحوالت اجتماعى پاسخ دهد.
موضوع  اين  ساختن  روشن  براى  من 
بروز  عينى  هاى  زمينه  بررسى  به  نخست 
و  پردازم  مى  زنان  اجتماعى  هاى  جنبش 
اجتماعى    محتوى  كنم  مى  تالش  سپس 
طبقاتى جنبش زنان را در يك نگاه عمومى 
و تاريخى به تصويربكشانم. روشن است 
جنبش  مشخص  موضوع  به  پرداختن  كه 
در  جنبش  اين  نقش  ايران،  در  زنان 
رابطه  و  ايران  در  آتى  اجتماعى  تحوالت 
اى  جداگانه  بحث  طبقاتى،  مبارزه  با  آن 
را مى طلبد كه اميدوارم بتوانم در فرصتى 

ديگر به آن بپردازم. 
اجتماعى  نمود  و  زن  مسئله  پيدايش 
لحاظ  به  زنان  اعتراضى  هاى  جنبش 
همين  نيستند.  يكديگر  مقارن  تاريخى 
واقعيت  اين  و  يكطرف  از  زمانى  جدايى 
كه مبارزات زنان در دوران سرمايه دارى 
است كه به شكل توده اى نمود اجتماعى 
كه  شده  باعث  ديگر،  سوى  از  اند  يافته 
و  زن  مسئله  پيدايش  كنند  تصور  بسيارى 
ستم جنسى ريشه در جامعه سرمايه دارى 
كه  است  دارى  سرمايه  نظام  اين  و  دارد 
زن  ميان  اجتماعى  هاى  نابرابرى  آفريننده 
و مرد است . بسيارى ديگركه مى خواهند 
بيانديشند،  دارى  سرمايه  جامعه  از  فراتر 
ترى   عام  شكل  به  را  زنان  بر  ستمگرى 
جزيى از ستمگرى طبقاتى قلمداد مى كنند 
و با گذرى شماتيك در تاريخ روند تكامل 
كه  دهند  نشان  كوشند  مى  بشرى  جوامع 
با پيدايش طبقات و ستمگرى طبقاتى بود 
به  نسبت  فرودستى  موقعيت  در  زنان  كه 
مردان قرارگرفتند و چه به لحاظ عرفى و 
اخالقى و چه به لحاظ حقوقى تابع مردان 

گرديدند.
زن  مسئله  باره  "در  مقاله  در  من       
– تريبون زن شماره 1 –" كوشيدم نشان 
ستم  و  جنسى  ستم  ميان  چه  اگر  دهم  
اين  ولى  دارد  وجود  اى  رابطه  طبقاتى 
نيست،  بعدى  يك  و  خطى  يك  رابطه 
بدين معنى كه يكى موجد و زاده ديگرى 
باشد. تقسيم جامعه به طبقات و به انقياد 

توسط   جامعه  از  نيمى  درآمدن 
تاريخى  روندهاى  ديگر،  نيمه 

بو  55تر مرداد ماه 1385    ژوئيه 2006



هر  كه  اند  داشته  را  متفاوتى 
تحوالت  رشته  يك  متن  در  دو 
زمينه  بر  اجتماعى   – اقتصادى 
پيوستند  وقوع  به  اوليه  كمونيسم  تالشى 
ناشى  پديده ها  اين  از  يك  هر  پيدايش  و 
از فراشد اقتصادى و اجتماعى معينى بوده 
در  كه  مرد  و  زن  ميان  مناسبات  است. 
شكل خانواده بيان مى يافت و پايه ساختار 
داد،  مى  تشكيل  را  اوليه  كمونيزم  جامعه 
تقسيم  نوع  يك  خود  تكاملى  روند  در 
كار خودبخودى و طبيعى را ميان زنان و 
مردان ايجاد كرد كه بر پايه آن كار خانگى 
عهده  بر  فرزندان  از  نگاهدارى  وظيفه  و 
زنان و كارهاى بيرونى چون شكار، صيد 
و شركت در جنگ ها بر عهده مردان قرار 
كه  خودبخودى  كار  تقسيم  همين  گرفت. 
در ابتدا موجب برترى مردان به زنان نبود، 
شكل  با  كه  شد  اى  زمينه  خود  ادامه  در 
گيرى مالكيت خصوصى، زنان به تابعيت 
مالكيت  گيرى  شكل  با  درآمدند.  مردان 
بر  كه  كهن  خانواده  ساختار  خصوصى، 
بنياد تبار مادرى و طبعا مالكيت اجتماعى 
قرارداشت، متالشى شد و راه براى تشكيل 
خانواده متكى بر مالكيت خصوصى و تبار 
كه  بود  ترتيب  اين  به  گرديد.  فراهم  مرد 
پيدايش  با  بشرى  جامعه  تكامل  روند  در 
اساسى  تحول  يك  خصوصى،  مالكيت 
در ساختار خانواده ومناسبات ميان زن و 
از  نيمى  آن  پايه  بر  كه  گرديد  ايجاد  مرد 
جامعه به تابعيت و انقياد نيمه ديگر درآمد 
اكنون  يافت.  مردساالر  خصلت  جامعه  و 
خانواده مونوگام يا تك همسرى كه به مرد 
اجازه مى داد همسران متعددى را برگزيند 
به يك واحد اقتصادى تبديل گرديد كه بر 
مالكيت خصوصى استوار بود. در عين حال 
اقتصادى،  تكامل  پروسه  همين  درون  در 
اين  داد.  رخ  نيز  طبقات  به  جامعه  تقسيم 
تقسيم اجتماعى كه بر پايه تقسيمات بزرگ 
پيدايش  با  بود  گرفته  شكل  كار  اجتماعى 
مالكيت خصوصى و استفاده از كار برده، 
بر زمينه تالشى كمونيزم اوليه، جامعه را بر 
اساس طبقات بازسازى نمود. بدين ترتيب 
دگرگونى  رشته  يك  جريان  در  كه  بود 
فرآشدهاى    ، جامعه  در  اقتصادى   هاى 
متفاوتى به پيدايش جامعه طبقاتى وجامعه 
اين  از  يكى  در  انجاميدند.  مردساالر 
نيمه  اسارت  به  جامعه  از  نيمى  فرآشدها 
ديگر درآمد و يك نوع ستمگرى و سلطه 
بر اساس جنسيت در جامعه شكل گرفت 
از  كوچكى   اقليت  ديگرى  فرآيند  در  و 

و  زنان  از  اكثريتى     بر  مردان   و  زنان 
مردان  سلطه يافتند. تنزل موقعيت زن در 
عينى  تجسم  جنسى  ستمگرى  و  جامعه 
متكى  مونوگام  خانواده  تثبيت  در  را  اش 
و  يافت  مرد  وتبار  خصوصى  مالكيت  بر 
ستمگرى  طبقاتى در شكل گيرى دولت 
و ايفاى نقش آن در برقرارى نظم طبقاتى 

در جامعه.
 بى شك نيروى پيش برنده تاريخ برخاسته 
از تعارض طبقاتى است و نه از تعارض ميان 
زنان و مردان.  تحوالت اساسى اقتصادى 
و اجتماعى در جامعه تنها از طريق مبارزه 
طبقات پيش مى رود و ساختار خانواده و 
مناسبات ميان زن و مرد در جامعه نيز خود 
پذيرد  مى  تاثير  طبقاتى  مبارزه  از  پيوسته 
مى  تحول  دستخوش  آن  با  متناسب  و 
گردد. همانگونه كه ساختارهاى اقتصادى 
اجتماعى دائما تغيير مى يابند، طبقاتى مى 
اقتصادى  ساختارهاى  زمينه  بر  و  ميرند 
اجتماعى نوين، طبقات ومناسبات طبقاتى 
خانواده  ساخت  گيرند،  مى  شكل  نوينى 
نيز  مرد  و  زن  ميان  اجتماعى  مناسبات  و 
متأثر از اين فرآيند مادى دستخوش تغيير 

و تحول مى گردد.
  ستمگرى جنسى با آنكه پيشينه تاريخى 
آن به پيدايش طبقات مى رسد اما درتمام 
از  پيش  تا  ساله  صد  چندين  تاريخ  طول 
دوران سرمايه دارى، ما شاهد مبارزه زنان 
بر  زنان  اجتماعى  هاى  جنبش  شكل  به 
عليه روابط مردساالرانه در جامعه نيستيم. 
توانست  نمى  نيز  مبارزات  اين  واقع  در 
كه  چرا  بيابد،  اجتماعى  نمود  چنين  يك 
در اجتماعات پيشاسرمايه دارى زنان بطور 
زندگى  در  مشاركت  هرگونه  از  عمومى 
سياسى، اجتماعى و فرهنگى بازداشته مى 
شدند و با آنكه با انجام كارهاى مختلفى در 
صنعت خانگى چون ريسندگى و بافندگى 
و مشاركت در كار كشاورزى و دامپرورى، 
هزينه  كاهش  و  مالى  درآمد  تأمين  در 
اما  داشتند  اساسى  نقشى  خانواده  زندگى 
مردان  حساب  به  هميشه  آنها  كار  حاصل 
ريخته مى شد. به جز شمار بسيار اندكى 
از زنان وابسته به خانواده هاى اشراف و 
اداره كنندگان دستگاه دولت و مذهب كه 
به دليل موقعيت اجتماعى شان كمابيش با 
خويش  عصر  اجتماعى  علوم  و  سياست 
گونه  هر  از  زنان  عموم  داشتند،  آشنايى 

شركت در  زندگى اجتماعى دور بودند.
اين  در  اجتماعى  هاى  انديشه  و  افكار   
از  تماما  ساله  صد  چندين  سياه  دوران 

با  مذهب  بود.  آكنده  مذهبى  هاى  انديشه 
بيان روايت ها و داستان هاى خيال پردازانه 
تدوين  و  تنظيم  و  آفرينش  از  مبهم  و 
قوانين اجتماعى و آئين هاى مذهبى، مردم 
زحمتكش رابه تسليم در برابر توانگران و 
قدرت هاى مسلط در جامعه وامى داشت 
كردن  سرهم  با  زنان  مورد  در  ويژه  به  و 
اراجيفى چون "خلق زن از دنده چپ مرد" 
هدايايى  حد  تا  زنان  كردن  كوچك  يا  و 
شده  داده  مردان  به  خداوند  جانب  از  كه 
رامنكر  زنان  مستقل  هويت  عمأل  است، 
شخصى  هويت  حتى  كه  آنجا  تا  شد  مى 
زنان نيز با نام و هويت فرزند پسرمشخص 
جامعه  و  مذهب  آنكه  نتيجه  گرديد.  مى 
مردساالر طى يك تاريخ طوالنى، آن چنان 
كه  ساخت  فراهم  زنان  براى  را  شرايطى 
خود زنان نيز دنيا را از دريچه چشم مردان 
و  مذهب  آنچه  شد  باورشان  و  نگريستند 
جامعه مردساالر در باره آنها مى گويد و 
به  زنان  است.  حقيقت  عين  انديشد،  مى 
اين باور خو گرفتند كه وظيفه شان توليد 
كار  انجام  و  فرزندان  از  نگاهدارى  نسل، 

خانگى است. 
چنين  دريك  زنان  وقتى   است  طبيعى   
خردكننده اى قرار داده مى شوند  شرايط 
كه  گردد  مى  تلقين  آنها  به  پيوسته  و 
كم  و  ناتوان  ضعيف،  هستند  موجوداتى 
تنهايى  به  اند،  سرپرستى  نيازمند  كه  عقل 
نه مى توانند قضاوت كنند و نه مى توانند 
تمام  تدريج  به    ،.  .  . و  دهند  شهادت 
بالنده  و  مثبت  هاى  ظرفيت  و  استعدادها 
آنان به عقب كشيده مى شود و هر گونه 
قوه ابتكارو خالقيت اجتماعى و همراه با 
آن قدرت تحرک اجتماعى از آنان گرفته 

مى گردد.
قالب  در  مردساالر  جامعه  كه  اى  رابطه   
هر  فاقد  كرد  مى  تحميل  زنان  به  خانواده 
گونه عنصر عاطفى بود. خانواده بر رابطه 
اى يكسويه، مسخ شده و سلطه گرانه بنا 
مى شد كه در آن زن به مثابه يك كاال به 
مالكيت مرد درمى آمد و به ناموس او بدل 
مى شد. هنوز هم مى توان در بسيارى از 
تحت  شدت  به  چنان  هم  كه  كشورهايى 
اين  اند،  مانده  باقى  مذهب  نفوذ  تاثيرو 
خصلت سلطه گرانه ساختار خانواده را در 
همان شكل عقب مانده آن  مالحظه نمود. 
هنوز هم هستند ميليون ها دختران نگون 
بختى در سراسر جهان، كه بايد آنقدر در 

براى  خريدارى  تا  بمانند  انتظار 
بگذارد،  جلو  به  پا  آنها  خواستن 
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تا  خصوصياتش  كه  خريدارى 
برايشان  ازدواج  از  پس  ها  سال 
باقى  ناروشن  و  مبهم  چنان  هم 

مى ماند. 
شرايط  اين  عاطفى  بازتاب  توصيف       
و  است  دشوار  بسيار  برزنان  انسانى  غير 
متاسفانه در آثار و نوشتارهاى گذشته گان 
و  عاطفى  پيامدهاى  مورد  در  كمتر  نيز 
سخن  زنان  وار  برده  شرايط   اين  روحى 
آن  داليل  از  يكى  شايد  است.  شده  گفته 
از  بهتر  ديگرى  هيچكس  كه  باشد  اين 
از  جنبه  اين  توانست  نمى  زنان  اين  خود 
آن  و  مدنى  جامعه  آن  دردناک  واقعيت 
در  را  زنان  كه  اجتماعى  روابط  مجموعه 
چنگال خود مى فشرد، را حس كند و به 
تصوير بكشاند  و افسوس كه خود زنان 
نه  و  داشتند  را  اجازه  اين  نه  زمان  آن  در 
دست  جسارت  و  شهامت  از  حد  آن  به 
يافته بودند كه بتوانند در باره احساسات و 
نيازهاى عاطفى خود و ستمى كه در اين 
آشكارا  شد،  مى  داشته  روا  آنان  بر  رابطه 

سخن بگويند.
     با گسترش سرمايه دارى است كه زنان  
درون  به  گسترده  و  اجتماعى  شكل  به 
جامعه مدنى كشيده مى شوند و درزندگى 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه بطرز 
روزافزونى فعال مى گردند. سرمايه دارى 
غربى  اروپاى  كشورهاى  در  آغاز  در  كه 
خود  روزافزون  نياز  بنابر  يافت،  گسترش 
به نيروى كار براى گسترش توليد كااليى 
به  نيز  را  زنان  جهانى،  بازار  بر  تسلط  و 
ميزان گسترده اى از خانه ها بيرون كشيد 
سوق  اقتصادى  توليد  چرخه  درون  به   و 
داد. اينك زنان در متن توسعه و گسترش 
افزايش  موازات  به  و  دارى  سرمايه  نظام 
مشاركت  خود در زندگى اجتماعى جامعه، 
با يك ناهماهنگى واقعى روبرو  بودند. از 
يك سو آنان اندک اندک هم پا با مردان  در 
كليه عرصه هاى فعاليت اجتماعى حضور 
بافت  ديگر  سوى  از  اما  يافتند،  مى  فعال 
ها،  نرم  از  اى  مجموعه  با  جامعه  سنتى 
طى  كه  اجتماعى  هنجارهاى  و  اخالقيات 
جامعه  معنوى  هستى  طوالنى  تاريخ  يك 
را شكل داده بود، هويت مستقل اجتماعى 
مشاركت  برد.  مى  سئوال  زير  به  را  آنان 
هاى  فعاليت  گوناگون  هاى  عرصه  در 
زنان  به  جامعه،  در  اجتماعى  و  اقتصادى 
ايفا  را  مردان  دار  عقبه  نقش  كنون  تا  كه 
كرده بودند، به لحاظ عينى هويتى مستقل 
از مردان مى بخشيد و اين واقعيت عينى 

تغيير يافته بر انديشه و عمل آنان تاثير مى 
نهاد و ادراک نوينى از زندگى به آنها مى 
داد كه با تمام آن باورهاى مردساالرانه كه 
تضاد  در  بود  نگاهداشته  بند  در  را  زنان 
وضع  عليه  بر  را  آنان  و  گرفت  مى  قرار 
موجود مى شورانيد. هر قدر جامعه سنتى 
زنان  تالش  برابر  در  مذهبى  نهادهاى  و 
جامعه  در  خود  جايگاه   بازيابى  براى 
ايستادگى مى كرد، حركت اعتراضى زنان 
شورش  شكل  در  و  شده  تر  گينانه  خشم 
ها و طغيان هاى زنانه بروز مى يافت. اگر 
كارگران در آغاز دوران سرمايه دارى ابزار 
توليدى را مسبب بدبختى خود دانستند و 
اعتراض  به وضعيت موجود را با شكستن 
ماشين آالت توليدى بيان مى كردند، زنان 
بختى  نگون  مسبب  را  مردان  آغاز  در  نيز 
خود دانسته و خشم خود را كوركورانه بر 
در  تدريج  به  اما  آوردند.  مى  فرود  مردان 
و  دارى  سرمايه  گسترش  و  رشد  جريان 
همراه با آن انكشاف سياسى جامعه، رشد 
احزاب سياسى و توسعه رسانه هاى آزاد، 
توانند  مى  چگونه  كه  آموختند  نيز  زنان 
ذهنيات  و  جامعه  سنتى  بافت  آن  عليه 
اجتماعى مردساالرانه و نيروهاى مدافع آن 

مبارزه كنند.
  از نقطه نظر يك بحث تاريخى مشخص 
مى توان گفت كه زنان در دوران معاصر 
پيشرفته  كشورهاى  در  مشخص  بطور  و 
از  بسيارى  به  اند  توانسته  دارى  سرمايه 
دوران  اوايل  در  كه  مشكالتى  و  مسائل 
غلبه  خود داشتند  مقابل  سرمايه دارى در 
خود  هاى  خواسته  از  بسيارى  به  و  يابند 
اين  با  بخشند.  قانونى  و  حقوقى  جنبه 
شكل  ترين  دموكرات  در  حتى  وجود 
جامعه بورژوايى نيز در فراسوى مرزهاى 
برابرى  از  بسيارى  كه  قانونى  و  حقوقى 
هاى اجتماعى زن و مرد را به رسميت مى 
شناسد، بسيارى از نابرابرى هاى آشكار و 
پنهانى نهفته است كه چه در عرصه روابط 
و فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى و چه 
روابط  و  خانوادگى  مناسبات  عرصه  در 
عرفى و سنتى جامعه، زنان را در موقعيتى 
مردان  به  نسبت  دوم  درجه  و  فرودست 
توليد  شرايط  حقيقت  در  دهد.  مى  قرار 
به  زنان  كشاندن  با  چه  اگر  دارى  سرمايه 
و  اقتصادى  زندگى  گوناگون  هاى  عرصه 
هاى  جنبش  بروز  عينى  زمينه  اجتماعى، 
براى  و  آورد  فراهم  را  زنان  اجتماعى 
نخستين بار زنان را در موقعيتى قرار داد 
كه با كليه پيش داوريهاى هاى پيشين در 

كل  و  گرفت  مى  قرار  تضاد  در  زن  باره 
طلبيد،  مى  چالش  به  را  مردساالر  نظام 
پاسخ  يك  تواند  نمى  خود  حال  اين  با 
بدهد.  زن  رهايى  امر  به  عملى  و  روشن 
شدن  فرودست  عينى  هاى  پايه  كه  چرا 
به  را  زنان  كه  شرايطى  و  جامعه  در  زنان 
گيرى  شكل  به  و  درآورد  مردان  تابعيت 
سامانه مردساالرى در جامعه منجر گرديد، 
بر  متكى  همسرى  تك  خانواده  پيدايش 
واحد  يك  مثابه  به  خصوصى  مالكيت 
اقتصادى بوده است و سرمايه بعنوان يك 
كه  آنجا  از  خصوصى،  مالكيت  از  شكل 
مالكيت  بر  متكى  خانواده  ساختار  اساس 
دارد،  مى  پاس  را  مرد  تبار  و  خصوصى 
اگر چه تا حدودى بهبودى موقعيت زنان 
در جامعه را مى پذيرد، اما پايه هاى عينى 
فرودستى زنان در جامعه را كه بر ساختار 
خانواده بورژوايى استوار است، هم چنان 
حفظ كرده و آن را در شكل هاى نوين و 
چرا  كند،  مى  بازتوليد  پيوسته  "متمدنانه" 
كه بدون وجود يك چنين واحد اقتصادى، 
ماندگارى و تداوم حركت سرمايه ممكن 
نيست. به همين دليل هم است كه جامعه 
و  حقوقى  پذيرش  عليرغم  بورژوايى 
قانونى برابرى اجتماعى زنان و مردان، در 
عمل و در واقعيت عينى قادر به تحقق اين 
كه  است  عينى  پايه  همين  نيست.  برابرى 
بازتاب خود را در جاى جاى دموكراسى 
بورژوايى غرب برجاى مى نهد. از جمله 
برابرى  قانون  وجود  با  كه  ديد  توان  مى 
هنوز  كشورها،  از  بسيارى  در  دستمزد 
برابر  كار  ازاى  در  زنان  دستمزد  ميزان 
در  بيكارى  درصد  است،  مردان  از  كمتر 
ميان زنان به ويژه در دوران جهان گسترى 
افزون  مراتب  به  سرمايه،  بيشتر  چه  هر 
تر از مردان است. كارفرمايان نه از روى 
و  عينى  شرايط  حكم  به  بلكه  بد،  نيت 
خانواده  مقدس  حريم  از  پاسدارى  براى 
بورژوايى است كه در شرايط بحران هاى 
مى  نشين  خانه  را  زنان   بيشتر  اقتصادى 
نگاهدارى  و  خانگى  كار  كه  چرا  سازند. 
از فرزندان از وظايف سنتى و عرفى زنان 
است و اين را نهاد مذهب نيز پيوسته به 
كارفرمايان گوشزد مى كند. درصد اشتغال 
و  فنى  هاى  مديريت  سطوح  در  زنان 
تخصصى و مشاركت آنان در ساختارهاى 
قدرت و تصميم گيرى بسيار پايين تر از 

مردان است و نمونه هاى بسيار ديگر. 
     بنا بر اين واقعيت ها مى توان 
گفت وظيفه اساسى كه در دوره 
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سرمايه دارى در  كنونى از رشد 
ديد  يك  در  زنان   جنبش  برابر 
عمومى و تاريخى قرار دارد، گذر 
حقوقى  و  صورى  هاى  برابرى  مرحله  از 
برابرى هاى واقعى زنان  مرحله تحقق  به 
زندگى  هاى  عرصه  تمامى  در  مردان  و 
نيست  ممكن  اما  اين  و  است.  اجتماعى 
بورژوايى  خصوصى  مالكيت  آنكه  مگر 
با  همراه  و  درآيد  اجتماعى  مالكيت  به 
بر  متكى  بورژوايى  خانواده  ساختار  آن 
جريان  در  شود.  برچيده  نيز  مالكيت  اين 
از  اى  عرصه  چنين  در  زنان  پيشروى 
مبارزه و در ارتباط با حل اين تضاد است 
چه  هر  زنان  جنبش  طبقاتى  مضمون  كه 
بيشتر آشكار مى شود و دو ديدگاه طبقاتى 
مى  قرار  هم  روياروى  زنان  جنبش  در 
كارگر  طبقه  طبقاتى  ديدگاه  يكى  گيرند. 
طبقاتى  ديدگاه  ديگرى  و  كمونيسم  يعنى 
بورژوازى يعنى ليبراليسم.  اين دو ديدگاه 
كه  آنجايى  در  را  زنان  جنبش  در  طبقاتى 
بخشيدن  رسميت  براى  هنوز  جنبش  اين 
تغيير  و  قانونى  حقوق  و  حق  يكرشته  به 
در  سنتى  مدنى  جامعه  ساختارهاى  در 
مى  مبارزه  بورژوازى  جامعه  چهارچوب 
كند، نمى توان با خط و مرزهاى روشنى 
كه  هنگامى  اما  ساخت.  جدا  يكديگر  از 
جنبش زنان به آن مرحله از رشد و بلوغ 
خود مى رسد كه ديگر نه فقط ارزش ها 
و باورهاى گذشته در مورد زن و نابرابرى 
به  را  مردان  و  زنان  ميان  حقوقى  هاى 
خواستار  آشكارا  بلكه  گيرد،  مى  چالش 
دگرگونى هاى اساسى در واقعيت موجود 
مى گردد و مى خواهد آينده  جامعه را با 
كه  زند  رقم  نوينى  هاى  انديشه  و  رفتار 
برابرى واقعى زنان و مردان را در تمامى 
و  اجتماعى  سياسى،  اقتصادى،  سطوح 
فرهنگى تحقق بخشد، آنگاه است كه اين 
نقد  با  رابطه  در  چه  طبقاتى  ديدگاه  دو 
خود  بازتاب  كه  زنان  گذشته  ازموقعيت 
را در نقد سنت، عرف و باورهاى مذهبى 
تبيين  با  رابطه  در  چه  و  دهد  مى  نشان 
جامعه  در  زنان  كنونى  موقعيت  توجيه  و 
سرمايه دارى، روياروى يكديگر قرار مى 

گيرند. 
    ليبراليسم بعنوان انديشه و عمل بورژوازى 
همانطور كه در گذشته در برخورد با كليه 
در  دارى،  سرمايه  جامعه  اساسى  مسائل 
به  سرمايه  نبود  و  بود  مسئله  كه  آنجايى 
پرسش گرفته شد، از پژوهش بى طرفانه 
نظام  توجيه  جهت  در  و  شست  دست 

سرمايه دارى و اثبات ماندگارى ابدى آن 
و  زنان  مسئله  با  برخورد  در  كرد،  تالش 
شرايط رهايى آنان نيز به همين گونه عمل 
ليبراليسم  كه  آنجايى  در  درست  كند.  مى 
پژوهش علمى را رها ساخت و به توجيه 
وابسته  انديشمندان  اين  آورد،  پناه  گرى 
افشا  عين  در  كه  بودند  كارگر  طبقه  به 
محدوديت هاى تاريخى بينش ليبراليستى، 
راه برون رفت از تناقضات جامعه سرمايه 

دارى را نشان دادند.
     ليبراليسم از آزادى و برابرى همه انسان 
ها در برابر قانون در جامعه سرمايه دارى 
سخنان  اين  پشت  در  اما  راند،  مى  سخن 
فريبنده و ادعاهاى انسانى، واقعيت نابرابر 
و غير انسانى جامعه سرمايه دارى الپوشى 
سرمايه  حيات  از  دوره  اين  در  گردد.  مى 
دارى بيش از هر زمان ديگرى در پس اين 
دموكراتيك،   – بورژوا  برابرى  و  آزادى 
يك نابرابرى عظيم اجتماعى و يك انقياد 
طبقاتى نهفته است. در شرايطى كه ثروت 
اجتماعى پيوسته در دست يك تعداد اقليت 
هر چه كمترى از مردم انباشته مى شود و 
اكثريت هر چه بيشترى از مردم  براى ادامه 
زندگى خود ناگزير مى گردند  نيروى كار 
طبقاتى  استثمار  به  و  بفروشند  را  خويش 
و  آزادى  از  توان  مى  چگونه  دهند،  تن 
سخن  قانون  برابر  انسانها در  همه  برابرى 
گفت. ليبراليسم مدعى است كه زنان را از 
بند جامعه مدنى فئودالى رهانيده و برابرى 
تامين  قانون  برابر  در  را  مردان  با  زنان 
ليبراليسم  هم  اينجا  در  است.  گردانيده 
دچار همان محدودنگرى تاريخى خويش 
است و نمى خواهد و نمى تواند به پايه 

هاى عينى اسارت زنان يورش برد.
مالكيت،  از  شكل  يك  بعنوان  سرمايه    
ساختار خانواده مونوگام مردساالر را كه از 
جامعه فئودالى به ارث برده است، به شيوه 
خاص خود بازتوليد مى كند و زيركانه مى 
كوشد خصلت مردساالرانه جامعه سرمايه 
دارى را پوشيده نگاه دارد و با اين ادعاى 
دروغين كه زنان مى توانند در چهارچوب 
با  واقعى  برابرى  به  دارى  سرمايه  نظام 
تقديس  و  توجيه  به  يابند،  دست  مردان 
و  زنان  ميان  واقعى  هاى  نابرابرى  ريشه 

مردان در جامعه بورژوازيى مى پردازد. 
    جالب اينجا است كه برخى از گرايشات 
هاى  انديشه  از  كه  بورژوايى  خرده 
ليبراليسم الهام مى گيرند و بر اين باورند 
دارى  سرمايه  نظام  چهارچوب  در  كه 
برابرى اجتماعى زنان و مردان ميسر است، 

خواستار آنند كه كار خانگى و نگاهدارى 
مردان  و  زنان  ميان  تساوى  به  فرزندان  از 
تقسيم گردد. اين انديشه محدودنگر نمى 
تواند درک كند كه طرح چنين خواستى نه 
تنها كمكى به رهايى زن از بندهاى جامعه 
مردساالر نمى كند، بلكه مى خواهد مردان 

را در شوربختى زنان سهيم گرداند.
و  زنان  ميان  اجتماعى  كامل  برابرى       
است.  نهفته  شرط  دو  تامين  در  مردان 
اول اينكه هر گونه مانع در راه مشاركت 
كامل و برابر زنان در زندگى اجتماعى و 
اقتصادى از ميان برداشته شود. دوم اينكه 
وظايف سنتى كار خانگى و نگاهدارى از 
فرزندان كه از ديرباز بر دوش زنان نهاده 
شده است، به يك امر اجتماعى بدل گردد. 
مگر  نيست  ممكن  شرايط  اين  تامين  اما 
اينكه پايه هاى عينى اسارت زن را از ميان 
برداريم. براى تحقق چنين امرى  نخست 
بورژوايى  دولتى  ماشين  است  ضرورى 
و  شود  برپا  كارگران  دولت  گردد،   خرد 
بر  بورژوايى  خصوصى  مالكيت  سپس 
درآيد.  اجتماعى  مالكيت  به  توليد  وسايل 
همراه با لغو مالكيت خصوصى و برقرارى 
و  طبقات  فقط   نه  اجتماعى،   مالكيت 
دولت ضرورت وجودى خود را از دست 
مى دهند، بلكه خانواده تك همسرى متكى 
بر تبار مرد، بعنوان يك واحد اقتصادى كه 
به اين مالكيت خصوصى وابسته است نيز 
در  بار  نخستين  براى  و  شود  مى  برچيده 
تاريخ بعد از تالشى كمونيسم اوليه، امكان 
تشكيل خانواده و بناى زندگى مشترک به 
دور از هرگونه مالحظات و وابستگى هاى 
اقتصادى و تنها بر اساس نيازهاى عاطفى 
و پذيرش روابط داوطلبانه ميسرمى گردد. 
تنها بر زمينه چنين شرايط عينى است كه 
مناسبات اجتماعى ميان زنان و مردان در 
و  شود  مى  دگرگون  واقعى  بطور  جامعه 
زنان هم چون مردان بدون هر گونه سدى 
هاى  جنبه  تمامى  در  گردند  مى  قادر 
فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  زندگى 

مشاركت آزاد داشته باشند. 
نظر  از  و  معاصر  دوران  در  حقيقت  در    
تاريخى بار مبارزات اجتماعى زنان در راه 
با  اجتماعى  واقعى  برابرى  آوردن  بدست 
دارد.  قرار  كارگر  زنان  دوش  بر  مردان، 
زنان كارگر بعنوان بخشى از طبقه كارگر 
بر  آتى  تحوالت  در  را  دوگانه  نقش  يك 
از  بخشى  مثابه  به  يكسو  از  دارند.  عهده 

با  همراه  و  پا  هم  كارگر،  طبقه 
براى  پيكار  در  كارگر  مردان 
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سرمايه  نابودى 
استقرار  و  دارى 
شركت  سوسياليسم 
بمثابه  ديگر  سوى  از  و  دارند 
جامعه  از  اى  نيمه  و  زن  يك 
مردساالرانه  سامانه  بند  در  كه 
است، با درگير شدن در مبارزه 
رهايى  براى  جانبه  همه  اى 
و  عوامل  آن  تمامى  از  خويش 
شرايط عينى و ذهنى كه مسبب 
فرودستى  او است، به پااليش 
روحيات  اخالقيات،   فرهنگ، 
به  آغشته  اجتماعى  رفتار  و 
انديشه و عمل مردساالرانه در 
جامعه و در درون جنبش طبقه 

كارگر مى پردازند. 
امرى  سوسياليسم  برقرارى     
به  امر  اين  نيست.  مردانه 
فقط  نه  جانبه  همه  مشاركت 
نيازمند  نيز  زنان  كه  مردان، 
شكل  عينى  زمينه  بر  است.  
كه  است  سوسياليسم  گيرى 
نقش زنان در ايجاد دگرديسى 
پااليش  در   ، جامعه  معنوى 
عمل  و  انديشه  از  جامعه 
و  انديشه  خلق  و  مردساالرانه 
شمولى  جهان  اجتماعى  شعور 
طبقاتى،  نگاه  گونه  هر  از  كه 
جنسيتى و مذهبى به دور باشد 
و انسان و بهروزى همه انسان 
جنس  و  رنگ  از  جدا  را   ها 
آنها در مركز رويكرد خود قرار 
دهد، از اهميت بازهم  برجسته 

ترى برخوردار مى گردد.
                                    

 ژوئيه2006                      

                                    
                                                        
                                 
                                 
                                 

                          

براى زنده ماندن 
             وقت تنگ اما....

                          دير نيست.
برخالف جريان آب؟

                رودخانه خردت مى كند.. دختر.
دريا.... چيز ديگريست!
                 عميق و عاشق.

تن بسپار
         بچرخ... بچرخ.....

                      در هشت جهت اصلى و فرعى.
موجها كه مى آيند

            نترس ... كمى ... دستت را دراز كن 
           دستى ديگر و... دستهايى كه...
                            دست گيرت مى شوند،
                                             صميمانه.

همه از جنس  تو
            از جنسى نو

بعضى از نسل پرى قصه هاى مادر بزرگ
بعضى.... گوشت و پوست و استخوان...

همه از تو..اند...
            يا نه ... تكرار..تواند

                          دل و دست بسپار.
وقت تنگ

        اما براى زنده ماندن 
                دير نيست
بايد ... رهاى رها...

                تن را شست از كپك خوشبختى روزمره.
            و .. كبودى شالق و زخم خنجر.

با چرخش  ساعت 
             جسمت در هراس  پوسيدن

مزمزه  رگ  به  رگ  را  زندگى                        
ميكند

تيك .. تاک ...
          در زير نئون هاى رنگى 

                 تكرار خودت به رنگى ديگر
                چشم در چشم مترسكى از جنس  اول
                                                                

                                                    سيمين چايچى 
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سفره ى  يك  مثل  كه  همسايه  سالن  پنجره ى  به  خانه ام  بالكن  از 
باز در برابرم گشوده است نگاه مى كنم. از وراى شيشه هاى تازه 
جوان،  زنى  مى بينم.  نوشابه  و  غذا  از  پر  ميزى  شفاف،  و  شسته 
باريك و الغر در رفت و آمد است. مردى چاق با شكم برآمده و 
چشمان درشت بيرون زده در قسمت باالى ميز روى يك صندالى 

دسته دار نشسته است و قاشقهاى پر را به دهان مى برد.
پسركى شاداب _ چهار پنچ ساله _ را مى بينم كه روى ميز خم شده 
است و كمتر غذا مى خورد و بيشتر مشغول شيطنت و بازيگوشى 
است و دختركى تازه پا را ک پيشبندى سرخ بسته است و روبروى 

پدر در صندلى مخصوص  كودكان نشسته است.
زن از اتاق خارج مى شود و چون با سينى پر از غذا برمى گردد 

بايد به آشپزخانه رفته باشد.
زن براى مرد غذا مى كشد.
براى پسرک غذا مى كشد.

براى دخترک غذا مى كشد.
مرد با شتاب و تند تند قاشقهاى پر از غذا را به دهان مى برد و 
خالى باز مى گرداند و در حال قورت دادن لقمه ها دوباره و چند 

باره قاشق را پر مى كند.
كمى مى خورد و تا از خوردن باز مى ايستد زن او را با  پسرک 
مهربانى به خوردن وا مى دارد و همزمان قاشقهاى پر از غذا را به 

دهان دخترک فرو مى برد.
زن دوباره به آشپزخانه مى رود.

زن سه باره به آشپزخانه مى رود.
مرد دوباره غذا مى كشد.

پسرک ظرف غذا را برمى گرداند.
زن مى رود و دستمالى مى آورد و ميز را پاک مى كند.

به آشپزخانه مى رود و به اتاق برمى گردد.
مرد با دهان پر چيزى مى گويد. _ نمى شنوم، مى بينم _ .

زن سرى تكان مى دهد و سپس  ديس  برنج را برمى دارد. شتابان 
به آشپزخانه مى رود و با ظرف پر از غذا برمى گردد.

مرد رو به زن مى كند و دوباره چيزى مى گويد.
زن به آشپزخانه مى رود و با ظرف پر از نمى دانم چه برمى گردد.

مرد مى خورد.
پسرک بازيگوشى مى كند و دخترک غذا را در مشتهاى كوچكش  

جاى مى دهد و به دهان مى برد.
زن مى نشيند و با بى ميلى كمى غذا مى كشد. دومين لقمه را كه به 

دهان مى برد مرد سيگارى روشن مى كند.
مى رود  )يادش   مى آورد.  زيرسيگارى  برمى خيزد.  شتاب  به  زن 
مشغول  ميز  جمع آورى  به  است(  بوده  غذا  خوردن  حال  در  كه 

مى شود.
با  را  او  بعد  دقيقه ى  چند  مى برد.  و  مى كند  بغل  را  دخترک  زن 

لباس  تميز و تازه به اتاق برمى گرداند.
مرد دستى به سر دخترک مى كشد و لبخند مى زند.

زن پسرک را مى برد و پس  از دقايقى با لباس  تميز و تازه به اتاق 
برمى گرداند.

فنجانى كه بخار از آن برمى خيزد باز مى گردد.  زن مى رود و با 
فنجان را در كنار مرد مى نهد. شكر مى آورد. شير مى آورد. مرد 
دستهايش  را بر شكم برآمده اش  مى گذارد و سرش  را به پشتى 
صندلى تكيه مى دهد. لحظاتى در آن حال مى ماند. سپس  سيگارش  
را با تآنى خاموش  مى كند. تنبل و خسته خودش  را به طرف درى 
كه روبروى پنجره قرار دارد مى كشاند و آنرا مى گشايد، به درون 
مى رود. بچه ها هم به دنبال او مى روند. در را مى بندد _ من ديگر 

مرد و بچه را نمى بينم _.
زن با پلكهاى بهم آمده، در اتاق رفت و آمد مى كند. اشيا روى 
نظر  از  چند  دقايقى  مى آورد.  ديگرى  چيزهاى  و  مى برد  را  ميز 
ناپديد مى شود. )حتما دارد غذاهاى پس  مانده را در ظرف اشغال 
مى ريزد. حتما شير آب را باز مى كند و ظرفها را مى شويد. حتما 
حوله اى برمى دارد و آنها را خشك مى كند. حتما گاز را مى شويد 
و آشپزخانه را جارو مى كند.( پس  از توقفى طوالنى در آشپزخانه، 
جاى  مشتهايش   در  و  مى كند  را  خشكيده  مى گردد.  باز  اتاق  به 
مى دهد. پنجره را باز مى كند و برگها را در باغچه ى زير پنجره 
مى ريزد. آنگاه پيشانى اش  را مى مالد و با دستى بر كمر به طرف 
را  در  رفته اند.  آنجا  به  بچه ها  و  مرد  كه  مى رود  اتاقى  همان 
هم  را  زن  ديگر  من  مى بندد،  را  در  مى رود،  درون  به  مى گشايد 

نمى بينم!

منظره 
از  كوتاهى  داستان هاى  از  يكى 
كتاب «سه نظر در باره يك مرگ» 
از خانم مينا اسدى شاعر مبازر و 

نويسنده، به اسم «منظره».
به  مينا  خانم  را  داستان  اين 
زن  تريبون  نشريه  خوانندگان 

تقديم نموده اند.
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                                            براى گل كوچك 15 ساله اى كه حكم سنگ سارش 
                                            از سوى حاكمان جمهورى اسالمى ايران صادر شده است.

اى شقايق بى پناه
به مرگ لحظه هايت نگاه مى كنم

وگريه بى صداى كودكانه ات را در قلبم مى شنوم
و با دل كوچك پر دردت مى تپم،

به آسمان نگاه نكن
ديگر كبوترى نيست،

گل شكستنى من !
اين جا شب است،

به آسمان آبى نگاه نكن
اينجا سحرگاه

            كسى براى تو قصه نمى گويد
اينجا سحرگاه

            كسى براى تو شعرى نمى سرايد.

اى طنين كودكانه در گلوگاه زمان!
به هزار زبان سخن بگو!

سخن بگو
            به هزاران زبان!

از سرزمين مهرگان
                        تا صبح بهاران

                                             فرياد بزن.

من ترا زير قلبم 15 روزه نگه نداشته ام
كه اينان

          ترا 15 ساله سنگسار كنند
من دلواپسى بار داريم را نكشيده ام 
تا تن كوچك تو اين چنين پرپر شود،

من فشار زايش را نچشيده ام 
كه شرم كودكانه ات

                      با چشمان شكم باره شان دريده شود
من ترا نزائيده ام  

تا افكار پوسيده عفريت هاى زمان عريانت كنند

آى! 
تو كه خود را آخرين ناجى بشريت ناميده اى

تو كه نامت بر گردن خدا آويزان است
اينان همه از آل تواند،

                           از مژگان شان ولع آويزان است. 

بايد دخترانم را دوباره زنده به گور كنم؟
بگو!

پس تو!
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             به من 
                      بگو !

دخترانم را در كدام گورستان پنهان سازم؟
بگو!

دخترانم را در كدام حرم
                      به ماليخولياى جنسى پيروانت تقديم كنم؟

بگو در پاى گور كدام پدر...؟
بگو، كدام آيه را بر پيشانى شان بنويسم؟

با كدام سوره دستان كوچك شان را از پشت ببندم؟
در چندين صفحه قران ت 

                 تن تكه تكه شده خونين شان را بپيچم؟
من آن ها را زائيده ام !
آن ها را من زائيده ام !

به من بگو!
اندوه سنگينم را در پاى كدامين درخت بگريم؟

من يك مادرم!
اهل زايش

اهل پرورش
اهل كاشت

من اهل جنگل و دريايم
من براى فرزندانم آزادى مى آورم

شير تلخ پستان هاى گلوله باران شده ام 
                                               را مى دوشم  

و بر سنگ ها روان مى كنم
                                 تا شايد پيشانى دختركانم

                                             را نشانه نگيرند.

پاهايم را عريان مى كنم
و ديگر شيفته الاليى هايم نمى شوم
تا صداى نفرت آور شان را بشنوم

چارقدم را به كمر مى بندم
تا عذاب در كمين فرزندانم را به غفلت نگذرانم

شانه هايم را ستبر مى كنم
تا غافل از آويختن قلب كوچك شان نشوم،

دستانم را بر زانو مى گذارم
و در برابر بوى رياكارانه شان برپا مى خيزم.

مى بوسم خيال كودكانه گل هاى پرپرم را
مى بوسم آرزوهاى نو جوانى تان را

مى بوسم نگاه جوانى تان را.

مى خواهم دستان كوچك تان را به شادى به هم بكوبيد
مى خواهم رقص كمرگاه تان را در شراب ناب به تماشا بنشينم

مى خواهم گونه هاى سرخ تان را در شرم عشق نوازش كنم
مى خواهم ستاره هاى صورتى را در چشمان تان جشن بگيرم

مى خواهم پوست لطيف تان را با هزاران رنگ درآميزم.

من شما را زائيده ام!
شما فرزند من ايد!

فرمان سنگ سارتان را
در هزارالى پارچه هاى سفيدش مى پيچم

و بر فرق جهان مى كوبم.

تو فرزند منى
من تو را زائيده ام

من تو را 
           ايستاده زائيده ام.

ايستاده زائيده ام!
پروانه بوكاه 
دسامبر 2004

بو  تر مرداد ماه 1385    ژوئيه 622006



همكارى شما، تريبون زن را پربارتر مى كند.

گاهنامه تريبون زن از همكارى تمامى دوستانى كه
 فعال جنبش سوسياليستى زنان هستند، 

استقبال مى كند.

براى انتشار بهتر اين نشريه
 از نظر مالى و معنوى ما را كمك كنيد.
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